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1. AVALIAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Nº Planejamento da Avaliação1 Execução da Avaliação Resultado da Avaliação 

1 

Impacto Social Esperado: Contribuir para a 
redução das violações dos direitos 
socioassistenciais, seus agravamentos e 
reincidências. 

Objetivos Específicos: Preservar e/ou 
restabelecer os vínculos familiares e/ou 
comunitários, salvo determinação judicial em 
contrário. 

Metas:  

- 100% das crianças e adolescentes em 
situação de acolhimento sendo ouvidas a 
respeito de seus sentimentos em relação à 
convivência familiar; 

- Escuta Qualificada do novo acolhido: META: 
até o 3º dia 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. 

Indicador de Impacto/ Resultado: 

- Possibilidade de reintegração familiar ou 
outro encaminhamento que garanta a 
convivência familiar e comunitária;  

- Cumprimento das metas estabelecidas.  

Forma da Avaliação (como ocorreu): Por meio das 
avaliações técnicas; reuniões de discussão de caso 
(reunião de equipe técnica) e reuniões intersetoriais; 
discussões em rede e relatórios a VIJ. 

Em relação as metas dos casos acolhidos em 2020: 

- 100% das crianças e adolescentes são ouvidos em 
relação a seus sentimentos a respeito da convivência 
familiar, tanto pelas educadoras e auxiliares, no dia a dia 
da Casa, quanto pelas técnicas em atendimentos 
quinzenais agendados e emergenciais, quando necessário.  

- A escuta qualificada tem sido realizada no dia do 
acolhimento, quando realizado durante o dia. Quando o 
acolhimento é realizado durante a noite, em geral, a escuta 
é realizada no dia seguinte. 

Datas das escutas qualificadas e avaliações psicológicas – 
os prazos não foram cumpridos de acordo com a PMCFC, 
mas as escutas e avaliações foram realizadas: 

- E. e V. – Acolhimento: 27/04/2020; escuta qualificada: 
04/05/2020 / avaliação psicológica: 20/05/2020. 

- H., B., S. – por conta da idade das crianças, há 
atendimento e observações, mas não se aplica escuta 
qualificada e nem avaliação psicológica.  

- L. – Acolhimento: 18/06/2020; escuta qualificada: 
19/06/2020 (não houve avaliação psicológica, nem envio 
de PIA ou PAF, pois o adolescente apenas pernoitou na 
casa).  

Envio de PIA e PAF dos casos acolhidos em 2020: 

- E., V., H. e S., B. e M. E. – ainda não foram enviados PIAs e 
PAFs desses acolhimentos. Os PIAs da família R. foram 
enviados no mês de julho/2020 e entrarão no próximo 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: O impacto social foi parcialmente 
alcançado. Alguns casos estão no serviço de 
acolhimento há mais de um ano e ainda estão sem 
decisão. Estão aguardando decisão do judiciário os 
casos das famílias: N. e O..  

Avanços: Apesar de ainda não atender os prazos 
vigentes na PMCFC, a equipe técnica tem conseguido 
enviar os PIAs com maior agilidade e em prazos mais 
curtos do que no ano de 2019.  

Dificuldades: Apesar de alguns acolhimentos 
chegarem com estudo diagnóstico, a maioria deles 
não foi acompanhado pela rede antes do acolhimento, 
portanto, observa-se a necessidade de buscar por 
estes familiares e realizar as escutas após o 
acolhimento institucional. 

O tempo para decisão em relação aos casos 
acompanhados pelo Serviço de Acolhimento também 
tem aumentado, porém essa decisão cabe ao 
judiciário.  

Proposta de Superação das Dificuldades? Retomar 
em reunião de gestão com os dois serviços de 
acolhimento, a fim de solicitar apoio da SASDH em 
relação ao assunto.  

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

Fonte de Verificação: Atas das reuniões de equipe 
técnica e reuniões intersetoriais; prontuários individuais 
das crianças, adolescentes e familiares (relatos de 
atendimentos, ofícios enviados a VIJ, encaminhamentos 
aos familiares). 

Data da Avaliação: A cada 6 meses.  

Responsável pela Avaliação: Técnica de referência e 
coordenadora técnica.  

2 

Impacto Social Esperado: Garantir o direito da 
convivência familiar e comunitária. 

