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Tel.: (21) 2265-9499 – (21) 2557-0100 – (21) 98814-4464                                          
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PLANO DE TRABALHO 2020 e 2021 

 

Grupo de apoio à família – Promoção do Fortalecimento dos Laços Familiares e da Cidadania 

e “Mutirão cesta básica” 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Serviço de Proteção Social básica 

 

Pretendemos assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e 

social. Almejando o desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e encontros 

intergeracionais de modo a potencializar a convivência familiar e comunitária, prevenindo a 

ruptura dos vínculos e oportunizando a superação das situações de fragilidades sociais 

vivenciadas. Buscamos prover a necessidade imediata de indivíduos ou famílias em situações de 

risco e/ou vulnerabilidade social, oferecendo atendimento e acompanhamento social para 

incluí-los nas políticas sociais contribuindo para o usufruto de direitos, promovendo acessos a 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços sócio assistenciais, corroborando 

para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social, além da articulação 

intersetorial com outras políticas sociais, fortalecendo a cidadania, os vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade da família e contribuindo, desta forma, na melhoria de sua 

qualidade de vida. Viabilizamos aquisições sociais e materiais às famílias, além do atendimento 

especializado, tendo como foco horizontalizar a relação e interação do grupo, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades.  

Contexto do Projeto: 

 O programa atende a um grupo de indivíduos em situação de vulnerabilidade social 

(famílias, crianças, adolescentes e idosos), em sua grande maioria, residentes das comunidades 

de baixa renda da IV região administrativa da cidade do Rio de Janeiro, R.A. Botafogo, área em 

que se localiza a sede da Instituição, que abrange os bairros de Botafogo, Catete, Cosme Velho, 

Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras e Urca. Além de moradores de comunidades próximas 

como as da III região, Rio Comprido, XXIII região, Santa Teresa e IV região, São Conrado. As 

comunidades mais beneficiadas são as do Cerro Corá (Cosme Velho), Guararapes (Cosme Velho), 

Ladeira dos Tabajaras (Copacabana), Mangueira (Botafogo), Santa Marta (Botafogo), Barão de 

Petrópolis (Rio Comprido), Rua Álvaro Ramos (Botafogo), Tavares Bastos (Catete), Vila Benjamin 

(Urca), Vila Candido (Cosme Velho), Vila Pereira da Silva (Laranjeiras) e Vila Santo Amaro (Glória) 

mas há beneficiários de diversas outras comunidades. 

Destina-se aos cidadãos ou famílias com impossibilidade de, por conta própria, arcar com 

o enfrentamento das contingências sociais, que fragilizam o indivíduo, a unidade da família e a 

sobrevivência de seus membros.  

Outro foco de atuação do programa é o atendimento a idosos com fragilidades 

socioemocionais ocasionadas por abandono familiar e /ou isolamento social, agravadas pela 

precariedade de ofertas de serviços públicos de assistência social para essa parcela da 

população.  O programa visa fortalecer os vínculos familiares e comunitários, bem como facilitar 

o acesso a bens e serviços públicos de qualidade. 
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Público-alvo:   

Famílias em situação de risco social, com foco na pessoa idosa e famílias monoparentais, 

chefiadas em sua maioria por mulheres, residentes nas comunidades do entorno da instituição 

e com perfil socioeconômico de até meio salário-mínimo de renda per capita. 

A inserção de famílias no programa ocorre por demanda espontânea e/ou por 

encaminhamento dos equipamentos sociais que compõem a Rede de Assistência Social da Zona 

Sul (Conselho Tutelar, CRAS Padre Velloso, CREAS Maria Lina e CMS Manoel José Ferreira) com 

as quais a CFA trabalha de forma articulada. 

Objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

Incentivar as famílias a se desenvolverem e conseguirem sua independência financeira, e 

reinserção social e no mercado de trabalho, contribuindo para a sua subsistência durante o 

processo através de cestas básicas mensais.    

 

Objetivos Específicos: 

• Incentivar o diálogo da equipe com as famílias assistidas e entre essas mesmas 

famílias, possibilitando o contato com as diferentes realidades, o reconhecimento 

de suas singularidades, bem como de seus desafios comuns; 

• Prevenir a ocorrência de situações de exclusão social, vulnerabilidade social e 

violência doméstica; 

• Possibilitar o reconhecimento da questão social vivenciada, a partir da ótica do 

indivíduo em sua totalidade; 

• Discutir temas pertinentes à realidade da vida das famílias e a construção coletiva 

de atividades para a superação das dificuldades; 

• Desenvolver nas famílias o empoderamento político e social, através da construção 

da identidade cidadã; 

• Possibilitar às famílias o acesso a benefício eventual, suplementar na forma de cesta 

básica, com vistas ao atendimento às necessidades humanas básicas, em caráter 

provisório. 

• Orientar as famílias sobre seus direitos e como acessar benefícios oferecidos pelo 

governo. 

• Sensibilizar o grupo para a necessidade de planejamento pessoal. 

• Fornecer ferramentas para o crescimento e/ou formação profissional, através de 

oficinas e palestras.  

 

Justificativa: 

O programa "Mutirão", surgiu após a identificação pela CFA nas comunidades do entorno 

de sua sede, de muitas famílias, principalmente as chefiadas por idosos e/ou monoparentais, 

em risco ou vulnerabilidade social e com alimentação insuficiente para a manutenção da saúde. 
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A partir da identificação dessa demanda criou o programa para emergencialmente suprir essa 

carência e, em paralelo, trabalhar com essas famílias para modificar esse quadro.  

É importante ressaltar que a cesta básica é um benefício eventual, com o objetivo de 

suprir as necessidades imediatas, por esta razão há um prazo determinado, para que estas 

famílias permaneçam no projeto, período de no máximo dois anos. 

Ao trabalharmos com famílias procuramos identificar e desenvolver as potencialidades de 

cada indivíduo, valorizando suas habilidades e construindo perspectivas de emancipação, 

orientando para a prática de hábitos de vida saudáveis, dinamizando a informação para os 

acessos aos serviços sociais, que muitas famílias desconhecem, além da realização de estudos 

específicos para a identificação das demandas apresentadas, com a intenção de suprir a 

necessidade imediata e incluir essas famílias na rede de proteção social. 

 

Metodologia: 

Acolhimento e inscrição, seguida de entrevista social e visita domiciliar, feitas pela 

assistente social da Instituição, o usuário passa a fazer parte do cadastro das famílias 

beneficiárias e passa a poder acessar a equipe da instituição para tirar dúvidas, receber 

orientações e apoio.  

Na data mensalmente programada, geralmente no terceiro domingo do mês, das 8:30 às 

12:30 hs, encontros acontecem no formato de rodas de conversa que tem como objetivo 

ofertar, para as famílias, orientação e apoio para a superação de seus desafios. Os temas 

abordados abrangem diversos aspectos das áreas de: saúde, aspectos jurídicos, educação com 

foco no desenvolvimento dos filhos e netos, geração de renda entre outros. As palestras são 

ministradas por voluntários e/ou associados da Instituição, responsáveis pelo trabalho.  

As famílias são os elementos essenciais dessas conversas, elas escolhem os temas 

abordados, horizontalizando a relação e interação do grupo. O foco central do trabalho é o 

estabelecimento de um diálogo entre as famílias e a CFA para a definição dos desafios de cada 

família ao seu desenvolvimento integral, nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, 

geração de renda, emprego, relacionamento familiar e comunitário etc. São realizadas também 

atividades de lazer e cultura, como música, filmes, teatro, visando ampliar os horizontes das 

famílias usuárias do programa. 

 

Equipe:  

Contratados pela CLT: Assistente Social, Administradora, Assistente Administrativo/Financeiro, 

Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Serviços Gerais.  

Equipe multidisciplinar de voluntários: Antropóloga, Psicóloga, Médica, Engenheiro, Técnico 

eletrotécnica, Jornalista, Administrador, Analista de sistemas, Advogado, além de voluntários de 

nível médio e fundamental para as diversas atividades desenvolvidas a cada “Mutirão”. 
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Cronograma das atividades:  

1. Atendimento diário das 8:00h às 14:15h, pelo Serviço Social, cujas atribuições consistem 

em: Realização de entrevista com o usuário, com a perspectiva de um olhar integral do 

indivíduo e de sua família que se apresenta em situação de vulnerabilidade e ou risco 

social, com a proposta de levantar suas demandas e mediar o acesso aos direitos sociais 

da política de Assistência Social do Governo do estado. Realização de visitas domiciliares 

de acompanhamento às famílias atendidas, assim como àqueles que estão pleiteando 

inserção em nossos serviços e projetos; Realização de visitas Institucionais, cujo objetivo 

é mapear a redes socioassistencial e fazer articulações institucionais para a efetividade 

do atendimento; Elaboração dos relatórios, pesquisa social e estatística identificando a 

necessidade das intervenções que deverão ser priorizadas de acordo com as demandas 

sociais apresentadas à Casa de Francisco de Assis. 

2. No 3º domingo de cada mês, das 8:30h às 12:30h, é realizado o encontro das famílias do 

“Mutirão”. A proposta do encontro é que seja um espaço informativo de conteúdo 

reflexivo, com palestras abordando temas pertinentes à realidade de vida das famílias e 

a construção coletiva de alternativas para a superação das dificuldades, debates e ações 

de promoção de assistência social, educação e saúde, sempre com temas voltados à 

atualidade, tendo como objetivo acolher, orientar e apoiar as famílias cadastradas. Os 

usuários escolhem os temas abordados sendo desta forma favorecido o protagonismo e 

participação social.  Esta atividade é realizada pelo serviço social em parceria com os 

voluntários, que atuam desde preparando material informativo e ministrando palestras 

até a arrecadação de gêneros alimentícios e fornecimento das cestas. 

 

3. O encontro mensal das famílias realiza-se de acordo com as seguintes etapas: Café da 

manhã; Momento para atualização dos dados cadastrais; Momento interativo com 

palestras, dinâmicas, oficinas e debates; Informes gerais; Atendimento individual, 

orientações sociais e encaminhamentos à rede socioassistencial; fechando com a entrega 

das cestas básicas e de outros itens de acordo com a arrecadação da CFA. 

 

Sistema de avaliação: 

As avaliações são semestrais, nelas as famílias passam por uma nova entrevista social, 

onde são analisados aspectos inerentes às mudanças ocorridas durante o período de sua 

inserção no projeto. Para avaliar são comparadas as condições das famílias no início da 

participação no programa e no momento de cada avaliação semestral. A avaliação tem o 

objetivo de medir o alcance das seguintes metas:  

• Protagonismo e Autonomia na construção de seu projeto de vida; 

• Conscientização sobre as questões de cunho social, político e cultural, existentes na 

sociedade; 

• Melhora na qualidade de vida da família;  

• Aumento dos vínculos familiares e comunitários;  

• Superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 
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À medida que estas famílias mudam sua condição socioeconômica, são desligadas do 

projeto dando a oportunidade para novas inserções. 

 

                        Oficinas Socioeducativas com Crianças e Adolescentes 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Serviço de Proteção Social básica 

Sumário da Proposta: 

Levar as crianças e adolescentes participantes, integrantes de famílias que participam do 

Programa “Mutirão”, a atuarem como agentes transformadores, seja na família, na escola e/ou 

na sociedade em que vivem. Criar um espaço de convivência e aprendizado dos valores sociais 

e comunitários, através de atividades socioeducativas, visando apoiar o desenvolvimento das 

crianças e adolescentes e a inclusão social. As crianças e adolescentes são provocados a vivenciar 

e discutir os conceitos de sustentabilidade ambiental, social e humana através de oficinas de 

desenho, pintura, teatro, música, dança. 

