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MODELO C/2020 – REDE PRIVADA 
RELATÓRIO SEMESTRAL DE AVALIAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL  

 

SEMESTRE DE REFERÊNCIA: 2º Semestre de 2020 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

COASSEJE – CASA DE ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAREIROS DE JESUS 

 

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Programa de Promoção do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária: Grupo de Apoio 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 a creche Letícia Duarte  
Telefones: (19) 3461-4050 / (19) 3601-6550 
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 a creche Letícia Duarte  
Telefones: (19) 3461-4050 (19) 3601-6550 
E-mail: coasseje@coasseje.com.br 

 
 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

DATA NOME ASSINATURA 

   

mailto:coasseje@coasseje.com.br
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1. AVALIAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Nº Planejamento da Avaliação1 Execução da Avaliação Resultado da Avaliação 

1 Impacto Social Esperado: Efetivação 
dos direitos e ampliação do acesso á 
proteção social. 
 
Objetivos Específicos: Desenvolver 
ações que garantam a orientação 
necessária, tanto de esclarecimento 
quanto de preparação das famílias 
adotantes. 
Metas: Acolher e orientar 100% de 
todos que buscam pela equipe técnica; 
Realizar curso para 100% do público 
que procura pelo mesmo; Possibilitar 
para 100% dos indivíduos e famílias 
presentes conhecimento dos temas 
relacionados á Adoção. 
 
Indicador de Impacto/Resultado: 
Número de pessoas que participaram 
do Curso Preparatório; número de 
pessoas que necessitaram e solicitaram 
acolhimento e orientação psicossocial e 
número de pessoas que participaram 
das oficinas. 
Houve esclarecimento das demandas 
individuais através dos atendimentos 

Forma da Avaliação: Nesse semestre foi 
possível a realização da etapa do curso 
para pretendentes à adoção, que ocorreu 
na sede da Coasseje, de maneira 
presencial, no mês de Setembro, entre as 
datas de 15/e 17/09, 22/e 24/09 e 29 e 
01/10/2020, no horário das 17h30min ás 
19:00 hs.  Contou com a participação de 
19 pretendentes, sendo pessoas solteiras 
(os) e/ou casais, os quais foram divididos 
em sub-grupos de no máximo 10 pessoas, 
respeitando os protocolos de segurança. 
 
Diariamente foi realizado o acolhimento e 
orientação dos pretendentes, bem como 
das famílias do pós adoção, sendo 
realizados 122 atendimentos de 87 
usuários no terceiro trimestre, e 
104 atendimentos de 63 usuários no 
quarto trimestre. 
As demais atividades em grupo foram 
suspensas devido à Pandemia do novo 
Coronavirus. 
 
Fonte de Verificação: Ficha de inscrição 
enviada via e-mail e um formulário 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? Justificar: 
Houve esclarecimento das demandas individuais através 
dos atendimentos psicossociais. Houve o esclarecimento 
de todas as dúvidas referentes ao processo de adoção, 
trazidas pelos usuários do projeto. 
 
Avanços: A possibilidade de realização da segunda etapa 
do Curso de maneira presencial, dividido em subgrupos, 
possibilitando a continuidade dos processos de habilitação 
para adoção. 
A continuidade do acolhimento e orientação aos usuários 
através de telefone, whathsapp, email e presencialmente. 
 
Dificuldades: Não houve.  
 
Proposta de Superação das Dificuldades? 
Não houve.   

                                                           
1 Planejamento da Avaliação: Conforme planejamento feito no Plano de Trabalho. 
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psicossociais? Houve esclarecimento 
das demandas? Houve esclarecimentos 
de todas as dúvidas referentes aos 
temas trabalhados? O grupo conseguiu 
compreender a temática abordada? 
 
 
 
 
 

avaliativo a respeito da participação 
individual e o desempenho da equipe de 
trabalho preenchida no encerramento 
dos encontros. 
 
Data da Avaliação: As avaliações foram 
preenchidas pelos participantes do Curso 
para pretendentes à adoção, nos dias 
29/09/2020 e 01/10/2020.  
 
Responsável pela Avaliação: Equipe 
técnica do projeto e usuários.  