Objetivos Específicos: Preservar e/ou 
restabelecer os vínculos familiares e/ou 
comunitários, salvo determinação judicial em 
contrário; 

Metas:  

- 60% dos acolhidos recebendo visitas (datas 
das visitas internas e externas). 

- Tempo para o primeiro contato da família – 
META: 5 dias úteis. 

Indicador de Impacto/Resultado: 

- Possibilidade de reintegração familiar ou 
outro encaminhamento que garanta a 
convivência familiar e comunitária.  

- Cumprimento das metas estabelecidas.  

Forma da Avaliação (como ocorreu): Por meio das 
avaliações técnicas; reuniões de discussão de caso 
(reunião de equipe técnica) e reuniões 
intersetoriais; discussões em rede e relatórios a VIJ. 

- Sobre as visitas dos familiares aos acolhidos: No 
primeiro trimestre, apenas o adolescente F. não 
recebeu visitas de familiares ou padrinhos. No 
segundo trimestre, todas as crianças e adolescentes 
receberam visitas da família de origem, substituta 
ou padrinhos, tendo seu direito a convivência 
familiar e comunitária garantida. 

- Nos casos recém acolhidos, o tempo para o 
primeiro contato da família foi de: 

 Família R. – 1 dia. 

 M. E. – no mesmo dia. 

Fonte de Verificação: Atas das reuniões de equipe 
técnica e reuniões intersetoriais; prontuários 
individuais das crianças, adolescentes e familiares 
(relatos de atendimentos, ofícios enviados a VIJ, 
encaminhamentos aos familiares). 

Data da Avaliação: A cada 6 meses.  

Responsável pela Avaliação: Coordenação – por 
meio do relatório trimestral. 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Sim. O direito a convivência familiar e 
comunitária foi garantido do ponto de vista da 
criança e do adolescente manter contato com algum 
familiar ou família substituta, mesmo em condição de 
acolhimento institucional.  

Avanços: Tal garantia de visitas e 100% das crianças 
e adolescentes com o direito a convivência familiar 
garantido foi um avanço na história dos acolhimentos 
recebidos pela COASSEJE. Uma vez que, inicialmente, 
muitos casos foram acolhidos por meio de 
transferências ou reacolhimentos, o que dificultava a 
garantia desse direito e o trabalho com as famílias, 
que estavam há muito tempo sem ter contato com os 
filhos.  

Dificuldades: O período que estamos vivendo de 
pandemia e isolamento social dificultou o contato, 
que precisou ocorrer apenas por meio de chamadas 
de vídeo a fim de proteger as crianças e os 
adolescentes da COVID-19.  

Proposta de Superação das Dificuldades? Essa 
dificuldade apenas poderá ser superada com a 
chegada da vacina em relação ao vírus ou melhora 
das condições de tratamento em relação a COVID-19.  

3 
Impacto Social Esperado: Contribuir para o 
rompimento do ciclo da violência doméstica e 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Por meio 
dos registros e avaliação do desenvolvimento das 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Sim, o impacto social esperado foi 
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familiar. 

Objetivos Específicos: Contribuir para a 
prevenção do agravamento de situações de 
negligência, violência e ruptura de vínculos; 

Metas:  

- 100% das crianças e adolescentes sendo 
atendidos pelas técnicas de referência, para 
trabalhar a história de vida / família / 
autonomia. 

- 100% Crianças e adolescentes sendo 
ouvidos em situações emergenciais, de forma 
a prevenir o agravamento de situações 

- 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. 

Indicador de Impacto/Resultado: 

- Indivíduos e famílias protegidas; crianças e 
adolescentes que se reconheçam como seres 
dignos, com direitos garantidos e com 
possibilidades para realizar seus projetos de 
vida.  

crianças, adolescentes e famílias no decorrer do 
tempo de acolhimento institucional – análise de 
relatórios e do próprio PIA e PAF; cumprimento das 
metas estabelecidas nestes documentos; número de 
atendimentos às crianças / adolescentes e 
familiares; discussões de caso e encaminhamentos 
nas reuniões de equipe e com as educadoras.  

