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  MODELO B/2020 – REDE PRIVADA 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO  

DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL  
 

TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2020 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

COASSEJE – CASA DE ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SEAREIROS DE JESUS 

 

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Programa de Promoção do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária: A. Projeto de Apoio à Adoção. 

 

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E DA OFERTA 
SOCIOASSISTENCIAL 

DADOS DA ORGANIZAÇÃO: 
CNPJ: 43.266.378/0001-44 
Endereço da Sede: Rua Sete de Setembro, nº 25 – Centro – Americana/SP 
CEP: 13465-320 
Ponto de Referência: Próximo à creche Letícia Duarte 
Telefones: (19) 3461-4050 
E-mail: coasseje@coasseje.com.br 
Site: www.coasseje.com.br 
DADOS DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL: 
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 25 – Centro – Americana/SP 
CEP: 13465-320 
Ponto de Referência: Próximo à creche Letícia Duarte 
Telefones: (19) 3461-4050 
E-mail: coasseje@coasseje.com.br 

 

PÚBLICO ALVO 

Mês 
Capacidade 

de 
Atendimento 

Total de 
Usuários/as 

Atendidos/as 

Total do 
Público 

Prioritário 
Atendido 

Total de 
Usuários/as 
inseridos/as 
na Oferta no 

mês de 
referência 

Total de 
Usuários/as 

desligados/as 
da Oferta no 

mês de 
referência 

Abril 30 21 0 2 0 
Maio 30 13 0 8 0 
Junho 30 36 0 6 0 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA NOME ASSINATURA 

   

mailto:coasseje@coasseje.com.br
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EXECUÇÃO DO TRABALHO – 2020 

 

1. PROCEDIMENTO ESTRATÉGICO 

Atividades Desenvolvidas pela Diretoria1: 

As atividades desenvolvidas pela diretoria no período foram: 

- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

- Monitoramento e avaliação do Serviço em conjunto com a coordenação técnica; 

- Elaboração de prestação de contas financeira mensal. 

Avanços: 
Foi possível dar andamento no trabalho desenvolvido, obedecendo ás restrições devidas a respeito da 
Pandemia.  

Dificuldades: Não houve. 
Proposta de Superação das Dificuldades: Não houve. 

 
 

2. PROCEDIMENTO GERENCIAL/TÁTICO 

 

2.1. INFRAESTRUTURA 

Atividades Desenvolvidas: 

O trabalho realizado pela coordenação:  
- Gestão do Programa: Programação e reorganização das atividades junto à equipe técnica. 
- Reelaboração em conjunto da equipe técnica, dos planos de trabalho do programa e das ações 
pertinente a ofertas, considerando as limitações impostas pelos órgãos competentes em 
decorrência da Pandemia do novo Coronavírus. 
- Foi realizado orientações sobre particularidades e funcionamento dos projetos e supervisão 
dos trabalhos desenvolvidos pela equipe.  
- Articulação com a rede de serviços e com o Sistema de Garantia de Direitos: Vara da Infância e 
Juventude, Serviços de Acolhimento, Creas, Sasdh, Conselhos, etc. 
- Acumular Funções da Equipe técnica de Nível Superior: Foi realizado o acolhimento e orientação das 

                                                           
1 Atividades Desenvolvidas pela Diretoria: Atividades relacionadas à Oferta Socioassistencial. 
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famílias pretendentes à Adoção, orientação às famílias no pós adoção, elaboração de relatórios.  
- Divulgação em site da Coasseje e redes sociais virtuais. 

 
Avanços: Possibilidade em dar continuidade a atividades do projeto por meio remoto. 
Dificuldades: Necessidade de isolamento social 

Proposta de Superação das Dificuldades: 
Mantença do contato com as famílias usuárias do projeto via telefone, grupos de whatsapp, 
email. 

