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RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

REDE PRIVADA  

 

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO ANO: 2019 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

COASSEJE – CASA DE ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SEAREIROS DE JESUS 

 

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa: 
Programa de Promoção do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária 

 

TIPO DE OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Atendimento  

Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos   

 

NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Proteção Social Básica  

Proteção Social Especial 
Média Complexidade  

Alta Complexidade  

 

PÚBLICO ALVO 

Capacidade de 

Atendimento 

Total de 

Usuários/as 

Atendidos/as* 

Total do Público 

Prioritário 

Atendido/a 

Total de 

Usuários/as que 

Acessaram no 

mês de referência 

Total de Usuários/as que 

Desligaram no mês de referência 

100 81 81 81  

* Considerar também o Público Prioritário. 

 

DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

EQUIPAMENTO DE 

REFERÊNCIA 

Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, em horários 

programados, conforme a demanda. 
Municipal CREAS 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA NOME ASSINATURA 
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DADOS DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

 

1. NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa: 

Programa de Promoção do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária:  

A – Grupo de Apoio à Adoção 

 B - Apadrinhamento Afetivo 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

CNPJ: 43.266.378/0001-44 

Endereço da Sede: Rua Sete de Setembro, nº 25 – Centro – Americana/SP 

CEP: 13465-320 

Telefones: (19) 3461-4050/ (19) 3601-6550 

E-mail: coasseje@coasseje.com.br 

Site: www.coasseje.com.br 

OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Endereço da Oferta: Rua Sete de Setembro, nº 25 – Centro – Americana/SP 

CEP: 13465-320 

Telefones: (19) 3461-4050/ (19) 3601-6550 

E-mail: coasseje@coasseje.com.br 

Site: www.coasseje.com.br 

 

 

A. 3. OBJETIVO GERAL 

De acordo com o Provimento CG Nº 36/2014 Art. 8º: 

 

Promover a garantia do direito à convivência familiar às crianças e adolescentes acolhidas, 

quando não for possível o retorno à família biológica ou a colocação em família extensa, 

fomentando a adoção, apoiando as famílias adotivas e orientando os pretendentes à adoção. 
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A. 4. RECURSOS HUMANOS 

A.4.1. QUADRO DE PESSOAL 

4.1.1. FUNCIONÁRIOS(AS) 

Nome 

 

 

Escolaridade Formação 

Carga 

Horária 

Mensal 

Cargo 

Roseli M. de Queiroz Coca Superior 
Serviço 

Social 
30 h Coordenação 

Cristiane de Carvalho Estevam 

 
Superior Psicologia 30 h Psicóloga 

 

A. 3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Desenvolver ações que garantam a orientação necessária, tanto de esclarecimentos quanto de preparação das 

famílias adotantes;  

2) Orientar e dar suporte aos interessados, durante o estágio de convivência, inclusive nos casos de pós-adoção; 

3) Disseminar a informação do direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária; 

4) Estimular a adoção tardia, inter-racial, de grupo de irmãos, bem como crianças com necessidades especiais e 

de saúde. 
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A. 5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

A.5.1. PÚBLICO ALVO 

Crianças e adolescentes em condições de serem adotadas conforme a Lei Federa n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Pessoas adultas e/ou famílias 

pretendentes à adoção, famílias adotivas e crianças e adolescentes em estágio de convivência. 

A.5.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

- Defesa incondicional da liberdade, dignidade da pessoa humana da privacidade, da cidadania, da integridade física, moral e psicológica e dos direitos socioassistenciais;  

- Oferecer serviços gratuitos com qualidade e continuidade, que garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. 

- Respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, politica e religiosa. 

- Proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando sua intimidade e opção e resgatando sua história de vida. 

Garantia de atenção profissional direcionada para a construção de projetos pessoais e sociais para a autonomia e sustentabilidade do usuário. 

A.5.1.2. SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS 

Segurança de Acolhida – Ter sua identidade, integridade e história de vida preservada; ser acolhido de forma singularizada, Ter acesso à ambiência acolhedora; Ser estimulado 

a expressar necessidades e interesses; Ter acolhida suas demandas interesses, necessidades e possibilidades; ter reparadas vivências de separação, rupturas e violação de direitos. 

Segurança de Convívio ou Vivência Familiar e Comunitário: Vivenciar experiências que contribuam para o convívio ou vivência familiar e comunitária; Vivenciar 

experiências de ampliação de capacidade protetiva. 

Segurança de Desenvolvimento de Autonomia Individual, familiar e Social – Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 

éticos de justiça e cidadania; ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustentação e independência, Ter respeitado os seus 

direitos de opinião e decisão; Obter orientações e informações sobre serviços, direitos e como acessá-los; Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

desenvolver capacidades para o cuidado; Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos pessoais e familiares com sustentabilidade; Vivenciar 

experiências para administrar conflitos por meio de diálogo; Ter oportunidade de escolha e tomada de decisão; Avaliar o programa. 

A.5.1.3. PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

A participação do público alvo dar-se-á através do envolvimento nos grupos, sugestão de conteúdos referentes ás dúvidas sobre o processo de adoção, bem como, no 

monitoramento e avaliação do projeto. 
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A.5.2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

O Grupo de Apoio à Adoção ofertará quatro atividades mensais: Curso em parceria com a Vara da Infância e Juventude, Oficinas Temáticas, Encontro de Pais, Atividade Lúdica 

para Crianças e Adolescentes no pós Adoção. 

 

As atividades serão desenvolvidas através de rodas de conversa, palestras e dinâmicas de grupo, coordenadas pela equipe técnica do projeto e com parceria de voluntários 

especialistas em diversas áreas (advogado, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, pedagoga, psicólogos), estagiários de Serviço Social e Psicologia, parceiros de outros Grupos 

de Apoio a Adoção e famílias adotivas para compartilhar suas experiências. 

 

Sendo assim, todas as atividades terão como possibilidade orientação, informação, apoio, troca de experiência, sensibilização para as adoções especiais, aquisição de 

conhecimento e ganho de novas habilidades parentais. 

 

Os planejamentos trimestrais das atividades serão norteados pela metodologia de trabalho em grupo do teórico Humberto Maturana, em que diz que “só mudamos a cultura 

quando mudamos a forma de nos emocionarmos por algo”, sendo assim a cada encontro de aprendizado serão oferecidos 5 diferentes momentos: 1) Compartilhar (partir do que 

as pessoas sabem sobre o tema), 2) Assimilar (adicionar novos conteúdos a partir de referencial teórico), 3) Experimentar ( solucionar um “problema” – conflito cognitivo- a 

partir da experimentação), 4) Processar (apoio para compreender e solucionar = tutoria), 5) Auto Assimilar – avaliar (Avaliar a trajetória). 

 

 

 

 

A.5.2.1. PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRABALHO. 

Procedimentos Estratégicos: Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras politicas públicas setoriais e de defesa de direitos; 

comunicação e defesa de direitos; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de garantia de direitos; monitoramento e avaliação do programa. 

Procedimentos Táticos: Referencia e contra referência; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; comunicação e defesa de direitos;  

Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras politicas públicas setoriais e de defesa de direitos; comunicação e defesa de direitos; 

articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de garantia de direitos; monitoramento e avaliação do programa. 

 

Procedimentos Operacionais: Acolhida/recepção; escuta; estudo psicossocial; apoio à família e indivíduos na função protetiva; orientação e encaminhamentos; elaboração de 

relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; informação; Referencia e contra referência; desenvolvimento e estímulo ao convívio e/ou vivencia familiar e comunitária; 

monitoramento e avaliação do programa.  
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A.5.2.2. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO 

Nº 

PLANEJAMENTO EXECUÇÃO 

ATIVIDADES PLANEJADAS* 

A ATIVIDADE 

FOI 

EXECUTADA? 

(Sim ou Não) 

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

1 Acolhimento e Orientação SIM  

2 Orientação psicossocial SIM  

3 Divulgação SIM  

4 

Curso em parceria com a equipe técnica da Vara da 

Infância e da Juventude 

 

SIM  

5 Oficina Temática SIM  

6 Encontro de Pais SIM  

7 Atividade Lúdica para crianças e adolescentes SIM  

* Informar apenas as atividades planejadas no Plano de Trabalho para a execução no mês de referência. 
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A.5.2.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS 

A.5.2.3.1. ATIVIDADES INDIVIDUAIS (PÚBLICO ALVO E FAMÍLIA) 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

PÚBLICO 

ALVO  

CICLO VITAL 

MATERIAIS 
PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 

PERIODICIDADE 

DA EXECUÇÃO 

1 

Acolhimento 

e Orientação 

Acolher e Orientar indivíduos e/ou famílias pretendentes à adoção, 

oferecendo atendimento e orientação psicossocial individualizado, 

conforme busca espontânea para atendimento, bem como fornecer a 

listagem de documentos necessários para dar início ao processo de 

adoção. 

 

Pessoas Adultas 

e/ou Famílias 

pretendentes à 

Adoção. 

Papel, caneta, 

listagem de 

documentos 

necessários 

para dar início 

ao processo de 

adoção. 

 

Equipe técnica do 

Projeto. 

 

 

Diário 

2 

Orientação 

psicossocial 

Realizar orientação individual para os adotantes, quando estes 

procurarem espontaneamente a Equipe Técnica do Grupo de Apoio a 

Adoção e/ou quando houver necessidade de acompanhamento 

principalmente nos casos de pós adoção. 

Pessoas Adultas 

e/ou Famílias 

adotivas e/ou 

pretendentes à 

Adoção. 

Papel, caneta, 

computador. 

Equipe técnica do 

Projeto. 

 

 

Diário  

Nº 

ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

PÚBLICO 

ALVO  

CICLO VITAL 

MATERIAIS 
PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 

PERIODICIDADE 

DA EXECUÇÃO 

1 

Curso em 

parceria com 

a equipe 

técnica da 

Vara da 

Infância e da 

Juventude 

 

Seis encontros de 1h30 minutos com os temas obrigatórios conforme art. 

6 º do Provimento CG Nº 36: Abordar, nessa etapa do curso previsto no 

art. 197-C, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os aspectos 

jurídicos, psicológicos e sociais, orientação e estímulo à adoção inter-

racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 

específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos; 

e temas adicionais: O filho real e o filho idealizado, direito á convivência 

familiar e comunitária, a construção dos vínculos na adoção, o impacto 

Pessoas Adultas 

e/ou Famílias 

pretendentes à 

Adoção. 

sala ampla, 

cadeiras, data 

show, 

computador, 

materiais de 

papelaria. 

 

Equipe técnica da 

Vara da Infância e 

Juventude e 

Equipe técnica do 

Projeto. 

 

 

Quadrimestral 
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da devolução para a criança e o adolescente na adoção. 