Público-alvo: 

Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos e 11 meses, divididos em dois grupos, Grupo 1 com 

crianças de 5 anos até 10 anos e 11 meses e Grupo 2 com crianças e adolescentes de 11 anos a 

17 anos e 11 meses, integrantes das famílias que participam do programa “Mutirão”. 

Justificativa: 

Durante as atividades do "Mutirão" muitas das famílias participantes relataram que gostariam 

que seus filhos que já não tinham idade para participar das atividades da creche Santa Clara 

participassem de algum programa na Casa Francisco de Assis, algumas inclusive traziam seus 

filhos nos dias do mutirão. A equipe da CFA, com o apoio dos voluntários do "Mutirão", pensou 

então em, no mesmo horário em que os responsáveis participam do "Mutirão" oferecer 

atividades voltadas para seus filhos que a partir desse aprendizado poderiam se transformar em 

multiplicadores em suas famílias, comunidades e escolas.   

Cronograma das atividades:  

Os grupos se reúnem nos mesmos dias e horários em que ocorrem os “Mutirões”, geralmente 

nas manhãs dos terceiros domingos do mês. Começam com um café da manhã, são divididos 

em grupos de acordo com a faixa etária e participam de atividades e rodas de conversa mediados 

por voluntários com experiência no trabalho com crianças e adolescentes. 

 

Equipe:  

Contratados pela CLT: Assistente Social, Administradora, Assistente Administrativo/Financeiro, 

Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Serviços Gerais.  

Equipe multidisciplinar de voluntários: Antropóloga, Psicóloga, Médica, Advogado, além de 

voluntários de nível médio e fundamental para as diversas atividades desenvolvidas em cada 

encontro do grupo. 
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Grupo de Apoio à Gestantes 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Serviço de Proteção Social básica 

 

Sumário da Proposta: 

O escopo da atividade é realizar o acompanhamento da mulher gestante em risco e/ou 

vulnerabilidade social, de forma que o acesso às informações lhe garanta, e a sua família, os 

direitos sociais correlatos a sua condição e maior conhecimento quanto a amamentação, aos 

cuidados com o bebê, aos sinais da proximidade do parto, ao planejamento familiar, 

contracepção e controle de ISTs.  

Possui caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação dos direitos sociais, no novo 

papel da mulher como mãe, reforçando assim suas atitudes no tocante à sua nova posição no 

grupo sociofamiliar e suas novas responsabilidades.  

Estimula a reflexão do sentido da gravidez, a responsabilidade, cuidados e a participação 

da família nesse momento da vida vivenciando experiências que contribuam para o 

estabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Possui também, caráter 

educativo no que tange à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e quanto à 

prevenção de uma nova gestação (métodos contraceptivos). 

Garantia de acesso aos serviços sociais, fortalecendo-as em seus direitos e cidadania. 

 

Contexto do Projeto: 

Atender gestantes em situação de vulnerabilidade social, para orientação e 

conscientização provendo benefício eventual de enxoval de bebê, em caráter provisório e 

suplementar. As gestantes chegam à instituição por demanda espontânea ou são encaminhadas 

por: outras gestantes que já foram atendidas pelo programa, postos de saúde, 

hospitais/maternidades do entorno ou pela rede socioassistencial. 

A atividade do grupo de gestantes consiste em: encontros mensais, realizados na segunda 

terça-feira do mês das 9h30 às 11h30. Nesses encontros, são realizadas rodas de conversa com 

temas sugeridos pelas gestantes durante as entrevistas individuais, a proposta é que a atividade 

seja interativa com ampla participação das usuárias, são discutidos assuntos referentes à: 

gênero, direitos previdenciários, programa de transferência de renda, saúde, formas de 

violência contra a mulher, cuidados no pós-parto e com o recém-nascido, planejamento familiar, 

parentalidade consciente e outros. 

 

Público-alvo: 

Mulheres em situação gestacional, preferencialmente entre o sexto e sétimo mês de 

gravidez, atendidas pela rede pública de saúde no estado do Rio de Janeiro, que estejam com o 

pré-natal em dia. Com perfil socioeconômico de até meio salário-mínimo (renda per capita). As 
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gestantes que chegam a Casa Francisco de Assis sem estar com o acompanhamento pré-natal 

são inicialmente orientadas e encaminhadas e só após realizarem a primeira consulta do pré-

natal e trazerem o comprovante recebem o enxoval.  

Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Acolher a gestante de forma a promover ações educativas em saúde e direitos sociais e 

distribuição de enxovais proporcionando a gestante mais informações e apoio em um momento 

de grandes mudanças. 

 

Objetivos Específicos: 

● Incentivar o diálogo entre as mulheres usuárias do programa possibilitando o 

reconhecimento de suas diferenças e as particularidades biológicas e sociais da condição 

da gestante, levando-as a refletir quanto a parentalidade consciente, ao querer ficar 

grávida, a responsabilidade em torno da gestação de uma nova vida, um novo ser que 

compartilhará, diretamente com ela, suas emoções, durante  os meses da vida 

intrauterina, como também, dependerá não somente dela, como também do pai, um 

bom número de anos;  

● Nortear sobre a prevenção de ISTs; alertar sobre os riscos do uso inadequado de 

medicamentos, fator muitas vezes responsável por malformações congênitas;  

● Aconselhar sobre Planejamento Familiar e preparar a mulher para a prevenção da 

gravidez no período pós-parto; 

● Incentivar à procura de Instituições de saúde que possam prestar atendimento Pré-

Natal e sobre o comparecimento a todas as consultas e exames, esclarecendo sobre sua 

importância, tanto para a saúde materna quanto para o bebê; 

● Alertar sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas, drogas e fumo na gravidez; 

● Orientar sobre os cuidados a serem tomados pelas mulheres hipertensas e diabéticas;  

● Orientar sobre a utilização adequada de métodos contraceptivos, para que ela e o seu 

companheiro possam escolher aquele que mais se adapte às condições 

socioeconômicas e emocionais do casal, tentando assim, estimulá-los a um 

planejamento familiar;  

● Prevenir ocorrência de situações de exclusão social, vulnerabilidade social e violência 

doméstica; discutir temas pertinentes à realidade de vida da mulher gestante e a 

construção coletiva de alternativas para a superação das dificuldades; 

● Oferecer atendimento individualizado às gestantes, atendendo as demandas 

espontâneas apresentadas e posterior encaminhamento para a rede especializada. 

 

Justificativa: 

O grupo se originou devido ao alto número de gestantes que buscou a Instituição à 

procura dos atendimentos oferecidos, além da necessidade de ajuda para a aquisição do enxoval 

do bebê. A maioria vem com o histórico de gestações indesejadas e/ou recorrentes, sem 

acompanhamento médico, algumas são adolescentes, muitas não possuem entendimento sobre 

a anticoncepção e transmissão de ISTs. 
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Esta atividade é realizada pelo Serviço Social e por uma psicóloga voluntária, em parceria 

com outros voluntários, que atuam nesta área e desenvolvem palestras e oficinas. Possui caráter 

preventivo, pautado na defesa e afirmação dos direitos sociais, fortalecendo a gestante em seu 

novo papel, reforçando assim sua responsabilidade e posição no grupo sociofamiliar. 

Entendemos que durante a gestação, a mulher fica vulnerável, experimentando um período de 

adaptação ou reorganização corporal, hormonal, bioquímica, familiar e social, além das 

múltiplas exigências que lhes são impostas pela sociedade.  

A realização do grupo de gestantes viabiliza o intercâmbio de experiências e 

conhecimentos, desta forma atingindo o objetivo de promover a compreensão do processo de 

gestação, através das trocas de informações sobre as diferentes experiências entre as mulheres 

e os profissionais comprometidos com a saúde delas. 

 

Metodologia 

1. Atendimento diário das 8:00h às 14:15h, pelo Serviço Social: 

2. Acolhida, cadastramento e realização de entrevista social da gestante, em situação de 

pobreza e/ou vulnerabilidade social. Visamos atender a mulher numa perspectiva de 

totalidade. 

3. Elaboração do relatório individual e parecer social. Estando dentro do perfil e já fazendo 

o pré-natal, a gestante passará a fazer parte do grupo. A partir das demandas sociais 

apresentadas, acompanhamos toda a família, garantindo assim a cidadania e o acesso 

aos serviços sociais. 

4. Promoção de rodas de conversa com temas: Pré-natal; Métodos contraceptivos e lei do 

planejamento familiar; Tipos de parto; Formas de amamentação e prorrogação; Licença 

e salário maternidade, inclusive para desempregadas; Direito ao acompanhante em 

todo o parto (lei nº 11.108/05) e a importância do companheiro no apoio a gestante, 

acompanhamento das consultas e exames do pré-natal, na hora do parto e nos cuidados 

com a criança; Informações sobre os canais de denúncia para mau atendimento nas 

unidades de saúde: 1746 – Prefeitura e 127 - Ministério Público. 

5. São também tratados os aspectos mais relacionados à sensibilidade e estados 

emocionais, além de mostrar a importância do diálogo com a criança e entre os 

integrantes da família e outros aspectos psíquicos. 

 

Equipe:  

Contratados pela CLT: Assistente Social, Administradora, Assistente 

Administrativo/Financeiro, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Serviços Gerais. 

Equipe multidisciplinar de voluntários: Psicóloga, Médica, além de voluntários 

convidados para ministrar oficinas e palestras e voluntários de nível médio e fundamental para 

as diversas atividades desenvolvidas a cada edição. 
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Cronograma das atividades 

Na 2ª terça-feira de cada mês, das 9h30 às 12h00, é realizado o encontro do grupo de 

gestantes. A proposta é que a atividade seja interativa com ampla participação das usuárias. O 

grupo é organizado em uma roda de conversa em que voluntários da área de saúde e assistente 

social discutem temas pertinentes como: contracepção, prevenção às DSTs, amamentação, 

cuidados com o bebê, importância das vacinas, cuidados com a cicatriz, sinais de proximidade 

do parto ou que algo não está indo bem, mitos e tabus relacionados à anticoncepção, 

amamentação, sexo etc. Como muitas das famílias são monoparentais, nas discussões aparecem 

muitas questões ligadas à realidade de ser mulher, responsável pelas finanças e manutenção do 

núcleo familiar, além dos cuidados domésticos e com os filhos.  

Após o encontro é servido um lanche e são distribuídos os enxovais às participantes. Cada 

participante recebe o enxoval somente uma vez, exceto no caso de gestações múltiplas em que 

um enxoval é doado para cada bebê. Ressaltamos que ao conceder os enxovais de bebê, a 

instituição os considera complemento ao trabalho desenvolvido com as gestantes, possuindo 

caráter suplementar, diante da situação de vulnerabilidade vivenciada pelas usuárias. 

 

Sistema de avaliação: 

A avaliação do programa se dá de forma contínua, após a realização de cada grupo, e 

inclui o feedback das participantes e da equipe, de maneira que todos possam dar sua opinião 

e sugestões para que os grupos sejam cada vez mais produtivos.  Será considerada positiva se 

durante o processo a instituição for capaz de:  

● Intervir junto às gestantes na construção e reconstrução de suas vidas, prevenindo 

situações de risco e/ou vulnerabilidades;  

● Estimular a reflexão do sentido da gravidez, as responsabilidades, cuidados e a 

participação da família nesse momento da vida;  

● Demonstrar práticas que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 

● Buscar a ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades sociais; 

● Garantir o acesso aos serviços sociais, fortalecendo-as em seus direitos de cidadania de 

qualidade, conforme as demandas sociais apresentadas, no momento da entrevista 

social. 

A participação comunitária neste processo é de suma importância, dando subsídios para 

que o trabalho contribua cada vez mais com a autoestima e o sentimento de pertencimento, 

estimulando a valorização e a transformação da mulher no processo da maternidade.  