 
 

2.2. GESTÃO DO TRABALHO – RECURSOS HUMANOS  

 

2.2.1. FUNCIONÁRIOS/AS 

Nº Nome 
Data de 

Nascimento 
CPF 

RG/Órgão 
Emissor/UF 

Escolaridade Formação Função 
Carga Horária 

Semanal 

1 
Roseli Matos de Queiroz 

Coca 
24/02/1980 

 
- - 

Superior 
 

Serviço Social 
 

Coordenadora 
 

30 hrs 
 

2 
Gilmara Aparecida Dos 

Santos Morelli  
19/04/1976 - - 

Superior 
Cursando 

Psicologia  Estagiária 20 hrs 

3 Cristiane D. C. Estevan 01/06/1983 - - Superior Psicologia  Psicóloga  30 hrs 
 

2.2.2. VOLUNTÁRIOS/AS 

Nº Nome 
Data de 

Nascimento 
CPF 

RG/Órgão 
Emissor/UF 

Escolaridade Formação Função 
Carga Horária 

Semanal 

1         
 

2.3. GESTÃO DO TRABALHO – GESTÃO DE PESSOAS 

Atividades Desenvolvidas2: 
Parte da equipe permaneceu de férias até o mês de maio, devido á pandemia do novo corona vírus, 
restringindo a partir de 18/05 a realização das atividades em grupo de maneira presencial, 

                                                           
2 Atividades Desenvolvidas: Critérios e Métodos de Seleção de Trabalhadores/as; Pactuação da Atividade Voluntária; Educação Permanente; Ações de 
Avaliação de Desempenho e de Valorização. 
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ocorrendo dessa forma, a redução da carga horária de trabalho em 50% 
Avanços: Possibilidade em dar continuidade ao trabalho.  

Dificuldades: 
Necessidade de (re) adequação da proposta de trabalho, considerando a pandemia do novo corona 
vírus. 

Proposta de Superação das 
Dificuldades: 

Dar seguimento ao trabalho considerando as adaptações necessárias.  

 

2.4. AQUISIÇÕES DO PÚBLICO ALVO 

Atividades Desenvolvidas3: 

Os usuários foram acolhidos individualmente a partir de suas necessidades, em espaço adequado, a 
fim de garantir o sigilo de suas histórias de vida;  
A proposta de trabalho estabelecida com o grupo por meio de ferramentas virtuais, (grupos de 
whatszapp), do qual possibilitou abordar os seguintes temas:  
- Mês de Maio, considerado o mês da adoção: Houve o compartilhar a respeito do significado da 
adoção pelos membros dos grupos, exposição de fotos (de maneira espontânea)e trocas de 
experiências.  
- Família Biológica: A partir da sugestão de uma Live com o tema, as famílias partilharam, as 
histórias e reações dos filhos a respeito da temática, do qual possibilitou também aos pais / 
cuidadores desmistificar alguns medos e desafios enfrentados no contexto familiar.  
-Atividades com as crianças: Através de vídeos e desenhos para impressão as famílias realizarem 
atividades com as crianças.  
- Homenagem ao dia das mães: Contemplando as relações afetivas e filiação tanto biológicas, quanto 
adotivas. 
- Compartilhamento de lives com a temática pertinente a adoção.  
- Disponibilidade de livros da Biblioteca do Programa: Empréstimos de livro aos usuários com 
temas relativos ao processo adotivo.  
- Diversas demandas individuais enviadas e abordadas por profissionais com conhecimentos 
técnicos que auxiliam as famílias tanto na preparação, quanto na manutenção da adoção.  
As atividades realizadas possibilitaram aquisição de novos conhecimentos, bem como 

                                                           
3 Atividades Desenvolvidas: Atividades que foram realizadas para analisar o cumprimento dos Princípios Éticos do SUAS, das Seguranças 
Socioassistenciais e da efetividade da Participação do Público Alvo nos processos de Planejamento, Execução, Monitoramento e Avaliação da Oferta 
Socioassistencial considerando o planejamento feito no Plano de Trabalho. 
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proporcionaram reflexão e amadurecimento sobre as particularidades da adoção.  
Foi possibilitada a troca de experiências entre as famílias que já adotaram e os pretendentes á 
adoção.  

Avanços: 
A adesão e aceitação das famílias e pretendentes a novos dispositivos de comunicação por meios 
remotos e virtuais  

Dificuldades: A impossibilidade de realizar com o grupo as atividades presenciais. 
Proposta de Superação das Dificuldades: Mantença dos contatos por meio remoto: email, telefônico e grupo de whatzsap. 
 
 

3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL  

 

3.1. EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Nº 
Nome da 
Atividade 

a) Execução 
“Descrição da Atividade” 

b) Monitoramento  
“Parâmetro de Aferição do Cumprimento das Metas” 

1 
Acolhimento 
e Orientação 
Psicossocial 

Forma de Execução (como ocorreu): Foram 
realizados os acolhimentos e orientações necessárias 
para todos que buscaram informações, tanto para 
pretendentes à adoção, quanto para as famílias no pós-
adoção. 
Público Alvo e Ciclo Vital: Pessoas Adultas e/ou 

b.1) Planejamento do Monitoramento4: 
Meta: Acolhimento e Orientação de 100% das pessoas que buscaram 
espontaneamente pelo projeto no período.  
Indicador (es) de Desempenho: Diariamente foi realizado o acolhimento 
e orientação dos pretendentes, bem como das famílias do pós-adoção, 
totalizando 71 atendimentos de 61 usuários no período. 