2 

Oficina 

Temática 

Atividade mensal com 1h30 de duração, através de palestras e/ou roda de 

conversa com apoio voluntário de equipe multidisciplinar, para 

desenvolver competências parentais que possibilite a ressignificação dos 

temas relacionados à adoção como: Adoção Tardia, Adoções Especiais, 

Aspectos Jurídicos da Adoção, Aspectos Psicológicos, Processo de 

Destituição do Poder Familiar, Adaptação da Criança e do Adolescente 

na Nova Família, O impacto da devolução na Adoção, Roda de Conversa 

com Famílias Adotivas, Entendendo o Cadastro Nacional de Adoção, O 

Desenvolvimento da Moralidade Infantil, entre outros temas pertinentes 

as necessidades e dúvidas trazidas pelo grupo. 

 

Pessoas Adultas 

e/ou Famílias 

pretendentes à 

Adoção. 

sala ampla, 

cadeiras, data 

show, 

computador, 

materiais de 

papelaria. 

 

Equipe técnica do 

Projeto. 

 

 

Mensal 

3 

Encontro de 

Pais 

Atividade mensal com 1h30 de duração, através de palestras e/ou roda de 

conversa com apoio voluntário de equipe multidisciplinar, possibilitando 

reflexão grupal dos desafios encontrados no processo de 

maternar/paternar. 

 

Pessoas Adultas 

e/ou Famílias 

pretendentes à 

Adoção. 

sala ampla, 

cadeiras, data 

show, 

computador, 

materiais de 

papelaria. 

 

Equipe técnica do 

Projeto. 

 

 

Mensal 

4 

Atividade 

Lúdica para 

crianças e 

adolescentes 

Atividade mensal com 1h30 de duração realizada simultaneamente ao 

encontro de pais com o objetivo de promover a integração entre as 

crianças enquanto os pais estão no grupo. 

Crianças e 

adolescentes em 

estágio de 

convivência. 

sala lúdica 

com artigos 

pedagógicos, 

parquinho, 

brinquedos e 

materiais de 

papelaria. 

Estagiários de 

Serviço Social e 

Psicologia Equipe 

técnica do Projeto. 

 

 

Mensal 

5 

Divulgação Divulgar o grupo de Apoio nos diversos meios de comunicação e/ou em 

parceria com os demais órgãos de Promoção, Proteção e Garantia dos 

Direitos das crianças e adolescentes. Publicar em jornais, sites, dentre 

outros meios de comunicação o grupo de apoio à adoção, bem como 

participar de reuniões do CMDCA, CMAS, Escolas, Conselho Tutelar. 

Sociedade em 

geral 

Computador, 

folders, etc. 

Equipe técnica do 

Projeto. 

 

Mensal 
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A.5.3. GESTÃO DO TRABALHO 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: não houve. 

B. Avanços: - 

C. Dificuldades: - 

D. Proposta de Superação das Dificuldades: - 

 

 

A.5.4. INFRAESTRUTURA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: não houve. 

B. Avanços: - 

C. Dificuldades: - 

D. Proposta de Superação das Dificuldades: - 

 

 

A.5.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Aquisições durante o mês de produtos necessários, pagamentos autorizados, via transferência bancaria ou boletos, transferência 

bancaria nos pagamentos de proventos aos funcionários; pagamentos de impostos. 

B. Avanços: -  

C. Dificuldades: -  

D. Proposta de Superação das Dificuldades: -  
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A 6. QUADRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A.6PA.6.1. PÚBLICO ALVO  

 Crianças e adolescentes em condições de serem adotadas conforme a Lei Federal n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Pessoas adultas e/ou famílias pretendentes à 

adoção, famílias adotivas e crianças e adolescentes em estágio de convivência. 

 

 

 

 

A.6.1.1. MONITORAMENTO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE 

/  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

APURAÇÃO DOS INDICADORES E 

METAS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

1 1) Desenvolver 

ações que 

garantam a 

orientação 

necessária, tanto 

de 

esclarecimentos 

quanto de 

preparação das 

famílias 

adotantes; 

 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Socialização 

sobre os 

procedimentos 

da adoção; 

Amadurecimento 

da decisão 

acerca da 

adoção; 

Número de pessoas 

que participaram do 

curso. 

Número de pessoas 

que participaram das 

oficinas temáticas. 

Número de buscas 

espontâneas para 

atendimento/orientação 

psicossocial 

individualizado. 

 

Acolhimento 

e Orientação; 

 

Curso em 

parceria  com 

a equipe 

técnica da 

Vara da 

Infância e da 

Juventude; 

 

Oficina 

Temática. 

Lista de 

presença, 

Planilha de 

Atendimento 

psicossocial 

individual, 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

 

Mensal/ 

Trimestralmente 

(Curso Adoção) 

Foi realizado conforme previstos 

Acolhimento e Orientações a todos os 

que buscaram pelo projeto. 

 

O Curso para pretendentes à adoção 

aconteceu nos dias 11/03 e 18/03 das 

17:30 ás 19:00. 

 

A Oficina Temática aconteceu no dia 

09/03 das 10:00 às 11:30 com o tema 

“Compreendendo os testes na 

Adoção”. Essa atividade teve a 

participação de famílias adotivas em 
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Conscientização 

sobre as 

necessidades das 

crianças e 

adolescentes e as 

competências 

parentais; 

Sensibilização 

sobre as adoções 

possíveis e 

necessárias; 

estágio de convivência. Participaram 11 

pessoas. 

2 Orientar e dar 

suporte aos 

interessados, 

durante o estágio 

de convivência, 

inclusive nos 

casos de pós-

adoção; 

 

Conscientização 

sobre as 

necessidades das 

crianças e 

adolescentes e as 

competências 

parentais; 

 

Fortalecimento 

de vínculos 

durante o estágio 

de convivência e 

pós-adoção. 

Número de indivíduos 

e/ou famílias que 

participaram dos 

Encontros de Pais. 

Número de crianças 

que participaram da 

atividade de recreação. 

 

Número de crianças 

que participaram da 

atividade de atividade 

lúdica 

 

 

Orientação 

psicossocial. 

Encontro de 

Pais. 

Atividade 

Lúdica para 

crianças e 

adolescentes 

no pós-adoção 

Lista de 

Presença, 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

 

 

Mensal Foi realizada orientação psicossocial a 

todos os usuários que buscaram por 

informações.  

 

Foi realizado no dia 16/03 das 10:00 ás 

11:30 o Encontro de Pais com o tema: 

“Educando com Empatia”. Participaram 

desta atividade 22 pessoas. 

 

Foi realizado no dia 16/03 das 10:00 ás 

11:30 a Atividade Lúdica para crianças 

e adolescentes. Participaram desta 

atividade 10 crianças e Adolescentes. 

 

 

3 Disseminar a 

informação do 

direito 

fundamental de 

crianças e 

adolescentes à 

convivência 

familiar e 

comunitária; 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Socialização 

sobre os 

procedimentos 

da adoção; 

Número de pessoas 

que realizaram busca 

espontânea 

 

 

 

 

 

Divulgação 

Ficha de 

Inscrição 

 

Lista de 

Presença. 

 

 

Mensal Foi realizada uma palestra de divulgação  

no Senac no dia 20/03 das 14:00 ás 

16:00 hrs com o tema “O Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária” . 

  

 

Informativo Peixinho Vermelho (IPV) 

1500 exemplares 

Divulgação na página da Coasseje 
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Divulgação no Facebook da Coasseje 

em que houve 2583 pessoas alcançadas. 

Informativo da Coasseje encaminhado 

por email para 500 contatos e no 

facebook teve 468 visulizações.  

4 4) Estimular a 

adoção tardia, 

inter-racial, de 

grupo de irmãos, 

bem como 

crianças com 

necessidades 

especiais e de 

saúde. 

Sensibilização 

sobre as adoções 

possíveis e 

necessárias; 

 

 Curso em 

parceria com 

a equipe 

técnica da 

Vara da 

Infância e da 

Juventude; 

 

Oficina 

Temática. 

 Trimestral Foi realizado o Curso para pretendentes 

à adoção nos dias 11/03 e 18/03 das 

17:30 ás 19:00. Participaram 14 pessoas. 

 

A Oficina Temática aconteceu no dia 

09/03 das 10:00 às 11:30 com o tema 

“Compreendendo os testes na 

Adoção”. Essa atividade teve a 

participação de famílias adotivas em 

estágio de convivência. Participaram 11 

pessoas. 

 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e 

metas estabelecidas para o mês de referência, se houve ou 

não o seu alcance e justificar. 

 

 

 

A.6.1.2. AVALIAÇÃO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESULTADO  

ESPERADO 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE 

/  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

APURAÇÃO DOS INDICADORES E 

RESULTADOS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

1 1) Desenvolver 

ações que 

garantam a 

orientação 

necessária, tanto 

de 

Mensurar a 

qualidade do 

trabalho 

ofertado 

Houve 

esclarecimento 

das demandas 

individuais 

através dos 

atendimentos 

Acolhimento 

e Orientação; 

 

Curso em 

parceria com 

a equipe 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes 

 

Mensal| 

Quadrimestral 

(Curso Adoção) 

Todos os usuários atendidos conseguiram sanar 

as dúvidas. 

 

Houve participação e envolvimento dos inscritos 

durante o Curso.  
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esclarecimentos 

quanto de 

preparação das 

famílias 

adotantes; 

 

psicossociais? 

 

Houve 

esclarecimento 

de todas as 

dúvidas 

referentes aos 

temas 

trabalhados. 

 

O grupo 

conseguiu 

compreender a 

temática 

abordada? 

 

técnica da 

Vara da 

Infância e da 

Juventude; 

 

Oficina 

Temática. 

2 Orientar e dar 

suporte aos 

interessados, 

durante o estágio 

de convivência, 

inclusive nos 

casos de pós-

adoção; 

 

Auxiliar todas 

as famílias no 

fortalecimento 

dos vínculos 

familiares e em 

suas 

capacidades 

parentais 

O grupo 

contribui para 

troca de 

experiências, 

possibilitando 

a reflexão 

acerca da sua 

maternagem/ 

paternagem? 

 

Orientação 

psicossocial. 

Encontro de 

Pais. 

Atividade 

Lúdica para 

crianças e 

adolescentes 

no pós-adoção 

Relato dos 

participantes 

Reuniões do 

Grupo de Apoio, 

Questionário de 

avaliação. 

 

Relato dos 

participantes 

Mensal O grupo através das orientações contribuiu no 

auxilio da manutenção acerca da 

maternagem/paternagem. 

 

3 Disseminar a 

informação do 

direito 

fundamental de 

crianças e 

adolescentes à 

convivência 

familiar e 

Divulgar o 

trabalho 

ofertado, bem 

como o direito 

da criança e do 

adolescente à 

convivência 

familiar e 

 

Procura 

espontânea 

pelo grupo de 

Apoio à 

Adoção 

 

 

Divulgação Lista de 

Presença. 

Ficha de 

inscrição 

 

Mensal Houve procura espontânea pelo Grupo de apoio 

à adoção. 
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comunitária; comunitária.  

