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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO – EXERCÍCIO 2021 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO: 06/2019. 
VIGÊNCIA: 04/01/2021 à 31/12/2021. 

 
1 – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
Nome: Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança     
CNPJ: 50.133.354/0001-82 
Endereço: Rua Cesário Parmegiani, 100 
Telefone(s): (11) 4514-5548     
E-mail(s): soldaesperanca@hotmail.com 
 
2 – OBJETO DA PARCERIA 
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 
Usuários: Crianças e Adolescentes 
Capacidade de Atendimento: até 40   
 
3 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 
ATIVIDADES DA ROTINA DIÁRIA 
Resumo: Envolvimento diário da criança e/ou do adolescente em tarefas diárias, monitorado pelos 
funcionários, compatíveis com sua idade, que permitam o desenvolvimento de responsabilidades com 
o coletivo e conservação do ambiente e materiais dos mesmos. Ainda, na busca pela autonomia e 
individualização, os incentivamos a manter diariamente organizados pertences individuais, garantindo 
mobília individualizada (cama, guarda-roupa, colchão, roupas e utensílios pessoais – de higiene 
pessoal – etc). 
 
ENCAMINHAMENTO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E CURSOS DIVERSOS  
Resumo: As crianças participaram de atividades ofertadas pelos serviços do município, como aulas de 
Dança, Escola de Futebol, Informática, Natação e cursos profissionalizantes, entre outros, com o 
objetivo de ampliar o repertório cultural, promover acesso ao esporte e garantir o desenvolvimento da 
autonomia destes. Atividade suspensa a partir de março devido a pandemia. 
 
ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS 
Resumo: As atividades tiveram como objetivo suprir as necessidades observadas dos acolhidos em 
diferentes disciplinas, com diversas metodologias (oficina de leitura, música, produção de desenhos, 
roda de história, jogos) realizadas por funcionários, voluntários e/ou estagiários e supervisionados pela 
equipe técnica, nos espaços do serviço ou fora dele, com a utilização de materiais diversos. A partir de 
março, devido a pandemia, estas atividades passaram a ser realizadas somente internamente. 
 
ATIVIDADES DE APOIO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 
Resumo: As atividades foram ministradas por funcionários, voluntários e estagiários capacitados, 
através do contato com os livros da biblioteca da Instituição e auxílio nas atividades escolares 
(realização de pesquisas escolares, através de livros, revistas, e/ou internet bem como a digitalização 
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e/ou impressão dos trabalhos). O objetivo foi promover atividades de reforço escolar e acompanhar as 
lições de casa escolares. Ainda, houve participação e/ou realização de  reuniões com as escolas a fim 
de acompanhar o desempenho escolar dos acolhidos. Desde março, estamos realizando as atividades 
escolares dentro da instituição devido a pandemia. 
 
ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO DIGITAL 
Resumo: Os funcionários promoveram atividades específicas de informática, que permitiram que os 
acolhidos possam aprender a utilizar os computadores (ferramentas do Windows) bem como conheçam 
como funciona o acesso à internet. 
 
ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO 
Resumo: Os funcionários, estagiários e voluntários utilizarão espaços diversos: bibliotecas, salão, 
parques, entre outros, incorporando ao dia a dia das demais atividades, elaborando brincadeiras. Ainda, 
a comunidade realizou atividades de acordo com agendamento prévio. Tais atividades tiveram o 
objetivo de desenvolver atividades lúdicas de lazer e recreação para as crianças e adolescentes 
acolhidos. No entanto, desde março estas atividades passaram a ser desenvolvidas exclusivamente 
pelos funcionários, devido a quarentena exigida. 
 
GRUPO DE ESCUTA E CONVIVÊNCIA 
Resumo: Equipe técnica do serviço e cuidadores realizaram grupos de escuta e convivência com as 
crianças e adolescentes acolhidos, realizando atividades diversas, a fim de promover um espaço em 
que foram trabalhados tanto o convívio dos mesmos, mediando conflitos, quanto o fortalecimento das 
potencialidades. 
 
PASSEIOS CULTURAIS E/OU DE LAZER 
Resumo: Acompanhamento e suprimento de necessidades relacionadas ao desenvolvimento humano 
de acordo com a faixa etária, proporcionando um suscitar de novos conhecimentos e contatos com 
novas realidades. Com base na tipificação, realizaremos passeios que promovam programações que 
envolvem atividades de lazer e/ou cultura tais como: visitação a teatros, parques, circo, cinema, 
museus, bibliotecas, centros comunitários, instituições educativas, viagens a passeio (praias, chácaras, 
entre outros), bem como saídas com voluntários, padrinhos afetivos, funcionários e atividades sociais 
em geral. Esta atividade foi suspensa a partir de março devido a pandemia. 
 