As gestantes e os outros participantes, no caso da participação de pais e/ou outros 

parentes, ao final de cada grupo, são questionadas sobre o que acharam do grupo, o que 

aprenderam, o que gostariam que fosse acrescentado/poderia ser retirado, o que mais 

gostaram e o que menos gostaram, as gestantes devem sair se sentindo mais informadas e 

preparadas para o momento que estão vivendo para que a avaliação seja considerada positiva. 
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Espaço de desenvolvimento Santa Clara 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Serviço de Proteção Social básica 

 

Sumário da proposta: 

As atividades desenvolvidas com crianças, oferecem uma estrutura integral de formação 

pessoal e cidadã, que conta com educação formal e complementar, com a oferta de atividades 

culturais, esportivas e de cuidados básicos de saúde. Visando um satisfatório desenvolvimento 

e fortalecimento do papel crítico-emancipador e reivindicativo do sujeito, não é possível 

dissociar, em seu processo de formação, as esferas educacional, cultural e de saúde, visto que 

esses são direitos humanos complementares e fundamentais para a instrumentalização do 

cidadão frente às arraigadas questões sociais que abarcam sua realidade. 

 

Buscamos complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes no fortalecimento dos vínculos familiares e 

sociais; 

 

Contexto do projeto: 

Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de desenvolvimento da primeira 

infância e pelo cumprimento dos direitos das crianças em consonância com a Lei Orgânica de 

Assistência Social - LOAS e com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, garantindo assim 

a teoria da proteção integral às crianças atendidas. 

Com base na concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística 

uma forma privilegiada de expressão, interação e convívio social, desenvolve atividades com 

crianças, inclusive, crianças com deficiência, através do acesso a brinquedos favorecedores do 

desenvolvimento e da sociabilidade e momentos de brincadeiras fortalecedoras do convívio 

com familiares. 

 

Público-alvo: 

Crianças, na faixa etária de 2 anos a 5 anos e 11 meses oriundas de famílias de baixa renda, 

em situação de risco e vulnerabilidade social, cujos pais precisam trabalhar para garantir seu 

sustento, e não tem com quem deixar os filhos. As atividades da CFA são voltadas à população 

que reside no entorno de sua sede. 

 

Objetivos: 

● Estabelecer discussões reflexivas, com as famílias, através de atividades direcionadas ao 

fortalecimento de vínculos e orientação sobre o cuidado com a criança na primeira 

infância. 
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● Desenvolver potencialidades com crianças e empoderar famílias, fortalecê-las em seus 

territórios, amenizando situações de vulnerabilidade social e risco, em especial à 

violência doméstica; 

● Erradicar a possibilidade de trabalho infantil; 

● Estimular a defesa e a garantia de direitos em prol da emancipação, inclusão social e 

pertencimento das famílias atendidas, garantindo assim seus direitos de cidadania. 

Justificativa: 

O Projeto, foi pensado na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento integral da 

criança em vulnerabilidade social, aumentando suas competências e habilidades, estendendo a 

capacidade para a convivência em grupo e participação na vida comunitária. O serviço é aliado 

ao trabalho social com as famílias, contribuindo na prevenção ao risco social, prevenindo a 

segregação de crianças, assegurando-lhes o direito à convivência familiar e comunitária, além 

deste ser um espaço onde é garantida uma alimentação de qualidade. Organizado em grupos 

por faixa etária, visa garantir aquisições progressivas de acordo com o ciclo de vida dos 

envolvidos. 

A população atendida, em sua grande maioria, convive em situação socioeconômica 

desfavorável, são moradoras de comunidades com alto índice de criminalidade e carência de 

infraestrutura. Nestas comunidades a necessidade que as mães trabalhem fora é latente para 

compor ou ser a única fonte de renda de suas famílias. Em todas as comunidades em que as 

crianças que participam do programa e suas famílias vivem, temos: alto índice de violência 

contra mulheres, crianças e adolescentes; carência e/ou quase inexistência de recreação, lazer 

e atividades culturais; problemas relacionados ao tráfico de drogas e alto índice de dependência 

química de vários tipos.  

A proposta é oferecer atividades, no contraturno escolar, continuadas, a crianças em 

situações de vulnerabilidade e/ou risco social. Tem caráter protetivo desenvolvendo 

potencialidades corporais, musicais e sociais, vínculos afetivos e pertencimento. A partir do 

exercício da ludicidade, explorar os ritmos e brincadeiras da cultura popular brasileira, 

despertando assim o potencial criativo de cada participante. Fazer com que ele tenha à 

disposição ferramentas que a cultura do nosso país oferece, relacionadas aos valores de 

cooperatividade, respeito, bem-estar, saúde, alegria, autonomia, e usá-las na resolução de 

conflitos e no encontro das soluções para os desafios que se apresentam no cotidiano. 

 

Metodologia: 

Nossa metodologia é sociointeracionista, focalizando na aprendizagem com contextos 

históricos, sociais e culturais, com a supervisão de pedagogas, desenvolvemos atividades 

favorecedoras do desenvolvimento das crianças. O projeto é inclusivo, trabalhamos com 

crianças neuro típicas, mas também com crianças com deficiências. Para a realização desse 

projeto a participação de voluntários é muito importante. 

 Atendemos 72 crianças de 2 anos completos até 5 anos e onze meses, 5 dias por semana, 

4 horas diárias em horário complementar. As crianças são divididas em grupos, de acordo com 

sua faixa etária e o trabalho garante aquisições progressivas de acordo com o ciclo de vida de 

cada participante. 
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Equipe: 

Contratados pela CLT: Assistente Social, Administradora, Pedagogas, Auxiliares de nível médio, 

Serviços: Financeiros, Administrativos, Cozinha e Limpeza. 

Equipe multidisciplinar de voluntários: Pedagogo, Administrador, Músico, Professores de 

Educação Física, Biólogo e Mestre capoeira. 

 

Cronograma das atividades: 

As atividades acontecem em dias alternados, de acordo com a disponibilidade do corpo 

de voluntariado para a realização das ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, tais como:  Capoeira, 

Música, Educação Física – Estimulação psicomotora, Biblioteca de incentivo à leitura / Contação 

de histórias, Artes, Dança, Horta. 

 

Sistema de avaliação: 

A avaliação se dá de forma contínua, contempla a gestão, o desempenho da equipe de 

educadoras, o desenvolvimento de competências e habilidades de cada criança, as 

formações continuadas da equipe, o processo pedagógico e o relacionamento com as 

famílias. 

Metas a serem atingidas: 

● A percepção da evolução cognitiva das crianças e melhora no relacionamento 

interpessoal das crianças durante as atividades; 

● Diminuição de episódios de situações de vulnerabilidade social familiar; 

● Melhoria da qualidade de vida das crianças e suas famílias propiciando-lhes visão de 

futuro  

● Prevenção dos acontecimentos de riscos sociais, seu agravamento ou sua reincidência;  

● Fortalecimento dos laços familiares e comunitários; 

 

Creche Santa Clara 

 

Sumário da Proposta: 

Atendimento gratuito. Entidade de direito privado, que está a serviço das necessidades e 

características do desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, independente de sexo, 

etnia, cor, credo religioso e ideologia política, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana e contrária a qualquer forma de preconceito ou discriminação. O 

principal objetivo é assegurar à criança atividades curriculares estimuladoras, proporcionando 

condições adequadas para promover o bem-estar e o seu desenvolvimento, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual, linguístico, moral e social, mediante a ampliação de suas 

experiências e o estímulo ao interesse pelo conhecimento.  
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Contexto do projeto: 

Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de desenvolvimento da primeira 

infância e pelo cumprimento dos direitos da criança em consonância com o LOAS e com o 

Estatuto da Criança e do adolescente, garantindo assim a teoria da Proteção Integral às crianças 

atendidas. 

O projeto se baseia na concepção de que o brincar, a experiência lúdica e a vivência artística são 

uma forma privilegiada de expressão, interação e convívio social. 

 

Público-alvo: 

Para a concessão de bolsas de estudo integrais, utilizamos o seguinte critério: o público-

alvo atende aos parâmetros de análise socioeconômica estabelecidos pela Lei 12.101/09, 

preconizando que para a concessão de bolsas de estudos integrais 100%, a renda per capita 

não exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário-mínimo vigente à época.  

Crianças de 2 a 5 anos e onze meses provenientes de:  

a) Famílias com renda de até 2 salários-mínimos; 

b) Famílias Monoparentais; 

c) Beneficiários de programas sociais. 

Núcleo familiar com histórico:  

I. Dependência química 

II. Violência doméstica 

III. Egressos do sistema penitenciário 

IV. Pessoa com deficiência e/ou doenças graves; 

V. Condições habitacionais precárias 

 

Objetivos: 

● Assegurar à criança atividades curriculares estimuladoras, proporcionando condições 

adequadas para promover o bem-estar e o seu desenvolvimento, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual, linguístico, moral e social, mediante a ampliação de suas 

experiências e o estímulo ao interesse pelo conhecimento  

● Desenvolver o raciocínio lógico, autoconfiança e autoestima 
●  Descobrir e conhecer progressivamente o corpo, promover hábitos saudáveis para 

crianças, adolescentes e familiares (higiene, saúde e alimentação) 
● Fortalecer o vínculo familiar e comunitário 
●  Envolver as famílias na participação do processo educacional e de formação de seus 

filhos 
●  Incentivar e promover a ética do cuidado, responsabilidade do cuidado consigo, com o 

outro e com o meio ambiente 
●  Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 
●  Atuar de forma preventiva na redução do trabalho infantil 
● Contribuir para a redução e prevenção contra a violência e abuso contra crianças 
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● Promover a saúde física e mental das crianças 
● Preparar as crianças para o ingresso e permanência na educação formal 
● Propiciar aos alunos o desenvolvimento das múltiplas inteligências despertando 

competências cognitivas, afetivas e relacionais necessárias ao ingresso na educação 
formal com maiores chances de alcançarem um bom desempenho escolar 
 

 

Justificativa: 

Entendendo que o Estado, não consegue suprir de forma ampla a necessidade 

educacional da população, a Creche Santa Clara vem complementar a atividade no segmento 

da Educação Infantil (Creche), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro (SME-RJ), atendendo 72 crianças de 02 a 05 anos e 11 meses, em período integral, 

oriundos de famílias de baixa renda, em sua maioria de famílias monoparentais, das 

comunidades do entorno da Instituição. 

A necessidade de creches de qualidade só faz aumentar com a crescente urbanização e o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho para elevar e/ou muitas vezes ser a principal renda 

familiar.  

A população atendida, em sua grande maioria, convive em situação socioeconômica 

desfavorável, são moradoras de comunidade com alto índice de criminalidade e carência de 

infraestrutura. Uma grande parcela é formada por mães solteiras e/ou filhos de uniões 

conturbadas, que logo se desfizeram, dando origem a novas uniões, muitas vezes com as 

mesmas características. As mães necessitam trabalhar com a tranquilidade de deixar seu/sua 

filho(a) em um local seguro e com a perspectiva de desenvolvimento educacional de qualidade. 

 

Metodologia: 

● Entrevista social de ingresso, para avaliação socioeconômica, mediante apresentação 

da documentação solicitada, e exigência de inscrição da família no Cadastro Único do 

Governo Federal (Número de Inscrição Social - NIS). As entrevistas para inscrição de 

novos alunos ocorrem sempre nos meses de outubro e novembro. A partir da segunda 

quinzena de agosto, são iniciadas as reavaliações sociais com as famílias dos alunos que 

já estudam na creche, uma forma de acompanhamento familiar que visa detectar as 

mudanças ocorridas desde a entrada da criança na instituição; 

● Acolhimento e integração das turmas, enfatizando a importância da presença de cada 

um e a força do grupo nos trabalhos colaborativos; 

● Reuniões com docentes, administradores da Instituição, Equipe Pedagógica e entre 

direção e coordenação; 

● Diagnose da turma. Levantamento de dados e informações para a realização dos 

planejamentos e avaliações pautados no desenvolvimento das competências gerais e 

habilidades descritas nos campos de experiências;  

● Reuniões com responsáveis dos alunos; 

● Atendimentos e acompanhamento às necessidades básicas das crianças; 
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● Dinâmica das aulas - trabalhar a rotina, a acolhida, a importância do tempo para cada 

atividade e para o desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

 

 

Equipe: 

Contratados pela CLT: Assistente Social, Administradora, Pedagogas, Auxiliares de nível 

médio, Serviços: Financeiros, Administrativos, Cozinha e Limpeza. 

