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1. AVALIAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Nº Planejamento da Avaliação1 Execução da Avaliação Resultado da Avaliação 

1 Impacto Social Esperado: Socialização dos 
conhecimentos produzidos junto aos 

diferentes atores da política de assistência  
social. 

 
Objetivos Específicos: Conscientizar a 

sociedade em geral da realidade das 
crianças e adolescentes que se encontram 

na medida protetiva de acolhimento. 
 

Metas: Inscrever 100% dos interessados 
que buscam pelo apadrinhamento afetivo. 
Preparar 100% de todos os interessados 

que estiverem presentes na atividade. 
 

Indicador de Impacto/Resultado: Número 
de pessoas que se inscreveram no projeto; 
Número de pessoas que participaram da 

Capacitação. 

Forma da Avaliação (como ocorreu): 
Levantamento do número de pessoas que se 
inscreveram e participaram da Capacitação; 
Leitura das respostas das atividades práticas 

aplicadas durante a Capacitação; 
 

Fonte de Verificação: Fichas de Inscrição; 
Listas de Presença; Atividades práticas 

aplicadas durante a Capacitação; 
 

Data da Avaliação: Não foi possível realizar a 
Capacitação devido á pandemia do novo Corona 

vírus. 
Responsável pela Avaliação: Equipe técnica 

do projeto e público alvo. 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Houve procura pelo projeto de 

apadrinhamento afetivo, sendo realizadas 3 
inscrições no primeiro trimestre e 3 inscrições 
no segundo trimestre, totalizando 06 inscritos 

no período. 
Não foi possível realizar a capacitação devido á 

pandemia do novo coronavírus. 
 

Avanços: Verificou- se um número de pessoas 
buscando esclarecimentos sobre o projeto via 

contato telefônico e email. 
 

Dificuldades: Não houve. 
 

Proposta de Superação das Dificuldades? Não 
houve dificuldades em decorrência da não 

realização da capacitação, pois todas as crianças 
e adolescentes inclusas no projeto estavam 

apadrinhadas. 
2 Impacto Social Esperado: Contribuir para 

o fortalecimento da cidadania dos (as) 
usuários (as); efetivação dos direitos á 

proteção social. 
 

Objetivos Específicos: Possibilitar 
experiências de vinculação afetiva com um 

grupo familiar favorecendo o referencial 
afetivo e estável ás crianças e adolescentes 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Relato 
dos padrinhos e madrinhas em atendimentos 
com a equipe técnica do Projeto; Relato das 

crianças e adolescentes nos atendimentos com 
a técnica de referência. Troca de informações 

com os profissionais da rede nas reuniões 
intersetoriais; 

 
Fonte de Verificação: Prontuário dos 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Sim, devido à manutenção de 

contatos com os padrinhos e madrinhas por 
meio telefônico e da ferramenta whatsapp. 

Foram acompanhadas 06 famílias no primeiro 
trimestre e 05 famílias no segundo trimestre. 

Duas famílias já capacitadas aguardam afilhados. 
Foi possível a participação da equipe técnica em 

100% das reuniões intersetoriais que 

                                                           
1 Planejamento da Avaliação: Conforme planejamento feito no Plano de Trabalho. 



 

 

 

com perfil para o apadrinhamento; 
Metas: Acompanhar 100% dos padrinhos e 
afilhados (quando necessário ou solicitado) 

durante o período de aproximação, bem 
como todo o processo de apadrinhamento, 

auxiliando-os em suas necessidades 
individuais. Realizar duas atividades anuais 

com padrinhos, madrinhas e afilhados. 
 

Indicador de Impacto/Resultado: Número 
de Apadrinhamentos em andamento; 

Número de crianças e adolescentes que 
desejam participar do projeto. 

padrinhos, madrinhas e afilhados; Atas de 
reuniões intersetoriais; Número de crianças e 

adolescentes com indicação nos PIAS, 
encaminhados para o projeto; 

 
Data da Avaliação: Trimestral. 

 
Responsável pela Avaliação: Público alvo, 

equipe do Projeto e Rede Intersetorial. 

aconteceram: AAMA 23/01 às 09:30, 10:00 e 
14:15;  e COASSEJE 30/01 das 15:30 ás 16:00, 

AAma 20/02 das 09:30 às 10:30; COASSEJE 
27/02 das 14:00 às 14:30. No mês de Março as 

intersetoriais foram suspensas devido à 
pandemia do novo corona vírus. 