2 Impacto Social Esperado: Contribuir 
para fortalecimento da cidadania dos 
(as); usuários (as) efetivação dos 
direitos e ampliação do acesso á 
proteção social 
 
Objetivos Específicos: Orientar e dar 
suporte aos interessados, durante o 
estágio de convivência, inclusive nos 
casos de adoção. 
 
Metas: Possibilitar a 100% dos 
indivíduos e famílias presentes nas 
atividades conhecimento de temas 
relacionados á Adoção com foco no 
maternar/paternar. 
Possibilitar que 100% das crianças e 
adolescentes presentes realizem 
atividades lúdicas com temas voltados 
para a adoção. 
 

Forma da Avaliação Através de 
encontros de pais e Atividades lúdicas 
para crianças e adolescentes, realizados 
mensalmente conforme previsto para o 
terceiro sábado do mês das 10:00 ás 
11:30. 
 
Fonte de Verificação: Lista de presença e 
relato dos participantes. 
 
Data da Avaliação: Não foi possível 
realizar a avaliação escrita no período, 
pois não houve grupos presenciais de 
Encontro de Pais e Atividades Lúdicas 
para crianças e adolescentes. 
 
Responsável pela Avaliação: Equipe 
técnica do projeto 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar: Sim, pois todos os participantes puderam se 
expressar ativamente através dos grupos de whatsapp, e 
os que preferiram e/ou identificamos a necessidade, 
tiveram suas dúvidas esclarecidas individualmente. 
 
Avanços: As famílias não puderam participar 
presencialmente no grupo, porém, foi proporcionado 
através dos grupos de whatsapp, reflexão a respeito de sua 
maternagem/paternagem, compartilhamento de suas 
historias de adoção, bem como, das demandas 
relacionadas aos seus filhos, sendo possível a 
compreensão do processo de desenvolvimento do mesmo. 
Os casos que avaliamos necessário foram acolhidos 
individualmente. 
 
Dificuldades: A impossibilidade de realização das 
atividades em grupo presencialmente, devido à pandemia 
do novo Coronavirus. 
 
Proposta de Superação das Dificuldades? Foi realizada 
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Indicador de Impacto/Resultado: 
Número de pessoas que participaram 
do Encontro de pais. 
Número de crianças e adolescentes que 
participaram da atividade lúdica. 
O grupo conseguiu compreender a 
temática abordada? 
 

articulação com os integrantes e as famílias através de 
grupos de watszapp, compartilhamento de informações, 
lives, vídeos e filmes com temas pertinentes a adoção, e a 
disponibilização de livros  da biblioteca do Grupo para 
leitura em casa.  

3 Impacto Social Esperado: Socialização 
dos conhecimentos produzidos junto 
aos diferentes atores da politica da 
assistência social. 
Objetivos Específicos: Disseminar a 
informação do direito fundamental de 
crianças e adolescentes á convivência 
familiar e comunitária. 
Metas: Divulgar mensalmente as 
atividades proposta pelo projeto nas 
redes sociais e e-mails e pagina da 
Coasseje e quando necessário e /ou 
possível em locais públicos e jornais, 
possibilitando o acesso mensal de 
novas famílias. 
Indicador de Impacto/Resultado: 
Número de novos inscritos no projeto e 
de pessoas que buscaram informações 
referentes á adoção. 
Número de pessoas que participaram 
das atividades de grupo voltadas para a 
temática do Direito das crianças e 
adolescentes á convivência Familiar e 
Comunitária. 

Forma da Avaliação: Através do 
resultado das divulgações, analisando o 
número de novos interessados no projeto 
que buscaram informações referentes ao 
processo de adoção, bem como questões 
envolvendo a criança e o adolescente. 
 
Fonte de Verificação: Ficha de inscrição, 
relato dos participantes e lista de 
presença. 
 
Data da Avaliação: Trimestral. 
Responsável pela Avaliação: Equipe 
Técnica do projeto e público alvo. 

O Impacto Social Esperado foi alcançado? 
Justificar:? As Informações sobre os projetos foram 
divulgadas através da página da Coasseje, Informativo, e 
através de mídias digitais tais como: Facebook , Instagram 
e whatsapp. Foram oferecidas orientações a todos os que 
buscaram por informações referentes á adoção. No 
segundo semestre foram inscritos 29 novos usuários.  
Avanços: Houve procura pelo projeto, apesar da 
pandemia, o que é muito positivo, considerando a 
necessidade de garantir ás crianças e adolescente o direito 
à convivência familiar e comunitária.  
 