 

 

4 Estimular a 

adoção tardia, 

inter-racial, de 

grupo de irmãos, 

bem como 

crianças com 

necessidades 

especiais e de 

saúde. 

Sensibilizar 

sobre as 

adoções 

possíveis e 

necessárias; 

Aumento no 

número de 

famílias com 

disponibilidade 

para realizar 

adoção tardia, 

inter-racial, de 

grupo de 

irmãos, bem 

como crianças 

com 

necessidades 

especiais e de 

saúde. 

Curso em 

parceria com 

a equipe 

técnica da 

Vara da 

Infância e da 

Juventude; 

 

Oficina 

Temática. 

 

Avaliações 

preenchidas pelos 

participantes 

tanto no final do 

curso, quanto na 

avaliação das 

oficinas 

temáticas. 

Mensal/ 

Quadrimestral 

(Curso Adoção) 

 

Houve sensibilização e amadurecimento dos 

participantes sobre a temática da Adoção tardia 

e principalmente de grupos de irmãos.  

A maioria dos casais que concluíram o último 

Curso, aceitam grupos de irmãos e crianças com 

idade dos 05 até 08 anos.  

 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e resultados 

estabelecidos para o mês de referência, se houve ou não o seu alcance e 

justificar. 
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A.6.2.1. MONITORAMENTO 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

APURAÇÃO 

DOS 

INDICADORES 

E METAS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

1 Desenvolver ações que 

garantam a orientação 

necessária, tanto de 

esclarecimentos quanto 

de preparação das 

famílias adotantes; 

 

Conscientização sobre os direitos e 

deveres da criança e do 

adolescente; Socialização sobre os 

procedimentos da adoção; 

Amadurecimento da decisão acerca 

da adoção; Conscientização sobre 

as necessidades das crianças e 

adolescentes e as competências 

parentais; 

Número de buscas 

espontâneas para 

atendimento/orientação 

psicossocial 

individualizado 

Acolhimento e 

Orientação 

Planilha de 

atendimento 

psicossocial 

Mensal Foram acolhidos 

e orientados 23 

usuários 

 

2 Orientar e dar suporte 

aos interessados, durante 

o estágio de convivência, 

inclusive nos casos de 

pós-adoção; 

 

Conscientização sobre os direitos e 

deveres da criança e do 

adolescente; Conscientização sobre 

as necessidades das crianças e 

adolescentes e as competências 

parentais; Fortalecimento de 

vínculos durante o estágio de 

convivência e pós-adoção. 

Número de buscas 

espontâneas para 

atendimento/orientação 

psicossocial; 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação 

Psicossocial 

Planilha de 

atendimento 

Psicossocial 

individual 

Mensal Foram realizadas 

orientações 

psicossociais a 23 

usuários  

 

A.6.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 
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ATIVIDADES EM GRUPO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 

/ PRAZO 

APURAÇÃO 

DOS 

INDICADORES 

E METAS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

1 Orientar e dar suporte 

aos interessados, durante 

o estágio de convivência, 

inclusive nos casos de 

pós-adoção; 

 

Estimular a adoção 

tardia, inter-racial, de 

grupo de irmãos, bem 

como crianças com 

necessidades especiais e 

de saúde. 

Conscientização sobre os direitos e 

deveres da criança e do 

adolescente; Socialização sobre os 

procedimentos da adoção; 

Amadurecimento da decisão acerca 

da adoção; Conscientização sobre 

as necessidades das crianças e 

adolescentes e as competências 

parentais; Sensibilização sobre as 

adoções possíveis e necessárias; 

 

Número de pessoas 

que participaram do 

curso. 

 

Curso em 

Parceria com a 

Vara da Infância 

e da Juventude 

Lista de 

presença, 

Mensal Participaram do 

curso 14 

participantes 

 

2 Desenvolver ações que 

garantam a orientação 

necessária, tanto de 

esclarecimentos quanto 

de preparação das 

famílias adotantes; 

 

Estimular a adoção 

tardia, inter-racial, de 

grupo de irmãos, bem 

como crianças com 

necessidades especiais e 

de saúde. 

 

Conscientização sobre os direitos e 

deveres da criança e do 

adolescente; Socialização sobre os 

procedimentos da adoção; 

Amadurecimento da decisão acerca 

da adoção; Conscientização sobre 

as necessidades das crianças e 

adolescentes e as competências 

parentais; Sensibilização sobre as 

adoções possíveis e necessárias; 

 

Número de pessoas 

que participaram das 

oficinas temáticas. 

 

Oficina 

Temática 

Lista de presença Mensal Participaram da 

Oficina Temática 

neste mês 11 

pessoas.  
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3 Orientar e dar suporte 

aos interessados, durante 

o estágio de convivência, 

inclusive nos casos de 

pós-adoção; 

 

Conscientização sobre as 

necessidades das crianças e 

adolescentes e as competências 

parentais; Fortalecimento de 

vínculos durante o estágio de 

convivência e pós-adoção. 

 

Número de indivíduos 

e/ou famílias que 

participaram dos 

Encontros de Pais; 

Encontro de Pais Lista de Presença Mensal Participaram do 

Encontro de Pais 

22 pessoas.  

 

4 Orientar e dar suporte 

aos interessados, durante 

o estágio de convivência, 

inclusive nos casos de 

pós-adoção; 

 

Fortalecimento de vínculos durante 

o estágio de convivência e pós-

adoção. 

 

Número de crianças 

que participaram da 

atividade Lúdica 

Atividade 

Lúdica para 

crianças e 

adolescentes 

Lista de Presença Mensal Participaram da 

atividade Lúdica 

para as crianças e 

adolescentes 10 

usuários.   

 

5 Disseminar a informação 

do direito fundamental 

de crianças e 

adolescentes à 

convivência familiar e 

comunitária; 

 

 

Conscientização sobre os direitos e 

deveres da criança e do 

adolescente; Socialização sobre os 

procedimentos da adoção; 

 

Número de 

interessados no tema. 

Divulgação Ficha de 

Inscrição 

Mensal  

Foi realizada uma 

palestra de 

divulgação  no 

Senac no dia 20/03 

das 14:00 ás 16:00 

hrs com o tema “O 

Direito à 

Convivência 

Familiar e 

Comunitária”. 

Participaram 

aproximadamente 

60 pessoas. 

  

 

Informativo 

Peixinho 

Vermelho (IPV) 

1500 exemplares 

Divulgação na 
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página da Coasseje 

Divulgação no 

Facebook da 

Coasseje em que 

houve 2583 

pessoas 

alcançadas. 

Informativo da 

Coasseje 

encaminhado por 

email para 500 

contatos e no 

facebook teve 468 

visulizações. 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos 

indicadores e metas estabelecidas para o 

mês de referência, se houve ou não o seu 

alcance e justificar. 

 

 

A.6.2.2. AVALIAÇÃO 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESULTADO  ESPERADO INDICADOR DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

APURAÇÃO DOS 

INDICADORES E 

RESULTADOS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO 

DAS 

DIFICULDADES 

1 Desenvolver 

ações que 

garantam a 

Contribuir para fortalecimento 

da cidadania dos (as) usuários 

(as); efetivação dos direitos e 

Houve esclarecimento 

das demandas individuais 

através dos atendimentos 

Acolhimento e 

Orientação 

Planilha de 

atendimento 

psicossocial 

Mensal Houve 

esclarecimento das 

demandas 
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orientação 

necessária, tanto 

de 

esclarecimentos 

quanto de 

preparação das 

famílias 

adotantes; 

 

ampliação do acesso à 

proteção social; Qualificação 

dos serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados 

pela rede socioassistencial; 

socialização dos 

conhecimentos produzidos 

junto aos diferentes atores da 

politica de assistência social. 

psicossociais? individuais através 

dos acolhimentos e 

orientações 

ofertados. 

2 Orientar e dar 

suporte aos 

interessados, 

durante o estágio 

de convivência, 

inclusive nos 

casos de pós-

adoção; 

 

Contribuir para fortalecimento 

da cidadania dos (as) usuários 

(as); efetivação dos direitos e 

ampliação do acesso à 

proteção social; Socialização 

dos conhecimentos produzidos 

junto aos diferentes atores da 

politica de assistência social. 

Houve esclarecimento 

das demandas individuais 

através dos atendimentos 

psicossociais? 

Orientação 

Psicossocial 

Planilha de 

atendimento 

Psicossocial 

individual 

Mensal Houve 

esclarecimento das 

demandas 

individuais através 

dos atendimentos 

psicossociais. 

 

ATIVIDADES EM GRUPO 

 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESULTADO  ESPERADO INDICADOR DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE /  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

APURAÇÃO DOS 

INDICADORES E 

RESULTADOS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO 

DAS 

DIFICULDADES 

1 Orientar e dar 

suporte aos 

interessados, 

durante o estágio 

de convivência, 

inclusive nos 

casos de pós-

Contribuir para fortalecimento 

da cidadania dos (as) usuários 

(as); efetivação dos direitos e 

ampliação do acesso à 

proteção social; Qualificação 

dos serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados 

O grupo conseguiu 

compreender a temática 

abordada? 

Curso em 

Parceria com a 

Vara da Infância 

e da Juventude 

Relato dos 

participantes; 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

 

Quadrimestral O grupo conseguiu 

compreender a 

temática abordada.  

Foi realizada a 

avaliação no final 

do Curso, todos os 

participantes 
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adoção; 

 

Estimular a 

adoção tardia, 

inter-racial, de 

grupo de irmãos, 

bem como 

crianças com 

necessidades 

especiais e de 

saúde. 

 

pela rede socioassistencial; 

socialização dos 

conhecimentos produzidos 

junto aos diferentes atores da 

politica de assistência social. 

preencheram 

formulário. O curso 

foi avaliado 

positivamente.   

 2 Desenvolver 

ações que 

garantam a 

orientação 

necessária, tanto 

de 

esclarecimentos 

quanto de 

preparação das 

famílias 

adotantes; 

 

Estimular a 

adoção tardia, 

inter-racial, de 

grupo de irmãos, 

bem como 

crianças com 

necessidades 

especiais e de 

saúde. 

 

Contribuir para fortalecimento 

da cidadania dos (as) usuários 

(as); efetivação dos direitos e 

ampliação do acesso à 

proteção social; Qualificação 

dos serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados 

pela rede socioassistencial; 

socialização dos 

conhecimentos produzidos 

junto aos diferentes atores da 

politica de assistência social. 

O grupo conseguiu 

compreender a temática 

abordada? 

Oficina Temática Relato dos 

participantes; 

Questionário de 

Avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

 

Mensal Houve 

compreensão da 

temática abordada, 

bem como 

sensibilização sobre 

o perfil das crianças 

e adolescentes 

Invisíveis nos 

Serviços de 

Acolhimento 

(Crianças maiores e 

Adolescentes)  
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3 Orientar e dar 

suporte aos 

interessados, 

durante o estágio 

de convivência, 

inclusive nos 

casos de pós-

adoção; 

 

Contribuir para fortalecimento 

da cidadania dos (as) usuários 

(as); efetivação dos direitos e 

ampliação do acesso à 

proteção social; Qualificação 

dos serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados 

pela rede socioassistencial; 

socialização dos 

conhecimentos produzidos 

junto aos diferentes atores da 

politica de assistência social. 

