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RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA 

EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

REDE PRIVADA  

 

MESES DE 

REFERÊNCIA: 
Janeiro, Fevereiro e Março ANO: 2019 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus 

 

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa: 
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes de 

0 a 18 anos. 

 

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: 25 crianças e adolescentes 

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 

Janeiro 15 15 0 0 

Fevereiro 16 16 1 3 

Março 13 13 0 0 

* Considerar também o Público Prioritário. 

 

DIAS E HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO 

ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

EQUIPAMENTO DE 

REFERÊNCIA 

Ininterrupto – 24 horas Municipal CREAS 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA NOME ASSINATURA 
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DADOS DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

 

 

1. NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa: 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade 

Casa Lar. 

 

 

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 

CEP: 13.465-320 

Telefones: (19) 3461-4050 

E-mail: coasseje@coasseje.com.br  

Site: www.coasseje.com.br  

OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Endereço da Oferta: 

Casa Lar 1 – Rua Vital Brasil, nº 441 – Jardim Girassol  

Casa Lar 2 – Rua Tamoio, nº 326 – Santa Catarina 

Sede – Rua Sete de Setembro, nº 25 – Centro 

CEP: 

Casa Lar 1 – 13465-600 

Casa Lar 2 – 13466-250 
Sede – 13465-320 

Telefones: 

Casa Lar 1 – (19) 98449-4762 

Casa Lar 2 – (19) 98449-9737 

Sede – (19) 3461-4050 

E-mail: coasseje@coasseje.com.br 

Site: www.coasseje.com.br   

 

 

3. OBJETIVO GERAL 

Acolher e garantir proteção integral às crianças e adolescentes em situação de acolhimento. 

 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

mailto:coasseje@coasseje.com.br
http://www.coasseje.com.br/
mailto:coasseje@coasseje.com.br
http://www.coasseje.com.br/
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1. Preservar e/ou restabelecer os vínculos familiares e/ou comunitários, salvo determinação 

judicial em contrário;  

2. Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 

ruptura de vínculos;  

3. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do sistema de garantia de 

direitos e às demais políticas públicas setoriais;  

4. Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades 

para a autonomia das crianças e adolescentes;  

5. Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 

externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades das crianças e 

adolescentes;  

6. Garantir a liberdade de crença e religião;  

7. Garantir o acesso e respeito à diversidade e não-discriminação;  

8. Ofertar atendimento personalizado e individualizado;  

9. Empreender esforços para garantir a provisoriedade do afastamento do convívio familiar. 
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

4.1. PÚBLICO ALVO 

4.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Em relação ao monitoramento e Avaliação do cumprimento dos princípios éticos: 

1. Capacitação continuada para a equipe de cuidados (temas variados de acordo com as demandas apresentadas pela própria equipe): melhorias 

no atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento: 

- Neste trimestre foram realizadas capacitações com o GEPEM – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Unicamp / Unesp) para toda a 

equipe (encontros mensais), a fim de desenvolver habilidades para lidar com conflitos, reconhecimento dos sentimentos e desenvolvimento da 

autonomia moral das crianças e adolescentes atendidos. O trabalho tem sido muito positivo e as educadoras relatam gostar da forma como os encontros 

acontecem.  

No mês de março foi realizada capacitação para as educadoras novas (06/03/2019).  

 

2. Supervisão para a equipe técnica mensalmente: reflexões a cerca dos casos e das condutas técnicas; 

As supervisões são agendadas de acordo com a necessidade da equipe. No mês de janeiro houve duas supervisões com ET, nos meses de fevereiro e 

março houve uma supervisão por mês. E no mês de março, atendendo as necessidades da equipe, foi realizada uma supervisão entre equipe técnica e 

diretoria.  

 

3. Supervisão para a equipe de cuidados mensalmente: reflexões a cerca dos casos e das condutas em relação às crianças / adolescentes; 

As supervisões com a equipe de cuidados são agendadas mensalmente de forma que cada casa tenha, pelo menos uma supervisão ao mês. No mês de 

fevereiro foi agendada uma supervisão extra com uma das educadoras da casa, psicóloga e coordenadora das Casas, a fim de tratar assuntos específicos 

com a mesma.  

O ideal, seria que fossem realizados mais momentos como esses com as educadoras, porém existe uma dificuldade grande com as horas extras geradas e 

os pagamentos necessários.  

 

4. Reuniões de Equipe Técnica semanais: reflexões e planejamento a cerca do trabalho técnico; 

Foram realizadas reuniões semanais entre a equipe técnica e reuniões constantes com a diretoria da entidade.  
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Observa-se nos relatórios mensais que apenas no mês de janeiro foi possível fazer uma reunião de estudo dos documentos técnicos. Infelizmente há 

grande dificuldade para a equipe se organizar e conseguir estudar em conjunto devido as demandas do dia a dia. A fim de dar conta dos atendimentos 

com famílias e demandas das crianças, as reuniões de estudo acabam sendo desmarcadas.  

 

5. Participação / encaminhamentos dos acolhidos e seus familiares para atividades públicas nos territórios, quando possível: preservar dos 

vínculos familiares e comunitários: Nestes três meses não houve crianças e adolescentes realizando atividades públicas nos territórios devido à 

complexidade dos casos atendidos e pelo fato dos territórios oferecerem riscos aos acolhidos. 

 

6. Manutenção e revisão dos prontuários trimestralmente de forma ética a fim de garantir o sigilo e a história de vida dos usuários. Os 

prontuários são alimentados diariamente: 

Neste trimestre foi organizado o Manual dos Prontuários Digitais da COASSEJE. Os objetivos foram: 1. Diminuir a quantidade de papeis utilizados, 

criando uma rotina mais sustentável; 2. Organizar a forma de arquivamento dos documentos referente aos casos atendimentos, de forma que qualquer 

profissional que venha trabalhar na COASSEJE consiga acessá-los. O documento elaborado foi anexado ao relatório mensal de março/2019, porém 

precisa ser melhorado conforme começar a ser utilizado.  