Equipe multidisciplinar de voluntários: Pedagogo, Administrador, Músico, Educador físico, 

Biólogo, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Pediatra, Odontopediatra, Nutricionista. 

 

Cronograma de atividades: 

● Construir um cronograma do ano, contemplando projetos ligados aos eixos 

fundamentais;  

● Antes de iniciar os módulos de aprendizagem, a realização de ou participação em 

eventos importantes e datas comemorativas é importante realizar reunião com os 

responsáveis; 

● Desenvolver a rotina pedagógica; 

● Elaborar calendário mensal com atividades a serem realizadas no período; 

● Elaborar, realizar e avaliar projetos;  

● Elaborar relatórios semestrais com rendimento escolar de cada criança; 

 

Sistema de avaliação: 

Nesse processo avaliativo temos alguns momentos ao longo do ano: 
  
Avaliação diagnóstica – realizada no início do processo denominado período de integração. 
Nesse período são realizados uma série de levantamentos, através de questionários que 
permitam identificar os níveis de desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes e 
comportamentos necessários ao trabalho, além de uma observação do comportamento 
individual e coletivo. Servem para ajustar os procedimentos pedagógicos a serem adotados e 
nortear os planos de aula.  
Avaliação formativa – Levantamento de critérios básicos ou padrões de excelência que os 
alunos devem alcançar, como: Frequência, realização das atividades, participação ativa nos 
trabalhos individuais ou em grupo, contribuições espontâneas para o enriquecimento das aulas, 
manifestações de aprendizagem das competências e habilidades, distribuídas nos eixos. É 
importante que aconteça ao final de cada eixo.  
 

Para o levantamento diagnóstico e as avaliações formativas existem questionários 
disponibilizados no anexo, que são:  

 
● Diagnose (Período de integração) – É realizada no período de integração, pela equipe 

pedagógica, tendo como base os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na 
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Educação Infantil. Ao final do processo uma nova avaliação é feita para detectar os 
avanços em cada criança e nas turmas.  

● Levantamento das habilidades – Campos de Experiências da BNCC – Importante ser 
realizada no período de integração e no final de cada bimestre. 

● Relatórios de desempenho dos alunos – Maternal I e II, Pré escola I e II.  
● Análise das Competências Gerais da Educação Básica – Intuito de favorecer os planos 

de aula e orientar o processo pedagógico.  
 

Nesse processo esperamos que todos os envolvidos - as crianças e seus interlocutores: 
  

●  Acessem novos repertórios: literatura, gêneros textuais, aplicativos, sites, blogs, 
conteúdos.  

● Contextualizem os conhecimentos adquiridos nas suas experiências de vida, 
transformando a si mesmo e ao seu redor.  

● Ampliem os atos comunicativos e o processo de letramento - Linguagens e expressões 
(leituras, escritas e oralidades).  

● Vislumbrem perspectivas e olhares para o mundo de forma investigativa e curiosa.  
● Desenvolvam trabalhos em equipes colaborativas, aumentando processos coletivos.  
● Fortaleçam a trajetória educacional e profissional.  
● Criem projetos problematizando seus processos investigativos e pesquisas para avançar 

na sua trajetória.  
● Planejem percursos, de maneira organizar as perspectivas de atuação.  
● Sistematizem o processo em portfólios que possibilitem demarcar a sua trajetória.  
● Avaliem os processos de forma a perceber o que aprendeu e realizou, como aprendeu 

e realizou e o que precisa para melhorar.  
 

 
Serviço de Atendimento Especializado 

 

Sumário da proposta: 

Neste projeto procuramos prevenir a ocorrência de situações de risco social, 

complementando o trabalho social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. 

Oferecemos atendimento gratuito à população de baixa renda, assim garantindo o acesso ao 

atendimento especializado de qualidade, contribuindo para restaurar e preservar a integridade 

e as condições de autonomia e fortalecimento dos usuários (as); contribuímos para a reparação 

de danos e diminuição da incidência de todas as formas de violência. 

 

Contexto do projeto: 

Oferecemos o atendimento social e especializado às famílias e indivíduos que vivem ou 

vivenciam situações de violação de direitos, a fim de prevenir a segregação, fortalecendo a 

convivência familiar e comunitária. 

Com atividades continuadas buscamos a melhoria da qualidade de vida da população 

através de ações que visam as necessidades básicas do indivíduo, tais como: atendimento 
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psicológico, acupuntura, encaminhamento para cardiologista, dentista, nutricionista, terapia 

corporal, pediatra, oftalmologista, fisioterapia e suporte com advogados. 

 

Público-alvo: 

O serviço é destinado às pessoas com renda familiar de até 2 salários, em situação de 

vulnerabilidade social, que não tenham acesso aos serviços oferecidos. Inclui também as 

crianças, adolescentes e idosos e seus familiares encaminhados pela rede socioassistencial, 

pelos conselhos de direitos, judiciário ou por busca espontânea. 

 

Objetivos: 

● Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia e 

fortalecimento dos usuários (as);  

● Realizar o atendimento social com a família prevenindo a ocorrência de situações de 

risco social e fortalecendo a convivência familiar comunitária; 

● Selecionar voluntários para atendimento em seus consultórios de acordo com cada 

caso. 

● Oferecer atendimentos gratuitos à população de baixa renda assim garantindo o acesso 

ao atendimento especializado de qualidade. 

● Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia e 

fortalecimento dos usuários. 

 

Justificativas: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. (Constituição 

Federal de 1988, artigo 196) 

Entendendo a dificuldade que a população enfrenta, para acessar os serviços de saúde e 

aconselhamento jurídico a CFA em parceria com um grupo de voluntariado em diversas 

especialidades, proporciona o acesso a esses serviços à esta camada da população. 

São atendidas famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 

violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso/e ou exploração sexual; 

afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou de proteção; 

abandono; discriminação em decorrência da orientação sexual e / ou raça/etnia; outras formas 

de violação de direitos decorrentes de discriminações/ submissões a situações que provocam 

danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar. 

 

Metodologia: 

● Acolhida, escuta, estudo social e diagnóstico socioeconômico; 

● Após a análise socioeconômica do usuário é feita a inclusão no serviço pleiteado. 
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● Orientação sociofamiliar, apoio à família na sua função protetiva; 

● Atendimento especializado com equipe técnica de referência; 

● Inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços socioassistenciais, 

conforme demanda apresentada e a partir do perfil apresentado fazemos a inclusão nos 

projetos da Casa de Francisco de Assis; 

 

Equipe: 

Contratados pela CLT: Assistente Social, Administradora, Serviços:  Financeiros, Administrativos, 

Cozinha e limpeza. 

Equipe multidisciplinar de voluntários: Psicólogos, Acupunturista, pediatra, nutricionista, 

oftalmologista, psicopedagogia, fonoaudiologia, dentista, terapia corporal, cardiologista, 

fisioterapia e advogados. 

Cronograma das atividades: 

O usuário é encaminhado ao serviço buscado, para ser atendido pelo profissional 

voluntário, com dia e hora marcados, de acordo com a respectiva avaliação. Articulação com a 

rede de serviços socioassistenciais, com os serviços de outras políticas públicas setoriais e 

articulação interinstitucional com os demais órgãos de garantia de direitos. 

 

Sistema de avaliação: 

A avaliação é feita pelos profissionais multidisciplinares que orientam na continuidade ou 

resolução do caso. Através de formulários os usuários avaliam o atendimento recebido e tem 

seus retornos para novos atendimentos registrados. 

As crianças da Creche Santa Clara, que são encaminhadas ao Serviço de Atendimento 

Especializado, recebem, além da avaliação profissional, um retorno por parte da equipe 

pedagógica, atestando e registrando sua evolução. 

Metas a serem atingidas: 

● Fortalecimento da autoestima dos usuários; 

● Reconhecimento e/ou redescobrimento de seus potenciais; 

● Acolhimento, orientação e proteção social às Famílias e indivíduos; 

● Diminuição da influência de elementos desestabilizadores na família; 

● Fortalecimento e/ou reestruturação dos vínculos familiares e comunitários.  
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INFÂNCIA E FAMÍLIA: Programa Família na Escola 

 

Sumário da proposta: 

A proposta do trabalho é incluir as famílias no início do processo educacional de seus 

filhos, ou seja, é uma articulação com o Projeto Político Pedagógico da Creche, o entrelaçamento 

do trabalho realizado com as crianças dentro da instituição com o realizado pelas famílias em 

casa. 

Na perspectiva de entender que as atitudes dos pais inspiram muito o comportamento de 

seus filhos, busca-se o engajamento da família, no processo de aprendizagem das crianças, 

favorecendo assim o desempenho escolar, aumentando a efetividade das ações, pois o 

desempenho do aluno depende muito da relação família-escola. 

 

Contexto do projeto: 

As tarefas dos responsáveis e da creche se complementam e, no fim, são os alunos que 

saem ganhando com essa parceria. Busca-se cada vez mais a qualidade do trabalho realizado, 

portanto é necessário inserir o responsável nesse processo oportunizando encontros onde serão 

dinamizadas propostas com o objetivo de levar a reflexão da importância da participação no 

contexto escolar. 

Diante dessa premissa, fica a creche com a missão de orientá-los quanto ao papel da 

consolidação de democracia e cidadania, na formação social do sujeito, tendo responsabilidade 

na construção da pessoa humana em seus âmbitos espacial, temporal e sociocultural. 

Trabalhamos a escuta qualificada, para que essas famílias nos tragam suas demandas e 

com isso possamos refletir em conjunto, para a solução dos problemas. 

O processo de formação da identidade se dá nos aspectos individual, pessoal e cultural. A 

formação da identidade do sujeito se dá através da descoberta de si, do outro e do contexto 

social do qual faz parte. 

 

Público-alvo: 

As famílias das crianças matriculadas na Creche Santa Clara, inclui a rede de apoio 

sociofamiliar e os responsáveis pelas crianças. 

 

Objetivos: 

● Possibilitar aos pais uma participação ativa no processo de aprendizado de seus filhos; 

● Vincular essas famílias à instituição, na perspectiva de integração familiar com a 

proposta educacional; 

● Articular as famílias com o Projeto Político Pedagógico da creche; 

● Reconhecer a importância das relações que a escola deve desenvolver com a família em 

prol de uma educação de qualidade. 
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Justificativas: 

A relação família e escola precisa ser pautada pela experiência de diálogo, de trocas, de 

construção de saberes e pela possibilidade de juntas, constituírem-se indivíduos críticos e 

atuantes dentro da sociedade. É preciso que os muros das escolas deixem de significar barreiras 

e passem a existir para ampliar a atuação do processo educacional em um contexto 

multidisciplinar. E, para que isso ocorra, é primordial que seja clara a concepção de educação 

que rege as ações de todos os atores envolvidos, bem como a do sujeito que pretendemos 

formar. Partindo da premissa que a educação se constitui como prática social, logo, as relações 

entre a escola e a família devem estar em constante interação. 