O grupo contribui para 

troca de experiências, 

possibilitando a reflexão 

acerca da sua 

maternagem/paternagem? 

Encontro de Pais Relato dos 

participantes; 

Questionário 

de avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

 

Mensal O grupo contribuiu 

para a troca de  

experiências, 

possibilitando a 

reflexão acerca da 

maternagem e 

paternagem.  

Houve acolhimento 

por parte dos 

integrantes do 

grupo ás 

problemáticas 

vivenciadas pelas 

famílias. 

 

4 Orientar e dar 

suporte aos 

interessados, 

durante o estágio 

de convivência, 

inclusive nos 

casos de pós-

adoção; 

 

Contribuir para fortalecimento 

da cidadania dos (as) usuários 

(as); efetivação dos direitos e 

ampliação do acesso à 

proteção social; Qualificação 

dos serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados 

pela rede socioassistencial; 

socialização dos 

conhecimentos produzidos 

junto aos diferentes atores da 

politica de assistência social. 

Há envolvimento e 

participação das crianças 

nas atividades propostas. 

Atividade Lúdica 

para crianças e 

adolescentes 

Relato dos 

participantes 

Mensal Houve 

envolvimento e 

participação das 

crianças e 

adolescentes nas 

atividades 

propostas.  

 

5 Disseminar a 

informação do 

direito 

fundamental de 

crianças e 

adolescentes à 

convivência 

familiar e 

Contribuir para fortalecimento 

da cidadania dos (as) usuários 

(as); efetivação dos direitos e 

ampliação do acesso à 

proteção social; Qualificação 

dos serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados 

pela rede socioassistencial; 

Aumento do número de 

interessados no projeto 

Divulgação Novas adesões ao 

Projeto 

 

Mensal Houve busca por 

informações 

referentes ao 

projeto. 
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comunitária; 

 

 

socialização dos 

conhecimentos produzidos 

junto aos diferentes atores da 

politica de assistência social. 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração 

dos indicadores e resultados 

estabelecidos para o mês de referência, se 

houve ou não o seu alcance e justificar. 

 

 

 

B.3. OBJETIVO GERAL 

Proporcionar ás crianças e adolescentes a partir de 8 anos de idade, que estão sob medida de proteção, afastados de seu convívio familiar, em serviços de acolhimento, uma alternativa de vivência 

familiar e comunitária, ampliando assim as oportunidades de  convivência, quando as chances de retorno à família biológica e extensa e a possibilidade de adoção são remotas. 

 

 

B.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Conscientizar a sociedade em geral da realidade das crianças e adolescentes que se encontram em medida protetiva de acolhimento;  

B) Possibilitar experiências de vinculação afetiva com um grupo familiar favorecendo o referencial afetivo e estável às crianças e adolescentes com perfil para o apadrinhamento; 

C) Dar a oportunidade de uma vivência familiar e singular complementar à experiência grupal interna da instituição, conforme o melhor interesse das crianças e adolescentes envolvidos. 
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A. 4. RECURSOS HUMANOS 

A.4.1. QUADRO DE PESSOAL 

4.1.1. FUNCIONÁRIOS(AS) 

Nome 

 

 

Escolaridade Formação 

Carga 

Horária 

Mensal 

Cargo 

Roseli M. de Queiroz Coca Superior 
Serviço 

Social 
30 h Coordenação 

Cristiane de Carvalho Estevam 

 
Superior Psicologia 30 h Psicóloga 
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B.5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

B.5.1. PÚBLICO ALVO 

Crianças e Adolescentes a partir de 8 anos de idade, sob medida protetiva de acolhimento, quando as chances de retorno à família biológica e extensa e a possibilidade de adoção 

são remotas; e pessoas adultas com capacidade e disponibilidade afetiva. 

B.5.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

- Defesa incondicional da liberdade, dignidade da pessoa humana da privacidade, da cidadania, da integridade física, moral e psicológica e dos direitos socioassistenciais;  

- Oferecer serviços gratuitos com qualidade e continuidade, que garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. 

- Respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, politica e religiosa. 

- Proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando sua intimidade e opção e resgatando sua história de vida. 

Garantia de atenção profissional direcionada para a construção de projetos pessoais e sociais para a autonomia e sustentabilidade do usuário. 

B.5.1.2. SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS 

SEGURANÇAS DE ACOLHIDA – Ter sua identidade, integridade e história de vida preservada, Ser acolhido de forma singularizada, ter acesso a ambiência acolhedora, ser 

estimulado a expressar as necessidades e interesses, ter acolhida suas demandas interesses, necessidades e possibilidades, ter reparadas vivências de separação, rupturas e 

violação de direitos. 

SEGURANÇAS DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIO E SOCIAL – vivenciar experiências que contribuam para o convívio ou vivência familiar e 

comunitária, vivenciar experiências de ampliação de capacidade protetiva. 

SEGURANÇAS DE DESENVOLVIMENTO DE AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCIAL – ter vivencias pautadas pelo respeito a si, própria a aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania, ter acompanhamento que possibilite  o desenvolvimento de habilidades de autogestão , autossustentação e 

independência. Ter direito aos seus direitos de opinião e decisão, obter orientações e informações sobre serviços, direitos e como acessá-los, ser ouvido e expressar necessidades, 

interesses e possibilidades; desenvolver capacidade para o cuidado, vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos pessoais e familiares com 

sustentabilidade, vivenciar experiências para administrar conflitos por meio do diálogo, ter oportunidades de escolha e tomada de decisão, avaliar o programa. 

B.5.1.3. PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 
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A participação do público alvo dar-se-á através do envolvimento nos grupos, sugestão de conteúdos referentes ás dúvidas sobre o apadrinhamento, bem como, no monitoramento 

e avaliação do projeto. 

 

 

B.5.2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

METODOLOGIA DE SELEÇÃO/CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PADRINHOS E MADRINHAS 

 

Os interessados a participar do Projeto de Apadrinhamento Afetivo serão orientados inicialmente pela equipe técnica, pessoalmente e/ou por telefone, com o objetivo de prestar 

esclarecimentos sobre as particularidades do projeto. Após, os interessados a se tornarem candidatos a padrinhos e madrinhas serão capacitados através de 2 encontros de 3 horas 

cada. O primeiro encontro da Capacitação deverá contemplar o Tema “O Perfil da Criança e do Adolescente dos Serviços de Acolhimento”. Dentro desta proposta serão 

trabalhadas as situações que envolvem o acolhimento, o impacto no desenvolvimento infanto juvenil, as peculiaridades de crianças e adolescentes acolhidos, bem como as 

atribuições, responsabilidades com relação á criança/adolescente, regras e medidas emergenciais.  No segundo encontro será abordado o tema “O Padrinho/Madrinha como 

Referência Positiva e Afetiva”, tendo como subtemas: a construção de vínculos (apego), empatia e resiliência. Os encontros serão expositivos, utilizando dinâmicas de grupo e 

vídeos extraídos da Internet. 

Após a capacitação será realizado pela Equipe Técnica do Projeto, entrevistas individuais e visita domiciliar com o objetivo de avaliar minuciosamente os candidatos. Após 

avaliação técnica, sendo ainda necessário serão realizados novos contatos e excepcionalmente os candidatos poderão ser encaminhados para análise do setor Técnico da VIJ. 

 Os padrinhos e madrinhas, após parecer favorável da Equipe Técnica para o Apadrinhamento, terão seus nomes inclusos na lista de padrinhos / madrinhas, que será 

encaminhada para conhecimento e do Juíz da VIJ, junto às cópias dos respectivos documentos das famílias cadastradas.  

 A Equipe Técnica do Projeto, em reunião com a Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento, definirão os pares e solicitarão através de relatório conjunto a autorização Judicial 

para oficializar o Apadrinhamento. Nesse momento será iniciado o processo de aproximação da criança /adolescente com o padrinho/madrinha no Serviço de Acolhimento (4 

encontros) estes serão observados e avaliados pela Equipe Técnica do Serviço e repassados através de contato telefônico e/ou reuniões para a Equipe Técnica do Projeto, que 

realizará as intervenções necessárias com o padrinho/madrinha.  Ainda no período de aproximação o padrinho/madrinha, com nova autorização judicial, solicitada pelo Serviço 

de Acolhimento, poderá sair com a criança por período integral. Neste processo o acompanhamento dar-se-á por meio das observações dos Educadores / cuidadores na saída e na 

chegada da criança na Instituição de Acolhimento, que registrará no Livro de Ocorrências as observações para as Técnicas do Serviço que fará a escuta qualificada da 

criança/adolescente.  Semanalmente, nesse período a Equipe Técnica do Projeto fará contato telefônico e/ou atendimento individual com os padrinhos/madrinhas, reuniões e/ou 

contato telefônico com as Técnicas do Serviço de Acolhimento para obter informações sobre a análise do processo de aproximação. 

 Os Padrinhos e madrinhas, após o período de aproximação, deverão comparecer aos atendimentos individuais para acompanhamento com a equipe técnica do projeto, sempre 

que solicitado. Os atendimentos individuais terão como objetivo o monitoramento do processo de apadrinhamento. Semestralmente serão realizados encontros de padrinhos, 

madrinhas e afilhados, realizados através de oficinas lúdicas que terão a finalidade de observar a interação entre ambos.  
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METODOLOGIA DE CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES/AUXILIARES. 

A Equipe Técnica do Projeto realizará uma capacitação anual para os Cuidadores /Auxiliares dos 2 Serviços de Acolhimento do Município. Os temas discutidos serão: 

Apresentação do projeto, intervenção em situações emergenciais de saúde e/ou de comportamento da criança/adolescente, regras e limites do cuidador na relação com o 

padrinho/madrinha e orientação para efetuarem anotações referentes ao apadrinhamento no livro de registro em relação às observações realizadas pelos cuidadores/ auxiliares no 

momento da saída e chegada da criança/adolescente na instituição. Os encontros serão expositivos, podendo utilizar-se de vídeos retirados da internet. 

 

 REGRAS E LIMITES 

- Os padrinhos/madrinhas poderão ter mais de um afilhado (a), inclusive grupo de irmãos, desde que seja decidido em comum acordo entre as equipes responsáveis pelo 

Programa, em função do PIA. 

- As decisões sobre quando, como e onde pegar os afilhados (as) ficam subordinadas a um prévio acordo entre as equipes técnicas dos serviços de acolhimento e do Projeto. 

- Caso o padrinho/ madrinha queira dar algum presente ao afilhado (a) deverá comunicar a equipe técnica do projeto para que decidam de comum acordo com a equipe técnica 

do acolhimento (valor, importância do presente naquele momento, local onde será guardado, se será compartilhado, etc...) 

