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 RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA 

EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

REDE PRIVADA  

 

MESES DE 

REFERÊNCIA: 

Outubro, Novembro e 

Dezembro.  
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: B. Apadrinhamento Afetivo.  

 

 

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: 
 

20 

Mês de 

Referência 

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 

Outubro 31 09 0 0 

Novembro 31 09 0 0 

Dezembro  22 08              0 0 

* Considerar também o Público Prioritário. 
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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. 

(territorial ou municipal) (CRAS ou CREAS) 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA NOME ASSINATURA 

   

 

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: 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 
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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. 

 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A) Conscientizar os candidatos a padrinhos e madrinhas sobre a realidade das crianças e 

adolescentes que se encontram em medida protetiva de acolhimento, sensibilizando-os e 

informando-os para as características familiares necessárias. 

 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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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

4.1. 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. 

 

4.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

(Informar como ocorreram os procedimentos previstos no Plano de Trabalho no mês de referência). 

 

Foi garantido aos usuários individualmente e em grupo a liberdade de participação e expressão, respeitada sua dignidade e integridade. Os serviços foram 

ofertados de maneira gratuita e constante, prezando pela qualidade e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, bem como respeitando a pluralidade e 

diversidade cultural, socioeconômica, politica e religiosa. Os usuários foram acolhidos em suas necessidades, tendo sua privacidade e intimidade preservadas. A 

atenção profissional disponibilizada teve por objetivo a manutenção e sustentabilidade do usuário no projeto de Apadrinhamento Afetivo.  

 

4.1.2. SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS 
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(Informar como ocorreram os procedimentos previstos no Plano de Trabalho no mês de referência). 

 O Projeto de Apadrinhamento Afetivo teve por objetivo garantir aos usuários as seguranças essenciais:  

- Segurança de Acolhida – Os usuários tiveram sua identidade, integridade e história de vida preservada; foram acolhidos de forma singularizada, Tiveram acesso 

à ambiência acolhedora; Foram estimulados a expressar suas necessidades e interesses; Tiveram acolhida suas demandas e interesses, necessidades e 

possibilidades; ter reparadas vivências de separação, rupturas e violação de direitos;  

- Segurança de Convívio ou Vivência Familiar e Comunitária: Foi possibilitado ao usuário vivenciar experiências que contribuam para o convívio ou vivência 

familiar e comunitária, através da convivência com os padrinhos; 

- Segurança de Desenvolvimento de Autonomia Individual, familiar e Social – Os usuários puderam 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; Foram respeitados os seus direitos de opinião e decisão; Puderam obter orientações e informações sobre serviços, direitos e como acessá-los; 

Foram ouvidos e puderam expressar necessidades, interesses e possibilidades; As atividades e temáticas abordadas auxiliaram no desenvolvimento de 

capacidades para o cuidado; bem como, vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos pessoais e familiares com sustentabilidade; Foi 

possibilitado aos usuários, vivências e experiências para administrar conflitos por meio de diálogo; foi possibilitado a oportunidade de escolha e tomada de 

decisão, considerando o desejo do usuário para a inserção e permanência no projeto.  
 

4.1.3. PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

(Informar como ocorreram os procedimentos previstos no Plano de Trabalho no mês de referência). 

 

A participação do público alvo deu-se através do envolvimento nos grupos de capacitação, sugestões de conteúdos, esclarecimento de dúvidas sobre o 

apadrinhamento afetivo, bem como, no monitoramento e avaliação do projeto. Todos os usuários que participaram da confraternização no dia 07/12  preencherem 

a avaliação anual, expressando sua opinião sobre a participação no projeto durante o ano de 2019. 
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4.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRABALHO 

(Informar como ocorreram os procedimentos previstos no Plano de Trabalho no mês de referência). 

 

Os interessados em participar do Projeto de Apadrinhamento Afetivo foram orientados inicialmente pela equipe técnica, pessoalmente e/ou por telefone, com o 

objetivo de prestar esclarecimentos sobre as particularidades do projeto. Nestes meses não estava programado capacitação para novos padrinhos e madrinhas. 

Foram realizadas pela Equipe Técnica do Projeto entrevistas individuais com 02 famílias e uma visita domiciliar com o objetivo de avaliar minuciosamente os 

padrinhos.  Nesse período houve 1 nova família apta a apadrinhar. Duas famílias que já apadrinharam anteriormente retornaram para o apadrinhamento. Foi 

possível iniciar dois novos apadrinhamentos. 

Houve o acompanhamento dos apadrinhamentos em andamento através de contato telefônico semanal e atendimentos individuais dos padrinhos e madrinhas pela 

equipe técnica do projeto, sempre que necessário. Os atendimentos individuais tiveram como objetivo o monitoramento do processo de apadrinhamento. A equipe 

técnica do projeto participou das reuniões intersetoriais conforme previsto para acompanhamento de casos. Todos os adolescentes com indicação para o 

apadrinhamento encerraram o ano apadrinhados.  
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4.3. GESTÃO DO TRABALHO 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Participação em palestras, reuniões, seminários,  
 

Neste trimestre participamos das seguintes atividades extras:  
- Capacitação Instituto Nós nos dias 16/10, 31/10, 13/11, 27/11 e 11/12 das 08:30 às 12:30. 

- Formação em Família Acolhedora 25/10/2019 às 08h30. 

- Capacitação para Conselheiros Dias 24/10 e 07/11 das 8 às 17 h. 