 

Metodologia: 

Palestras ministradas por voluntários e responsáveis pelo trabalho buscando a 

horizontalidade das relações, o acolhimento e orientação às famílias, seguindo os 4 eixos 

principais de acordo com o Projeto Pedagógico desenvolvido pela Creche Santa Clara: 

● IDENTIDADE (Quem sou eu?) – Suas histórias, suas origens, identificando os aspectos do 

autocuidado e autoconhecimento, como forma de traçarmos um paralelo do que será 

trabalhado com os alunos. Na questão do autocuidado contaremos com a ajuda do 

voluntariado, principalmente nas questões relacionadas à saúde. 

● ALTERIDADE (Quem são os outros?) -  A oportunidade de olhar para si e para o outro 

com abertura, percebendo que sua realidade subjetiva não é a única que existem outras 

tantas a descobrir. Respeito às diferenças, percebendo as necessidades, dificuldades, 

orientações e diferentes formas de SER e ESTAR no mundo. A importância das famílias 

e de todos os membros que as compõem.  

● COMUNIDADE (Onde estou?) – Como me movo na cidade? Trabalhar lugares de 

pertencimento, redes de conexão, laços sociais, ligaduras no mundo (casa, vizinhança, 

local de moradia, lazer). (Re)conhecer os contextos, a mobilidade na cidade, os acessos 

e possibilidades, desenvolvendo o olhar crítico e atento para as necessidades da 

comunidade, reconhecendo potencialidades e desafios do local em que vivem. 

● SOCIEDADE (Para onde vou?) – Reflexão para questões nacionais e mundiais, conhecer 

as diferenças regionais e culturais, trabalharemos a questão relacionada ao trabalho 

(oportunidades e perspectivas). Momento de avaliação de todos os tópicos anteriores, 

na perspectiva de iniciar um projeto de vida, abrindo a questão de “qual é a nossa 

missão no mundo?” 

 

Equipe: 

Contratados pela CLT: Assistente Social, Administradora, Pedagoga, Serviços: Financeiros, 

Administrativos. 

Equipe multidisciplinar de voluntários: Psicóloga, Nutricionista. 
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Cronograma das atividades: 

As reuniões estão marcadas para todas as quartas-feiras das 8h às 10h, o horário foi 

selecionado atendendo ao escolhido pela maior parte das famílias. O formato e os temas das 

reuniões serão construídos de acordo com as demandas surgidas durante os encontros, de 

forma a atender as expectativas das famílias e estimular seu protagonismo.  

 

Sistema de avaliação:  

A avaliação será realizada de forma gradativa e contínua durante todo o processo e com 

a participação dos envolvidos. Através de questionários aplicados ao final de cada encontro. 

Metas a serem atingidas: 

● Evolução da autoestima dos participantes; 

● Reconhecimento e/ou redescobrimento de seus potenciais; 

● Diminuição da influência de elementos desestabilizadores na família; 

● Maior integração entre as famílias e a equipe da creche; 

● Maior entendimento da importância da educação na construção do futuro das 

crianças. 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2019 e 2020 

 

Característica da Entidade: Atendimento 

 

Modalidade de oferta de serviços / atividades: 
 

● Serviço de Proteção Social Básica 

⮚ Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. 

 

 

QUADROS DE APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

1. Grupo de Apoio à família- Promoção do Fortalecimento dos Laços Familiares e da 

Cidadania e “Mutirão cesta básica” – Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de 

Convivência e fortalecimento de vínculos. 

 
O propósito é prover a necessidade imediata de indivíduos ou famílias em situações de 

risco e/ou vulnerabilidade social, oferecendo atendimento e acompanhamento social para 

incluí-los nas políticas públicas-sociais, garantindo-lhes o acesso e fortalecendo a cidadania. 
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Oferecemos às famílias cadastradas uma cesta básica por mês. Ressalta-se que a concessão do 

benefício eventual de cesta básica, pela instituição, atende critérios de elegibilidade com o 

objetivo de oferecer uma resposta emergencial aos assistidos diante das demandas sociais 

apresentadas. 

 

Mês e Ano do Início: 03/1978 

 

Mês e Ano para término: Ação continuada 

 

Meta prevista: 45 famílias 
Meta anual de atendimentos realizados: Em 2019 foram atendidas 52 famílias e distribuídas 
379 cestas básicas contendo alimentos não perecíveis, podendo haver algumas variações de 
quantidade e produtos. Em 2020 foram atendidas por esse programa 244 famílias, sendo 48 
famílias inscritas no mutirão, 72 famílias de crianças da creche e 124 famílias extras que 
receberam apoio emergencialmente; no ano foram distribuídas 1344 cestas básicas. 
A grande maioria dos participantes do mutirão e roda de conversa foi de mulheres entre 30 e 
70 anos, mas tivemos a participação de algumas mulheres na casa dos 20 anos passando por 
situações difíceis.  
A maioria das mulheres que participaram mora nas comunidades do entorno da sede da 
instituição, mas tivemos usuárias de locais mais distantes como Baixada Fluminense, 
Jacarezinho e Paciência.  
 
Algumas ações que fizeram parte do ano de 2019: 
 
 
 
FEVEREIRO: 

No dia 24, realizamos a primeira edição do mutirão do ano de 2019, neste dia não 

trouxemos nenhum palestrante para realizarmos uma avaliação das atividades. 

Falamos  sobre alguns tópicos a serem abordados em nossos encontros e solicitamos 
que nos trouxessem sugestões de temas de interesse do grupo para que desta forma as palestras 
atendam as expectativas de todos, gerando uma maior interação do grupo. O grupo comentou 
a polêmica em torno da reforma da Previdência Social e, em unanimidade, solicitou que o tema 
do nosso próximo encontro se relacione com a reforma da Previdência e suas consequências 
para a população. E combinamos que faremos contato com a responsável pelo Programa de 
Educação Previdenciária, do INSS para sabermos da possibilidade da participação de um 
profissional para o próximo mutirão que se realizará no dia 24/03. 

Durante o período em que tomavam café da manhã e esperavam a entrega das cestas 
básicas, surgiram demandas, por parte de algumas assistidas, relacionadas à questão do 
desemprego, problemas de saúde, desejo de voltar a estudar por parte de algumas pessoas que 
estão enfrentando dificuldades de entrar no mercado de trabalho pela falta da escolaridade. Por 
essa razão entraremos em contato com o Colégio São Vicente de Paulo, localizado no Cosme 
Velho e que possui o Projeto de Educação para Jovens e Adultos (EJA) para firmarmos parceria 
com a instituição e encaminharmos quem deseja concluir os estudos. 

30 famílias tinham confirmado presença no grupo, mas só 25 compareceram e 

receberam cestas básicas. As 5 faltas não foram justificadas 
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MARÇO: 
 

O mutirão, realizado no dia 24/03, teve a abertura coordenada pelo senhor Paulo Lima. 
Em seguida a Assistente Social, Ana Paula, informou que este ano as avaliações sociais ocorrerão 
duas vezes por ano, um dos objetivos é analisarmos o que a participação nas Rodas de Conversa 
e recebimento das cestas básicas muda nas vidas destas famílias. Logo após, os voluntários 
serviram o café da manhã aos/as assistidos/as. 

Após ao café da manhã, apresentamos a Assistente Social, da Previdência Social, Zélia, 
que palestrou sobre o atendimento prestado pela Previdência Social, com abordagem em temas 
como: 

● Auxílio-Doença; 
● Salário Maternidade; 
● Aposentadoria por tempo de contribuição; 
● Aposentadoria por idade; 
● Benefício para pessoas com deficiência; 
● Auxílio Reclusão; 
● Pensão por morte. 

Além da presença da Assistente Social da Previdência Social, contamos, também, com a 
presença de uma representante do consórcio CEDERJ, Walkiria, para divulgar o vestibular 100% 
gratuito, para pessoas, de baixa renda, interessadas em cursar o ensino superior, uma das 
assistidas manifestou o desejo de cursar Serviço Social, curso infelizmente não contemplado 
pelo consórcio, que atua com diversas universidades públicas, tais como: UFRJ, UFF, CEFETRJ, 
UERJ, UFFRJ, INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE e UNIRIO, na modalidade de  educação à 
distância. Houve inclusão e apresentação de 4 novas usuárias assistidas. 

34 famílias estavam inscritas no grupo. Devido a 3 faltas sem justificativa, distribuímos 
31 cestas básicas. 
 
ABRIL: 
 

O mutirão foi no dia 28/04. Não contamos com a presença de nenhum palestrante, pois 
conforme informado pela Assistente Social, Ana Paula Mascarenhas, no mutirão passado, este 
ano as avaliações sociais se realizarão duas vezes e, o espaço foi utilizado para o agendamento 
das famílias assistidas, logo após o café da manhã, servido pelos voluntários. 

Com o advento da Páscoa e para simbolizar o momento, os voluntários se cotizaram e 
compraram caixas de bombons que distribuíram para as crianças e adolescentes da família das 
participantes presentes no mutirão. A voluntária, Virgínia do Socorro, trouxe um bolo confeitado 
para comemorar a data do seu aniversário com as famílias. 

Durante o agendamento, surgiram questões relacionadas à necessidade de inscrição no 
Programa de Gestantes, pois algumas assistidas, com parentes grávidas, não possuem condições 
para comprar o enxoval de bebê. Surgiu, também, solicitação para atendimento psicológico, 
através do Serviço de Atendimento Especializado, pois algumas pessoas relataram dificuldades 
em lidar com problemas emocionais, pelos quais estão passando. 

34 famílias estavam inscritas, 33 compareceram e receberam cestas básicas e 1 faltou 
sem justificar.  
 
MAIO: 
 

O mutirão realizado no dia 19/05, teve uma edição especial em homenagem ao Dia das 
Mães. O evento contou com voluntárias que trabalham na área da beleza. Tivemos o “Dia da 
Beleza”, as nossas usuárias contaram com serviços diversos: massagem relaxante, depilação, 
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limpeza de pele, design de sobrancelhas, micro pigmentação de sobrancelhas (sorteio) e corte 
de cabelo. O grupo trouxe alguns brindes para sortearem com as usuárias (perfume, máscara de 
cílios, sabonetes e esmaltes). Houve a necessidade de organizarmos uma fila, para que todas 
pudessem obter atendimento pelas especialidades escolhidas. 

Durante o evento, demos continuidade ao agendamento das famílias que ainda não 
fizeram a reavaliação social. Houve a inclusão de mais uma usuária no Programa de Cestas 
Básicas, ela participou do evento e foi informada que ficará inscrita no programa a princípio até 
novembro/2019, no entanto, por ser moradora da Baixada Fluminense, estamos tentando 
contato com o Município de Nova Iguaçu, para possível inclusão em projetos mais próximos da 
sua residência. 

Percebemos quão satisfatório foi para as participantes receberem estes cuidados e a 
importância de ações como estas no fortalecimento da autoestima para as nossas usuárias. Fato 
este percebido pela equipe de esteticistas que se colocou à disposição para participar de outras 
edições do mutirão. 

As usuárias se mostraram felizes e avaliaram as ações de forma positiva, com solicitações 
de novos momentos como esse. 

34 famílias estavam inscritas no mutirão, 4 faltaram sem justificativa, 30 compareceram 
e após participarem do mutirão receberam cestas básicas. 

 
JUNHO: 

 
Esta edição do mutirão foi no dia 16/06, contamos com o apoio das Voluntárias Simone 

Novaes (dentista que atende às crianças da Creche Santa Clara) e Eduarda Galdino Queiroz (mãe 
de aluno da Creche Santa Clara). 
Simone Palestrou sobre a importância da higiene oral para a saúde, com abordagem dos temas:  

● Estruturas Bucais 
● Estruturas Dentárias (camadas, funções, importância e localização) 
● Gengiva 
• Uso inteligente do açúcar 
• Higiene oral 
• Algumas doenças orais (periodontite, gengivite) 
• Importância do "Dente de Leite" 
• Chupeta / dedo/ mamadeira e suas consequências. 