ENCAMINHAMENTO PARA MÉDICOS, ESPECIALISTAS E ATENDIMENTOS 
PSICOLÓGICOS AOS ACOLHIDOS 
Resumo: Encaminhamento e acompanhamento para atendimentos clínicos, pediátricos e com 
especialistas, sempre que necessário. Atendimento psicológico às crianças e adolescentes que 
apresentarem demanda, realizados pela psicóloga da UBS de referência ou outro serviço, de maneira 
individual ou em grupo. Todos os encaminhamentos foram realizados em CAPS/UBS/ Centro de 
Referência da mulher da criança e do adolescente, NAVIS, entre outros. 
 
PREPARAÇÃO GRADATIVA PARA O DESLIGAMENTO 
Resumo: Promoveu a preparação gradativo dos adolescentes através de ações que propiciou o 
desenvolvimento de suas potencialidades e elevação da autoestima, bem como foram encaminhados 
para cursos de capacitação profissional que possibilitou a colocação no mercado de trabalho. Foi 
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realizado a inserção dos adolescentes em cursos profissionalizantes oferecidos pela rede de 
atendimento público e privado a fim de prepará-los para a vida profissional. 
 
ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTOS DAS FAMÍLIAS DOS ACOLHIDOS 
Resumo: Levantamento do histórico familiar, anamnese, orientações e encaminhamentos das famílias, 
onde a equipe técnica orientou os familiares sobre os encaminhamentos à rede Socioassistencial do 
município de acordo com as demandas identificadas. Em casos específicos em que à família necessitou 
de ações pontuais, as técnicas trabalharam junto a estes o desenvolvimento da autonomia 
acompanhando-os aos serviços de atendimento ou mesmo nas dificuldades relacionadas ao seu 
cotidiano com o objetivo de que tivessem acesso a estes serviços. A partir de março esta atividade se 
deu de maneira limitada e, em sua maioria, remota. 
 
ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ACOLHIDOS COM VISITAS DOMICILIARES 
Resumo: Intervenções nas dinâmicas familiares, através da realização de visitas domiciliares. A 
assistente social e a psicóloga verificaram os aspectos físicos da moradia e do cotidiano familiar, além 
de realizarem orientações às famílias e encaminhamentos à Rede Socioassistencial, de Educação e de 
Saúde quando necessários. Após março (inicio da pandemia) as visitas passaram a ser remotas (vídeo 
chamada) 
 
ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS DOS FAMILIARES AOS ACOLHIDOS 
Resumo: Com o objetivo de realizar aproximação das famílias com os acolhidos na instituição, as 
visitas dos familiares foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos familiares ou necessidade 
prevista pela equipe técnica, em qualquer dia da semana. Após março (início da pandemia) as visitas 
passaram a ser remotas (vídeo chamada) em sua maioria 
 
DESENVOLVIMENTO DE RESPONSABILIDADE DOS FAMILIARES 
Resumo: Foi solicitada a participação dos familiares em atividades diárias das crianças e dos 
adolescentes visando à responsabilização e o fortalecimento dos vínculos afetivos. Os familiares que 
realizam visitas e estão em processo de fortalecimento de vínculos, em alguns casos foram, de acordo 
com avaliação da equipe técnica, orientados e motivados a participarem da dinâmica do dia a dia da 
criança acolhida. A partir de março, início da pandemia, esta atividade foi parcialmente suspensa. 
 
ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA POS-REINTEGRAÇÃO 
Resumo: A equipe técnica observou a dinâmica familiar durante e após a reintegração da criança ou 
adolescente ao lar de origem: comportamento, desenvolvimento e fortalecimento dos vínculos. Através 
de visitas domiciliares as famílias foram orientadas pelas técnicas quanto às dificuldades apresentadas, 
buscando informação na Rede de Educação sobre o desempenho e frequência das crianças e 
adolescentes, ainda através da Rede de Saúde sobre os tratamentos realizados, bem como na Rede 
Assistencial em serviços como CRAS e CREAS 
 
EMISSÃO DO PIA E RELATÓRIOS PARA A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Resumo: Foi emitido, em cada acolhida, um Plano Individual de Atendimento – PIA e sempre que 
necessário foram impressos e enviados pela equipe técnica relatórios subseqüentes, referentes ao 
andamento dos casos dos acolhidos, a fim de adicionar ao processo dos mesmos informações 
consideradas importantes para o andamento da reintegração familiar ou colocação em família 
substituta, atualizando o PIA inicial. 
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ORIENTAÇÃO AOS EDUCADORES 
Resumo: A coordenação e equipe técnica deste serviço buscou realizar orientação aos educadores 
quanto aos cuidados com os acolhidos, bem como as situações ocasionais vivida pelos mesmos. 
 
TREINAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
Resumo: A Instituição buscou treinamento e capacitação para gestores, equipe técnica, educadores e 
demais funcionários do serviço de acolhimento, gratuitos ou não, ficando sob a responsabilidade destes 
o compromisso de participação e multiplicação das informações assimiladas aos demais funcionários.  
 