 

7. Garantir o trabalho em relação às histórias de vida dos usuários: buscar formação e organizar o serviço para realização do Livro da vida com 

os acolhidos: No mês de janeiro/2019 foram obtidas informações e orçamento para a Capacitação do Instituto Fazendo Minha História para preparar os 

profissionais para realização do Livro da Vida. Entretanto, optou-se, em supervisão técnica, por realizar o livro sem a capacitação inicial, pautando-se na 

reconstrução da história de vida dos acolhidos e que este seria um trabalho a ser realizado pelas técnicas de referência. O trabalho já foi iniciado, 

entretanto, não são todas as crianças que estão passando por estes atendimentos, dando-se prioridade a casos específicos.  

 

8. Atendimentos quinzenais das técnicas de referência e pedagoga visando o desenvolvimento de projetos de vida: 

Os atendimentos ocorrem quinzenalmente e emergencialmente, quando necessário. 

Observa-se nos relatórios mensais que nestes trimestre todas as crianças e adolescentes foram atendidos pelo menos duas vezes ao mês, atingindo a meta 

pré-estabelecida.  

 

9. Avaliação e implementação do PIA diariamente, com revisão trimestral e reavaliação semestral, a fim de garantir o acompanhamento 

sistemático e individualizado das crianças / adolescentes e famílias atendidas: Ao estudar o novo documento referente ao PIA, iniciou-se uma 

reelaboração dos Planos de Ação, de forma que ficasse mais simples para ser monitorado. Independente da reformulação, os planos são analisados 

durante as reuniões de equipe técnica. Entretanto, devido as demandas do dia a dia do trabalho, esse estudo foi interrompido, fazendo com que a equipe 

mantivesse o documento anterior.  



COASSEJE – Casa de Orientação e Assist. 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 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sede – Rua Sete de Setembro, 25, Centro - Americana/SP – CEP 13465-320 – (19) 3461-4050 
Lar Dona Anita – (19) 3621-3721 – www.coasseje.com.br – coasseje@coasseje.com.br 

 

10. Tempo de Acolhimento e cumprimento dos prazos da PMCFC: garantir o atendimento e avaliar o andamento do processo: Procura-se atender a 

legislação em relação ao tempo de acolhimento das crianças e adolescentes. Atualmente, há apenas uma adolescente com tempo de acolhimento superior 

a 18 meses, uma vez que não há possibilidade de retorno para a família e as chances de adoção são remotas. A média de tempo de acolhimento, ao final 

deste trimestre é de 11,5 meses. Os prazos referentes a entrega dos PIAs, infelizmente, ainda não são cumpridos.  

  

11. Inclusão dos usuários em cursos, entrevistas e mercado de trabalho: todas as crianças / adolescente devem estar realizando algum curso 

(feedback para a Pedagoga da entidade – 1 vez ao mês); os adolescentes que não estiverem trabalhando devem realizar entrevistas pelo menos 

uma vez ao mês; os adolescentes que já estão trabalhando serão orientados e avaliados 1 vez ao mês: Atualmente há três adolescentes trabalhando 

– F.E.R. (Supermercado); G.J.C. (Hotel de cachorros); J.D.J. pediu demissão, pois passou na Universidade e irá estudar em Sorocaba (08/03/2019); 

J.J.C. (14 anos), ainda não está trabalhando.  

As demais crianças e adolescentes iniciarão alguns cursos no CCPA no início do ano letivo. 

 

12. Inclusão das crianças / adolescentes e seus familiares em benefícios de transferência de renda: os adolescentes maiores de 16 anos devem estar 

inseridos no Bolsa Família. As famílias que já são acompanhadas continuarão com o benefício e as que não tem, serão encaminhadas. 

A família C. foi encaminhada e os pais estão recebendo o benefício desde 12/2018.  

F.E.R. (17 anos) e J.D.J. (17 anos) estão recebendo o benefício. Os demais estão com os benefícios vinculados aos familiares, por conta da idade. 

 

13. Participação dos usuários quando houver fóruns, debater na cidade e a manutenção das assembleias no dia a dia da casa a fim de desenvolver 

relações democráticas – Houve assembleias nas Casas Lares mensalmente nos meses de janeiro e março. No mês de fevereiro não houve assembleias. 

Há certa dificuldade em conciliar os horários das crianças para a realização das atividades.  

4.1.2. SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS 

Em relação ao monitoramento e Avaliação do cumprimento das Seguranças Afiançadas do SUAS: 

1. Realizar avaliação trimestral em relação às condições da casa e da individualidade de cada um, além de atender as demandas trazidas pelas 

educadoras e colocadas pelos acolhidos nas assembleias: As Casas Lares COASSEJE foram avaliadas em relação as condições da casa e 

individualidade das crianças e adolescentes no mês de março, sendo concluído pela Equipe Técnica que as crianças e adolescentes que ali vivem 

possuem individualidade, tem seu espaço e direitos respeitados. Cada acolhido tem seu próprio armário, suas roupas e seus pertences. 

 

2. Todos os acolhidos devem ter toda a documentação possível de ser retirada pela sua idade em um mês de acolhimento: Atualmente, todos os 

acolhidos estão com a documentação em dia. 
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3. Avaliação dos usuários em relação o serviço: a cada 6 meses crianças, adolescentes e seus familiares poderão dizer o que pensam sobre o Serviço 

de Acolhimento por meio de uma avaliação sistematizada, visando melhorar a qualidade da oferta: Será realizado em junho/2019. 