 

B. Avanços: Os conhecimentos adquiridos contribuem para a atualização e o aprimoramento contínuo das ações. Possibilitam ampliar o repertório para 
o trabalho de orientação com os padrinhos visando à manutenção dos apadrinhamentos.  
C. Dificuldades: Não houve.  
D. Proposta de Superação das Dificuldades: 

 

 

4.4. INFRAESTRUTURA 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: Não houve alterações na infraestrutura no período.  
B. Avanços: 
C. Dificuldades: 
D. Proposta de Superação das Dificuldades: 

 

 

4.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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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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5. QUADRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
5.1. 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 trimestre 02 pessoas se 

inscreveram para o projeto. 
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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 

atendimentos 

realizados com 

padrinhos e 

madrinhas 

inclusas no 

Projeto. 

 

 

Acompanhamento 

periódico dos 

padrinhos/madrinhas 

Prontuário dos 

Padrinhos e 

Madrinhas. 

Mensal Foi realizado semanalmente 

contato individual com 06 famílias 

que apadrinharam no período 08 

adolescentes inseridos no projeto 

para acompanhamento. 

 

 

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 Estiveram no período participando 

no projeto 12 padrinhos/madrinhas 

(06 famílias), e duas famílias 

aguardando afilhados. 

 

 

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 
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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 

interessados 

inscritos no 

projeto 

Divulgação do 

Projeto 

Ficha de 

inscrição no 

projeto. 

Mensal 02 pessoas realizaram busca 

espontânea por informações sobre o 

projeto. 

 

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 estava prevista a Capacitação 

nesse período.  
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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; 

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 Os adolescentes apadrinhados, 

 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; 

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 08 adolescentes participaram do 

projeto no período. Iniciaram no 

trimestre 02 apadrinhamentos.  
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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 

/adolescentes 

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 Nesse período foi realizado a 

combinação de perfil de 02 

adolescentes com padrinhos e 

madrinhas, em reunião 

intersetorial. 

 

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; 

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 

afilhados durante 

o Encontro. 

 

 Houve a participação de 08 pessoas 

do projeto de apadrinhamento 

afetivo na Confraternização, 

quando foi possível observar a 

relação de ambos e ouvir a 

percepção e avaliação do impacto 

do apadrinhamento em suas vidas. 
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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 Não houve necessidade da 

realização da Capacitação no 

período.  

 

* 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. 

 
 

5.2. 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 02 pessoas realizaram 

busca espontânea pelo 

projeto e se inscreveram 

para participar da próxima  

Capacitação. 
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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 Esta atividade não estava 

programada no período 

 

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 Os adolescentes 

apadrinhados apresentam 

relatos positivos da relação 

com os padrinhos e 

madrinhas, desejando 

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 Todos os adolescentes com 

interesse no projeto foram 

atendidos no trimestre.  

 

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 Houve a combinação dos 

perfis dos dois 

adolescentes que iniciaram 

o apadrinhamento afetivo 

no trimestre com os 

padrinhos e madrinhas nas 

reuniões intersetoriais.  
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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. 

 

 Houve a participação de 

08 pessoas do projeto de 

apadrinhamento afetivo na 

Confraternização, quando 

foi possível observar a 

relação de ambos e ouvir a 

percepção e avaliação do 

impacto do 

apadrinhamento em suas 

vidas. 

 

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 Não houve necessidade de 

realização de nova 

Capacitação para 

cuidadoras no período pois 

os padrinhos que iniciaram 

o apadrinhamento já 

conheciam as regras com 

relação a comunicação 

com as cuidadoras. 

 

 

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 
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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 Neste período tivemos 02 

buscas por informações no 

Projeto.  

Como no final do 

trimestre anterior 

houve Capacitação, 

e retornaram duas 

famílias que já 

apadrinharam 

anteriormente, não 

foi preciso o 

cadastro de novos 

padrinhos e  

madrinhas, 

considerando que 

todos os 

adolescentes com 

indicação para o 

apadrinhamento 

Afetivo terminaram 

o ano apadrinhados.   

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 Esta atividade não estava 

programada para este 

período.  
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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 

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 Foram realizados 

acompanhamento de 8 

apadrinhamentos no 

período. Há o desejo dos 

adolescentes em 

permanecer no projeto. Os 

adolescentes apresentam 

relatos positivos da 

experiência que estão 

vivenciando na família dos 

padrinhos. Temos um caso 

de uma adolescente que foi 

desligada da AAMA mas 

continua mantendo o 

contato com os padrinhos, 

visto que os irmãos 

seguem apadrinhados pela 

família.   

 

 

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   
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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   

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. 

 

 Foi possível observar 

resultados positivos 

obtidos pelos adolescentes 

inseridos no projeto 

através do relato das 

equipes técnicas dos 

Serviços de Acolhimento. 

 

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 Não houve necessidade de 

realização de nova 

Capacitação para 

cuidadoras no período pois 

os padrinhos que iniciaram 

o apadrinhamento já 

conheciam as regras com 

relação a comunicação 

com as cuidadoras. 

 

* 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. 



COASSEJE 
Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus 

Util. Púb. Mun. Lei n° 456 de 31/10/1961 – Lei Est. n° 6.727 de 17/01/1962 

Decreto Federal n° 58.852 de 15/07/1966 – CNPJ 43.266.378/0001-44 

 

Rua Sete de Setembro, 25, Centro - Americana/SP - CEP 13465-320 
 (19) 3461-4050 – www.coasseje.com.br – coasseje@coasseje.com.br 

 
 

 
 

20 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Todos os adolescentes com indicação para o apadrinhamento afetivo terminaram o ano apadrinhados.  

 

 

10. ASSINATURAS DOS (AS) RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO 

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

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 Luíza Arduino Pompermeyer  

 