Em relação as metas: 

- Todas as crianças e adolescentes são atendidas 
pelas técnicas da instituição, por meio de 
atendimentos agendados – quinzenalmente – ou 
emergenciais, sempre que necessário (alguns 
atendimentos precisaram ser adiados no início da 
pandemia de COVID-19, mas logo voltaram a 
acontecer); 

- As reuniões de equipe ocorreram conforme 
previsto, uma vez por semana; 

- Os atendimentos técnicos aos familiares das 
crianças e adolescentes também foram agendados 
quinzenalmente, entretanto, a participação ao 
atendimento depende também da adesão dos 
familiares (No início da pandemia, os atendimentos 
presenciais também foram interrompidos, 
entretanto o contato com os familiares não foi 
interrompido em nenhum momento, seja por meio 
de telefonemas, chamadas de vídeo e visitas sociais, 
conforme datas já indicadas no relatório trimestral).  

- Reuniões e atendimentos com as educadoras: 

 1 reunião mensal – a meta foi cumprida 
parcialmente, pois o único mês que não 
houve supervisão / reunião com as 
educadoras foi o mês de maio/2020 em 
decorrência da pandemia de COVID-19.  

 1 encontro individual com cada uma das 
educadoras a cada 2 meses -  Devido à 
pandemia e mudança de equipe as 

alcançado, uma vez que mesmo aguardando algumas 
decisões judiciais, é possível observar crianças e 
adolescentes mais fortalecidos diante de sua condição 
e acolhimento institucional. 

A família D. e da criança K., que foram desligadas 
visando a reintegração familiar também 
apresentaram significativo fortalecimento de seus 
cuidadores, o que favorece o rompimento do ciclo de 
violência.  

Avanços: As reuniões de equipe foram e são muito 
importantes para o fortalecimento da equipe técnica, 
que foi reorganizada por meio de novas contratações.  

Dificuldades: A pandemia da COVID-19 acarretou 
dificuldades em relação ao atendimento de familiares 
e reuniões com as educadoras a fim de evitar 
“aglomerações” e contatos entre funcionários de 
diferentes dias de trabalho. Entretanto, buscou-se 
atender todas as necessidades e orientações aos 
funcionários, assim como as demandas das famílias 
por outros meios – como whatsapp, chamadas de 
vídeos e telefonemas. 

Proposta de Superação das Dificuldades? A única 
forma de superar tal dificuldade é por meio da vacina 
ou melhores condições de tratamento da doença.  
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conversas foram realizadas conforme as 
demandas. 

Fonte de Verificação: Data/Período da Avaliação: 
Semestralmente.  

Fonte de Verificação: Prontuários e registros em 
geral; instrumentais (PIA e PAF); atas das reuniões.  

Data da Avaliação: Semestralmente.  

Responsável pela Avaliação: Coordenação, com 
apoio da equipe técnica.  

4 

Impacto Social Esperado: Indivíduos e famílias 
incluídas em serviços e com acesso a 
oportunidades. 

Objetivos Específicos: Promover acesso à rede 
socioassistencial, aos demais órgãos do sistema 
de garantia de direitos e às demais políticas 
públicas setoriais. 

Metas:  

- 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 10º dia útil 
após o acolhimento, quando necessário. 

- 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 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Participação 
da rede nas reuniões intersetoriais; cumprimento 
dos encaminhamentos destas reuniões; efetivo 
envolvimento dos demais serviços e políticas 
públicas no atendimento do caso. 

Em relação às metas: 

- Inscrição em atividades do SCFV – no primeiro 
trimestre estava se planejando a inclusão das 
crianças e adolescentes da família D. que voltariam 
ao território. Entretanto com a pandemia da COVID-
19 esses serviços foram suspensos; 

- As reuniões intersetoriais aconteceram de acordo 
com as possibilidades, por meio de plataformas 
digitais.  

- A frequência escolar das crianças e adolescentes 
também ocorreu conforme o esperado até o início da 
pandemia da COVID-19. O acompanhamento das 
atividades tem sido feito no Serviço de Acolhimento; 

- Acesso aos serviços públicos de saúde –  

- Acesso ao CAPS´i – Maria Eduarda foi para acolhida 
dois dias após o acolhimento. Única acolhida que 
chegou com tal necessidade já no ato do 
acolhimento. 

- Inserção dos acolhidos e familiares em benefícios 
de transferência de renda – todas as famílias que 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: O impacto social foi alcançado em partes. 
Observa-se que em decorrência da pandemia, a 
maioria dos serviços públicos, por exemplo, como a 
saúde mental, permanecem atendendo apenas 
situações emergenciais.  