- Decisões que envolvem aspectos importantes da vida dos afilhados (as) devem ser tomadas em comum acordo entre as equipes técnicas dos serviços de acolhimento e do 

Projeto, considerando sempre o maior interesse da criança e/ou adolescente. 

- As dificuldades vivenciadas com os afilhados (as) devem ser comunicadas para equipe técnica do projeto. 

- Os padrinhos/madrinhas são responsáveis pelos afilhados (as). Qualquer decisão de colocá-los momentaneamente sob responsabilidade de outros familiares devem ser 

previamente comunicadas à equipe técnica do projeto que comunicará ao Serviço de Acolhimento. 

- Qualquer despesa com os afilhados (as) durante o período que estes estiverem sob sua responsabilidade será arcada pelos padrinhos/madrinhas. 

- Cada criança/adolescente terá somente um padrinho/madrinha. 

- As crianças e adolescentes devem comunicar à equipe técnica do Serviço de Acolhimento sobre a evolução de seu relacionamento afetivo com os padrinhos/madrinhas, 

podendo interromper o programa caso cheguem a um comum acordo. Esta decisão deverá ser discutida com a equipe técnica do projeto.  

- As decisões sobre o apadrinhamento deverão preponderantemente levar em conta a opinião dos afilhados (as). 

- Os afilhados só poderão ter acesso à internet (e-mail, rede social e jogos) e outros meios de comunicação na casa dos padrinhos considerando orientação e/permissão dos 

Serviços de Acolhimento. 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO: 

 

DOS CANDIDATOS A PADRINHOS/MADRINHAS 

- Idade mínima de 18 anos, observando preferencialmente a diferença de 16 anos entre afilhado (a) e padrinho/madrinha; 

- Residir no município de Americana; 

- Disponibilidade afetiva para criação de vínculos e disponibilidade de tempo para participar ativamente na vida do afilhado (a); 

- Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e apresentar a documentação solicitada (Comprovante de residência, RG, CPF, Certidão Negativa de Antecedentes 

Criminais);  

- Participar da entrevista inicial e da Capacitação para padrinhos e madrinhas; 
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- Participar das entrevistas com a Equipe Técnica do Projeto, para avaliação do Candidato, e excepcionalmente, com a Equipe Técnica da Vara da Infância e Juventude; 

- Participar das reuniões individuais de acompanhamento do Projeto; 

- Comparecer a Instituição quando for convocado pela equipe do projeto de Apadrinhamento Afetivo; 

- Receber visitas técnicas na sua residência; 

- Respeitar as regras do Projeto e cumprir os acordos do serviço de acolhimento (referente a horários, restrições etc); 

- Participar junto com o afilhado dos encontros trimestrais realizados pelo Projeto. 

* Profissionais dos Serviços de Acolhimento não podem apadrinhar crianças e adolescentes. 

* Para ser candidato a Padrinho e/ou Madrinha, os indivíduos deverão obrigatoriamente atender e concordar com todos os critérios citados acima.  

 

DOS CANDIDATOS A AFILHADOS 

 

- Ter possibilidades remotas de retorno à família biológica e extensa e de adoção; 

- Podem participar do Projeto crianças e adolescentes de 8 a 17 anos e 11 meses, desde que sejam indicadas pela rede de proteção responsável pela elaboração dos PIAs; 

- Estar por no mínimo seis meses no Serviço de Acolhimento; 

- Em todos os casos a criança ou adolescente deve ser ouvida, tendo como princípio sempre o desejo da criança ou adolescente em participar do Projeto. 

* As crianças e adolescentes que não apresentam o perfil citado acima, mas que no Plano Individual de Atendimento entende-se que o Apadrinhamento Afetivo é uma ação 

possível será avaliado e definido cada situação pela rede intersetorial envolvida no Projeto.     

 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS PADRINHOS E MADRINHAS 

 

- Ser referência afetiva e positiva, ampliando as oportunidades da criança ou adolescente de se relacionar dentro de um ambiente saudável, e com exemplos positivos de 

participação familiar e comunitária; 

- Contribuir com a ampliação do universo de conhecimento das crianças e adolescentes;  

- Não concorrer com e nem desvalorizar a família de origem da(s) criança(s)/adolescente(s); 

- Valorizar os vínculos estáveis e saudáveis da criança e do adolescente: relação com o padrinho/madrinha, relação com as demais pessoas significativas e com os ambientes de 

desenvolvimento (escola, cultura, esportes, religião, entre outros); 

- Respeitar a individualidade e potencialidade de cada criança/adolescente; 

- Ter disponibilidade para no mínimo: Estar com a criança/adolescente quinzenalmente: realizar passeios, levar para programas familiares, festas comemorativas (exceto nas 

comemorações escolares do dia das mães e dia dos pais), atividades de cultura e lazer; Realizar contatos semanalmente (pode ser um telefonema ou realizar uma visita no 

abrigo); 
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B.5.2.1. PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRABALHO 

Diário: Acolhimento de interessados (pessoalmente, por telefone, email); Inscrição dos candidatos; 

Semanal: Acompanhamento individual por telefone/email dos apadrinhamentos em andamento, combinação dos horários que os padrinhos e madrinhas permanecerão com o 

afilhado no final de semana; articulação com os Serviços de Acolhimento;  

Mensal: Participação em Reuniões Intersetoriais para acompanhamento de casos; Identificação das crianças e adolescentes com perfil (conjunto Serv. Acolhimento); Atendimento 

individual de padrinhos e madrinhas (conforme necessidade) dos apadrinhamentos em andamento; Divulgação; Avaliação dos resultados; 

Trimestral: Capacitação dos candidatos; Entrevistas de avaliação para seleção dos candidatos;  

Semestral: Encontros de Acompanhamento com padrinhos e madrinhas e crianças e adolescentes realizado pela equipe do Projeto; Capacitação dos Cuidadores/auxiliares dos 

serviços de acolhimento dos temas relacionados ao apadrinhamento afetivo; 

 

B.5.2.2. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO 

Nº 

PLANEJAMENTO EXECUÇÃO 

ATIVIDADES PLANEJADAS* 

A ATIVIDADE 

FOI 

EXECUTADA? 

(Sim ou Não) 

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

1 Divulgação do projeto Sim  

2 Inscrição dos padrinhos e madrinhas Sim  

3 
Levantamento das crianças e adolescentes com perfil 

para inserção no projeto 
Sim  

4 

 

Entrevistas de seleção dos padrinhos e madrinhas 

 

Não  Neste mês não haviam candidatos para serem avaliados.  

5 
Participação nas reuniões intersetoriais de estudo de 

caso; 
Sim  

6 
Reunião com equipe técnica do Serviço de 

Acolhimento para combinação do perfil das crianças e 
Não 

Não houve reunião para combinação de perfil, pois não havia candidatos disponíveis 

que atendessem ao perfil dos adolescentes com indicação para o Projeto. 
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adolescentes com os possíveis padrinhos/madrinhas; 

 

7 
Capacitação dos padrinhos e madrinhas 

 
Não  

Não houve neste período. Há nova Capacitação prevista para 14/04 das 08h30min ás 

12:30. 

8 

Acompanhamento periódico dos 

padrinhos/madrinhas. 

 

 

Sim   

* Informar apenas as atividades planejadas no Plano de Trabalho para a execução no mês de referência. 

 

 

 

B.5.2.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS 

B.5.2.3.1. ATIVIDADES INDIVIDUAIS (PÚBLICO ALVO E FAMÍLIA) 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
PÚBLICO ALVO  

CICLO VITAL 
MATERIAIS 

PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 

PERIODICIDADE 

DA EXECUÇÃO 

1 

Inscrição dos 

candidatos; 

Inscrever os candidatos a padrinhos e madrinhas 

através de formulário próprio do projeto. 

 

Pessoas adultas (acima de 18 

anos) com capacidade e 

disponibilidade afetiva. 

Computador e 

material de 

papelaria. 

 

Equipe Técnica do 

Projeto. 

Mensal  

2 

Acompanhamento 

periódico dos 

padrinhos/madrinhas 

Os Padrinhos e madrinhas serão acompanhados 

durante o período de aproximação com os afilhados, 

bem como deverão comparecer para atendimento 

individual com a equipe do Projeto sempre que 

solicitado. Os atendimentos individuais terão como 

objetivo o monitoramento do processo de 

apadrinhamento. 

 

Pessoas adultas (acima de 18 

anos) com capacidade e 

disponibilidade afetiva. 

Computador e 

material de 

papelaria. 

 

Equipe Técnica do 

Projeto. 

Mensal 
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3 

Entrevistas de 

seleção dos 

padrinhos e 

madrinhas 

Esse processo dar-se a por meio de entrevistas 

individuais e visita domiciliar com o objetivo de 

avaliar minuciosamente os candidatos. Após avaliação 

técnica, sendo ainda necessário serão realizados novos 

contatos e excepcionalmente os candidatos poderão ser 

encaminhados para análise do setor Técnico da VIJ. 

Os padrinhos e madrinhas, após parecer favorável da 

Equipe Técnica para o Apadrinhamento, terão seus 

nomes inclusos na lista de padrinhos / madrinhas, que 

será encaminhada para conhecimento do Juíz da VIJ, 

bem como com cópia da documentação apresentada 

para cadastro no projeto. 

 

Pessoas adultas (acima de 18 

anos) com capacidade e 

disponibilidade 

Materiais de 

papelaria. 

Equipe Técnica do 

Projeto. 

Mensal 

B.5.2.3.2. ATIVIDADES EM GRUPO 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
PÚBLICO ALVO  

CICLO VITAL 
MATERIAIS 

PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 

PERIODICIDADE 

DA EXECUÇÃO 

1 

Divulgação do 

Projeto 

Oferta de informações sobre o projeto veiculadas em 

meios de comunicação impressa ou por redes sociais 

ou através de palestras, encontros em diversos meios 

sociais. 

 

Pessoas adultas (acima de 18 

anos) com capacidade e 

disponibilidade afetiva. 

Computador, 

Datashow, 

telefone e 

material de 

papelaria. 

 

 Equipe Técnica do 

Projeto. 

Mensal  

2 

Capacitação dos 

padrinhos e 

madrinhas 

 

2 encontros de 3 horas cada, sendo o primeiro 

encontro o Tema “O Perfil da Criança e do 

Adolescente dos Serviços de Acolhimento”. Dentro 

desta proposta serão trabalhadas as situações que 

envolvem o acolhimento, o impacto no 

desenvolvimento infanto juvenil, as peculiaridades de 

crianças e adolescentes acolhidos, bem como as 

atribuições, responsabilidades com relação á 

criança/adolescente, regras e medidas emergenciais.  

Pessoas adultas (acima de 18 

anos) com capacidade e 

disponibilidade afetiva. 

Datashow, 

computador e 

material de 

papelaria. 

 

Equipe Técnica do 

Projeto. 

