ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO
Núcleo Cultural São Jerônimo – Religiosos Somascos
Rua Alvarenga Peixoto, 112 - CEP 09.170-115. Bairro Vila Rica – Santo André – SP
Fones: 11 4974-3610
*****
11 2826-8667
Email : aitv5@yahoo.com

RELATÓRIO 2018
Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo, situada na Rua Alvarenga Peixoto, nº
112, Vila Rica, CEP 09170-115, Santo André – SP, inscrita no CNPJ sob n.º
17.770.702/0004-08, inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) sob nº. 053/00-2 e no Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS) sob nº. 051/2001.
.
1. Objetivo Geral da Entidade:
- Executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
- Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam
ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
- Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais;
- Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento
da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais;
Objetivos Específicos:
- Executar ações que complementem o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência
de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, assegurando o
direito à convivência familiar e comunitária, bem como promover acessos a serviços que
as políticas públicas determinam a utilização como Direito; educação, saúde, cultura,
esporte e lazer existentes no território.
- As ações serão pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
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- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no
sistema educacional.
- Promover atividades para o desenvolvimento da autoestima e autonomia de crianças e
adolescentes.

2. Atividades Serviços, Programas E Projetos:
2.1: Musicalidade
J. Descrição Da Atividade Realizada:
Nesta oficina, que aproximou crianças e adolescentes com o mundo da arte, podemos
observar um ganho na arte e cultura de modo geral, especificamente observamos o
desenvolvimento das habilidades voltadas à musicalidade, a utilização de instrumentos
musicais favoreceu a construção coletiva em apresentações que foram ao longo do ano
estimulando os participantes.
Os ensaios nesta oficina tiveram um número de frequência que consideramos positivo. O
dia a dia proporcionou momentos de interação companheirismo e socialização entre o
grupo e demais assistidos da Associação.
Aprenderam ao ouvir, identificar os sons e diferentes ritmos da cultura popular brasileira, o
Canto e coral e o projeto Musica na Praça, resgatou a cultura e difundiu as tradições e
costumes esquecidos.
k) Público alvo:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, com prioridade às encaminhadas pelos
serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS).
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k.1- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
k.1.2- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC (Benefício de Prestação Continuada);
k.1.3- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
k.1.4- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
k.1.5- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.
l) Capacidade de Pessoas Atendidas:
Em sala apropriada reunimos o número de 100 crianças ou adolescentes ao dia, onde após
reflexão inicial, foram divididos em sete grupos de quinze crianças ou adolescentes, com
educador capacitado à atendê-los.

m) Dia, Horário, Periodicidade:
O projeto foi realizado, de segunda a sexta feira, nos dois períodos, durante todo o ano.

n) Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime
Contratação

de

Carga

Carga

Horária/

Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Pós-graduação

Voluntário

8 horas

40 horas

1

Assistente Social

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

1

Coordenadora

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

4Universitário 2

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

6 horas

20 horas

Pedagógica
6

Educador

Nível Médio
2

Cozinheira

2

Auxiliar

de

serviços gerais
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o) Abrangência Territorial:
A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do CRAS Vila
Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede aos Serviços
socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.
p) Resultados Obtidos a partir da Atividade Realizada:
No decorrer das atividades observamos integrantes mais sociáveis, atingimos a conquista
de vínculos, um envolvimento com a comunidade e protagonismo de cada participante, seja
criança, adolescente ou famílias. Podemos afirmar, com base na efetividade, assiduidade,
diários de campo, rodas de conversas, ação reflexão, registros de fatos significativos,
reuniões com a equipe de gestores e operadores do projeto, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos Serviços com as famílias,
e a convivência estabelecida, o desenvolvimento da avaliação e monitoramento de nosso
atendimento através dos seguintes itens:
- A coerência e relevância social da missão institucional.
- Aumento de 50% na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- 70% de participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- 30% de participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- 10% de adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária, alcançando o objetivo de pertença e solidariedade.
- Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educador/usuários
e usuários/usuários.

q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
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Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.

r) Despesas das Atividades:
Recurso Financeiro mensal de R$2500,00.