Avanços: As reuniões intersetoriais passaram a 
acontecer por meio de plataformas digitais, o que tem 
favorecido a participação de outros órgãos e agilizado 
as discussões. A avaliação que essa equipe técnica faz 
desse recurso é bastante positiva.  

Dificuldades: No ano de 2019 foi pactuado com a 
SASDH que os Serviços de Acolhimento fariam o 
acompanhamento do pós desligamento com a 
condição de que o pré acolhimento fosse melhor 
organizado, tanto em decorrência do não 
acompanhamento das famílias pela Rede quanto 
pelas dificuldades enfrentadas com o Conselho 
Tutelar em relação a gestão de vagas nos serviços. 
Essa situação ainda não foi resolvida, o que tem 
acarretado dificuldades e problemas em relação aos 
novos acolhimentos.  

Proposta de Superação das Dificuldades? Retomar 
essa questão em reunião de gestão com a SASDH para 
que haja apoio e resolutividade do órgão gestor nesse 
sentido.  
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por mês. 

Indicador de Impacto/Resultado: Menos 
número de acolhimentos emergenciais; 
Acompanhamento da rede anterior ao 
acolhimento; Inserção das famílias em serviços 
da rede de atendimento e envolvimento da rede 
protetiva no acompanhamento do caso. 

tem condições de estar nos benefícios, estão 
recebendo, inclusive o apoio do governo em 
decorrência da pandemia; 

- Reuniões com outros órgãos do município – a 
participação em conselhos e comissões tem sido 
realizada. 

Fonte de Verificação: Seguimento do fluxo 
estabelecido na PMCFC; atas das reuniões e 
acompanhamento pré-acolhimento institucional; 
atas das reuniões intersetoriais, Ofícios e relatórios 
aos órgãos da rede. 

Data da Avaliação: Semestralmente.  

Responsável pela Avaliação: Coordenação. 

5 

Impacto Social Esperado: Indivíduos e famílias 
incluídas em serviços e com acesso a 
oportunidades. 

Objetivos Específicos: Favorecer o surgimento 
e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e 
oportunidades para a autonomia das crianças e 
adolescentes; 

Metas:  

- 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. 

Indicador de Impacto/Resultado: 
Cumprimento das metas estabelecidas por este 
plano de trabalho. 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Por meio das 
reuniões de Equipe Técnica e atendimentos às 
crianças e adolescentes. 

Em relação às metas: 

- No início de 2020, todos os adolescentes estavam 
inseridos em algum curso profissionalizante (a 
maioria pelo CCPA). Entretanto, com o início da 
pandemia, os serviços interromperam seus 
atendimentos. Na tentativa de manter os 
adolescentes em capacitação, a equipe técnica 
buscou cursos que fossem gratuitos e que pudessem 
ser realizados de forma remota, por meio de 
plataformas digitais.  

- As atividades esportivas foram interrompidas com 
o início da pandemia.  

Fonte de Verificação: Relatos de atendimento, 
prontuários e feedbacks dos professores e 
responsáveis pelas atividades externas.  

Data da Avaliação: Mensal  

Responsável pela Avaliação: Coordenação (com 
apoio da Técnica do pós desligamento e pedagoga). 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Apesar das dificuldades em relação a 
COVID-19, o impacto social foi alcançado, dentro das 
possibilidades.  

Avanços: O isolamento social trouxe algumas novas 
possibilidade de interação e estudo por meio das 
plataformas digitais.  

Dificuldades: Com a pandemia da COVID-19, as 
crianças e adolescentes estão impossibilitados de sair 
para realização de atividades físicas, o que gera certo 
sentimento de tédio dentro da casa.  

Proposta de Superação das Dificuldades? 
Aguardar a vacina para a COVID-19 e continuar 
organizando atividades para que as crianças e 
adolescentes tenham oportunidades dentro do 
próprio serviço de acolhimento.  
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6 

Impacto Social Esperado: Indivíduos e famílias 
incluídas em serviços e com acesso a 
oportunidades. 

Objetivos Específicos: 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. 

Metas:  

- 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 
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. 

Indicador de Impacto/Resultado: 
Cumprimento das metas estabelecidas por este 
plano de trabalho. 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Por meio das 
reuniões de Equipe Técnica e atendimentos às 
crianças e adolescentes. 