 

4. Entrega dos PIAS dentro do prazo da PMCFC e Atendimentos técnicos quinzenais: brevidade do acolhimento institucional: Ainda há muita 

dificuldade para entregar os PIAs dentro dos prazos. Entretanto, os atendimentos quinzenais tem sido cumpridos e agendados, inclusive, com as famílias. 

As datas encontram-se transcritas nos relatórios mensais.  

 

5. Tempo médio para reintegração familiar e colocação em família substituta: Neste trimestre houve apenas o desligamento de uma família (3 

crianças): No mês de fevereiro/2019 houve o desligamento da família R. (M., J., e Y.) para família substituta – permaneceram na COASSEJE por apenas 
5 meses (transferência da AAMA). 

4.1.3. PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Em relação ao monitoramento e avaliação da Oferta Socioassistencial, crianças e adolescentes participaram por meio das assembleias. A relação entre as 

crianças, adolescentes e seus cuidadores são positivas, de forma que o trabalho que vem sendo realizado visa que eles possam expor mais suas opiniões e seus 

sentimentos a fim de serem ouvidos.  

O maior problema enfrentado nestes meses foi em relação a criança D.M., porém ele ainda está em avaliação para verificar a necessidade de medicação. Ele 

apresenta grande desorganização mental e tem agredido as educadoras da Casa Lar 2, o que gerou grande comoção e desorganização nas mesmas. As educadoras 

e crianças tem sido amparadas pela equipe técnica.  

 

O monitoramento e avaliação da coordenação em relação aos Trabalhadores do SUAS para efetiva participação do Público Alvo, a coordenação acompanhou, 

por meio das reuniões de equipe, os atendimentos e acompanhamentos realizados com famílias e acolhidos. Avaliando-se de forma satisfatória.  

 
 

4.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRABALHO 

TRABALHO ESTRATÉGICO: 

Neste primeiro trimestre, o trabalho estratégico foi organizado da seguinte forma: A diretoria da entidade mantém contato direto com a coordenação técnica do 

serviço, dialogando sobre problemas, soluções e atividades cotidianas. As conversas ocorrem de acordo com as demandas e necessidades. A cada 15 dias, há uma 

reunião entre equipe técnica e diretoria da entidade, a fim de dialogar sobre as situações vivenciadas no serviço e monitorar o trabalho como um todo. A 

frequência das reuniões foi cumprida e as datas encontram-se nos relatórios mensais.  

 

TRABALHO TÁTICO OPERACIONAL: 

A coordenação técnica tem como função se manter atualizada de todos os acontecimentos e processos que ocorrem nas Casas Lares e sede da entidade. O contato 
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com a diretoria, grupo de voluntários, equipe técnica, equipe de cuidados e acolhidos é constante.  

Em relação à avaliação do trabalho da equipe técnica, a coordenação mantém instrumentais para monitorar as pendências e solicitações realizadas às técnicas, 

assim como o trabalho a ser realizado com os acolhidos e seus familiares. Durante as reuniões semanais da equipe técnica há diálogos e planejamentos a respeito 

das ações a serem realizadas em cada caso, assim como organização das agendas e divisão de tarefas. São realizadas atas das reuniões semanais e controle das 

ações que ficaram pendentes.  

Neste trimestre, o trabalho foi realizado conforme planejado. A única dificuldade foi organizar os momentos de estudo com a equipe técnica.  

 

TRABALHO OPERACIONAL: 

Nos Lares COASSEJE, o acompanhamento do trabalho das educadoras / auxiliares é de responsabilidade da coordenação, uma vez que entende-se que as técnicas 

devem estar totalmente voltadas ao trabalho com as crianças / adolescentes e seus familiares, priorizando assim os princípios do trabalho.  

O monitoramento da coordenação em relação ao trabalho da equipe de cuidados se dá por meio de visitas às Casas Lares durante o dia ou noite, inclusive aos 

finais de semana, para melhor observação dos processos de trabalho e organização da Casa; conversas individuais (pelo menos 1 a cada 2 meses com cada uma 
das educadoras); reuniões / supervisões técnicas mensais / orientações constantes por meio do telefone celular e registros no livro, e por meio de uma avaliação de 

desempenho que começará a ser aplicada em julho.  

A supervisão do trabalho foi realizada de forma satisfatória, sendo que as conversas com as educadoras acontecem também de forma informal nas visitas as casas. 
Além das supervisões, conversas pontuais após as supervisões e contato diário pelo livro de registros e grupo de Whatsap.  

 

 

 

4.3. GESTÃO DO TRABALHO 

A. Descrição da Atividade Desenvolvida: 
Neste trimestre houve a seleção de auxiliares de educadora, devido a pedido de demissão por agressão por parte de uma das crianças e demissão de uma 
funcionária por apresentar comportamentos inadequados em relação ao cuidado. Uma funcionária também está afastada por depressão. 

Houve um processo seletivo extenso para contratação da psicóloga do pós desligamento, nutricionista e uma estagiária de serviço social. As três funcionárias 

vieram para compor a equipe técnica e contribuir com um trabalho mais efetivo para com as crianças, adolescentes e suas famílias.  

 

B. Avanços: 

As supervisões técnicas tem auxiliado no processo de identificação das dificuldades e problemas no serviço, a fim de propor melhorias, como por exemplo as 

contratações para compor a equipe técnica, visando uma melhoria do trabalho. 
 