2.2 Atividade de Expressão Corporal. (Dança e Teatro)
J. Descrição Da Atividade Realizada:
A dança possibilitou a crianças e adolescentes através dos gestos e movimentos,
traduzirem as mais intimas emoções, acompanhada ou não de música, canto ou ritmo.
Permitiu a representação das manifestações do estado de espírito, das emoções, das
expressões e a comunicação cultural.
Contribuiu para o crescimento e desenvolvimento físico, assim como o despertar da
criatividade na busca de novos movimentos, trabalhamos a autoestima, colocamos os
usuários em convívio social levando o mesmo ao sentimento de pertença.
No Teatro desenvolveram habilidades no convívio social ao imitarem alguém, o simples e
complexo ato de representar um personagem possibilitou vivencias representativas e
lúdicas de situações do cotidiano muitas vezes já vivenciadas sem a concreta percepção de
quem a vivenciou.
Desenvolveram autonomia para pensar e refletir sobre seu próprio processo de construção
e tiveram acesso a novas informações.
As brincadeiras, jogos e dinâmicas viabilizaram e resgataram o prazer em aprender e
brincar.
Nessas circunstâncias as crianças e adolescentes manifestaram o comportamento em
situações imaginárias, facilitando a comunicação e a liberação das emoções. Assim,
também como estimulou o pensamento resinificando para as crianças e adolescentes um
novo olhar para as atividades propostas.
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Facilitou a auto expressão, encorajou o desenvolvimento intelectual, emocional e afetivo
por meio dos exercícios que foram vivenciados nas oficinas de teatro.
k) Público alvo:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, com prioridade às encaminhadas pelos
serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS).
k.1- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
k.1.2- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC (Benefício de Prestação Continuada);
k.1.3- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
k.1.4- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
k.1.5- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.
l) Capacidade de Pessoas Atendidas:
Em sala apropriada reunimos o número de 100 crianças ou adolescentes ao dia, onde após
reflexão inicial, foram divididos em sete grupos de quinze crianças ou adolescentes, com
educador capacitado à atendê-los.

m) Dia, Horário, Periodicidade:
O projeto foi realizado, de segunda a sexta feira, nos dois períodos, durante todo o ano.

n) Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime
Contratação

de

Carga

Carga

Horária/

Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Pós-graduação

Voluntário

8 horas

40 horas

1

Assistente Social

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

1

Coordenadora

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

Pedagógica
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6

Educador

4Universitário 2

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

6 horas

20 horas

Nível Médio
2

Cozinheira

2

Auxiliar

de

serviços gerais

o) Abrangência Territorial:
A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do CRAS Vila
Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede aos Serviços
socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.
p) Resultados Obtidos a partir da Atividade Realizada:
No decorrer das atividades observamos integrantes mais sociáveis, atingimos a conquista
de vínculos, um envolvimento com a comunidade e protagonismo de cada participante, seja
criança, adolescente ou famílias. Podemos afirmar, com base na efetividade, assiduidade,
diários de campo, rodas de conversas, ação reflexão, registros de fatos significativos,
reuniões com a equipe de gestores e operadores do projeto, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos Serviços com as famílias,
e a convivência estabelecida, o desenvolvimento da avaliação e monitoramento de nosso
atendimento através dos seguintes itens:
- A coerência e relevância social da missão institucional.
- Aumento de 50% na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- 70% de participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- 30% de participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- 10% de adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária, alcançando o objetivo de pertença e solidariedade.
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- Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educador/usuários
e usuários/usuários.

q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.

r) Despesas das Atividades:
Recurso Financeiro mensal de R$3000,00.