                                                           
4 Planejamento do Monitoramento: Conforme planejamento feito no Plano de Trabalho. 
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Famílias pretendentes à Adoção. 
Data/Período da Execução: Diário. 
Materiais que foram utilizados: Papel, caneta, 
listagem de documentos necessários para dar início ao 
processo de adoção. 
Participação do Público Alvo: A participação do 
público alvo ocorreu através do envolvimento nos 
grupos nas discussões dos grupos de whaszapp, 
sugestão de conteúdos referentes e lives a respeito do 
processo de adoção.  
Responsável pela Execução: Equipe técnica do 
projeto.  

b.2) Execução do Monitoramento: 
Forma de Monitoramento/Aferição (como ocorreu): Durante o 
atendimento individual por meio remoto com a pessoa/família, foi possível 
o esclarecimento das demandas e eventuais dúvidas. No período foi 
realizado dois atendimentos presencialmente, sendo um deles 
encaminhamento do CREAS).  
Fonte de Verificação: Lista de atendidos e Relato dos participantes. 
Data do Monitoramento: Trimestralmente.  
Responsável pelo Monitoramento: Equipe técnica do Projeto.  
b.3) Resultado do Monitoramento: 
A Meta foi alcançada? Justificar: Sim, pois 100% do público que buscou 
pelo atendimento no projeto, receberam o acolhimento e orientação.  
Avanços: Atendimento de todo o público que buscou pelo projeto.  
Dificuldades: Houve a necessidade de interromper o atendimento 
presencial em 23/03/2020, devido à pandemia do novo Coronavírus.  
Proposta de Superação das Dificuldades: Mantença do atendimento as 
famílias, prioritariamente via contato telefônico, email e whatsapp.  

2 

Curso em 
parceria 

com a Vara 
da Infância e 

Juventude 
de 

Americana 

Forma de Execução (como ocorreu): Essa atividade 
estava prevista para iniciar em 30/03 de maneira 
presencial, porém devido a Pandemia do novo 
Coronavírus, houve a paralização das atividades em 
grupos. Foi realizado no dia 30/06/2020 a primeira 
etapa do curso ministrado pela Vara da Infância e 
Juventude, executado através de uma plataforma digital, 
no qual a equipe do projeto participou expondo como se 
dará a segunda etapa prevista para o mês de Setembro. 
A continuidade do curso ocorrerá na sede da Coasseje, 
de maneira presencial,  os pretendentes serão divididos 
em sub-grupos de no máximo 12 pessoas, respeitando 
os protocolos de prevenção.  

b.1) Planejamento do Monitoramento5: 
Meta: - Realização do Curso para 100% do público interessado.  

Indicador(es) de Desempenho: - 23 pessoas participaram da primeira 
etapa do curso ministrado pela Vara da Infância online.   
b.2) Execução do Monitoramento: 
Forma de Monitoramento/Aferição (como ocorreu): - A atividade foi 
realizada de maneira online, devido à pandemia do novo Corona vírus. Os 
participantes não responderam o formulário de avaliação da primeira 
etapa.  
Fonte de Verificação: - Observação da equipe técnica do projeto durante a 
reunião online. Não houve um registro da avaliação dos participantes. 
Data do Monitoramento: - 30/06/2020. 
Responsável pelo Monitoramento: - Equipe técnica do Projeto.  
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Público Alvo e Ciclo Vital: - Pessoas Adultas e/ou 
Famílias pretendentes à Adoção. 
 
Data/Período da Execução: - Quadrimestral. 
Materiais que foram utilizados: - computador e 
materiais de papelaria.  
Participação do Público Alvo: - Houve participação 
online na primeira etapa do curso.  
Responsável pela Execução: - Equipe técnica do 
Projeto e Equipe técnica da Vara da Infância e 
Juventude.  

b.3) Resultado do Monitoramento: 
A Meta foi alcançada? Justificar: - Foi alcançada parcialmente 
considerando que a segunda etapa do curso ocorrerá no mês de 
Setembro/2020.  
Avanços: -A possibilidade de realização tendo em vista a equipe técnica da 
Vara da Infância e Juventude estar trabalhando de maneira remota.  
Dificuldades: - Foi Observado na modalidade online que os participantes 
não se expressaram, permanecendo a maioria como ouvintes. 
Proposta de Superação das Dificuldades: - A realização da segunda 
etapa de maneira presencial, divididos em sub- grupos. 