C. Dificuldades: 
Observa-se que por mais que haja momentos de supervisão técnica, conversas constantes com as educadoras, acompanhamento das crianças, adolescentes e 
funcionários, o trabalho dentro da instituição de acolhimento é complexo e pode contribuir ou agravar problemas emocionais que os funcionários já venham a ter 
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em sua vida particular. As histórias de vida das educadoras têm suas complexidades e, por vezes, se confundem com a história das crianças, gerando 
desorganização emocional. Às vezes não há possibilidade das mesmas continuarem atuando no serviço.  

 

D. Proposta de Superação das Dificuldades: 

Continuar oferecendo momentos de reflexão, atendimento psicológico com voluntários e suporte emocional por meio da equipe técnica e da supervisão com 
profissional externo.  

 

 

4.4. INFRAESTRUTURA 

Neste trimestre não houve alterações na estrutura física das Casas Lares. Os itens que estavam quebrados na Casa 1 foram concertados, após o desligamento do 
adolescente que quebrou todas as janelas. 

 

 
 

4.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Neste trimestre, a prestação de contas foi entregue mensalmente à SASDH de acordo com o Plano de Trabalho e a legislação, não houve dificuldades em relação 

ao assunto.  
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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 

Preservar e/ou 
restabelecer os 

vínculos 

familiares e/ou 
comunitários, 

salvo 
determinação 
judicial em 
contrário; 

60% dos acolhidos 

recebendo visitas 

(datas das visitas 

internas e externas). 

 

Tempo para o 

primeiro contato da 

família – META: 5 

dias úteis. 

 

Escuta Qualificada 

do novo acolhido: 

META: até o 3º dias 

após acolhimento. 

 

Avaliação 

psicológica do novo 

acolhido – META: 

do 3º ao 6º dia após 

o acolhimento 

 

Entrega do PIA no 

prazo estipulado 

pela PMCFC – 30 

dias úteis. 

 

Entrega do PAF no 

prazo estipulado 

pela PMCFC – 60 

dias úteis. 

Datas das visitas 
internas e 
extermas; 

 
Registros nos 
prontuários e 
instrumentais 

preenchidos; 
 

Data do protocolo 
de entrega do 

PIA; 
 

Data do protocolo 
de entrega do 

PAF. 

 

Visitas dos 
Familiares à 

criança/adolescente 
em situação de 
acolhimento. 

 
Elaboração dos 
Instrumentais 

Técnicos; 
 

Elaboração do 

PIA; 
 

Elaboração do 
PAF. 

Prontuários / 
instrumental de 

visitas; 
 

Prontuários / 

instrumentais 
preenchidos; 

 
Prontuário / 

PIA entregue; 
 

Prontuário / 
PAF entregue. 

Mensal 

1. Neste trimestre uma média de 34% dos 
acolhidos recebeu visita dos familiares / 

família substitua. Apesar da meta não ter 

sido atingida é preciso considerar que os 7 

irmãos da família C. estão sem visitas e 
sem uma decisão da VIJ em relação ao 

encaminhamento para família substituta.  

 
2. O novo acolhimento neste trimestre foi do 

J.P. A genitora demorou 10 dias para 

procurar o serviço. A meta não foi 
atingida. Porém, essa demora dá 

indicadores da vinculação e dificuldade da 

genitora em relação aos cuidados do 

mesmo.  
 

3. O acolhimento de J.P. não prevê escuta 

qualificada, nem avaliação psicológica.  
 

4. Entrega dos PIAs e PAFs dentro do prazo 

– O PIA da criança D.M. deveria ter sido 

entregue no dia 06/01/2019, porém foi 
entregue apenas em 29/03/2019 – 2 meses 

e meio depois. O prazo não foi cumprido.  

A dificuldade encontrada 
neste item é a entrega do 

PIA no prazo correto, 

entretanto, conforme 
sempre é discutido pela 

rede, o caso do D.M. 

chegou sem estudo 
diagnóstico e sem 

nenhum acompanhamento 

pela rede de atendimento, 

nem pela assistência 
social, nem pela saúde 

mental, sendo necessário 

um levantamento extenso 
da história de violações 

sofridas pela família.  
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2 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos; 

Reuniões de Equipe 

Técnica – META: 1 

reunião por semana. 

 

Atendimentos 

técnicos com os 

familiares, PIA e 

PAF – META – 

atendimentos 

quinzenais para os 

familiares que estão 

sendo trabalhados 

visando a 

reintegração 

familiar. 

 

Reuniões com as 

educadoras/ 

auxiliares visando o 

fortalecimento do 

trabalho das 

mesmas como 

tutores de resiliência 

- METAS: 1 

encontro por mês 

com o grupo de 

educadoras; 1 

encontro individual 

com cada uma delas 

a cada dois meses. 

Atas das reuniões 
de ET 

 
Registros dos 

atendimentos aos 
familiares – 
prontuários. 

 
Atas das reuniões 

e conversas 
individuais com 
as educadoras / 

auxiliares. 
 
 

O trabalho com as 
emoções 

 
A promoção da 

resiliência 

Prontuários 
 

Livros de 
registros nas 

Casas 

Mensal 

1. As atas das reuniões de ET encontram-se 
em arquivo digital no computador e drive 

da coordenação. As metas foram 

cumpridas. 

 
2. Os atendimentos técnicos com os 

familiares, visando reintegração familiar 

foram cumpridos em relação aos casos em 
que há essa possibilidade de trabalho.  

 

3. As reuniões com as educadoras também 
foram cumpridas, por meio das 

supervisões técnicas.  

 

4. Os atendimentos com as mesmas foram 
realizados de maneira informal no 

decorrer do dia a dia das Casas Lares. As 

informações sobre os atendimentos 
formais, na sede da entidade, foram 

realizados no prontuário individual de 

cada funcionário. 

