ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO
Núcleo Cultural São Jerônimo Emiliani
Endereço: Rua Rodrigues da Costa, 10-Vila Rica – Santo André.
E-mail: nucleosaojeronimosa@gmail.com
RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018.

1-Identificação
1.1 Nome: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo.
1.2 Endereço: Rua rodrigues da Costa,10 Vila Rica, Santo André –SP,
CEP 09170-120.
1.3 Site:WWW.nucleosaojeronimo.com
1.4 Inscrita no CNPJ sob n°. 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.

2- Representante Legal
2.1 Apresentação qualificada do Presidente:
Nome: Pe Aluisio da silva
Endereço: Rua Rodrigues da Costa, 10
Bairro: Vila Rica

Município de Santo André

UF: SP

CEP: 09170-120
RG:54 243 471-4

Órgão Expedidor:SSP/SP

Data da Expedição: 26.03.2010
CPF: 008287674767

Data de nascimento: 22.10.1976

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

Escolaridade: Superior Completo

Profissão: religioso

2.2 Apresentação Qualificada do técnico Responsável:
Nome: Maria Gloria de Souza
RG: 25228388-0 Órgão Expedidor: SSP UF: SP
Data da Expedição 18.02.2013
CPF: 541 306 899 – 91 Data de nascimento: 22.06.1971
Nacionalidade: brasileira
Escolaridade: superior completo

Estado: PR
Profissão: Pedagoga
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3- Finalidades Estatutárias:
Artigo 4 – A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO
tem, por finalidade, atividades de assistência e desenvolvimento social, artístico,
cultural, literário, científico, profissionalizante e recreativo, como instrumento de
enfrentamento à pobreza, defesa, proteção e promoção da infância, adolescência,
e de adultos em sintonia com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a Lei De Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), com a Constituição Federal e com o Código Civil
Brasileiro (NCC), realizando, dentre outras, a seguintes ações:
I – Amparar e prestar assistência às pessoas pobres e carentes, através de
ações beneficentes e/ou filantrópicas, de caráter socioeconômico, tais como:
concessão de auxilio financeiro e/ou de material, através do fornecimento de
gêneros alimentícios, de remédios, de roupas, de material escolar, de material
didático, de utensílios, de livros, de revistas, e pagamentos de consultas medica
odontológicas, com psicólogos, exames laboratoriais, despesas hospitalares e
com medicamentos;
II – Dedicar-se as obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de
assistência social, acolhendo crianças e adolescentes em períodos alternados ao
horário de aula, fornecendo-lhes refeições de acordo com seu turno, além de
lazer, cultura, e outras atividades mencionadas neste artigo;
III – promoção de ações que visem a proteção de crianças, adolescentes,
jovens e de adultos carentes e/ ou em vulnerabilidade social;
IV – Ações de promoção à família oferecendo e desenvolvendo educação
religiosa e ambiental;
V – Promover ações beneficentes/filantrópicas no atendimento dos seus
assistidos e destinatários, visando melhorar as condições da coletividade, do bem
comum e no interesse social, cedendo gratuitamente seus bens, serviços e usos
dos móveis, e imóveis da Associação.
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Parágrafo Primeiro:
O atendimento às finalidades institucionais da Associação se realizará
mediante programas e projetos de assistência e desenvolvimento social.
Elaborado pela Diretoria Competente.
Parágrafo Segundo:
A finalidade institucional da Associação se realiza por associados de votos
perpétuos, associados de votos temporários, colaboradores em formação
voluntários e por empregados contratados pelo regime da C.L.T. de acordo com
suas especialidades e exigências legais.
Parágrafo Terceiro:
A Sede da Associação conta com amplas instalações para desenvolvimento
intelectual e religioso dos associados, dos cooperadores em formação: Capela,
biblioteca, pátios, quadra esportiva, bem como, salas para atendimento ao
assistido, setor administrativo, copa e cozinha.
Parágrafo Quarto:
A Associação, para o funcionamento de suas filiais, tem prédios próprios,
equipados com cozinha industrial para o oferecimento de refeições para crianças
e adolescentes acolhidos durante o dia em períodos alternados ao período
escolar. De acordo com a disponibilidade do local, as Filiais possuem prédios e
equipamentos onde funcionam varias Oficinas tais como: reciclagem, cabeleireiro,
música, artesanato, pintura, corte e costura, informática, eletrônica, sapataria,
serigrafia gráfica, tipografia, padaria.
Todas as instalações possuem refeitório, biblioteca, pátios, dormitórios e
quadras esportivas.