Em 05/02 a equipe técnica participou de uma 
audiência das 16:00 às 16:30 solicitada pelo juiz 
para conhecimento dos  padrinhos e madrinhas 

para autorização de viagem com os mesmos. 
As reuniões intersetoriais foram suspensas nos 
meses de Abril e Maio, sendo retomadas no mês 

de Junho apenas do acolhimento AAMA. As 
reuniões ocorreram na sede do CREAS em 18/06 

às 13:00, 13:30 e às 15:00. 
Houve relato positivo das crianças e 

adolescentes sobre o apadrinhamento afetivo; e 
o desejo de permanecer no projeto. 

Não houve indicações nos PIAs para inserção de 
novas crianças e adolescentes no projeto. 

 
Avanços: Preservação da interação dos 

padrinhos, madrinhas e afilhados, mesmo 
durante o período de pandemia através de vídeo 

conferência, não havendo rompimento de 
vínculos. 

 
Dificuldades: Necessidade de distanciamento 

social devido à pandemia do novo corona vírus. 
 

Proposta de Superação das Dificuldades? 
Mediante a imprevisibilidade de soluções a 

respeito da pandemia, sugeriu-se a manutenção 
dos encontros a partir de 25 de março por meio 

remoto/ virtual, visando à mantença dos 
vínculos. 



 

 

 

3 Impacto Social Esperado: Efetivação dos 
direitos e ampliação do acesso á proteção 

social; Qualificação dos serviços, programas, 
projetos e benefícios ofertados pela rede 

socioassistencial. 
 

Objetivos Específicos: Dar a oportunidade 
de uma vivência familiar e singular 

complementar á experiência grupal interna 
da Instituição, conforme o melhor interesse 

das crianças e adolescentes envolvidos. 
 

Metas: Acompanhar 100% dos padrinhos e 
afilhados (quando necessário ou solicitado) 

durante o período de aproximação, bem 
como durante o processo do 

apadrinhamento, auxiliando-os em suas 
necessidades individuais. 

Realizar duas atividades anuais com 
padrinhos madrinhas e afilhados. 

 
Indicador de Impacto/Resultado: Número 

de Apadrinhamentos em andamento. 

Forma da Avaliação (como ocorreu): 
Observação da Interação e fortalecimento dos 

vínculos entre padrinhos, madrinhas e 
afilhados, através dos relatos de ambos em 

atendimentos com as equipes técnicas e 
observação nos Encontros semestrais. 

 
Fonte de Verificação: Prontuário dos 

padrinhos, madrinhas e afilhados; 
 

Data da Avaliação: Trimestral. 
Não foi possível a realização da atividade 
encontro semestral no período devido à 

pandemia do novo corona vírus. 
 

Responsável pela Avaliação: Público alvo, 
equipe do Projeto e Equipe técnica dos Serviços 

de Acolhimento. 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: A meta foi alcançada devido a 

manutenção de contatos periódicos com os 
padrinhos e madrinhas. Devido à pandemia do 
novo corona vírus, foi necessário adequar os 

contatos dos padrinhos, madrinhas e afilhados 
por vídeo conferência a partir de 25 de Março de 

2020. 
 

Avanços: Continuidade dos contatos mesmo que 
por meio remoto. 

 
Dificuldades: Considerando o imprevisto 

referente á pandemia, não foi possível ocorrer os 
encontros presenciais, sendo combinado 

seguindo orientações dos órgãos competentes 
(CNJ, Condeca,...) que os encontros a partir de 25 
de Março ocorressem de modo virtual/ remoto, 
por vídeo conferencia, agendados previamente 
entre Serviços de Acolhimentos e padrinhos e 

madrinhas. 
Proposta de Superação das Dificuldades? 

Compreende-se que o contato presencial 
favorece a interação e o partilhar de demandas 
trazidas pelas crianças e adolescentes, mas foi 
realizado o possível, devido à necessidade de 

distanciamento social. 
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2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

ANEXOS DOCUMENTOS2 
Anexo A:  
Anexo B:  
Anexo C:  
Anexo D:  
Anexo E:  

 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO: 
Nome Função Assinatura 

Roseli Matos de Queiroz 
Coca / Cress 35.353 

Coordenação Técnica  

Gilmara Ap. dos Santos 
Morelli  

Estagiária   

COORDENAÇÃO E DIRETORIA: 
Nome Função Assinatura 

Roseli Matos de Queiroz 
Coca / Cress 35.353 

Coordenação Técnica  

Tereza Luíza Arduino 
Pompermeyer 

Presidente (a)  

 
 
 
 

                                                           
2 Documentos: Informar apenas o nome do documento neste quadro e anexar o arquivo no verso do 
relatório.  