A única dificuldade 
encontrada neste objetivo 

foi a reunião de estudos 

da equipe técnica, que 
acabou não ocorrendo 

devido a demanda de 

trabalho.  

3 

Promover acesso 
à rede 

socioassistencial, 
aos demais 
órgãos do 
sistema de 
garantia de 
direitos e às 

demais políticas 
públicas 
setoriais; 

Inserção em 

atividades dos 

SCFV 

 

Reuniões 

Intersetoriais – 

discussão dos 

casos – 

elaboração do 

PIA 

 
Frequência escolar 

 

Acesso aos serviços 

de saúde públicos 

 

Acesso aos serviços 

de saúde mental do 

município: META: 

Realizar a acolhida 

no CAPSi de todos 

os acolhidos até o 

30% dos 
acolhidos cujas 
famílias estão 

sendo trabalhadas 
para reintegração 
familiar devem 
estar no SCFV 

 
1 reunião de cada 

caso por mês. 
 

100% dos 
acolhidos 

matriculados e 
frequentando a 

escola / Mínimo 
85% de presença 
– controlado pela 

. Elaboração do 

PIA 

 
Elaboração do PAF 

. Atas das 
reuniões 

intersetoriais 

 
Observações 

nos prontuários 
referente às 
atividades 
escolares e 

saúde 

Mensal 

1. Atualmente nenhum dos acolhidos 
frequenta os SCFV devido aos riscos 

envolvidos em ir até o território e as 

complexidades das famílias atendidas.  
 

2. As reuniões intersetoriais foram realizadas 

nos 3 meses e nos casos em que não 

haviam novidades para agendar uma 
reunião, as discussões foram realizadas 

por email ou telefone – conforme 

combinado com os demais técnicos em 
reunião. A meta foi cumprida.  

 

3. Todos os acolhidos estão matriculados na 
escola, com exceção de J.P. – bebê. E não 

A meta em relação a 
frequência escolar foi 

estipulada em um 

momento em que muitos 
dos acolhidos 

apresentavam faltas 

escolares, o que não 

ocorre neste momento.  
 

É importante aumentar a 

meta de acesso aos 
serviços público de saúde, 

porém para esse ano, isso 

ainda não será possível, 
devido as dificuldades 
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10º dia útil após o 

acolhimento, 

quando necessário 

adolescente 

 

Inserir os acolhidos 

em benefícios de 

transferência de 

renda, quando 

possível – META: 

100% dos 

adolescentes acima 

de 16 anos inclusos 

no Bolsa Família. 

 

Reuniões com 

outros órgãos do 

município, 

conselhos e 

comissões a fim de 

garantir direitos aos 

acolhidos – META: 

2 reuniões por mês. 

Pedagoga da 
entidade. 

 
30% das 

necessidades dos 
acolhidos 

passarem por 

algum serviço 
público da área da 

saúde 

há problemas em relação a frequência – a 
meta foi cumprida. 

 

4. A meta 4 foi cumprida, de forma que neste 

trimestre 31% dos acolhidos passou por, 
pelo menos, um serviço público de saúde.  

encontradas com o 
serviço público. 

 

 

4 

Favorecer o 

surgimento e o 

desenvolvimento 

de aptidões, 

capacidades e 

oportunidades para 

a autonomia das 

crianças e 

adolescentes 

Inserção em cursos 

profissionalizantes – 

META: 100% dos 

adolescentes 

maiores de 14 anos 

matriculados em 

algum curso; sendo 

pelo menos 1 curso 

por ano. 

 

Periodicidade das 

atividades 

esportivas – META: 

1 vez na semana. 

Frequências das 

crianças e 

adolescentes nas 

atividades propostas 

 

Feedback dos 

professores / 

treinadores / etc. 

Desenvolvimento de 

aptidões, capacidades 

e autonomia. 

 

Desenvolvendo 

Habilidades Sociais 

 

Livros de 

registros / 

prontuários 

Mensal 

1. Todos os adolescentes da Casa estão 

inseridos em algum curso 

profissionalizante, sendo que J.D.J. está na 
Universidade. A meta foi cumprida.  

 

2. As atividades esportivas são realizadas 
semanalmente e, com exceção das 

crianças pequenas – Y.G.J.C., T.J.C. e 

J.P., todos os demais realizam alguma 

atividade física.  

Não houve dificuldades 
no cumprimento das 

metas.  

5 

Promover o acesso 

a programações 

culturais, de lazer, 

de esporte e 

ocupacionais 

internas e externas, 

relacionando-as a 

interesses, 

vivências, desejos 

e possibilidades 

das crianças e 

adolescentes 

Atividades 

esportivas – META: 

Todos os acolhidos 

devem realizar pelo 

menos 1 atividade 

esportiva, com 

exceção daqueles 

que tem problemas 

de saúde. 

 

Passeios coletivos – 

META: 1 passeio 

coletivo 

diferenciado no 

mês. 

 

Atividades culturais 

– META: Todos os 

Reuniões de ET 

 

Prontuários  / PIAS 

 

Acesso à cultura, 

esporte, lazer e 

atividades 

ocupacionais. 

 

Formação e inserção 

no mercado de 

trabalho 

 

Livros de 

registros / 

prontuários 

Mensal 

1. Atividades esportivas descritas no item 

anterior; 

 
2. Passeios coletivos – Houve passeios 

coletivo apenas no mês de janeiro e 

março. A meta não foi cumprida.  

 
3. Atividades culturais – Não houve passeios 

culturais, devido a dificuldade em 

encontrar esse tipo de atividade no 
município.  