2.3 Artesanato
j) Descrição Da Atividade Realizada:
A aprendizagem em artesanato possibilitou as crianças e adolescentes a expressarem seus
sentimentos, medos e frustrações.
Atividades artísticas constituíram um importante meio para o desenvolvimento de crianças
e de adolescentes. Dessa maneira criança e adolescentes se apropriaram de diversas
linguagens adquirindo uma sensibilidade e capacidade de lidar com formas, cores,
imagens, gestos, fala, sons e outras expressões.
O Artesanato promoveu o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos
necessários a diversas fases da vida, entretanto, não é isso que justificou o aprendizado e
sim o fato de crianças e adolescentes experimentarem a criatividade, sem o compromisso
de acertar ou fazer igual, a liberdade na construção de objetos, brinquedos, pinturas,
desenhos e outros.
As crianças e adolescentes vivem em um mundo de muita imaginação e o artesanato que
foram construídos por eles deu uma enorme significação, além de explorar a diversidade
cultural, as atividades manuais favoreceu a concentração, propiciou ao desenvolvimento
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motor e levou os participantes a trabalharem a transformação de sucatas em brinquedos,
enfeites e diferentes objetos que os encantou.
k) Público alvo:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, com prioridade às encaminhadas pelos
serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS).
k.1- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
k.1.2- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC (Benefício de Prestação Continuada);
k.1.3- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
k.1.4- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
k.1.5- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.
l) Capacidade de Pessoas Atendidas:
Em sala apropriada reunimos o número de 100 crianças ou adolescentes ao dia, onde após
reflexão inicial, foram divididos em sete grupos de quinze crianças ou adolescentes, com
educador capacitado à atendê-los.

m) Dia, Horário, Periodicidade:
O projeto foi realizado, de segunda a sexta feira, nos dois períodos, durante todo o ano.

n) Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime
Contratação

de

Carga

Carga

Horária/

Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Pós-graduação

Voluntário

8 horas

40 horas

1

Assistente Social

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

1

Coordenadora

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

Pedagógica
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6

Educador

4Universitário 2

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

6 horas

20 horas

Nível Médio
2

Cozinheira

2

Auxiliar

de

serviços gerais

o) Abrangência Territorial:
A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do CRAS Vila
Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede aos Serviços
socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.
p) Resultados Obtidos a partir da Atividade Realizada:
No decorrer das atividades observamos integrantes mais sociáveis, atingimos a conquista
de vínculos, um envolvimento com a comunidade e protagonismo de cada participante, seja
criança, adolescente ou famílias. Podemos afirmar, com base na efetividade, assiduidade,
diários de campo, rodas de conversas, ação reflexão, registros de fatos significativos,
reuniões com a equipe de gestores e operadores do projeto, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos Serviços com as famílias,
e a convivência estabelecida, podemos afirmar o desenvolvimento da avaliação e
monitoramento de nosso atendimento através dos seguintes itens:
- A coerência e relevância social da missão institucional.
- Aumento de 50% na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- 70% de participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- 30% de participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- 10% de adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária, alcançando o objetivo de pertença e solidariedade.
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- Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educador/usuários
e usuários/usuários.

q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.

r) Despesas das Atividades:
Recurso Financeiro mensal de R$3000,00.

2.4 Literatura
j) Descrição Da Atividade Realizada:
A atividade de literatura, como toda arte, teve espaço fundamental na vida de crianças e
adolescentes: uma transfiguração de fatos reais construídos e reconstruídos a partir dos
sentimentos do usuário (autor), eles utilizaram de diferentes linguagens: a verbal (oral ou
escrita), a visual (por meio da imagem), a gestual (por meio de gestos), além de outras.
Exercitaram a liberdade para se expressarem.
As atividades permitiram a explanação de histórias e leitura de textos narrativos; épico,
fábulas, epopeia, novela: conto, ensaio: Ocorreram momentos de construção de poesias,
prosas, trovas, bilhetes, cartas e jornais, propiciamos espaço adequado para que crianças e
adolescentes desenvolvessem hábitos de leitura e escrita.
k) Público alvo:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, com prioridade às encaminhadas pelos
serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS).
k.1- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
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k.1.2- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC (Benefício de Prestação Continuada);
k.1.3- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
k.1.4- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
k.1.5- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.
l) Capacidade de Pessoas Atendidas:
Em sala apropriada reunimos o número de 100 crianças ou adolescentes ao dia, onde após
reflexão inicial, foram divididos em sete grupos de quinze crianças ou adolescentes, com
educador capacitado à atendê-los.