TRANSPORTE DIÁRIO DOS ACOLHIDOS 
Resumo: Visando a segurança e o cuidado integral, diariamente os acolhidos são transportados para 
atividades externas pelo carro da entidade, carro de funcionários, carro da prefeitura ou empresa 
terceirizada de acordo com a quantidade de acolhidos e horário das atividades. 
 
REFEIÇÕES DIÁRIAS SERVIDAS 
Resumo: Diariamente foram servidas 6 refeições aos acolhidos no serviço: Café da manhã, lanche da 
manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite. Além disto, houve confraternizações realizadas 
com as famílias, comemoração de aniversários e atividades aos finais de semana onde foram servidos 
cafés da manhã e da tarde. 
 
Reuniões: 
 
Reuniões diversas durante o ano, realizadas em sua maioria remotamente, com o Poder Judiciário, 
Promotoria, equipe técnica do Fórum, com a rede municipal, CAPSi e AD, Navis, CRAS Parque das 
Américas, Conselho Tutelar, CER IV, Escola Estadual Hans Grudzinsk, Escola Estadual Adelaide 
Escobar Bueno, Escola Municipal Márcia Regina Abraham, CREAS Bocaina e Matriz, UBS Santa 
Lídia, Vila Magini, Zaira 2, Parque São Vicente, São João, Supervisão Proteção Especial, rede de 
saúde do município e grupo de voluntários, padrinhos financeiros, da comunidade e de empresas, entre 
outros serviços e entidades. 
 
- AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS: realizadas nos meses de junho e novembro; 

- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: realizado dos meses de janeiro, outubro e dezembro; 
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FOTOS – Janeiro á Dezembro 
 
Passeio ao Parque Santa Helena – 18/01/2021            Jogo do Handebol na Quadra – 28/02/2021 

 
Atividade sobre Meio Ambiente  
e Preservação da Natureza – 19/03/2021               Almoço de Despedida – 25/04/2021 
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Passeio na Gruta Santa Luzia – 30/05/2021                        Atividade sobre Meio Ambiente  
                                                                                               e Responsabilidade – 15/06/2021 

            
 
Festa Julhina – 23/07/2021                                                    Fantoches e pinturas – 28/08/2021               
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 Atividade "Oficina de horta” – 10/09/2021          Festa "Dia das Crianças” – 12/10/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dia da Consciência Negra - 20/11/2021 
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4 – BREVE COMPARATIVO ENTRE OS OBJETIVOS PROPOSTOS E OS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 
 
As metas propostas por nossa entidade, conforme Plano de Trabalho 2021, foram alcançadas, tendo em 
vista que: 

- As crianças e adolescentes acolhidos nesta entidade receberam proteção e cuidado integral, acesso à 
rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 
públicas setoriais. Com relação à saúde, os acolhidos foram encaminhados conforme necessidade e 
com relação à educação, freqüentaram a escola, além da moradia e alimentação garantida; 

- Foram promovidos diversos o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais, 
em sua maioria internas (devido a pandemia), relacionando-as a interesses, vivências, desejos e 
possibilidades dos acolhidos; 

- Foram restabelecidos vínculos familiares e trabalhado o fortalecimento de vínculos, através de visitas 
de familiares (mesmo que, em sua maioria, remotamente), visitas domiciliares por videochamada, 
orientações psicossociais, encaminhamentos à rede, entre outros; 

- Foram realizadas orientações individuais e em grupo aos adolescentes, os mesmos receberam 
atribuições e responsabilidades nas rotinas diárias, além de serem encaminhados para programas de 
capacitação disponíveis e programas socioassistenciais; 

 
5 – SUSTENTABILIDADE DA OSC  
 
5.1. Ações de Captação de Recursos para Sustentabilidade da OSC 
 
Neste ano de 2021, devido a pandemia, muitas ações para captação de recurso e sustentabilidade da 
OSC precisaram ser suspensas, no entanto, houve uma contribuição significativa da comunidade, 
empresas parceiras e voluntários com doações diversas: alimento, materiais diversos, móveis, entre 
outras necessidades. Além disto, participamos da campanha DOA MAUÁ no mês de dezembro, 
realizamos uma rifa no mês de novembro/ dezembro, e, durante todo o ano, participamos do 
Programa de Alimentação Complementar para Entidades Sociais (PACES), da Fundação Salvador 
Arena. 
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5.2. Origem dos Recursos Captados: 
- Institutos, Fundações, Doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. 
 
5.3. Isenções:  
- Isenção de Inscrição Estadual e  CEBAS; 

 
 

Mauá, 29 de Dezembro de 2021. 
 

 
___________________________ 

Ruth Willna Ferreira de Lemos 
Psicóloga – CRP 06/101155 

_________________________ 
Márcia Fernanda Armelin Baldin 

Coordenação 
 