As metas em relação aos 

passeios e a entrevistas de 

emprego precisam ter 
maior monitoramento por 

parte da coordenação. A 

pedagoga é responsável 

por tais atividades e foi 
orientada a respeito.  
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acolhidos devem 

realizar pelo menos 

1 atividade cultural 

a cada dois meses. 

 

Encaminhamento 

para entrevistas de 

emprego – META: 

2 entrevistas por 

mês para aqueles 

que estiverem 

desempregados. 

 

Todos os 

adolescentes que 

estão empregados 

devem guardar parte 

do salário em uma 

conta poupança para 

seu futuro – META: 

50% do salário 

guardado na conta. 

 
4. Entrevistas de emprego – apenas J.J.C. 

não está trabalhando no momento. 

Realizou uma entrevista de emprego em 

janeiro. A meta não foi cumprida.  
 

5. Todos os adolescentes guardam parte do 

salário em conta poupança – a meta foi 
atingida.  

6 
Garantir a 

liberdade de 
crença e religião 

30% das 
crianças e 

adolescentes 

frequentando 
igrejas e cultos 

de sua 
preferência. 

Observações nos 

livros de registros 
e prontuários 

Respeito à 

diversidade e 
heterogeneidade 

Livros de 

registros / 
prontuários 

Mensal 

Apenas o G.J.C. frequenta um grupo de jovens 

da igreja católica. Os demais não 
demonstraram interesse e há dificuldade de 

conseguir pessoas responsáveis por 

acompanha-los. 

A meta não foi cumprida. 

A dificuldade em cumprir 
essa meta é devido a falta 

de voluntários para 

acompanha-los nestas 
atividades específicas e o 

não interesse dos 

acolhidos. 

7 

Garantir o 
acesso e respeito 
à diversidade e 

não 
discriminação; 

Favorecer que 
100% dos 

acolhidos sejam 
respeitados em 

sua 
individualidade. 

Observações nos 
livros de registros 

e prontuários 

Respeito à 
diversidade e 

heterogeneidade 

Livros de 
registros / 

prontuários 

Mensal Meta cumprida. 
Não há dificuldade no 

cumprimento dessa meta.  

8 

Ofertar 

atendimento 
personalizado e 
individualizado 

Oferecer 

atendimento 

individualizado 

para 100% dos 

casos. 

 

Entrega do PIA e 

PAF no prazo 

estipulado pela 

PMCFC. 

Instrumentais 
individuais 

 
Observações nos 
livros de registros 

e prontuários 

Elaboração do PIA 

 

A reafirmação do 
valor de cada um/a. 

 

 

 

Livros de 
registros / 

prontuários 
 

Relatórios para 
VIJ 

Mensal 

1. O atendimento ofertado na entidade é 

individualizado e pautado nas necessidades 

de cada uma das crianças e adolescentes. 

Desde a festa de aniversário até as 
atividades que participam são de acordo 

com o desejo e perfil do acolhido. 

2. Em relação aos prazos de PIA e PAF, que 
não foram cumpridos, as justificativas 

estão acima.  

Maior organização da 

equipe técnica para 

cumprimento dos prazos. 
É importante rever como 

dar andamento as 

demandas para que estes 
prazos sejam cumpridos.  
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9 

Empreender 
esforços para 

garantir a 
provisoriedade 
do afastamento 

do convívio 

familiar. 

Visitas domiciliares 

– busca e 

atendimentos dos 

familiares – META: 

5 visitas por mês: 

 

Tradução e estudo 

de instrumentais 

técnicos, 

bibliografias que 

auxiliem no 

desenvolvimento do 

trabalho com as 

crianças, 

adolescentes e suas 

famílias – META: 1 

texto completo por 

mês 

 

Aplicação de 

instrumentais de 

avaliação das 

capacidades 

parentais nos 

familiares – META: 

Pelo menos 1 por 

família. 

 

Tempo de 

acolhimento na 

entidade – META: 6 

meses para 

resolução da 

situação / 1 ano de 

acolhimento 

 

Período de espera 

para inserção em 

família substituta – 

META: 6 meses de 

espera. 

 

Inserção no 

Apadrinhamento 

Afetivo – META: 6 

meses de espera. 

 

Número de 

reacolhimentos de 

casos atendidos por 

essa entidade – 

META: 0. 

Instrumental de 
visitas sociais 

 
Atas das reuniões 

de ET e textos 
estudados 

 
Instrumentais 
aplicados – 

prontuários 
 

PIAs dos 
acolhidos – tempo 
de acolhimento, 
tempo de espera 

para família 
substituta / 

apadrinhamento e 
dados de possíveis 

reacolhimentos. 

Apadrinhamento 
afetivo 

Prontuários – 
crianças e 

adolescentes. 
Trimestral 

1. Nos meses de janeiro e fevereiro não 

houve 5 visitas sociais, mas em março 
houve 9 visitas. As visitas sociais são 

feitas de acordo com a necessidade do 

acompanhamento do caso.  
 

2. Houve apenas uma reunião de estudos da 

ET no mês de janeiro. A demanda do 
trabalho acaba engolindo tais aspectos, o 

que pode prejudicar o trabalho técnico. 

 

3. Neste período não houve aplicação de 
instrumentais para avaliação das 

capacidades parentais.  

 
4. Ao final do trimestre, no mês de março, o 

tempo médio de acolhimento é de 11 

meses – ainda dentro da meta, porém 
com 1 ano de acolhimento da família C., 

sem resolução até o momento.  

 

5.  Neste trimestre não houve crianças / 
adolescentes aguardando por família 

substituta. 

 
6. O tempo de espera para apadrinhamento 

ainda está dentro do esperado – 5 meses 

para F.E.R e 3 meses para G.J.C. e J.J.C.  

 
7. Não houve recolhimentos neste período – 

meta alcançada.  