m) Dia, Horário, Periodicidade:
O projeto foi realizado, de segunda a sexta feira, nos dois períodos, durante todo o ano.

n) Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime
Contratação

de

Carga

Carga

Horária/

Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Pós-graduação

Voluntário

8 horas

40 horas

1

Assistente Social

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

1

Coordenadora

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

4Universitário 2

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

6 horas

20 horas

Pedagógica
6

Educador

Nível Médio
2

Cozinheira

2

Auxiliar

de

serviços gerais

o) Abrangência Territorial:
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A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do CRAS Vila
Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede aos Serviços
socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.
p) Resultados Obtidos a partir da Atividade Realizada:
No decorrer das atividades observamos integrantes mais sociáveis, atingimos a conquista
de vínculos, um envolvimento com a comunidade e protagonismo de cada participante, seja
criança, adolescente ou famílias. Podemos afirmar, com base na efetividade, assiduidade,
diários de campo, rodas de conversas, ação reflexão, registros de fatos significativos,
reuniões com a equipe de gestores e operadores do projeto, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos Serviços com as famílias,
e a convivência estabelecida, podemos afirmar o desenvolvimento da avaliação e
monitoramento de nosso atendimento através dos seguintes itens:
- A coerência e relevância social da missão institucional.
- Aumento de 50% na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- 70% de participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- 30% de participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- 10% de adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária, alcançando o objetivo de pertença e solidariedade.
- Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educador/usuários
e usuários/usuários.
q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.

r) Despesas das Atividades:
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Recurso Financeiro mensal de R$2000,00.
2.5 Atividades Esportivas
j) Descrição Da Atividade Realizada:
Os jogos apresentaram grande importância técnica tática, fazendo com que os usuários
dos esportes desenvolvessem capacidades de planejar situações de acordo com
necessidades necessárias para as ações e melhores condições físicas, motoras e
habilidades para atingir os objetivos. As atividades em diferentes modalidades, Jogos
competitivos, cooperativos e recreativos, se apresentam em Futebol, basquete, vôlei,
handebol entre outros.
Despertou raciocínio lógico, individual e coletivo. Capacitou para tomadas de decisões,
percepção coordenativa, motora entre outros benefícios. Obtiveram aprendizagem que
proporcionou o conhecimento do corpo humano e possibilitou o desenvolvimento, trabalho
em grupo e individual.
Tudo isso com introdução as regras e normas universais para a boa convivência, clareza
sobre a importância do respeito a si próprio e a todos os outros: familiares, amigos,
educadores, enfim ao meio ambiente e a natureza.
E também com fortalecimento de vínculos com o grupo e momentos de descontração.
k) Público alvo:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, com prioridade às encaminhadas pelos
serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS).
k.1- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
k.1.2- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC (Benefício de Prestação Continuada);
k.1.3- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
k.1.4- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
k.1.5- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.
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l) Capacidade de Pessoas Atendidas:
Em sala apropriada reunimos o número de 100 crianças ou adolescentes ao dia, onde após
reflexão inicial, foram divididos em sete grupos de quinze crianças ou adolescentes, com
educador capacitado à atendê-los.

m) Dia, Horário, Periodicidade:
O projeto foi realizado, de segunda a sexta feira, nos dois períodos, durante todo o ano.

n) Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime
Contratação

de

Carga

Carga

Horária/

Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Pós-graduação

Voluntário

8 horas

40 horas

1

Assistente Social

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

1

Coordenadora

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

4Universitário 2

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

6 horas

20 horas

Pedagógica
6

Educador

Nível Médio
2

Cozinheira

2

Auxiliar

de

serviços gerais

o) Abrangência Territorial:
A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do CRAS Vila
Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede aos Serviços
socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.
p) Resultados Obtidos a partir da Atividade Realizada:
No decorrer das atividades observamos integrantes mais sociáveis, atingimos a conquista
de vínculos, um envolvimento com a comunidade e protagonismo de cada participante, seja
criança, adolescente ou famílias. Podemos afirmar, com base na efetividade, assiduidade,
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diários de campo, rodas de conversas, ação reflexão, registros de fatos significativos,
reuniões com a equipe de gestores e operadores do projeto, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos Serviços com as famílias,
e a convivência estabelecida, podemos afirmar o desenvolvimento da avaliação e
monitoramento de nosso atendimento através dos seguintes itens:
- A coerência e relevância social da missão institucional.
- Aumento de 30% na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- 70% de participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- 30% de participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- 10% de adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária, alcançando o objetivo de pertença e solidariedade.
- Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educador/usuários
e usuários/usuários.

q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.

r) Despesas das Atividades:
Recurso Financeiro mensal de R$2500,00.

2.6 Vida Saudável
j) Descrição Da Atividade Realizada:
Com

esta

oficina

proporcionamos

ao

grupo

aprendizado

desde

conceituais

a

procedimentais, acontecendo de forma dinâmica onde os usuários puderam participar
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desde a visualização à plantios, higiene, cuidados com o corpo e com o espaço.
Promovemos a participação, permitindo a todos os componentes do grupo vivenciar
atividades partindo do contexto cultural de cada integrante, construindo um novo saber
coletivo.

k) Público alvo:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, com prioridade às encaminhadas pelos
serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS).
k.1- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
k.1.2- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC (Benefício de Prestação Continuada);
k.1.3- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
k.1.4- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
k.1.5- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.
l) Capacidade de Pessoas Atendidas:
Em sala apropriada reunimos o número de 100 crianças ou adolescentes ao dia, onde após
reflexão inicial, foram divididos em sete grupos de quinze crianças ou adolescentes, com
educador capacitado à atendê-los.

m) Dia, Horário, Periodicidade:
O projeto foi realizado, de segunda a sexta feira, nos dois períodos, durante todo o ano.

n) Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime
Contratação

de

Carga

Carga

Horária/

Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Pós-graduação

Voluntário
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1

Assistente Social

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

1

Coordenadora

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

4Universitário 2

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

6 horas

20 horas

Pedagógica
6

Educador

Nível Médio
2

Cozinheira

2

Auxiliar

de

serviços gerais

o) Abrangência Territorial:
A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do CRAS Vila
Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede aos Serviços
socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.
p) Resultados Obtidos a partir da Atividade Realizada:
No decorrer das atividades observamos integrantes mais sociáveis, atingimos a conquista
de vínculos, um envolvimento com a comunidade e protagonismo de cada participante, seja
criança, adolescente ou famílias. Podemos afirmar, com base na efetividade, assiduidade,
diários de campo, rodas de conversas, ação reflexão, registros de fatos significativos,
reuniões com a equipe de gestores e operadores do projeto, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos Serviços com as famílias,
e a convivência estabelecida, podemos afirmar o desenvolvimento da avaliação e
monitoramento de nosso atendimento através dos seguintes itens:
- A coerência e relevância social da missão institucional.
- Aumento de 50% na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- 70% de participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- 30% de participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- 10% de adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária, alcançando o objetivo de pertença e solidariedade.
18 / 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO
Núcleo Cultural São Jerônimo – Religiosos Somascos
Rua Alvarenga Peixoto, 112 - CEP 09.170-115. Bairro Vila Rica – Santo André – SP
Fones: 11 4974-3610
*****
11 2826-8667
Email : a itv5@yahoo.com

- Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educador/usuários
e usuários/usuários.
q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.

r) Despesas das Atividades:
Recurso Financeiro mensal de R$2500,00.