Paralelamente à palestra, Eduarda se colocou à disposição para realizar cortes de cabelos 
nas usuárias e filhos, atendeu um total de 10 pessoas. 
Finalizamos com uma roda de conversa sobre a Lei da Aprendizagem (LEI Nº 10.097/ 2000). 
Contamos com a colaboração de Ana Beatriz Lima, que também faz parte da coordenação do 
Programa de Cestas Básicas. Durante a reavaliação social realizada com as famílias, surgiram 
demandas relacionadas à inserção dos jovens no Programa Jovem Aprendiz, por essa razão, 
julgamos pertinente a abordagem do tema com as famílias. 

36 famílias estavam inscritas no mutirão. Tivemos 5 faltas sem justificativas, foram 
distribuídas 31 cestas básicas. 
 
JULHO: 
 

Realizamos o mutirão no dia 21/07. Nesta edição não houve palestra para os usuários, 
devido à mobilização de alguns voluntários para realização do “mutirão da limpeza” e, como 
haveria necessidade de transitar com os entulhos pelo local em que se realizaria a palestra, por 
uma questão de segurança, tivemos que adiar para o próximo mutirão.  
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Passamos os informes aos usuários e passamos aos atendimentos individuais, orientamos 
alguns com questões de saúde, surgiram demandas com relação à aquisição de óculos de grau, 
pois os usuários não possuem condições de arcar com os altos custos para a compra dos óculos. 
Devido a essa demanda, de grande parte dos usuários, nos propusemos a tentar contato com 
algumas instituições, com o propósito de realizar ações voltadas ao acesso às óticas populares 
ou aquisição dos óculos a um baixo custo. 

Das 36 famílias inscritas, 30 compareceram, tivemos 6 faltas sem justificativas. Foram 
distribuídas 30 cestas básicas. 

 
AGOSTO: 
 

Realizamos essa edição do mutirão no dia 18/08, o responsável pela abertura foi o senhor 
Paulo Lima, voluntário da Casa de Francisco de Assis e coordenador do mutirão, logo após os 
voluntários serviram o café da manhã. Contamos com a colaboração de duas voluntárias, Isis 
Pantoja e Adriana Guanaes, que abordaram os temas: Cuidador de idosos e Cosmetologia 
Natural, respectivamente. 

Isis, falou sobre o crescimento da população idosa e a necessidade do cuidado desse 
segmento populacional. Disse, ainda, que no próximo mutirão sorteará três pessoas 
interessadas para fazer o curso de cuidador de idosos. 

Adriana, abordou o tema: cosmetologia natural e a importância de se aproveitar tudo que 
a natureza nos oferece, ensinou também a fabricarem batom e todas as usuárias demonstraram 
muito interesse na temática, solicitando que ela retorne no próximo mutirão para ensinar como 
se faz desodorante. A receita do batom, demonstrada por ela, foi possível colocar em 10 
potinhos, e sortear entre os presentes. 

Houve a distribuição de 31 cestas básicas, tivemos 2 faltas justificadas e 1 sem justificativa. 
 

 
SETEMBRO: 
 

No dia 15/09, aconteceu mais uma edição do “Mutirão” onde 32 das 36 famílias inscritas 
estiveram presentes. Contamos com o apoio do voluntariado da CFA que atua desde a 
montagem das cestas ao preparo do café da manhã, para servir aos presentes.  

Neste evento, contamos com as voluntárias: Adriana Guanaes, que nos brindou com uma 
oficina para fabricação de desodorantes (líquido e cremoso) e Isis Pantoja, que sorteou e 
realizou design de sobrancelhas e limpeza de pele, com a colaboração da também voluntária, 
Valéria Damasceno, nas usuárias assistidas pelo programa. 

Foi um momento ímpar, com a participação de todas, principalmente no que se refere à 
oficina de fabricação de desodorantes, tendo em vista que são receitas fáceis e baratas. Adriana 
falou sobre sustentabilidade e de como poderíamos aproveitar tudo que a natureza pode nos 
dar, sem que façamos uso de produtos industrializados que poluem o meio ambiente, não nos 
trazem benefícios à saúde e custam caro. As usuárias gostaram tanto que solicitaram que ela 
retorne no dia 20/10, data do nosso próximo encontro, para uma nova oficina sobre como 
fabricar Shampoo. 

Houve, também, a distribuição de roupas, agasalhos e calçados para as usuárias e as suas 
famílias, além de diversos livros que a CFA disponibilizou para o público assistido pelo programa. 

Foram distribuídas 32 cestas básicas, tivemos 1 falta justificada e 3 sem justificativas. 
 

OUTUBRO: 
 

A edição do "Mutirão" ocorreu dia 20/10, 31 das 36 famílias inscritas estiveram presentes.  
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Contamos com o apoio da Drª Márcia Mochel, voluntária, para uma roda de conversa 
sobre o “outubro rosa” e a importância da prevenção ao câncer de mama. A Drª Márcia 
discorreu que o câncer de mama, após o de pele, é o que mais atinge mulheres no Brasil. 
Abordou também a necessidade do autoexame, a importância da realização da mamografia 
após os 45 anos, se não houver caso da doença na família e, se houver, esse exame deverá ser 
realizado a partir dos 35 anos ou até mais cedo.  

Abordamos também os direitos para as pessoas acometidas pela doença, tais como: 
acesso aos medicamentos de alto custo, prioridade no atendimento, sacar FGTS e PIS, Prioridade 
no Programa Minha Casa, Minha Vida, isenção do imposto de renda, transporte gratuito com 
direito a um acompanhante, auxílio-doença para quem tem vínculo empregatício e acesso ao 
BPC/LOAS se não tiver renda nenhuma. 

Foram distribuídas 31 cestas básicas, tivemos 1 falta justificada, uma das nossas usuárias 
estava grávida e teve bebê e 4 sem justificativas. 

 
NOVEMBRO: 
 

Dia 24/11 realizamos mais uma edição do “Mutirão”. O tema da palestra foi Mediação de 
Conflitos, os voluntários palestrantes, Fernanda Francisca Veras Carvalho (Advogada) e Sérgio 
Harari (Mediador de Conflitos). 

Os voluntários discorreram sobre o trabalho de mediação de conflitos, esclarecendo 
dúvidas e demonstrando quão importante é o trabalho da mediação na prevenção de conflitos, 
como um meio para facilitar o diálogo entre as pessoas e estimular a cultura da comunicação 
pacífica, seja ela no meio familiar, vizinhança, trabalho, dentre outros. 

“Basicamente, pode-se dizer que a mediação de conflitos é uma forma de lidar com um 
conflito (como, por exemplo, em caso de separação, divórcio, brigas entre vizinhos, etc.) 
através da qual um terceiro (o mediador ou a mediadora) ajuda as pessoas a se comunicarem 
melhor, a negociarem e, se possível, a chegarem a um acordo.”  

Foram distribuídas 32 cestas básicas, tivemos 5 faltas sem justificativas. 
 

DEZEMBRO: 
 

O último mutirão do ano aconteceu dia 15/12. Esta edição foi comemorativa, pelo 
encerramento das atividades do ano de 2019. 

Os voluntários arrumaram uma mesa, para a confraternização das famílias assistidas pelo 
programa de cestas básicas. As atividades se constituíram em torno das festividades de final de 
ano e do seu significado que é a união das famílias. 

Foram distribuídas 68 cestas básicas, referentes aos meses de dezembro/2019 e 
janeiro/2020. Na cesta de dezembro, incluíram-se frango e panetone para contribuir com a ceia 
do final do ano.  

 
Algumas atividades realizadas no ano de 2020:  
 

FEVEREIRO 

O mutirão, realizado no dia 16/02. Não contamos com nenhum palestrante neste mutirão inicial 
de 2020, após a abertura os voluntários serviram o café da manhã aos presentes. Eduarda 
Galdino de Queiroz, mãe de aluno da Creche Santa Clara, veio cortar o cabelo dos/as 
usuários/as, voluntariamente. 
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Após o café da manhã, o Serviço Social informou sobre as atividades planejadas para o ano de 
2020, alertando sobre as ausências, atrasos e a importância da participação no grupo. Foi 
abordada a importância da reavaliação social, lembrando aos presentes que a cesta básica é um 
benefício eventual e que à medida em que a situação socioeconômica do/a usuário/a se 
modifica, ele é automaticamente desligado do Programa para dar lugar a outro/a que se 
encontre em uma situação difícil. 

Algumas usuárias trouxeram seus filhos, para participarem da Oficina Socioeducativa com 
Crianças e Adolescentes, no entanto, a previsão para o início dessas atividades é no mês de abril. 
Tivemos um número grande de usuárias faltosas, 7, com distribuição de 27 cestas básicas aos 
presentes. 

 

MARÇO 

Devido a epidemia do Coronavírus, o mutirão, realizado no dia 15/03, teve apenas a abertura, 
realizada pelo senhor Paulo Lima e os informes do Serviço Social. A palestra que seria ministrada, 
sobre a passagem do dia da Mulher, no último dia 08/03, foi adiada. Após a abertura e os 
informes, os voluntários serviram o café da manhã aos presentes. O encontro prosseguiu com a 
distribuição das cestas básicas, que neste mês contou com uma doação de absorventes íntimos 
e os kits com sabonetes e umas lembrancinhas, para as usuárias. 

Com a doação de materiais escolares, por parte de uma voluntária, foi possível, também, doar 
para algumas famílias, que não receberam da rede pública de ensino, cadernos, lápis, 
apontador, lápis de cor, giz de cera, canetinhas e borracha, para que seus filhos utilizem na 
escola. 

Tivemos quatro usuárias faltosas e, com a inclusão de uma usuária encaminhada pelos Conselho 
Tutelar da Zona Sul e Centro de Referência Social Padre Velloso, distribuímos 31 cestas básicas. 

 

ABRIL 

Em virtude da Pandemia do Covid 19 e solicitação, por parte das autoridades competentes, para 
que a população faça o isolamento social, como forma de conter a contaminação pelo vírus, 
evitando assim um colapso na Saúde Pública Brasileira, a Casa de Francisco de Assis, 
mantenedora da Creche Santa Clara, se viu obrigada a suspender as atividades sociais por tempo 
indeterminado. 

As atividades realizadas com as famílias, de um modo geral, atendem aos critérios da Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, que tem como objetivo o apoio às famílias, 
ampliação da capacidade protetiva, autonomia, protagonismo, participação social e acessos, 
visando fortalecer recursos para a superação das situações adversas vivenciadas. 

No que tange a assistência às famílias das crianças matriculadas na Creche, levamos em conta, 
também, a Lei n° 11.947/2009 – PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, que em seu 
Art. 1º define que: “entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente 
escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo”. 
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Atuamos com famílias em situação de vulnerabilidade social e, no contexto do atual momento, 
no qual o isolamento social impede que algumas pessoas exerçam as suas atividades laborativas, 
principalmente aquelas que realizam atividades informais, impactando diretamente sobre a 
situação socioeconômica familiar, mantivemos o funcionamento das atividades sociais de forma 
a prover cestas básicas para as famílias das crianças matriculadas na Creche Santa Clara, as 
atendidas pelo Programa de Cestas Básicas da CFA e estendemos o auxílio aos funcionários que 
se viram obrigados a ficar em casa, aumentando desta forma suas despesas referentes à 
alimentação. 

Para a realização das atividades contamos com o apoio do nosso voluntariado, que esteve 
presente na montagem e distribuição das cestas básicas. Enquanto durar o isolamento social 
temos como objetivo auxiliar estas famílias, como forma de amenizar os impactos causados pelo 
atual momento. 