Trimestral 
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No segundo encontro será abordado o tema “O 

Padrinho/Madrinha como Referência Positiva e 

Afetiva”, tendo como subtemas: a construção de 

vínculos (apego), empatia e resiliência. 

 

3 

Participação nas 

reuniões 

intersetoriais de 

estudo de caso; 

Participação nas reuniões intersetoriais de estudo de 

caso das crianças e adolescentes apadrinhados e 

também daqueles com indicação para o 

apadrinhamento, visando o acompanhamento e 

evolução dos mesmos. 

 

Crianças e Adolescentes a 

partir de 8 anos de idade sob 

medida protetiva de 

acolhimento quando as 

chances de retorno à família 

biológica e extensa e a 

possibilidade de adoção são 

remotas; 

 

Computador e 

materiais de 

papelaria. 

Equipe técnica do 

Projeto, Equipe 

Técnica do Serviço 

de Acolhimento, 

Equipe técnica da 

Vara da Infância e 

Juventude, 

Conselho Tutelar e 

Equipe do 

CREAS. 

Mensal 

4 

Levantamento das 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para inserção 

no projeto 

Podem ser inclusas no Projeto Crianças e 

Adolescentes, acima de 8 anos (desde que não estejam 

em processo de reinserção familiar ou aproximação 

gradativa para adoção), menores de 8 anos serão 

avaliados caso a caso; no mínimo 6 meses em 

acolhimento; com sua concordância em participar do 

projeto com indicação por meio do Plano Individual de 

atendimento (PIA).  

Crianças e Adolescentes a 

partir de 8 anos de idade sob 

medida protetiva de 

acolhimento quando as 

chances de retorno à família 

biológica e extensa e a 

possibilidade de adoção são 

remotas; 

 

Computador e 

materiais de 

papelaria. 

Equipe Técnica do 

Projeto e Equipe 

técnica do Serviço 

de Acolhimento. 

Mensal 

5 

Reunião com equipe 

técnica do Serviço de 

Acolhimento para 

combinação do perfil 

das crianças e 

adolescentes com os 

possíveis 

padrinhos/madrinhas; 

A Equipe Técnica do Projeto, em reunião com a 

Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento, definirão 

os pares. Após, a Equipe técnica do Serviço de 

Acolhimento solicitará através de relatório, a 

autorização Judicial para oficializar o 

Apadrinhamento. 

 

Pessoas adultas com 

capacidade e disponibilidade 

afetiva e Crianças e 

Adolescentes a partir de 8 

anos de idade sob medida 

protetiva de acolhimento 

quando as chances de retorno 

à família biológica e extensa e 

a possibilidade de adoção são 

remotas. 

Computador e 

materiais de 

papelaria 

Equipe Técnica do 

Projeto e Equipe 

técnica do Serviço 

de Acolhimento. 

Mensal 
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6 

Encontros Semestrais 

de Acompanhamento 

com padrinhos e 

madrinhas e crianças 

e adolescentes 

realizado pela equipe 

do Projeto. 

Os encontros Semestrais serão realizados através de 

oficinas lúdicas que terão a finalidade de observar a 

interação entre os padrinhos/madrinhas e afilhados. 

 

Pessoas adultas com 

capacidade e disponibilidade 

afetiva e Crianças e 

Adolescentes a partir de 8 

anos de idade sob medida 

protetiva de acolhimento 

quando as chances de retorno 

à família biológica e extensa e 

a possibilidade de adoção são 

remotas; 

 

Materiais de 

papelaria,  

computador, 

Datashow e 

materiais 

lúdicos 

diversos. 

Equipe Técnica do 

Projeto 

Semestral 

7 

Capacitação dos 

Cuidadores/auxiliares 

dos serviços de 

acolhimento dos 

temas relacionados 

ao apadrinhamento 

afetivo; 

 

A Equipe Técnica do Projeto realizará uma 

capacitação para os Cuidadores /Auxiliares dos 2 

Serviços de Acolhimento do Município. Será realizado 

1 encontro Semestral (sempre que houver mudanças 

nas equipes dos Serviços de Acolhimento). Os temas 

discutidos serão: Apresentação do projeto, intervenção 

em situações emergenciais de saúde e/ou de 

comportamento da criança/adolescente, regras e 

limites do cuidador na relação com o 

padrinho/madrinha e orientação para efetuarem 

anotações referentes ao apadrinhamento no livro de 

registro em relação às observações realizadas pelos 

cuidadores/ auxiliares no momento da saída e chegada 

da criança/adolescente na instituição. Os encontros 

serão expositivos, podendo utilizar-se de vídeos 

retirados da internet. 

 

Cuidadores (as) e Auxiliares 

dos Serviços de Acolhimento. 

Materiais de 

papelaria, 

computador e 

Datashow.  

Equipe Técnica do 

Projeto 

Semestral 
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A.5.3. GESTÃO DO TRABALHO 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: não houve. 

B. Avanços: - 

C. Dificuldades: - 

D. Proposta de Superação das Dificuldades: - 

 

 

A.5.4. INFRAESTRUTURA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: não houve. 

B. Avanços: - 

C. Dificuldades: - 

D. Proposta de Superação das Dificuldades: - 

 

 

A.5.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Aquisições durante o mês de produtos necessários, pagamentos autorizados, via transferência bancaria ou boletos, transferência 

bancaria nos pagamentos de proventos aos funcionários; pagamentos de impostos. 

B. Avanços: -  

C. Dificuldades: -  

D. Proposta de Superação das Dificuldades: -  
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B.6. QUADRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

B.6.1. PÚBLICO ALVO  

Crianças e Adolescentes a partir de 8 anos de idade, sob medida protetiva de acolhimento, quando as chances de retorno à família biológica e extensa e a possibilidade de adoção são remotas; e pessoas 

adultas com capacidade e disponibilidade afetiva. 

 

 

B.6.1.1. MONITORAMENTO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META INDICADOR 

DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 

/ PRAZO 

APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS** PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO 

DAS 

DIFICULDADES 

1 Conscientizar a 

sociedade em 

geral da realidade 

das crianças e 

adolescentes que 

se encontram em 

medida protetiva 

de acolhimento; 

 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Conscientização 

sobre as 

necessidades 

das crianças e 

dos adolescentes 

e as 

competências 

Número de 

interessados 

inscritos no 

projeto. 

 

Número de  

inscritos que 

participaram da 

Capacitação. 

 

Número de 

padrinhos e 

 

Divulgação do 

Projeto; 

 

Inscrição a padrinhos 

e madrinhas; 

 

Capacitação dos 

padrinhos e 

madrinhas; 

 

Seleção dos padrinhos 

Lista de Presença 

 

Formulário de 

inscrição dos 

candidatos 

 

 

Mensal Foi realizada uma palestra de divulgação  no Senac 

no dia 20/03 das 14:00 ás 16:00 hrs com o tema “O 

Direito à Convivência Familiar e Comunitária” . 

  

Informativo Peixinho Vermelho (IPV) 

1500 exemplares 

Divulgação na página da Coasseje 

Divulgação no Facebook da Coasseje em que houve 

17.741 pessoas alcançadas. 

Informativo da Coasseje atingiu 500 contatos via 

email.  
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dos padrinhos e 

madrinhas; 

madrinhas 

inclusos no 

projeto 

 

e madrinhas. 

 

Tivemos 06 pessoas inscritas para o projeto. 

Estão inclusos no Projeto 8 padrinhos que já 

possuem afilhados. 

2 Possibilitar 

experiências de 

vinculação afetiva 

com um grupo 

familiar 

favorecendo o 

referencial afetivo 

e estável às 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para o 

apadrinhamento; 

Efetivação e 

fortalecimento 

da vivência 

familiar e 

singular 

complementar 

às crianças e 

adolescentes, 

com 

sustentabilidade. 

Número de 

crianças 

/adolescente 

participantes do 

Projeto. 

 

Número de 

padrinhos e 

madrinhas 

inclusos no 

projeto 

Levantamento das 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para inserção no 

Projeto; 

Reunião com equipe 

técnica do Serviço de 

Acolhimento para 

combinação do perfil 

das crianças e 

adolescentes com os 

possíveis 

padrinhos/madrinhas; 

Acompanhamento 

periódico dos 

padrinhos/madrinhas, 

Encontro Semestral 

com padrinhos, 

madrinhas e 

Afilhados, 

Participação nas 

reuniões intersetoriais 

de estudo de caso; 

 

Prontuário das 

crianças inclusas 

no Projeto. 

 

Prontuário dos 

Padrinhos e 

Madrinhas. 

Mensal Houve acompanhamento semanal dos 8 

padrinhos/madrinhas inclusos no projeto e 

atendimento individual dos  padrinhos com 1 

afilhada  em 06/03 ás 15:00h;  um atendimento a um 

casal de padrinhos no dia 12/03 ás16:00 h e um 

atendimento a uma madrinha em 28/03 às 16:00h. 

Participamos de 7 reuniões intersetoriais neste mês: 

21/03 ás 11:00, 11:30, 13:00 e 13:30 – para 

acompanhamento das crianças e adolescentes da 

AAMA e  28/ 03 às 13:00, 13:30 e 14:00 – para 

acompanhamento das crianças e adolescentes da 

Coasseje.  

 

3 Dar a 

oportunidade de 

uma vivência 

familiar e singular 

complementar à 

experiência 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Conscientização 

Número de 

Cuidadores e 

Auxiliares do 

Serviço de 

Acolhimento que 

participaram da 

Capacitação dos 

educadores/auxiliares 

dos serviços de 

acolhimento dos temas 

relacionados ao 

apadrinhamento 

Lista de 

Presença. 

Semestral Conforme cronograma, esta atividade não estava 

programada para o período. 
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grupal interna da 

instituição, 

conforme o 

melhor interesse 

das crianças e 

adolescentes 

envolvidos. 

sobre as 

necessidades 

das crianças e 

dos adolescentes 

e as 

competências 

dos padrinhos e 

madrinhas; 

Capacitação. afetivo; 

 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e metas estabelecidas 

para o mês de referência, se houve ou não o seu alcance e justificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6.1.2. AVALIAÇÃO 
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PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESULTADO  

ESPERADO 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 

/ PRAZO 

APURAÇÃO DOS INDICADORES E 

RESULTADOS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

1 Conscientizar a 

sociedade em 

geral da realidade 

das crianças e 

adolescentes que 

se encontram em 

medida protetiva 

de acolhimento; 

 

Disseminar e dar 

visibilidade ao 

projeto de 

apadrinhamento 

afetivo. 

 

 

 

 

Número de 

publicações/divulgações 

realizadas. 

 

Pessoas capacitadas e 

aptas a apadrinhar 

Divulgação do 

Projeto; 

Inscrição a padrinhos 

e madrinhas; 

 

Capacitação dos 

padrinhos e 

madrinhas; 

 

Seleção dos 

padrinhos e 

madrinhas. 

 

Planilha de 

público alvo 

 

 

Site da Coasseje 

 

Redes sociais 

 

Mensal  

Foi realizada uma palestra de divulgação  

no Senac no dia 20/03 das 14:00 ás 16:00 

hrs com o tema “O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária” . 