2.7 Capoeira
j) Descrição Da Atividade Realizada:
A Capoeira possibilitou a crianças e adolescentes através de gestos e movimentos,
traduzirem a mais intima emoções, representando as manifestações do estado de espirito,
de emoções, de expressões e a comunicação cultural. O monitoramento ocorreu de forma
adequada ao potencial de cada um. Utilizamos estratégias de apresentação, como
construção de instrumentos e graduação como incentivo.
Contribuiu para o crescimento e desenvolvimento físico, assim como, o despertar da
criatividade em busca de novos movimentos, trabalhamos a autoestima, favorecendo o
convívio social levando-os ao sentimento de pertença.

k) Público alvo:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, com prioridade às encaminhadas pelos
serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS).
k.1- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
k.1.2- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC (Benefício de Prestação Continuada);
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k.1.3- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
k.1.4- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
k.1.5- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.
l) Capacidade de Pessoas Atendidas:
Em sala apropriada reunimos o número de 100 crianças ou adolescentes ao dia, onde após
reflexão inicial, foram divididos em sete grupos de quinze crianças ou adolescentes, com
educador capacitado à atendê-los.

m) Dia, Horário, Periodicidade:
O projeto foi realizado, de segunda a sexta feira, nos dois períodos, durante todo o ano.

n) Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime
Contratação

de

Carga

Carga

Horária/

Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Pós-graduação

Voluntário

8 horas

40 horas

1

Assistente Social

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

1

Coordenadora

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

4Universitário 2

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

8 horas

40 horas

2Nível Médio

CLT

6 horas

20 horas

Pedagógica
6

Educador

Nível Médio
2

Cozinheira

2

Auxiliar

de

serviços gerais

o) Abrangência Territorial:
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A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do CRAS Vila
Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede aos Serviços
socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial.
p) Resultados Obtidos a partir da Atividade Realizada:
No decorrer das atividades observamos integrantes mais sociáveis, atingimos a conquista
de vínculos, um envolvimento com a comunidade e protagonismo de cada participante, seja
criança, adolescente ou famílias. Podemos afirmar, com base na efetividade, assiduidade,
diários de campo, rodas de conversas, ação reflexão, registros de fatos significativos,
reuniões com a equipe de gestores e operadores do projeto, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos Serviços com as famílias,
e a convivência estabelecida, podemos afirmar o desenvolvimento da avaliação e
monitoramento de nosso atendimento através dos seguintes itens:
- A coerência e relevância social da missão institucional.
- Aumento de 50% na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- 70% de participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- 30% de participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- 10% de adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária, alcançando o objetivo de pertença e solidariedade.
- Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educador/usuários
e usuários/usuários.

q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.
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r) Despesas das Atividades:
Recurso Financeiro mensal de R$2500,00.

q) Origem dos Recursos Financeiros.
Convenio com o próprio Município, este repassará o valor de R$ 28.706.45 (Vinte e oito mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) mensais fixas até o terceiro dia útil do
mês subsequente ao do atendimento aos usuários.
Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da comunidade.

r) Despesas das Atividades:
Recurso Financeiro mensal de R$2000,00.

3. Parcerias:
Fonte

Órgão

Valor Mensal

Valor anual

Público/Secretaria
Municipal

R$ 28.706,45

R$ 344.477,40

Estadual

_________

________

________

Federal

________

_______

_______

Fonte

Origem

Valor Mensal

Valor anual

Próprio

Doações

25.000,00

300,000,00

8.000,00

96,000,00

do

Mantenedor
Doações

Pessoas Físicas
e Jurídicas

Santo André, 17 de Janeiro de 2019.

____________________________
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Diretor Local: Pe Paolo Alutto
____________________________
Maria Gloria de Souza
Técnica Responsável
_____________________________
Priscila Zeferino Sousa Alves
Assistente Social
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