Em relação às metas: 

- Atividades esportivas; passeios coletivos e passeios 
culturais – essas atividades foram impossibilitadas 
em decorrência da COVID-19; 

- Encaminhamento dos adolescentes para 
entrevistas de emprego –Os currículos das 
adolescentes M., A. e J. continuaram a serem 
encaminhados por vias digitais. M. participou de um 
processo seletivo do jovem Aprendiz para os 
correios.   

- Adolescentes que trabalham precisam ter parte do 
salário guardado em conta poupança – o único 
adolescente que estava trabalhando teve seu 
dinheiro guardado e acompanhado pela técnica do 
pós desligamento. Ele foi encaminhado para a 
República no mês de maio/2020.  

Fonte de Verificação: Relatos de atendimento, 
prontuários e feedback das instituições de ensino e 
trabalho. 

Data da Avaliação: Trimestral. 

Responsável pela Avaliação: Coordenação (com 
apoio da técnica do pós desligamento e da 
pedagoga). 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: O impacto social esperado não foi 
alcançado em decorrência do isolamento social. 
Entretanto, foram realizadas atividades dentro da 
casa que visaram a interação das crianças, o trabalho 
com a cultura e a convivência entre eles.  

Avanços: O uso da criatividade dos próprios 
acolhidos e do protagonismo dos mesmos para 
conduzir e organizar as atividades dentro da casa, por 
exemplo, a adolescente M. que é responsável por 
organizar os “shows de talento” que tem sido 
realizados nesse período.   

Dificuldades: O fato de não poder realizar atividades 
externas da casa no período de isolamento social e o 
índice de desemprego que prejudica, inclusive, a 
busca por trabalho para os adolescentes da casa.  

Proposta de Superação das Dificuldades? 
Aguardar a vacina para a COVID-19 e continuar 
organizando atividades para que as crianças e 
adolescentes tenham oportunidades dentro do 
próprio serviço de acolhimento. 

7 

Impacto Social Esperado: Contribuir para a 
construção da autonomia das crianças e 
adolescentes. 

Objetivos Específicos: Garantir a liberdade de 
crença e religião. 

Metas:  

Forma da Avaliação (como ocorreu): Participação 
das crianças e adolescentes nas religiões ou 
atividades as quais apresentam desejo em 
participar: 

- Até o mês de março houve a participação de 2 
adolescentes nas atividades religiosas, entretanto, a 
partir de março, em decorrência da pandemia, não 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: O impacto de contribuir para o 
desenvolvimento da autonomia das crianças e 
adolescentes foi alcançado, inclusive o trabalho 
voltado ao respeito pela diversidade religiosa. 
Entretanto, a participação efetiva em cultos ou missas 
não foi possível em decorrência do COVID-19.  
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- 30% das crianças e adolescentes 
frequentando igrejas e cultos de sua 
preferência; 

- 100% das crianças e adolescentes ouvidas 
em relação a religião que gostariam de 
participar. 

Indicador de Impacto/Resultado: Garantia de 
um atendimento individualizado, preservando a 
história de vida e cultura de cada uma das 
crianças e adolescentes acolhidas. 

houve mais atividades nas respectivas igrejas.  

- Todas as crianças e adolescentes são atendidos e 
ouvidos em relação a esse desejo, entretanto nem 
todos demonstraram a vontade de participar.   

Fonte de Verificação: Prontuários, relatos de 
atendimento e agenda do Lar Dona Anita.  

Data da Avaliação: Semestral. 

Responsável pela Avaliação: Técnica de referência. 

Avanços: Em decorrência do fato de serem acolhidas 
crianças com origens religiosas não cristãs, houveram 
discussões e reflexões acerca das diferenças 
religiosas. 

Dificuldades: O fato de não poder realizar atividades 
externas da casa no período de isolamento social e a 
impossibilidade de participar das atividades 
religiosas.  

Proposta de Superação das Dificuldades? 
Aguardar a vacina para a COVID-19 e continuar 
organizando atividades para que as crianças e 
adolescentes tenham oportunidades dentro do 
próprio serviço de acolhimento. 

8 

Impacto Social Esperado: Contribuir para 
indivíduos e famílias protegidas e para 
construção da autonomia. 