Repensar, junto com a ET 
uma forma de conseguir 

estudar temas pertinentes 

ao trabalho. 
 

Solicitar, novamente, uma 

decisão por parte do 
Judiciário em relação a 

família C.  

ATIVIDADES EM GRUPO 

PLANEJAMENTO* EXECUÇÃO 
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Nº 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE /  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 
APURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS** 

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO 

DAS DIFICULDADES 

2 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 

vínculos; 

Realizar 

atividades diárias 

voltadas ao 

reconhecimento 

dos sentimentos 

nas Casas Lares. 

Acompanhar os 
registros nos 

livros, fotos das 

atividades e 
relatos das 
crianças e 

adolescentes. 

O trabalho com as 
emoções 

Livros de 
registros / fotos 

Mensal 

Realizado diariamente na casa, em atividades 

rotineiras e conforme as demandas das crianças 

e adolescentes. 

Não se aplica. 

4 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para a autonomia 
das crianças e 
adolescentes 

Realizar 

assembleias 

quinzenais nas 

Casas Lares. 

 

Realizar 

avaliações do dia, 

quando possível. 

Acompanhar as 
atas das 

assembleias e os 
encaminhamentos 

em relação às 
demandas trazidas 

pelas crianças e 

adolescentes. 
 

Acompanhar o 
avanço em relação 

as reflexões nas 
avaliações do dia, 

visando a 
autorregulação e 

cuidado para com 
si mesmo e com o 

próximo. 

As relações na 
convivência e a 

autonomia moral 

Livros de 
registros / fotos 

/ atas das 
assembleias. 

Mensal 

As assembleias não foram realizadas a cada 15 
dias. Existe grande dificuldade em organizar os 

dias de encontro com as crianças por conta do 

horário deles e das técnicas, pois normalmente 

o horário que estão todos na casa é sempre no 
período da noite.  

Reorganizar as 

assembleias de acordo 

com a agenda das novas 

contratações. 

* 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 
Preservar e/ou 

restabelecer os 
vínculos 

Preservar / 

restabelecer / 
fortalecer os 

Possibilidade de 

reintegração 
familiar ou 

1. Visitas dos 

Familiares à 
criança/adolescente 

Prontuários / 

Relatórios a 
VIJ / Decisões. 

Mensal 
As metas foram cumpridas, uma vez que o 

trabalho técnico tem sido desenvolvido com as 
Não há dificuldades.  
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familiares e/ou 
comunitários, 

salvo 
determinação 
judicial em 
contrário; 

vínculos 
familiares e / ou 
comunitários de 

crianças e 
adolescentes em 

situação de 
acolhimento e 

seus familiares. 

cuidados 
alternativos para 

crianças e 
adolescentes 
acolhidos. 

em situação de 
acolhimento. 

 
2. Elaboração dos 

Instrumentais 
Técnicos; 

 

3. Elaboração do 
PIA; 

 
4. Elaboração do 

PAF. 

famílias e crianças. 

2 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 
situações de 
negligência, 
violência e 

ruptura de 
vínculos; 

Indivíduos e 
famílias 

protegidas 

Crianças e 
adolescentes se 

sentindo 

protegidos e 
ouvidos nas 
Casas Lares 

 
Sentimento de 

pertença. 

O trabalho com as 

emoções 
 

A promoção da 
resiliência 

Livro de 

registros 
 

Relatórios à 
VIJ 

Mensal 

O trabalho com as emoções precisa ser melhor 

elaborado, assim como o sentimento de 

pertença das crianças e adolescentes.  

Solicitado a pedagoga 

que trabalhe em tais 

questões. 

3 

Promover acesso 

à rede 
socioassistencial, 

aos demais 
órgãos do 
sistema de 
garantia de 
direitos e às 

demais políticas 

públicas 
setoriais; 

Construção da 
autonomia e 
promoção da 
convivência 
comunitária. 

Crianças e 
adolescentes 
protegidos, 

autônomos e 
protagonistas de 

sua própria 
história. 

Elaboração do PIA 

 

Elaboração do 
PAF. 

Atas das 
reuniões 

intersetoriais 
 

Observações 

nos prontuários 
referente às 
atividades 
escolares e 

saúde. 

Mensal 

O acesso a rede socioassistencial é promovido 
de acordo com as necessidades de crianças, 

adolescentes e familiares. 

Não há dificuldades.  

4 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para a autonomia 
das crianças e 
adolescentes 

Garantia de um 
atendimento 

individualizado 
preservando sua 
história de vida 

e cultura. 

Adolescentes 
autônomos e 
capazes de se 

autogerir 

Desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
autonomia. 

 

Desenvolvendo 
Habilidades 

Sociais 

Livros de 
registros / 

prontuários 
Mensal 

Observa-se a necessidade de promover mais 

atividades e um trabalho mais efetivo com os 

adolescentes, pautando-se em suas aptidões e 

inserção no mercado de trabalho. 

Com a contratação da 

nova psicóloga do pós 

desligamento, solicitou-

se que ela se encarregue 
deste trabalho, que antes 

era realizado pela 

pedagoga.  

5 
Promover o 

acesso a 
Rompimento do 

ciclo da 
Maior número 

de adolescentes 
Formação e 
inserção no 

Livros de 
registros / 

Mensal 
Ainda há dificuldade na realização destas 

atividades. É importante se buscar outras 

Solicitado a pedagoga 

que trabalhe em tais 
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programações 
culturais, de 

lazer, de esporte 
e ocupacionais 

internas e 
externas, 

relacionando-as 

a interesses, 
vivências, 
desejos e 

possibilidades 
das crianças e 
adolescentes 

violência. trabalhando. mercado de 
trabalho 

 
Acesso à cultura, 
esporte, lazer e 

atividades 
ocupacionais. 