  

Informativo Peixinho Vermelho (IPV) 

1500 exemplares 

Divulgação na página da Coasseje 

Divulgação no Facebook da Coasseje em 

que houve 17.741 pessoas alcançadas. 

Informativo da Coasseje atingiu 500 

contatos via email.  

 

 

2 Possibilitar 

experiências de 

vinculação afetiva 

com um grupo 

familiar 

favorecendo o 

referencial afetivo 

e estável às 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para o 

apadrinhamento; 

Incluir e possibilitar 

a garantia do direito 

á convivência  

familiar e 

comunitária através 

do apadrinhamento 

afetivo a todas as 

crianças e 

adolescentes com 

indicação no PIA. 

Interesse das 

crianças/adolescentes 

em participar do Projeto 

 

Interesse dos indivíduos 

e/ou  famílias no 

apadrinhamento 

Levantamento das 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para inserção 

no Projeto; 

Reunião com equipe 

técnica do Serviço de 

Acolhimento para 

combinação do perfil 

das crianças e 

adolescentes com os 

possíveis 

padrinhos/madrinhas; 

Acompanhamento 

periódico dos 

Relato das 

crianças e 

adolescentes 

inclusos no 

projeto, durante a 

escuta 

qualificada com 

equipe técnica do 

Serviço de 

Acolhimento; 

 

Avaliação 

preenchida por 

padrinhos e 

afilhados no 

Mensal Foram realizados acompanhamento de 6 

apadrinhamentos, e todos desejam 

permanecer no projeto. Quatro 

adolescentes que desejam participar do 

projeto aguardam padrinhos. 

 

Realizaremos nova 

Capacitação para 

interessados no dia 

14/04 das 08:30 às 

12:30. 
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padrinhos/madrinhas, 

Encontro Semestral 

com padrinhos, 

madrinhas e 

Afilhados, 

Participação nas 

reuniões 

intersetoriais de 

estudo de caso; 

encontro 

Semestral. 

 

 

3 Dar a 

oportunidade de 

uma vivência 

familiar e singular 

complementar à 

experiência 

grupal interna da 

instituição, 

conforme o 

melhor interesse 

das crianças e 

adolescentes 

envolvidos. 

Capacitação de 

todos os 

Cuidadores e 

Auxiliares dos 

Serviços de 

Acolhimento. 

 

Construção de vínculo 

saudável e de confiança 

na relação entre 

criança/adolescente e 

padrinhos e madrinhas, 

e manutenção do 

mesmo sem 

intervenções externas 

do acolhimento. 

 

Capacitação dos 

educadores/auxiliares 

dos serviços de 

acolhimento dos 

temas relacionados 

ao apadrinhamento 

afetivo; 

 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

Mensal Neste mês não estava programado a 

Capacitação dos cuidadores e auxiliares 

dos Serviços de Acolhimento. 

 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e 

resultados estabelecidos para o mês de referência, se houve ou 

não o seu alcance e justificar. 
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B.6.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

B.6.2.1. MONITORAMENTO 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META INDICADOR 

DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 

/ PRAZO 

APURAÇÃO DOS INDICADORES E 

METAS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

1 Conscientizar a 

sociedade em 

geral da realidade 

das crianças e 

adolescentes que 

se encontram em 

medida protetiva 

de acolhimento; 

 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Conscientização 

sobre as 

necessidades 

das crianças e 

dos adolescentes 

e as 

competências 

dos padrinhos e 

madrinhas; 

 

Número de 

inscritos a 

padrinhos e 

madrinhas no 

projeto 

Inscrição dos 

candidatos; 

Formulário de 

inscrição dos 

candidatos 

Mensal Neste mês 6 pessoas se inscreveram para o 

projeto. 

 

2 Possibilitar 

experiências de 

vinculação afetiva 

com um grupo 

familiar 

favorecendo o 

referencial afetivo 

Efetivação e 

fortalecimento 

da vivência 

familiar e 

singular 

complementar 

às crianças e 

Número de 

atendimentos 

realizados com 

padrinhos e 

madrinhas 

inclusas no 

Projeto. 

Acompanhamento 

periódico dos 

padrinhos/madrinhas 

Prontuário dos 

Padrinhos e 

Madrinhas. 

Mensal Foi realizado semanalmente contato com 

todas as famílias que estão apadrinhando. Foi 

realizado atendimento individual para 2 

casais de padrinhos e atendimento individual 

para uma madrinha.  
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e estável às 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para o 

apadrinhamento; 

adolescentes, 

com 

sustentabilidade. 

 

 

 

3 Conscientizar a 

sociedade em 

geral da realidade 

das crianças e 

adolescentes que 

se encontram em 

medida protetiva 

de acolhimento; 

 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Conscientização 

sobre as 

necessidades 

das crianças e 

dos adolescentes 

e as 

competências 

dos padrinhos e 

madrinhas; 

Número de 

padrinhos e 

madrinhas 

inclusos no 

projeto. 

Entrevistas de 

seleção dos 

padrinhos e 

madrinhas 

Prontuário dos 

Padrinhos e 

Madrinhas 

Mensal Estão inclusos 8 padrinhos no projeto  

ATIVIDADES EM GRUPO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META INDICADOR 

DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 

/ PRAZO 

APURAÇÃO DOS INDICADORES E 

METAS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

1 Conscientizar a 

sociedade em 

geral da realidade 

das crianças e 

adolescentes que 

se encontram em 

medida protetiva 

de acolhimento; 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Conscientização 

sobre as 

necessidades 

Número de 

interessados 

inscritos no 

projeto 

Divulgação do 

Projeto 

Ficha de 

inscrição no 

projeto. 

Mensal 06 pessoas realizaram busca espontânea pela 

projeto e se inscreveram para participar da 

Capacitação. 
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 das crianças e 

dos adolescentes 

e as 

competências 

dos padrinhos e 

madrinhas; 

 

2 Conscientizar a 

sociedade em 

geral da realidade 

das crianças e 

adolescentes que 

se encontram em 

medida protetiva 

de acolhimento; 

 

Conscientização 

sobre os direitos 

e deveres da 

criança e do 

adolescente; 

Conscientização 

sobre as 

necessidades 

das crianças e 

dos adolescentes 

e as 

competências 

dos padrinhos e 

madrinhas; 

 

Número de 

inscritos a 

padrinhos e 

madrinhas no 

projeto. 

Capacitação dos 

padrinhos e 

madrinhas 

 

Fichas de 

respostas das 

atividades 

práticas aplicadas 

durante a 

capacitação. 

 Não houve Capacitação neste mês. A 

Capacitação ocorrerá no dia 14/04 das 08:30 

às 12:30. 

 

3 Possibilitar 

experiências de 

vinculação afetiva 

com um grupo 

familiar 

favorecendo o 

referencial afetivo 

e estável às 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para o 

apadrinhamento; 

Efetivação e 

fortalecimento 

da vivência 

familiar e 

singular 

complementar 

às crianças e 

adolescentes, 

com 

sustentabilidade. 

 

Prontuário das 

crianças inclusas 

no Projeto. 

 

Participação nas 

reuniões 

intersetoriais de 

estudo de caso; 

Atas de reuniões 

intersetoriais da 

rede. 

Mensal Todas as crianças e adolescentes inscritas no 

projeto desejam permanecer. 
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4 Possibilitar 

experiências de 

vinculação afetiva 

com um grupo 

familiar 

favorecendo o 

referencial afetivo 

e estável às 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para o 

apadrinhamento; 

Efetivação e 

fortalecimento 

da vivência 

familiar e 

singular 

complementar 

às crianças e 

adolescentes, 

com 

sustentabilidade. 

 

Número de 

crianças 

/adolescentes 

participantes do 

Projeto. 

. 

Levantamento das 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para inserção 

no projeto 

Número de PIAS 

encaminhados 

pelo Serviço de 

Acolhimento ao 

Projeto. 

Mensal Participam do projeto 10 adolescentes: 06 

estão apadrinhados e 04 aguardam padrinhos.  

 

5 Possibilitar 

experiências de 

vinculação afetiva 

com um grupo 

familiar 

favorecendo o 

referencial afetivo 

e estável às 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para o 

apadrinhamento; 

Efetivação e 

fortalecimento 

da vivência 

familiar e 

singular 

complementar 

às crianças e 

adolescentes, 

com 

sustentabilidade. 

 

Número de 

crianças 

/adolescente 

participantes do 

Projeto. 

 

Reunião com equipe 

técnica do Serviço de 

Acolhimento para 

combinação do perfil 

das crianças e 

adolescentes com os 

possíveis 

padrinhos/madrinhas; 

 

Número de pares 

estabelecidos: 

padrinhos, 

madrinhas e 

afilhados. 

Mensal Há interesse de 04 adolescentes em participar 

do projeto, estão aguardando padrinhos.  

 

6 Possibilitar 

experiências de 

vinculação afetiva 

com um grupo 

familiar 

favorecendo o 

referencial afetivo 

e estável às 

crianças e 

adolescentes com 

Efetivação e 

fortalecimento 

da vivência 

familiar e 

singular 

complementar 

às crianças e 

adolescentes, 

com 

sustentabilidade. 

Número de 

apadrinhamentos 

em andamento 

Encontros Semestrais 

de Acompanhamento 

com padrinhos e 

madrinhas e crianças 

e adolescentes 

realizado pela equipe 

do Projeto. 

Materiais 

produzidos pelos 

padrinhos, 

madrinhas e 

filhados durante 

o Encontro. 

 

 Conforme cronograma não houve essa 

atividade. 
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perfil para o 

apadrinhamento; 

 

7 Dar a 

oportunidade de 

uma vivência 

familiar e singular 

complementar à 

experiência 

grupal interna da 

instituição, 

conforme o 

melhor interesse 

das crianças e 

adolescentes 

envolvidos. 

Efetivação e 

fortalecimento 

da vivência 

familiar e 

singular 

complementar 

às crianças e 

adolescentes, 

com 

sustentabilidade. 

 

Número de 

Cuidadores e 

auxiliares 

participantes do 

encontro. 

Capacitação dos 

Cuidadores/auxiliares 

dos serviços de 

acolhimento dos 

temas relacionados 

ao apadrinhamento 

afetivo; 

 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

Semestral Conforme cronograma não houve essa 

atividade. 

 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos indicadores e metas 

estabelecidas para o mês de referência, se houve ou não o seu alcance 

e justificar. 
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B.6.2.2. AVALIAÇÃO 

 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 

Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 

/ PRAZO 

APURAÇÃO DOS 

INDICADORES E 

RESULTADOS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO 

DAS 

DIFICULDADES 

1 Conscientizar a sociedade 

em geral da realidade das 

crianças e adolescentes que 

se encontram em medida 

protetiva de acolhimento; 

 

Aumento na 

procura espontânea 

pelo Projeto 

Interesse dos indivíduos 

e/ou famílias no 

apadrinhamento afetivo. 