Dificuldades: Não houve. 
Proposta de Superação das Dificuldades?  Foi realizada 
articulação com os integrantes e as famílias através de 
grupos de watszapp,  compartilhamento de informações e 
lives com temas pertinentes a adoção. 

4 Impacto Social Esperado: Socialização Forma da Avaliação: Durante o curso, foi O Impacto Social Esperado foi alcançado? Justificar As 
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dos conhecimentos produzidos junto 
aos diferentes atores da politica da 
assistência social. 
 
Objetivos Específicos: Estimular a 
adoção tardia, inter-racial, de grupo de 
irmãos, bem como crianças com 
necessidades especiais e de saúde. 
Metas: Realizar curso para 100% do 
público que procura pelo mesmo; 
Possibilitar para 100% dos indivíduos e 
famílias presentes conhecimento dos 
temas relacionados á Adoção. 
Indicador de Impacto/Resultado: 
Número de pessoas que participaram 
do curso preparatório em parceria com 
a Vara da Infância e Juventude e que 
buscaram informações sobre a adoção 
tardia, inter-racial, de grupo de irmãos, 
bem como crianças com necessidades 
especiais e de saúde ou que repensaram 
seu perfil a partir de novos 
conhecimentos oferecidos pelas 
temáticas trabalhadas. 

abordado a temática da adoção tardia, 
inter-racial de grupo de irmãos bem como 
de crianças com necessidades especiais, 
permitindo que todos os pretendentes a 
adoção pudessem repensar o perfil inicial 
e também ampliar o conhecimento a 
respeito dos perfis das crianças e 
adolescentes dos serviços de 
acolhimento.  Durante a atividade foi 
possível ter acesso ao número de pessoas 
ou famílias que aceitam os perfis de difícil 
colocação em família substituta e assim 
avaliar se o grupo está possibilitando ao 
pretendente repensar o seu perfil inicial. 
Fonte de Verificação: Levantamento do 
perfil de crianças e adolescentes dos 
pretendentes a adoção dos Cursos 
Preparatórios. Lista de presença das 
atividades de Oficina Temática que foi 
voltada para o tema adoção tardia, inter-
racial, de grupo de irmãos, bem como 
crianças com necessidades especiais e de 
saúde. 
Data da Avaliação: Trimestral. 
Responsável pela Avaliação: Equipe 
Técnica do projeto e público alvo. 
 

Informações sobre os projetos foram divulgadas através 
das páginas da Coasseje, bem como através de mídias 
digitais: Facebook ,  Instagram e whatsapp. 
Foi possível manter informações sobre os projetos nos 
veículos citados acima e publicações no Informativo 
Coasseje. 
 
Avanços: Realização da segunda etapa do Curso de 
maneira presencial, com a participação de 19 
pretendentes à adoção, com o grupo dividido em duas 
turmas de no máximo 10 pessoas.  
 
Dificuldades: A impossibilidade de continuidade de todas 
as atividades presenciais. 
 
Proposta de Superação das Dificuldades? A mantença 
dos contatos e atendimentos as famílias de maneira 
remota e de maneira presencial, individualmente. 
Realização do Curso para pretendentes à adoção com 
subgrupos de no máximo 10 pessoas, respeitando os 
protocolos e recomendações necessários diante da 
pandemia: distanciamento social, uso obrigatório de 
máscaras, disponibilização de álcool gel para higienização 
das mãos e objetos, fornecimento de lanches embalados 
individualmente, agua, refrigerantes e suco de garrafinhas 
individuais.  
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2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

ANEXOS DOCUMENTOS2 

Anexo A: 
Avaliação preenchida pelos participantes do Curso para pretendentes 

a Adoção. 
 
 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Apesar das restrições impostas devido à pandemia do novo Coronavirus, foi possível dar 
seguimento ao trabalho, prestando esclarecimentos e o acompanhamento necessário 
para a manutenção dos processos de adoção. 

 

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.  