Objetivos Específicos: Garantir o acesso e 
respeito à diversidade e não discriminação. 

Metas: Favorecer que 100% dos acolhidos sejam 
respeitados em sua individualidade e ouvidos 
em relação a especificidades e particularidades 
de sua história de vida. 

Indicador de Impacto/Resultado: Crianças e 
adolescentes se sentindo respeitados diante de 
suas escolhas e individualidade, assim como 
seus familiares. 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Por meio 
dos atendimentos técnicos e das assembleias, nas 
quais os acolhidos poderão se colocar e relatar seus 
sentimentos em relação a convivência diária e 
trabalho realizado na instituição. 

Acompanhamento sistemático de cada caso atendido 
– discutido nas reuniões de equipe.  

As famílias também podem e devem se colocar 
diante dos atendimentos técnicos, sendo essencial 
que a equipe de trabalho considere as adversidades, 
o histórico de violência da família e as condições 
sociais as quais os mesmos estão inseridos, 
respeitando as adversidades. 

No segundo trimestre, iniciou-se um trabalho 
expressivo em relação a construção da identidade 
das crianças e adolescentes, especialmente em 
relação a questões raciais. 

Fonte de Verificação: Atas das reuniões de equipe 
técnica; pautas e atas das assembleias; prontuários e 
registros de atendimentos; relatórios mensais com 
as atividades voltadas para o tema da diversidade.  

Data da Avaliação: Semestral. 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: O impacto social esperado foi alcançado e 
as atividades realizadas no segundo trimestre 
trouxeram aspectos muito positivos e de 
reconhecimento das crianças e adolescentes de sua 
própria história. 

Avanços: Favorecimento da construção da identidade 
de crianças e adolescentes e do respeito as diferenças 
por parte de todos.  

Dificuldades: Não houve dificuldades em relação a 
esse aspecto neste período.  

Proposta de Superação das Dificuldades? - 
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Responsável pela Avaliação: Coordenadora e 
Pedagoga.  

9 

Impacto Social Esperado: Contribuir para 
indivíduos e famílias protegidas e para 
construção da autonomia. 

Objetivos Específicos: Ofertar atendimento 
personalizado e individualizado. 

Metas:  

- 100% das crianças e adolescentes com 
atendimento técnico e espaço individual de 
escuta; 

- Entrega do PIA e PAF no prazo estipulado 
pela PMCFC. 

Indicador de Impacto/Resultado: Crianças e 
adolescentes com projeto de vida 
individualizado, com possibilidades de acesso a 
atividades individualizadas de acordo com seu 
desejo e necessidades. 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Por meio da 
avaliação e acompanhamento dos encaminhamentos 
a cada criança / adolescente e suas famílias, de 
forma individualizada e de acordo com a história de 
vida e histórico de violações de direitos. 

Em relação às metas: 

- Os atendimentos técnicos ocorreram de acordo 
com a meta estabelecida – pelo menos 1 
atendimento a cada 15 dias. As únicas exceções 
ocorreram em decorrência do isolamento social e 
das férias das técnicas.  

- As entregas dos Planos de Ação não ocorreram de 
acordo com os prazos da PMCFC, entretanto 
observa-se maior organização da equipe técnica e 
prazos mais curtos em comparação com as entregas 
do ano de 2019.  

Além destas duas metas, a contribuição para 
crianças e adolescentes estarem protegidos se dá 
por meio de intervenções técnicas adequadas, 
relatórios embasados cientificamente e avaliações 
concisas a respeito das famílias atendidas pela 
instituição de acolhimento. 

Nenhuma criança ou adolescente deve retornar para 
a família se, por meio de avaliações técnicas, se 
identificar que as mesmas ainda correm riscos.   

 Fonte de Verificação: Prontuários e instrumentais 
técnicos: PIAs e PAFs; encaminhamentos das 
reuniões intersetoriais; avaliação dos usuários do 
serviço. 

Data da Avaliação: Semestral. 

Responsável pela Avaliação: Coordenação (por 
meio das metas e da avaliação do trabalho técnico). 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Sim, o impacto social esperado foi 
alcançado. Cada uma das famílias, crianças e 
adolescentes foi avaliado em sua individualidade e os 
planos de ação foram construídos baseados nestas 
avaliações.  