Divulgação do 

Projeto 

Ficha de inscrição 

no projeto. 

Mensal Seis pessoas realizaram 

busca espontânea pelo 

projeto e se inscreveram 

para participar da próxima 

Capacitação. 

 

2 Conscientizar a sociedade 

em geral da realidade das 

crianças e adolescentes que 

se encontram em medida 

protetiva de acolhimento; 

 

Conscientizar 

sobre o papel dos 

padrinhos e 

madrinhas na 

relação com o 

afilhado 

O público alvo 

conseguiu compreender 

qual o papel dos 

padrinhos e madrinhas 

no projeto. 

Capacitação dos 

padrinhos e 

madrinhas 

 

Fichas de 

respostas das 

atividades práticas 

aplicadas durante 

a capacitação. 

trimestral Não houve Capacitação 

neste mês. A Capacitação 

ocorrerá no dia 14/04 das 

08:30  às 12:30. 

 

3 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

Construção de 

vínculo saudável 

na relação entre 

criança/adolescente 

e padrinhos e 

madrinhas. 

Relato positivo das 

criança e adolescentes 

inseridas no projeto, em 

relação ao 

apadrinhamento afetivo. 

Participação nas 

reuniões 

intersetoriais de 

estudo de caso; 

Atas de reuniões 

intersetoriais da 

rede. 

Mensal Todas as crianças e 

adolescentes inscritas no 

projeto desejam 

permanecer. 

 

4 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

Disponibilidade e 

Aceitação das 

crianças e 

adolescentes para o 

Interesse das 

crianças/adolescentes em 

participar do Projeto. 

Levantamento das 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para inserção 

Número de PIAS 

encaminhados 

pelo Serviço de 

Acolhimento ao 

Mensal Há interesse de 04 

adolescentes em participar 

do projeto, estão 

aguardando padrinhos. 
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às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

apadrinhamento 

afetivo. 

no projeto Projeto. 

5 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

Atender todas as 

crianças e 

adolescentes 

inseridas no 

projeto. 

Interesse das 

crianças/adolescentes em 

participar do Projeto. 

Famílias aptas a 

apadrinhar. 

Reunião com equipe 

técnica do Serviço de 

Acolhimento para 

combinação do perfil 

das crianças e 

adolescentes com os 

possíveis 

padrinhos/madrinhas; 

 

Número de pares 

estabelecidos: 

padrinhos, 

madrinhas e 

afilhados. 

Mensal  

Há interesse por parte dos 

adolescentes em 

permanecer no projeto.  A 

nova Capacitação ocorrerá 

no dia 14/04 das 08:30  às 

12:30. 

 

6 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

Interação e 

fortalecimento dos 

vínculos entre 

padrinhos, 

madrinhas e 

afilhados. 

Construção de vínculo 

saudável na relação entre 

criança/adolescente e 

padrinhos e madrinhas 

Encontros Semestrais 

de Acompanhamento 

com padrinhos e 

madrinhas e crianças 

e adolescentes 

realizado pela equipe 

do Projeto. 

Materiais 

produzidos pelos 

padrinhos, 

madrinhas e 

filhados durante o 

Encontro. 

 

 Conforme cronograma não 

houve essa atividade. 

 

7 Dar a oportunidade de uma 

vivência familiar e singular 

complementar à experiência 

grupal interna da instituição, 

conforme o melhor interesse 

das crianças e adolescentes 

envolvidos. 

Efetivação e 

fortalecimento da 

vivência familiar e 

singular 

complementar às 

crianças e 

adolescentes, com 

sustentabilidade. 

 

Número de Cuidadores e 

auxiliares participantes 

do encontro. 

Capacitação dos 

Cuidadores/auxiliares 

dos serviços de 

acolhimento dos 

temas relacionados 

ao apadrinhamento 

afetivo; 

 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

Semestral Conforme cronograma não 

houve essa atividade. 

 

         

 

ATIVIDADES EM GRUPO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 
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Nº OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE / 

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO 

/ PRAZO 

APURAÇÃO DOS 

INDICADORES E 

RESULTADOS** 

PROPOSTA DE 

SUPERAÇÃO 

DAS 

DIFICULDADES 

1 Conscientizar a sociedade 

em geral da realidade das 

crianças e adolescentes que 

se encontram em medida 

protetiva de acolhimento; 

 

Aumento na 

procura espontânea 

pelo Projeto 

Interesse dos indivíduos 

e/ou famílias no 

apadrinhamento afetivo. 

Divulgação do 

Projeto 

Ficha de inscrição 

no projeto. 

Mensal Foi realizada uma palestra 

de divulgação no Senac no 

dia 20/03 das 14:00 ás 

16:00 hrs com o tema “O 

Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária”  

  

Informativo Peixinho 

Vermelho (IPV) 

1500 exemplares 

Divulgação na página da 

Coasseje 

Divulgação no Facebook 

da Coasseje em que houve 

17.741 pessoas alcançadas. 

Informativo da Coasseje 

atingiu 500 contatos via 

email.  

 

 

2 Conscientizar a sociedade 

em geral da realidade das 

crianças e adolescentes que 

se encontram em medida 

protetiva de acolhimento; 

 

Conscientizar 

sobre o papel dos 

padrinhos e 

madrinhas na 

relação com o 

afilhado 

O público alvo 

conseguiu compreender 

qual o papel dos 

padrinhos e madrinhas 

no projeto. 

Capacitação dos 

padrinhos e 

madrinhas 

 

Fichas de 

respostas das 

atividades práticas 

aplicadas durante 

a capacitação. 

Trimestral No mês de Março não 

houve Capacitação. 

Realizaremos 

Capacitação em 

14/04 das 08:30 às 

12:30 com os 

novos interessados 

em apadrinhar. 
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3 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

Construção de 

vínculo saudável 

na relação entre 

criança/adolescente 

e padrinhos e 

madrinhas. 

Relato positivo das 

crianças e adolescentes 

inseridas no projeto, em 

relação ao 

apadrinhamento afetivo. 

Participação nas 

reuniões 

intersetoriais de 

estudo de caso; 

Atas de reuniões 

intersetoriais da 

rede. 

Mensal Foram realizados 

acompanhamento de 6 

apadrinhamentos em 

andamento e todos 

desejam permanecer no 

projeto.  

 

 

4 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

Disponibilidade e 

Aceitação das 

crianças e 

adolescentes para o 

apadrinhamento 

afetivo. 

Interesse das 

crianças/adolescentes em 

participar do Projeto. 

Levantamento das 

crianças e 

adolescentes com 

perfil para inserção 

no projeto 

Número de PIAS 

encaminhados 

pelo Serviço de 

Acolhimento ao 

Projeto. 

Mensal Quatro adolescentes 

desejam participar do e  

aguardam padrinhos. 

 

5 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

Atender todas as 

crianças e 

adolescentes 

inseridas no 

projeto. 

Interesse das 

crianças/adolescentes em 

participar do Projeto. 

Famílias aptas a 

apadrinhar. 

Reunião com equipe 

técnica do Serviço de 

Acolhimento para 

combinação do perfil 

das crianças e 

adolescentes com os 

possíveis 

padrinhos/madrinhas; 

 

Número de pares 

estabelecidos: 

padrinhos, 

madrinhas e 

afilhados. 

Mensal Neste mês não houve 

reunião para combinação 

de perfil.  

 

6 Possibilitar experiências de 

vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o 

referencial afetivo e estável 

às crianças e adolescentes 

com perfil para o 

apadrinhamento; 

Interação e 

fortalecimento dos 

vínculos entre 

padrinhos, 

madrinhas e 

afilhados. 

Construção de vínculo 

saudável na relação entre 

criança/adolescente e 

padrinhos e madrinhas 

Encontros Semestrais 

de Acompanhamento 

com padrinhos e 

madrinhas e crianças 

e adolescentes 

realizado pela equipe 

do Projeto. 

Materiais 

produzidos pelos 

padrinhos, 

madrinhas e 

filhados durante o 

Encontro. 

 

 Conforme cronograma, no 

mês de Março não houve 

essa atividade. 
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7 Dar a oportunidade de uma 

vivência familiar e singular 

complementar à experiência 

grupal interna da instituição, 

conforme o melhor interesse 

das crianças e adolescentes 

envolvidos. 

Efetivação e 

fortalecimento da 

vivência familiar e 

singular 

complementar às 

crianças e 

adolescentes, com 

sustentabilidade. 

 

Número de Cuidadores e 

auxiliares participantes 

do encontro. 

Capacitação dos 

Cuidadores/auxiliares 

dos serviços de 

acolhimento dos 

temas relacionados 

ao apadrinhamento 

afetivo; 

 

Questionário de 

avaliação 

preenchido pelos 

participantes. 

Semestral Conforme cronograma, no 

mês de Março não houve 

essa atividade. 

 

* Conforme previsto no Plano de Trabalho para o mês de referência ** Informar como ocorreu a apuração dos 

indicadores e resultados estabelecidos para o 

mês de referência, se houve ou não o seu 

alcance e justificar. 

 

 

7. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO 

Nº NOME 
DATA DE 

NASCIMENTO 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDADE 

NIS ENDEREÇO 
DATA DA 

ENTRADA 

FORMA DE 

ACESSO 

DATA DO 

DESLIGAMENTO 

1         

2         

3         

4         

5         

(Essas informações seguem no Anexo I – Descrição do Público Alvo) 
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8. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO* DO CUMPRIMENTO DA OFERTA 

SOCIOASSISTENCIAL 

ANEXO A: Fotos da Oficina Temática (Disponível no item notícias no site da Coasseje) 

ANEXO B: Fotos do Encontro de Pais (Disponível no item notícias no site da Coasseje) 

ANEXO C: Fotos Palestras Divulgação 

* Documentos de Comprovação: listas de presença, fotos, vídeos, pesquisa de satisfação, dentre outros. 

Informar apenas o Nome do Anexo e expor o conteúdo anexado ao Relatório. 

 

 

9. OBSERVAÇÕES GERAIS 

A Relação do Público alvo atendido foi disponibilizada em documento anexo à SASDH – 

Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, aos cuidados do Setor de Monitoramento, 

não sendo descrita neste portal por questões éticas, para preservar a identidade dos usuários do 

Programa. 

Princípio ético:  

 Proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando sua 

intimidade e opção e resgatando sua história de vida. 

 

Segurança de Acolhida:  

 Ter sua identidade, integridade e história de vida preservada. 
 

 

11. ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELO PLANO DE TRABALHO 

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Nome Assinatura 

Roseli Matos de Queiroz Coca 

Coordenação Técnica/ Cress 35.353 
 

Cristiane de Carvalho Estevam 

Psicóloga – CRP 91.500 
 

ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A) 

Nome Assinatura 

Roseli Matos de Queiroz Coca 

Coordenação Técnica/ Cress 35.353 
 

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA ORGANIZAÇÃO 

Nome Assinatura 

Tereza Luiza Arduino Pompermeyer   
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