Foram distribuídas 99 cestas no mês de abril, entre famílias assistidas no Mutirão, famílias das 
crianças da creche e cestas extras para funcionários e outros que procuraram o apoio da CFA 
por estarem enfrentando dificuldades nesse momento em que não estão conseguindo 
trabalhar. 

 

MAIO 

Dando continuidade ao trabalho de assistência às famílias, no período da Pandemia do Covid 19, 
a Casa de Francisco de Assis, em adaptação ao atual momento entrou em contato com as 
famílias das crianças da Creche Santa Clara e com as famílias assistidas pelo Mutirão, por 
intermédio do Serviço Social, para a entrega das cestas básicas do mês de maio. 

Contando com o apoio do trabalho voluntário da Casa, tanto na aquisição, quanto na 
distribuição das cestas, nos foi possível atender de forma ampla os usuários cadastrados assim 
como estender o benefício, a outro grupo de usuários em situação de extrema vulnerabilidade, 
principalmente a camada mais atingida pelo isolamento social, que são os trabalhadores 
informais, alguns em situação de rua ou residentes de ocupações (insalubres), localizadas no 
centro do Rio de Janeiro. 

Foram distribuídas 244 cestas no mês de maio, dentre as famílias assistidas no Mutirão, famílias 
das crianças da creche e cestas extras. Este quantitativo de cestas distribuídas só foi possível 
graças às doações que a Casa de Francisco de Assis recebeu dos nossos voluntários e parceiros. 

 

JUNHO 

A Casa de Francisco de Assis, em seu compromisso com a Assistência Social e com as famílias, 
buscou formas de não parar o atendimento aos mais necessitados, principalmente no que tange 
ao auxílio com a alimentação. Sempre contando com o apoio do corpo de voluntariado da 
instituição, tendo em vista que, com a casa fechada e as atividades suspensas, a receita diminuiu 
e as doações também. 
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Entramos em contato com as famílias das crianças da Creche Santa Clara e as famílias assistidas 
pelo Programa de Cestas Básicas para a realização da entrega das cestas básicas, entre os dias 
08 e 10 de junho. Desta vez, tivemos uma doação de frango que foi disponibilizado às famílias. 

Foram distribuídas 122 cestas no mês de junho, dentre as famílias assistidas no Mutirão, as 
famílias das crianças da creche e cestas extras. Além das doações das cestas básicas, doamos 
para o Lar Arco Íris, 42 caixas de creme de leite e 14 latas de leite em pó, à Instituição Rio Sem 
Fome 30 cobertores, para serem distribuídos à população em situação de rua. Além de duas 
cadeiras de rodas e uma cadeira higiênica que recebemos e doamos para duas famílias 
necessitadas e três pacotes de fraldas geriátricas para outra família com um adolescente 
cadeirante. 

 

JULHO 

A entrega das cestas básicas no mês de julho, ocorreu nos dias 01 e 02, respectivamente para 
as famílias da Creche Santa Clara e para as famílias do Programa de Cestas Básicas, tivemos uma 
queda brusca nas doações e não conseguimos contemplar um número maior de pessoas, como 
ocorreu no mês de maio que graças às doações nos foi possível atender a um grupo maior do 
que normalmente temos. 

Mais uma vez contamos com a colaboração dos voluntários na distribuição que atuaram 
juntamente com a Direção e Coordenação da Creche Santa Clara. Foram distribuídas 112 cestas 
no mês de julho, dentre as famílias assistidas no Mutirão, famílias das crianças da creche e cestas 
extras. 

 

AGOSTO 

A entrega das cestas básicas no mês de agosto, ocorreu nos dias 03 e 05, respectivamente para 
as famílias da Creche Santa Clara e para as famílias do Programa de Cestas Básicas. Neste mês, 
contamos com a contribuição dos voluntários que forneceram máscaras e saboneteiras, nos 
possibilitando inserir os itens às cestas básicas. 

Contamos, também, com a colaboração dos voluntários, na distribuição das cestas, 
conjuntamente com a Direção e Coordenação da Creche Santa Clara. Foram distribuídas 116 
cestas no mês de agosto, dentre as famílias assistidas no Mutirão, as famílias das crianças da 
creche e cestas extras. 

 

SETEMBRO 

No mês de setembro, a entrega das cestas básicas, ocorreu entre os dias 02 e 04, 
respectivamente para as famílias da Creche Santa Clara e para as famílias do Programa de Cestas 
Básicas. A instituição, apesar de poucas doações que vem recebendo, conseguiu montar 120 
cestas básicas, para atender ao referido público e se necessário entregar a quem necessitar 
mesmo sem estar cadastrado/a no Programa de Cestas Básicas. 
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Contamos, com a colaboração dos voluntários, na distribuição das cestas, conjuntamente com 
a Direção e Coordenação da Creche Santa Clara. Foram distribuídas 114 cestas no mês de 
setembro, dentre as famílias assistidas no Mutirão, as famílias das crianças da creche e cestas 
extras. 

  

OUTUBRO 

A entrega das cestas básicas, no mês de outubro, ocorreu entre os dias 05 e 09, respectivamente 
para as famílias da Creche Santa Clara e para as famílias do Programa de Cestas Básicas. Os 
voluntários montaram 120 cestas básicas, para entregar ao referido público e a quem necessitar 
mesmo sem estar cadastrado/a no Programa de Cestas Básicas. O Sr. Paulo Lima e sua esposa, 
Srª Vilma Lima, coordenadores do Programa estiveram presentes, ao final da distribuição do dia 
05/10, decidiram que a partir do mês de novembro, retornarão com a atividade aos domingos, 
obedecendo todas as normas sanitárias de prevenção ao Corona Vírus, portanto o próximo 
mutirão acontecerá no dia 08/11, no horário de 9h00 ao meio-dia. 

Foram distribuídas 121 cestas no mês de outubro, para famílias assistidas no Mutirão, famílias 
das crianças da Creche e cestas extras. 

 

NOVEMBRO 

No mês de novembro, a entrega das cestas básicas, ocorreu de duas formas, primeiro foram 
entregues as cestas da Creche Santa Clara, nos dias 4 e 6/11. As cestas do Mutirão foram 
entregues no domingo, 8/11, por determinação dos coordenadores do Projeto, retomando as 
atividades presenciais aos domingos, com o apoio do corpo de voluntários. 

Foram distribuídas 120 cestas, para famílias assistidas no Mutirão, famílias das crianças da 
creche e cestas extras. 

 

DEZEMBRO 

No mês de dezembro, seguindo o protocolo do mês anterior a entrega das cestas básicas, 
ocorreu de duas formas, primeiro foram entregues as cestas da Creche Santa Clara, nos dias 8 e 
9/12. As cestas do Mutirão foram entregues no domingo, 13/12, com o apoio do corpo de 
voluntários. A cesta básica do mutirão, no mês de dezembro foi entregue duplicada, tendo em 
vista que não teremos atividades sociais, no mês de janeiro, devido às férias de alguns 
funcionários, inclusive da Assistente Social. 

As Cestas entregues em dezembro continham frangos. Os voluntários do Mutirão se cotizaram 
e compraram panetones, para serem entregues às famílias do Mutirão. As 72 crianças, da Creche 
Santa Clara, receberam brinquedos que foram doados pela UNIMED, que doou ainda 35 
brinquedos para as crianças do Programa “Mutirão”, o restante dos brinquedos foi doado pela 
CFA para, desta forma, contemplar todas as famílias do Mutirão. 
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No dia 18/12, recebemos uma doação de 72 cestas, com kits de limpeza, além de 72 sachês de 
leite em pó e 32 sachês de achocolatado, da Escola Alemã Corcovado, para serem distribuídos 
às famílias da Creche Santa Clara. Nos dias 21 e 22/12, houve a distribuição das referidas cestas 
às famílias da Creche, que receberam também panetones. 

Foram distribuídas 238 cestas, para as famílias assistidas no Mutirão, as famílias das crianças da 
Creche, funcionários da CFA e cestas extras. 

 

  

 
2. Grupo de Apoio à Gestantes – Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de 

Convivência e fortalecimento de vínculos. 
Mês e Ano do Início: 03/1981 
 
Mês e Ano para término: Ação continuada 
 
Em 2019: 
 
Meta anual de atendimentos prevista: 70 gestantes 
 
Meta anual de atendimentos realizada: 7O gestantes 
 
Em 2020: 
 
Meta anual de atendimentos prevista: 70 gestantes 
 
Meta anual de atendimentos realizada: 43 gestantes 
 
 
Durante o ano de 2019 participaram do grupo 70 mulheres com idade entre 16 e 38 anos e 
foram distribuídos 77 enxovais, durante o ano de 2020, devido à pandemia e a impossibilidade 
de realizar diversas atividades presenciais, principalmente as em grupo, só foram atendidas 43 
gestantes.  
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MARÇO/2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri e 
Regina Pazos, voluntária do Programa de Gestantes.  
Participantes: 10 gestantes  
Quantitativo de kits enxoval distribuídos: 10  
 

Duas gestantes não puderam comparecer, uma porque estavam com consulta agendada 
para o mesmo dia do grupo, e não conseguiu fazer a troca e, como já está no final da gestação 
que é de risco, precisa ir às consultas semanalmente. Outra porque é genitora de um aluno da 
creche que estava doente e afastado das aulas por orientações médicas, consequentemente não 
teve com quem deixar a criança. 

Houve uma breve apresentação sobre a Casa de Francisco de Assis e as atividades 
realizadas, mantidas com o apoio do voluntariado e dos eventos realizados pela casa, dentre 
eles a Creche Santa Clara (que atende a 72 crianças), os atendimentos especializados (internos 
e externos) e o projeto mutirão (que atende a 40 famílias cadastradas). Realizamos uma roda de 
conversa, na qual inicialmente as gestantes se apresentaram e discorreram um pouco sobre o 
momento da gestação e as mudanças ocorridas nas suas vidas. Apesar de serem informadas, 
durante a entrevista social, que se quisessem, poderiam trazer o futuro pai dos seus filhos e que 
a participação deles seria muito importante, para o próprio entender sobre a responsabilidade 
do homem no processo de formação dos bebês, neste encontro não houve a participação 
masculina. Duas gestantes vieram acompanhadas apenas pelas genitoras e demonstraram que 
não querem a participação dos pais dos seus bebês, por esgarçamento nas relações 
interpessoais com eles. 

Os temas abordados, na roda de conversa : 
● a importância do pré-natal; 
●  direitos e deveres sociais (licença e salário maternidade, acompanhante no parto 

e enfermaria, planejamento familiar, métodos contraceptivos); 
● alienação Parental (Lei 12.318/10) e as consequências dela na vida das crianças; 
● a importância do genitor no convívio e formação dos bebês; 
● processo histórico de responsabilização da mulher nos cuidados com os filhos; 
●  visita à Maternidade; 
●  amamentação e cuidados com as mamas para evitar rachaduras; 
● violência doméstica; 
● depressão pós-parto e Baby Blues. 

Logo após o lanche oferecido, as gestantes elogiaram o grupo como sendo muito 
produtivo. Uma delas elogiou em especial, a forma de realização do grupo, pois disse que por 
conta da sua condição financeira e a gravidez não planejada, precisou procurar ajuda em outros 
locais que doam enxovais de bebês, no entanto, nesses locais em que se inscreveu, marcam o 
dia para a retirada do enxoval e não houve esclarecimentos sobre questões trabalhistas, 
informações sobre determinados assuntos que elas não possuem conhecimento (SIC). 

Durante os depoimentos das gestantes, nos foi possível perceber algumas demandas 
especiais que necessitarão de atuação, por parte da instituição, tal como a inclusão de algumas 
gestantes no atendimento especializado (psicologia e odontologia) e cadastro de algumas 
famílias no “Mutirão “.  
 