Avanços: Para o primeiro semestre de 2020, foi 
possível realizar discussões de casos e reuniões de 
prognóstico dos casos novos, visando uma discussão 
multiprofissional de cada um dos aspectos da família, 
com toda a equipe técnica do serviço, o que favorece a 
qualidade dos atendimentos e encaminhamentos.  

Dificuldades: Os prazos previstos na PMCFC ainda 
não são cumpridos em sua totalidade, apesar de 
avanços em relação aos atrasos para entregas dos 
documentos.  

Proposta de Superação das Dificuldades? Rever, 
em conjunto com a CMI-PMCFC os prazos estipulados 
e a possibilidade de cumprimento dos mesmos.  
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Impacto Social Esperado: Contribuir para a 
redução das violações dos direitos 
socioassistenciais, seus agravamentos e 
reincidências. 

Objetivos Específicos: Empreender esforços 
para garantir a provisoriedade do afastamento 
do convívio familiar. 

Metas:  

- 100% das crianças e adolescentes ouvidas 
em relação a seu desejo de retorno a família 
– com ressalva de que a decisão não pode ser 
tomada pautada apenas na fala da criança / 
adolescente, mas por meio de avaliações 
técnicas; 

- 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. 

Indicador de Impacto/Resultado: 

- Tempo de acolhimento institucional e 
efetividade do trabalho técnico com a 
família; 

- Cumprimento das metas estabelecidas.  

 

Forma da Avaliação (como ocorreu): Avaliação do 
acompanhamento técnico realizado com a família e do 
resultado deste trabalho – possibilidades de reinserção 
familiar e / ou encaminhamento para família substituta.  

Em relação às metas: 

- Todas as crianças e adolescentes são ouvidas em relação 
ao seu desejo de retorno para a família. Entretanto cabe 
ressaltar que, especialmente nos casos de abuso sexual e 
de violências veladas por muito tempo, as crianças e 
adolescentes, por muitas vezes, não conseguem verbalizar 
que não querem voltar para casa, o que pode ser avaliado 
de outras formas pelas técnicas do serviço.  

- Foram realizadas visitas sociais constantemente pelas 
técnicas do serviço: 

 Janeiro/2020 – não foram realizadas visitas; 
 Fevereiro/2020 – 5 visitas sociais – Família D., K. 

e Família N. (2); 
 Março/2020 – 5 visitas sociais – R., L., K. e K. (2); 
 Abril/2020 – Não houve visitas em decorrência 

da COVID-19; 
 Maio/2020 – 13 visitas sociais - Família D. (2 – 

PD2); K. (2 – PD); O. (1); K. (2); N. (1); A. e Alice 
(1); L. (1); Família R. (3). 

 Junho/2020 – 9 visitas sociais - Família D. (3 – 
PD); K. (3 – PD); L. (1); Família R. (2). 

 Observa-se que, em alguns meses, não se cumpriu a meta 
das 5 visitas, porém, em outros foram realizadas mais 
visitas do que o estipulado. Tais números são decorrentes 
das necessidades e demandas apresentadas pelas famílias.  

- Tradução e estudo de bibliografias técnicas – foram 
realizados encontros de capacitação e estudo no primeiro 
semestre, conforme consta nos relatórios trimestrais. A 
meta de um encontro por mês ainda não foi alcançada, 
entretanto, no ano de 2019, não foi possível realizar esses 
momentos de estudo em decorrência das demandas de 
trabalho, então pode se considerar um grande avanço.  

- Aplicação dos instrumentais de avaliação das 
capacidades parentais – todas as famílias recém acolhidas 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Sim, o impacto social esperado foi 
alcançado. O trabalho técnico, as avaliações e o 
fortalecimento das famílias tem sido avaliado de 
forma positiva pela equipe desse serviço. 

Entretanto, cabe ressaltar a demora para algumas 
decisões que dependem do judiciário, o que tem 
prorrogado o tempo de acolhimento de algumas 
crianças e adolescentes.  

Avanços: O tempo dedicado a estudo e revisão dos 
instrumentais tem sido positivo e pode favorecer o 
acompanhamento das famílias atendidas.  

Dificuldades: O tempo para decisão do judiciário em 
relação a alguns casos, nos quais já não há mais 
trabalho a ser realizado com a família de origem, tem 
gerado angustias tanto na equipe técnica quanto nas 
crianças e adolescentes.  