3 
Oficina 

Temática 

Forma de Execução (como ocorreu): Não foi possível 
a realização desta atividade devido a pandemia do novo 
corona virús. 
 
Público Alvo e Ciclo Vital: Pessoas Adultas e/ou 
Famílias pretendentes à Adoção. 
Data/Período da Execução: Não houve. 
 
Materiais que foram utilizados: Não houve. 
Participação do Público Alvo: Não foi possível no 
período. 
Responsável pela Execução: Equipe técnica do 
Projeto. 

b.1) Planejamento do Monitoramento5: 
Meta: Possibilitar para 100% dos indivíduos e famílias vinculadas ao 
grupo, conhecimento de temas relacionados à adoção. 
Indicador(es) de Desempenho: Não houve esta atividade no período. 
b.2) Execução do Monitoramento: 
Forma de Monitoramento/Aferição (como ocorreu): Não houve. 
Fonte de Verificação: Não houve 
Data do Monitoramento: Não houve. 
Responsável pelo Monitoramento: Equipe técnica do projeto. 
b.3) Resultado do Monitoramento: 
A Meta foi alcançada? Justificar: Não foi possível no período. 
Avanços: Não houve. 
Dificuldades: A impossibilidade de realização da atividade. 
Proposta de Superação das Dificuldades: Foi realizada articulação com 
os integrantes e as famílias através de grupos de whatszapp, 
compartilhamento de informações e lives com temas pertinentes a adoção.  

4 
Encontro de 

Pais 

Forma de Execução (como ocorreu): Não foi possível 
realizar a atividade neste período.  
Público Alvo e Ciclo Vital: Pessoas Adultas e/ou 
Famílias pretendentes á adoção.  

b.1) Planejamento do Monitoramento5: 
Meta: Possibilitar para 100 % dos indivíduos e famílias vinculadas ao 
grupo, conhecimentos de temas relacionados a adoção  
Indicador(es) de Desempenho: Não foi possível realizar esta atividade. 
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Data/Período da Execução: Não houve. 
Materiais que foram utilizados: Não houve. 
Participação do Público Alvo: Não houve. 
Responsável pela Execução: Equipe técnica do projeto 
e palestrantes voluntários convidados. 

b.2) Execução do Monitoramento: 
Forma de Monitoramento/Aferição (como ocorreu): Não foi possível 
realizar esta atividade. 
Fonte de Verificação: Não houve. 
Data do Monitoramento: Não houve. 
Responsável pelo Monitoramento: Equipe técnica do Projeto. 
b.3) Resultado do Monitoramento: 
A Meta foi alcançada? Justificar:  
Não foi possível realizar a atividade 
Avanços: Não Houve.  
Dificuldades: Não foi possível realizar o Encontro de Pais neste período 
devido à pandemia do novo Coronavírus. 
Proposta de Superação das Dificuldades: Contato com as famílias por 
email, whatsapp e telefone para acolhimento e orientações das demandas. 
As famílias, através de temas e lives sugeridos, puderam refletir a respeito 
de sua maternagem/paternagem relacionando aos seus filhos e 
compreendendo o processo de desenvolvimento do mesmo. 

5 

Atividade 
Lúdica para 
crianças e 

adolescentes 

Forma de Execução (como ocorreu): Não houve 
atividade neste período.  
 
Público Alvo e Ciclo Vital: Crianças e adolescentes que 
estão inseridas em famílias adotivas, crianças e 
adolescentes que a família iniciou o processo de adoção 
(pretendentes à adoção) e estão aguardando o irmão (a) 
adotivo, bem como crianças e adolescentes que estão 
vivenciando o estágio de convivência com a família 
adotiva. 
Data/Período da Execução: Não houve. 
Materiais que foram utilizados: Não houve. 
Participação do Público Alvo: Não houve no período. 
Responsável pela Execução: Equipe técnica do 
projeto. 

b.1) Planejamento do Monitoramento5: 
Meta: Não foi possível realizar a atividade no período.  
Indicador(es) de Desempenho: Não houve participantes no período.   
b.2) Execução do Monitoramento: 
Forma de Monitoramento/Aferição (como ocorreu): Não houve. 
Fonte de Verificação: Não houve. 
Data do Monitoramento: Não houve. 
Responsável pelo Monitoramento: Equipe técnica do Projeto. 
b.3) Resultado do Monitoramento: 
A Meta foi alcançada? Justificar: Não foi possível no período.  
Avanços: Não houve. 
Dificuldades: Não foi possível realizar a atividade lúdica neste período 
devido à pandemia do novo Coronavírus. 
Proposta de Superação das Dificuldades: Contato com os responsáveis 
por email, whatsapp e telefone para acolhimento e orientações das 
demandas. 