Parágrafo Quinto:
A Associação poderá disciplinar os critérios de atendimento, as finalidades
institucionais através de Regime Interno.
Parágrafo Sexto:
A Associação, no atendimento das suas finalidades institucionais de
assistência e desenvolvimento social presta serviços gratuitos e permanentes.
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4- Recursos Utilizados:

FONTE

ÓRGÃO

VALOR

PÚBLICO/SECRETARIA MENSAL
MUNICIPAL

SECRETARIA

DE

INCLUSÃO SOCIAL

VALOR
ANUAL

R$
28.706,45

344.477.0
0

ESTADUAL
FONTE

ORIGEM

VALOR
MENSAL

PRÓPRIO

Doações

ANUAL

do 20.000,00

Mantenedor
DOAÇÕES

VALOR

240.000,0
0

Pessoas físicas e

8.000,00

96.000,00

3647,52

43.770.24

Jurídicas
OUTROS
(FUMCAD,

Projeto Pacs
Salvador Arena

EMENDAS
PARLAMENTARES,
NOTA

PAULISTA,

OUTROS

a.

Convenio com o próprio Município, este repassou o valor de R$

28.706,45 mensais fixas pelo atendimento aos usuários em 2017.
b.

Recursos vindos da Mantenedora, e pequenas contribuições da

comunidade.
c. Programa de Alimentação complementar Salvador Arena.

5- Infraestrutura
Imóvel: (X) Próprio
Instalações: A Associação disponibilizou:
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a.

Dez (10) salas, uma cozinha com dispensa, refeitório, três banheiros

masculinos, três banheiros femininos, dois banheiros para funcionários um
saguão interno que propiciou atividades interativas, esportivas e recreativas.
b.

Espaço externo para lazer e uma quadra de cimento na qual

ocorreram as atividades esportivas.
c.

Materiais permanentes como mesas, cadeiras, computadores,

instrumentos musicais e esportivos e outros que foram necessários para o
atendimento.
d.

Materiais de consumo como: papel sulfite, lápis, canetas, borrachas,

canetinhas, lápis de cores, giz, giz de cera, tintas, cartolinas e muita sucata.
e.

Materiais de limpeza: sabão em pó, detergentes, papel higiênico,

vassouras, rodos, panos de limpeza entre outros.

6- Desenvolvimento das atividades
6.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Beneficio Socioassistencial:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

6.1.1. Objetivos
Objetivos Gerais:


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

adolescentes,

institucionalização
em

especial,

e
das

a

segregação
pessoas

com

de

crianças,
deficiência,

assegurando o direito à convivência familiar e comunitária, bem como
promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de
cidadania, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território,
contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos.
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As ações foram pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem,
sociabilidade e proteção social.

Objetivos Específicos:


Complementar as ações da família e comunidade na proteção e
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos
vínculos familiares e sociais;



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, e talentos propiciando a formação
cidadã dos atendidos;



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.

6.1.2. Abrangência territorial:
A Associação atende munícipes que residem 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.
6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda:
Disponibilidade de vaga, crianças e adolescentes de 6 á 15 anos de ambos
os sexos, crianças e adolescentes encaminhados pelo serviço da rede CRAS e
CREAS, e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.
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6.1.4. Atividades Realizadas

:

1. Musicalidade
2. Dança e Teatro
3.Informática
4. Artesanato
5. Literatura (jornalismo Comunitário)
6. Atividades Esportivas
8. Capoeira
6.1.5. Quadro de funcionários por serviço:

Quantidade Cargo/Função

Escolaridade

Regime

de Carga

Contratação

Horária/

Carga
Horária/Semana

Diária
1

Diretor

Universitário

Voluntário

8 horas

40 horas

1

Assistente

Universitário

CLT

6 horas

30 horas

Universitário

CLT

8 horas

40 horas

Social
1

Coordenadora
Pedagógica

6

Educador

4Universitário

CLT

8 horas

40 horas

CLT

8 horas

40 horas

CLT

8 horas

40 horas

2 Nível Médio
2

Auxiliar

de

serviços
2

Auxiliar

2

Nível

Médio
de 2Nível Médio

serviços gerais
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6.1.6. Quadro de voluntários por serviço:

Quantidade

Atividade

Escolaridade

Carga
Horária/Semana

10

Atendimento

Ensino Médio

2 Horas

Psicológico/Auxiliar
os Educadores

6.1.7. Como a entidade ou organização fomentou, incentivou ou qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas do plano (elaboração, execução, avaliação e monitoramento)

Desenvolvemos o Plano de Ação a luz da interação entre as prioridades da
comunidade de formas sistêmica apoiado no tema central “Cultura de Paz.”
Foram realizadas atividades socioeducativas em 02 períodos, em horários
contrários ao escolar. Estes após serem inscritos, conhecem as oficinas e são
divididos em três grupos de atendimento: (crianças de 06 a 08 anos),
(intermediários 09 a 11 anos), (adolescentes 11 a 15 anos). De segunda a quinta
feira, têm a possibilidade de escolher as oficinas, tendo sempre duas opções de
escolha, e a partir das amostras eles se inscrevem, ficando durante os seis
meses, salvo exceções de algum desinteresse, que após várias estratégias,
forma-se outro combinado. Às sextas feiras são oferecidos momentos de lazer,
com temas como: Futebol no CESA, Maratonas, o Dia do Brincar, contação de
Historias, Pasquela, Cinema, Caminhada ao Parque Pedroso, para todo o grupo,
estabelecendo a convivência do grupo como base do ser social.
A participação ou socialização dos usuários nas oficinas decorreu de forma
gradual, sendo o interesse da criança e adolescente, o guia para o planejamento
das atividades e o educador usa seus valores e autoridades para criar situações
que garantem aos usuários expressar interesses e sentimentos por meio de
diversas

linguagens,

fazendo

das

questões

aprendizagens.
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Para concretizar a efetividade dos usuários o atendimento foi baseado na
convivência social estabelecendo parcerias com as famílias, através de encontro
mensais, quarta de fuxico (artesanatos diversos e socialização) e visitas
estimulando a participação no sentido de com elas valorizar e apoiar o
desenvolvimento

integral

de

seus

filhos,

com

as

escolas

através

de

apresentações culturais agregando as ações cotidianas já vivenciadas nos
diversos relacionamentos na comunidade e de aprendizagens, com a unidade de
saúde através de palestras, contribuindo ao desenvolvimento dos usuários, como
uma rede de atenção a criança e ao adolescente.
Durante as atividades realizadas, tivemos sempre o cuidado de possibilitar a
convivência ao domínio da expressão e comunicação de cada usuário, através do
diálogo, permeado por combinados, exercícios de alteridade, reinvindicações,
permitindo a socialização e novos conhecimentos. Estes marcados pelo afeto,
construção tecida com o outro e por meio do outro em que sucessivas
experimentações de medo, desejo, competição, saudade, prazer, irritação,
diferenças configuraram a convivência, sempre através do exercício de escuta
ativa permanente exigindo a tolerância, capacidade de se colocar no lugar do
outro, articulando a escuta atenta, defesa de ideias, contraposição de
argumentos, elaboração de perguntas e respostas, construção de repertório de
assuntos, exercitando a autonomia e o auto cuidado para enfrentar situações,
superar dificuldades e tomar iniciativas, mobilizando seus conhecimentos de
forma a encontrar soluções mesmo que provisórias para os problemas que
surgem.

6.1.8 -

Avaliação e monitoramento (resultados alcançados, facilidades e

dificuldades encontradas)

Diante da complexidade que a questão social assume no mundo contemporâneo,
a nossa avaliação começa juntamente com a proposta, ao examinar o contexto
social econômico político e social, ao qual estamos inseridos. Torna-se um
imperativo cívico, sistemático, contínuo e indispensável, pois oferece informações
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substantivas que possibilitará a execução de novas ações realimentando decisões
e opções programáticas.
Com base na efetividade, assiduidade, diários de campo, roda de conversas,
ação reflexão, registros de fatos significativos, reuniões com a equipe de gestores
e operadores do projeto, relatórios mensais, pesquisas realizadas com os
usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos serviços com as
famílias, e a convivência estabelecida. Com isto realizamos um monitoramento
sistemático das atividades e custos do projeto fornecendo as informações
necessárias não só para o momento da avaliação final, mas também para todos
os níveis gerenciais, possibilitando o controle efetivo das ações em sua relação
com nossos objetivos, nossos prazos e nossos resultados, em uma ligação direta
com o anteriormente planejado, possibilitando corrigir os rumos, apontando ações
corretivas necessárias, exigindo de nós um replanejamento.
Podemos afirmar o desenvolvimento da avaliação e monitoramento 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.
-Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educadorusuários, usuários- educador.