Proposta de Superação das Dificuldades? Retomar 
a problemática com a gestão da SASDH solicitando 
apoio para a questão. O assunto também poderia ser 
retomado e discutido na CMI, entretanto percebe-se 
que não estão ocorrendo reuniões dessa comissão.  

                                                             
2 Técnica do pós desligamento. 
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tiveram o instrumental aplicado, o que tem favorecido a 
discussão dos encaminhamentos na reunião de 
prognóstico: 

Fonte de Verificação: Prontuários individuais; 
instrumentais técnicos preenchidos; atas das reuniões 
intersetoriais; decisões judiciais a cerca do caso.  

Data da Avaliação: Semestral 

Responsável pela Avaliação: Técnica de referência e 
coordenação.  
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Impacto Social Esperado: Contribuir para o 
rompimento do ciclo da violência doméstica e 
familiar. 

Objetivos Específicos: Empreender esforços 
para garantir a provisoriedade do afastamento 
do convívio familiar. 

Metas:  

- 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. 

Indicador de Impacto/Resultado: 

- Tempo de acolhimento institucional e 
efetividade do trabalho técnico com a 
família; 

- Cumprimento das metas estabelecidas.  

Forma da Avaliação (como ocorreu): Avaliação do 
acompanhamento técnico realizado com as famílias 
e crianças e adolescentes que estão ou estiveram 
acolhidos nesse período e do resultado deste 
trabalho – possibilidades de reinserção familiar e / 
ou encaminhamento para família substituta.  

Em relação às metas: 

- Tempo de acolhimento e resolução da situação: 

C&A / Família Tempo total 
acolhimento 

(meses) 

Tempo para decisão 

Ainda acolhidos 
Jenifer C. 30 15 

Família O. 13 Ainda não houve 
decisão (COASSEJE já 
solicitou a VIJ) 

Família N. 10 Ainda não houve 
decisão (COASSEJE já 
solicitou a VIJ) 

Família D. 9 Solicitado período de 
convivência 

L. 7 Em acompanhamento 
pela entidade –  

K. 7 Em acompanhamento 
pela entidade –  

Família R. 2 Início de 
acompanhamento pela 
COASSEJE 

B. 1 Início de 
acompanhamento pela 
COASSEJE 

Crianças e adolescentes desligados em 2020 
FamíliaA. 8 4 (encaminhamento 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Sim, o impacto social esperado foi 
alcançado. Entretanto, há grande preocupação com o 
tempo para as decisões em relação aos casos 
acompanhados a partir de 2019.  

Avanços: Não houve avanços nesse período.  

Dificuldades: Não houve dificuldades nesse período, 

Proposta de Superação das Dificuldades? Não se 
aplica.  
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para Família Substituta) 
Família C. (P.e G.) 25 15 (encaminhamento 

para Família Substituta) 
R. 10 10 
F. 22 22 – permaneceu por 

mais tempo que o 
esperado, pois estava 
aguardando a 
implantação da 
república. 

 

A média, do tempo de acolhimento institucional, no 
momento é de 9,8 meses (dado do relatório 
trimestral); 

- No momento não há nenhuma criança / 
adolescentes aguardando família substituta ou 
apadrinhamento afetivo; 

- No momento não há casos de reacolhimento no 
serviço (houve um reacolhimento de outra entidade 
no mês de agosto/2020 – entrará no próximo 
relatório). 

Fonte de Verificação: Prontuários individuais; 
instrumentais técnicos preenchidos; atas das 
reuniões intersetoriais; decisões judiciais a cerca do 
caso.  

Data da Avaliação: Semestral. 

Responsável pela Avaliação: Coordenação.  
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2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

ANEXOS DOCUMENTOS3 
Anexo A: - 
Anexo B: - 
Anexo C: - 
Anexo D: - 
Anexo E: - 

*Os anexos que comprovam as atividades já foram enviados nos relatórios trimestrais. 

 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO: 
Nome Função Assinatura 

Mônica Tironi Galhardo Coordenadora  

COORDENAÇÃO E DIRETORIA: 
Nome Função Assinatura 

Tereza Luiza Arduino 
Pompermayer 

Presidente  

Mônica Tironi Galhardo Coordenadora  

 
 
 
 

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