 

prontuários possibilidades dentro no município. Assim 
como pensar em outras atividades que possam 

ser realizadas dentro das Casas Lares e que 

sejam educativas.  

questões. 

6 
Garantir a 

liberdade de 
crença e religião 

Indivíduos e 
famílias 

incluídas em 
serviços e com 

acesso a 
oportunidades 

Crianças e 

adolescentes se 
sentindo 

respeitados 

Respeito à 
diversidade e 

heterogeneidade 

Livros de 
registros / 

prontuários 
Mensal 

Essa atividade é realizada conforme interesse 

das crianças e adolescentes. 

Caso haja interesse, 

serão buscados 

voluntários que possam 
auxiliar nessa tarefa. 

7 

Garantir o 
acesso e respeito 
à diversidade e 

não 
discriminação; 

Rompimento do 
ciclo da 

violência e 

garantia do 
direito a 

convivência 
familiar e 

comunitária. 

Crianças e 

adolescentes se 
sentindo 

respeitados 

Respeito à 
diversidade e 

heterogeneidade 

Livros de 
registros / 

prontuários 
Mensal 

O rompimento do ciclo de violência é trabalho 
diariamente por meio da convivência saudável 

na casa e pelos atendimentos técnicos. 

Observa-se, nos casos atendimentos 
atualmente, que este objetivo tem sido 

cumprido. 

Não há dificuldades 

identificadas.  

8 

Ofertar 
atendimento 

personalizado e 
individualizado 

Indivíduos e 
famílias 

incluídas em 

serviços e com 
acesso a 

oportunidades 

Atendimento 
individualizado 
e de qualidade. 

Elaboração do PIA 

 

A reafirmação do 

valor de cada um/a. 
 

Livros de 
registros / 

prontuários 

 
Relatórios para 

VIJ 

Mensal 

O atendimento é realizado de forma totalmente 

individualizada e pautando-se nas necessidades 

de cada uma das famílias, crianças e 
adolescentes.  

Não há dificuldades 

identificadas.  

9 

Empreender 
esforços para 

garantir a 
provisoriedade 
do afastamento 

do convívio 
familiar. 

Rompimento do 
ciclo da 

violência e 
garantia do 

direito a 
convivência 
familiar e 

comunitária. 

Desligamentos 
da entidade para 

conviver em 
família. 

Apadrinhamento 

afetivo 

Prontuários / 

relatórios VIJ 
Trimestral 

A dificuldade encontrada em relação a este 
objetivo é a demora para tomada de algumas 

decisões pelo judiciário devido a divergência 

de opiniões técnicas, como no caso da Família 

C. 

Aguardar decisão 

judicial e solicitar 

novamente que haja uma 

decisão, pois a demora 
tem prejudicado as 

crianças / adolescentes.  

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 

2 

Contribuir para a 
prevenção do 

agravamento de 

situações de 
negligência, 
violência e 
ruptura de 
vínculos; 

Indivíduos e 
famílias 

protegidas 

Reconhecimento 
das situações de 

violência 
vivenciadas 

pelas crianças e 
adolescentes, 
favorecendo 

assim, seu 
empoderamento. 

O trabalho com as 
emoções 

Livros de 
registros / fotos 

Mensal 

O trabalho realizado no dia a dia da Casa Lar 

tem sido positivo na intenção de favorecer o 

empoderamento das crianças e adolescentes 
acolhidas.  

Não há dificuldades 

identificadas.  

4 

Favorecer o 
surgimento e o 

desenvolvimento 
de aptidões, 

capacidades e 
oportunidades 

para a autonomia 
das crianças e 
adolescentes 

Construção da 
autonomia e 
identificação 

das 
potencialidades 

das crianças e 
adolescentes. 

Crianças e 
adolescentes 

mais 
argumentativos 

e 
reconhecedores 

de seus direitos, 
deveres e de seu 
projeto de vida. 

As relações na 
convivência e a 

autonomia moral 

Livros de 
registros / fotos 

/ atas das 
assembleias. 

Mensal 

O trabalho diário nas Casas Lares tem sido 

aperfeiçoado por meio das capacitações, 

visando o fortalecimento da autonomia moral 

das crianças e adolescentes. Algumas questões 
como a forma de resolver conflitos, as sanções 

e as próprias assembleias ainda precisam ser 

melhoradas. 

Continuar a capacitação 
realizada pelo GEPEM 

visando o 

desenvolvimento da 

autonomia das crianças 
e adolescentes.  

* 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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6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Nos meses de janeiro e março não houve acolhimentos ou desligamento.  

No mês de fevereiro/2019 houve o desligamento da Família R., que foi encaminhada pra 
família substituta; e o acolhimento do bebê J.P., outro caso de possível encaminhamento para 

adoção ilegal. 

 

 

7. DADOS DA COORDENAÇÃO  

Nome Talita Bueno Salati Lahr 

Data de Nascimento 26/04/1987 CPF 360.188.268-01 

RG 34.836.925-6 
Órgão 

emissor/UF 
SSP/SP 

Endereço Rua 7 de setembro, nº 25 – Centro – Americana-SP 

E-mail coord.acolhimento@coasseje.com.br Telefones 
(19) 3461-4050 / (19) 99899-

6813 

Escolaridade Superior completo Profissão Psicóloga 

 

 

8. ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO 

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

Nome Assinatura 

Talita Bueno Salati Lahr  

ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A) 

Nome Assinatura 

Talita Bueno Salati Lahr  

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA ORGANIZAÇÃO 

Nome Assinatura 

Tereza Luiza Arduino Pompermayer  

 

 