                                                           
5 Planejamento do Monitoramento: Conforme planejamento feito no Plano de Trabalho. 
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6 Divulgação 

Forma de Execução (como ocorreu): Foi realizado 
divulgação do grupo de Apoio nos diversos meios de 
comunicação, site da Coasseje, Informativo e redes 
sociais facebook e Instagram.  
Público Alvo e Ciclo Vital: Pessoas Adultas e/ou 
Famílias pretendentes à Adoção. 
Data/Período da Execução: Mensal 
Materiais que foram utilizados: Computador, 
panfletos, redes sociais virtuais, site Coasseje, facebook e 
Instagram.  
Participação do Público Alvo: O público alvo auxiliou 
na divulgação, compartilhando as atividades propostas 
com pessoas de seu contexto social.  
Responsável pela Execução: Equipe técnica do Projeto.  

b.1) Planejamento do Monitoramento6: 
Meta: Divulgação mensal das atividades propostas pelo projeto nas redes 
sociais, email-s e página da Coasseje e quando necessário e ou possível em 
locais públicos e jornais, possibilitando o acesso do público alvo. 
b.2) Execução do Monitoramento:  
Forma de Monitoramento/Aferição (como ocorreu): Foi observado na 
ficha de Inscrição preenchida pelo participante, por qual meio de 
comunicação ele ficou sabendo das atividades do grupo.  
Fonte de Verificação: Ficha de Inscrição.  
Data do Monitoramento: Mensal. 
Responsável pelo Monitoramento: Equipe técnica do projeto.  
b.3) Resultado do Monitoramento: 
A Meta foi alcançada? Justificar: Sim, pois 100% do público que buscou 
pelo projeto tiveram acolhidas as suas demandas e foram inseridos no 
momento nos grupos de whatszapp, e posteriormente poderão participar 
das atividades presenciais do grupo de apoio conforme seus interesses: 
Oficinas temáticas, Encontro de Pais, Curso para pretendentes à Adoção e 
Atividades Lúdicas para crianças e adolescentes.  
Avanços: Possibilidade de atendimento de todo o público que buscou pelo 
projeto. 
Dificuldades: Não houve dificuldades referentes a divulgação nesse 
trimestre. 
Proposta de Superação das Dificuldades: Não houve. 

 
 

3.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO 

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. Essas informações constam em arquivo na Coasseje, e estão disponíveis para monitoramento. 

                                                           
6 Planejamento do Monitoramento: Conforme planejamento feito no Plano de Trabalho. 
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4. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA 
OFERTA SOCIOASSISTENCIAL7 

ANEXOS DOCUMENTOS8 
Anexo A:  Relatos sobre o tema de “Família Biológica” 
Anexo B: Livros da Biblioteca do Programa emprestados as famílias. 
Anexo C: Sugestões de lives relacionadas á adoção 
Anexo D: Comemoração 25 de Maio – Dia Nacional da Adoção 
Anexo E: Homenagem ao “Dia das mães” 
Anexo F:  

 

5. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO: 
Nome Função Assinatura 

Roseli Matos de Queiroz 
Coca 

CRESS 35.353 
Coordenadora  

Gilmara Aparecida dos 
Santos Morelli 

Estagiária  

COORDENAÇÃO E DIRETORIA: 
Nome Função Assinatura 

Roseli Matos de Queiroz 
Coca 

CRESS 35.353 
Coordenadora  

Tereza Luiza Arduino 
Pompermayer 

Presidente  

 

                                                           
7 Relação de Documentos de comprovação do cumprimento da Oferta Socioassistencial: Lista de 
presença, fotos, pesquisa de satisfação, relatórios de reuniões, instrumentais de apuração dos 
indicadores... 
8 Documentos: Informar apenas o nome do documento neste quadro e anexar o arquivo no verso do 
relatório.  