6.1.9. Quadro resumo das atividades desenvolvidas:
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Nome

Público Alvo

Faixa

do

Horário

de Capaci

Etária Atendimento

Serviço

Atividade

Crianças

em
Musicalida
de

de

Teatro
Capoeira

13h30

Adolescentes

Crianças

6 -15

Adolescentes

dade

de

dade/

da

de

Usuários

dias

Atendi

Atendido

semana

mento

s

25

25

Seg.

da Reprimi
da

a 0

sex.
as

8h ás 11h

25

25

E
13h30

Adolescentes

Crianças

Deman

16h30

e
e

Periodici

E

e

.

Atividade

Dança

6 - 15 8h ás 11 hrs.

Número

Seg.

a 0

sex.
as

16h30

e 9
15

a 8h ás 11h

30

30

E
13h30

Seg

e 0

qua.
as

16h30
Artesanato Crianças
adolescentes

e 6
15

a 8h ás 11h

25

25

E
13h30

Seg.

á 0

sex.
as

16h30
Literatura/ Crianças
Jornalismo adolescentes

e 6
15

a 8h ás 11h

25

20

E
13h30

Seg.

á 0

sex.
as

16h30
Atividades Crianças
esportivas adolescentes

e 6
15

a 8h ás 11h
13h30
16h30
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Informática Crianças

e 6

Adolescentes

a 8h ás 11h

15

25

25

Seg.

E

á 0

sex.

13h30

as

16h30
É

Preciso Crianças

Falar

e 6

Adolescentes

a 8h ás 11h

15

25

25

Seg.

E

á 0

sex.

13h30

as

16h30

a) Orientação/ encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida)
Orientação

aos

familiares

para

a

busca

de

vagas

em

projetos

socioeducativos no CRAS de referência da região Vila Luzita.

b) A Organização é referenciada ao:
I. CRAS (x) sim ( ) não. Qual o CRAS? Vila Luzita
II. CREAS (x) sim ( ) não
III. Centro POP ( ) sim (x ) não

7. Capacitação dos trabalhadores (as):
As capacitações internas ocorreram na última sexta feira de cada mês, onde
foi proporcionado as reflexões, avaliações e monitoramento das atividades
desenvolvidas na associação, sempre que possível trazendo profissionais
parceiros.
A capacitação externa ocorreu na semana oferecida pela Federação das
Associações de Santo André, onde participaram todos os funcionários e
voluntários que participam assiduamente. Participamos dos encontros dos
educadores do município de Santo André, promovido pela FEASA.

12 / 14

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO
Núcleo Cultural São Jerônimo Emiliani
Endereço: Rua Rodrigues da Costa, 10-Vila Rica – Santo André.
E-mail: nucleosaojeronimosa@gmail.com
8. Considerações finais.
A Associação São Jerônimo no ano de 2018, através do atendimento diário,
além de estreitar os vínculos com os atendidos, familiares e comunidade
proporcionou aos usuários, futebol no CESA Cata Preta, passeios ao Parque do
Pedroso, noite do pijama, noites culturais, festas, luau, apresentações e muita
diversão.
Resultados positivos foram observados no monitoramento e avaliações das
atividades. Percebemos um aprendizado satisfatório que se manifestou através
da pontualidade, assiduidade nas atividades realizadas.
Houve uma observação direta nas facilidades, como as atividades com mais
aceitação e resultados positivos e consequentemente nas dificuldades como a
conquista de vínculos com alguns atendidos, sendo tanto um como outro
trabalhado em equipe diversificando as atividades e potencializando o olhar pelo
outro.
A Associação São Jerônimo aprimora a cada ano as estratégias para ofertar
melhor atendimento de crianças e adolescentes da região, promovendo o
crescimento e desenvolvimento artístico, cultural e social dos usuários e seus
familiares, promovendo a coletividade do bem e no interesse social.

Santo André, 15 de Março de 2019.

______________________________
Pe Aluisio da Silva
Diretor Local
______________________________
Maria Gloria de Souza
Coordenadora

_______________________________
Priscila Zeferino Sousa Alves
Assistente Social
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