ABRIL/2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri e 
Regina Pazos, voluntária do Programa de Gestantes.  
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Participantes: 8 gestantes  
Quantitativo de kits: 8  
 

Excepcionalmente, devido às fortes chuvas que assolaram o Rio de Janeiro dia 8/4, o 
grupo de gestante ocorreu hoje, 16/04. Após uma tolerância de 20 minutos, iniciamos com uma 
pequena apresentação sobre a Casa de Francisco de Assis e as atividades realizadas.  

Formamos uma roda de conversa, na qual sugerimos que as gestantes se apresentassem 
e falassem um pouco sobre o momento da gestação e as mudanças ocorridas nas suas vidas. 
Não tivemos nenhuma gestante acompanhada pelo futuro pai do bebê, porém, durante a 
entrevista social foi sinalizado que, se quisessem, poderiam trazer os companheiros, para que 
eles se sentissem parte do processo. 

Os temas abordados, na roda de conversa foram, além dos do grupo do mês anterior: 
 

● cuidados com a alimentação e saúde bucal, principalmente no período de 
gestação; 

● Pós-parto, a importância do teste do pezinho e imunização do bebê; 
 

Solicitamos que as gestantes avaliassem o grupo e todas disseram que ele foi importante, 
pois descobriram informações que nunca haviam passado para elas, tais como: a Lei 
nº 11.804/08 - Lei dos alimentos gravídicos garante "pensão" durante a gestação, para que a 
gestante não fique desassistida por parte do pai da criança. 

Logo após a entrega dos enxovais, servimos o lanche e encerramos as atividades. 
 
MAIO/2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, e a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri 
Participantes: 5 gestantes  
Quantitativo de kits: 5  
 

Nesta edição, realizada no dia 07/05, tivemos um número reduzido de gestantes inscritas, 
apenas cinco procuraram a instituição para solicitar o enxoval. O grupo só se realizou porque 
elas, na sua maioria, estão no final da gestação. Uma das inscritas entrou em trabalho de parto 
no dia anterior -  06/05/2019, e a filha mais velha ligou para a instituição para avisar que ela não 
poderia comparecer. Era uma gravidez de risco que precisou ser interrompida na 34ª semana, e 
a menina virá buscar o enxoval e será atendida individualmente no dia 10/05. 

Para iniciar fizemos uma pequena apresentação sobre a Casa de Francisco de Assis, em 
seguida solicitamos que as gestantes se apresentassem e falassem um pouco sobre a gravidez e 
as mudanças ocorridas no cotidiano delas. 

Os temas abordados, na roda de conversa, além dos mesmos dos encontros anteriores 
foram relacionados à: 

● Guarda compartilhada e Programa Família Acolhedora. 
 

Para finalizarmos, solicitamos que as gestantes avaliassem o trabalho realizado com elas, 
que elogiaram o grupo como sendo muito produtivo e informativo, tendo em vista que apesar 
de não ser a primeira gravidez delas, afirmam que nunca obtiveram as informações aqui 
transmitidas. 
 
JUNHO /2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, e a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri 
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Participantes: 5 gestantes  
Quantitativo de kits: 7  

Realizado no dia 04/06, contamos com a participação de 5 gestantes, nesta edição, uma 
gestante faltou sem justificativa, talvez pelo fato da forte chuva, na parte da manhã. 
Iniciamos com uma pequena apresentação sobre a Casa de Francisco de Assis e logo após 
solicitamos que as gestantes se apresentassem e conversassem um pouco sobre a gravidez e as 
mudanças ocorridas na vida delas. 

Os temas abordados, na roda de conversa, foram, além dos abordados nos meses 
anteriores: 

• O uso do preservativo para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) e gravidez indesejada; 

• Violência doméstica (a mulher como dona do seu próprio corpo e o direito de 
dizer NÃO); 
 

Ao finalizar, solicitamos que as gestantes avaliassem o trabalho realizado com elas no 
grupo, que elogiaram bastante, apesar de não ser a primeira gravidez de nenhuma delas, 
afirmam que não conheciam diversas das informações que aqui ouviram. 
JULHO/2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri e a 
Voluntária Regina Pazzos (Coordenadora do grupo de Gestantes) 
Participantes: 5 gestantes  
Quantitativo de kits: 5  
 

Nesta edição do Programa de Gestantes, realizada no dia 02/07, contamos com a 
participação de todas as gestantes inscritas. Inicialmente, houve uma breve apresentação a 
respeito das atividades realizadas pela Casa de Francisco de Assis, na sequência pedimos que as 
gestantes se apresentassem e falassem um pouco sobre a gravidez e as mudanças ocorridas no 
dia a dia delas. 
Os temas abordados, na roda de conversa, além dos mesmos abordados nos encontros 
anteriores foram relacionados à: 
 

• Shantala, a massagem Indiana para os bebês e seus benefícios; 
 
Ao finalizar, solicitamos que as gestantes avaliassem o trabalho realizado com elas no grupo. 
Ouvimos muitos elogios e depoimentos de que estavam muito felizes por terem aprendido 
tantas coisas importantes e podido falar sobre o momento que estão vivendo. Confraternizamos 
com o lanche trazido pela voluntária, Regina Pazzos. 
 
AGOSTO /2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social e a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri. 
Participantes: 8 gestantes  
Quantitativo de kits: 9  
 

A reunião do grupo, do Programa de Gestantes, foi realizada no dia 13/08. Nesta edição 
tivemos nove gestantes inscritas, no entanto, contamos com a participação de oito, houve uma 
falta sem justificativa. Iniciamos com a apresentação das atividades realizadas pela Casa de 
Francisco de Assis.  
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Solicitamos que as gestantes se apresentassem e contassem um pouco sobre a gravidez e que 
mudanças ocorreram no cotidiano de cada uma. 
Além de discutirmos na roda de conversa os mesmos temas abordados nos grupos anteriores, 
exibimos um vídeo que ensina a técnica da massagem Shantala, a massagem Indiana para os 
bebês e seus benefícios. 
Ao final, solicitamos que as gestantes avaliassem o trabalho realizado com elas no grupo, 
elogiaram afirmando ter sido muito interessante e bem informativo, facilitando o momento de 
trocas de informações, entre elas e a equipe técnica e sendo um ótimo momento para tirarem 
suas dúvidas sobre a gestação, parto e pós-parto. 
Confraternizamos com o lanche fornecido pela voluntária, Regina Pazzos. 
 
SETEMBRO/2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social e a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri. 
Participantes: 3 gestantes  
Quantitativo de kits: 4  
 

Ficou acordado com a Direção da CFA que, a partir do presente mês, as reuniões do 
Programa de Gestantes serão realizadas sempre na segunda terça-feira do mês. Esta decisão se 
deve ao fato de que a procura por enxovais sempre ocorre após a realização do grupo, na 
primeira semana. No dia 10/09, tivemos um baixo quórum, das três gestantes inscritas, somente 
duas compareceram. Uma gestante, que deu à luz dois meninos no dia 01/09, e, não pode 
comparecer, mandará um familiar buscar os enxovais. 
Apresentamos as atividades realizadas pela Casa de Francisco de Assis e, em seguida, sugerimos 
que as gestantes se apresentassem e contassem um pouco sobre a gravidez e as mudanças 
ocorridas no dia a dia de cada uma. Uma delas veio acompanhada da genitora e do pai do bebê, 
que também falaram sobre a vinda da criança e sobre os impactos causados pela gravidez não 
planejada. 
Os temas abordados, na roda de conversa, foram os mesmos dos encontros anteriores. 
Ao final perguntamos aos participantes o que tinham achado do grupo, com avaliação positiva 
de todos os presentes e realizamos a confraternização com o lanche, fornecido pela voluntária, 
Regina Pazzos. 
 
OUTUBRO/2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social e a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri. 
Participantes: 6 gestantes  
Quantitativo de kits: 6  
 

No dia 09/10, ocorreu mais uma edição do grupo de gestantes, com o grupo completo e 
bastante participativo. No início, apresentamos as atividades realizadas pela Casa de Francisco 
de Assis. Solicitamos que as gestantes se apresentassem e contassem um pouco sobre a gravidez 
e as mudanças ocorridas no cotidiano de cada uma. Algumas das nossas gestantes, vieram 
acompanhadas das suas mães, marido e cunhada, que também falaram sobre a vinda dos bebês 
e sobre os impactos causados pela gravidez, planejada ou não. A participação da família nos 
permitiu a abordagem voltada para os diversos tipos de famílias: tradicionais, recompostas, 
monoparentais, extensa, dentre outros. 
Os outros temas abordados, na roda de conversa, foram os mesmos dos encontros anteriores. 
Ao final, após a avaliação, como sempre bastante positiva, do grupo pelos participantes, 
realizamos a confraternização com o lanche que é fornecido pela voluntária, Regina Pazzos. 
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NOVEMBRO/2019 
 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri 
e a voluntária Regina Pazos. 

Participantes: 9 gestantes  
Quantitativo de kits: 9 
 
No dia 12/11, aconteceu mais uma edição do grupo de gestantes da CFA. Tivemos um 

grupo bastante participativo, apenas uma gestante não compareceu, pois está internada. 
Inicialmente, houve a apresentação das atividades realizadas pela Casa de Francisco de Assis. 
Pedimos que as gestantes se apresentassem e contassem um pouco sobre a gravidez e as 
mudanças ocorridas no cotidiano de cada uma. Três gestantes vieram acompanhadas, uma pela 
sobrinha pequena, outra pelo namorado e outra pela mãe, que também falaram sobre a vinda 
dos bebês e dos impactos causados pela gravidez, planejada ou não. A participação de outros 
integrantes de algumas das famílias nos permitiu a abordagem voltada para os diversos tipos de 
famílias. 
Os temas abordados, na roda de conversa, foram os mesmos dos meses anteriores, além de: 

• Violência (de diversos tipos); 
• Pensão Gravídica. 

 
Ao final realizamos a avaliação do grupo, que foi muito elogiado por todos os participantes e a 
confraternização com o lanche fornecido pela voluntária, Regina Pazzos. 

 
DEZEMBRO/2019 
 
Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, a Psicóloga voluntária, Janaína Faveri, 
Fernanda, Fernanda Francisca Veras Carvalho (Advogada), Sérgio Harari (Mediador de 
Conflitos) e a voluntária Regina Pazos. 
Participantes: 11 gestantes  
Quantitativo de kits: 14 
 

Em 10/12, na última edição anual, do grupo de gestantes da CFA, contamos com a 
presença de dois profissionais que trabalham na área de Mediação de Conflitos, Fernanda 
Francisca Veras Carvalho e Sérgio Harari. Tivemos um grupo bastante participativo, com 
presença de todas as gestantes. Houve uma breve apresentação das atividades realizadas pela 
Casa de Francisco de Assis. Em seguida houve a solicitação para que as gestantes se 
apresentassem e contassem um pouco sobre a gravidez e as mudanças ocorridas no cotidiano 
de cada uma. Nesta edição, das onze usuárias, três gestações são gemelares. Três gestantes 
vieram acompanhadas, uma pela irmã, outra pela avó e outra pela mãe, que também 
discorreram sobre a vinda dos bebês e sobre os impactos causados pela gravidez, planejada ou 
não. Uma delas agradeceu o fato de poder falar sobre o que estava sentindo desde que 
descobriu a gravidez da filha adolescente.  
Os temas abordados, na roda de conversa, foram os mesmos dos meses anteriores. 
Dando continuidade a roda de conversa, Fernanda e Sérgio, discorreram sobre a importância do 
trabalho de mediação, esclarecendo dúvidas e demonstrando quão importante é o trabalho na 
prevenção de conflitos, como forma de facilitar o diálogo entre as pessoas e estimular a cultura 
da comunicação pacífica, seja ela no meio familiar, vizinhança, trabalho, dentre outros. 
Colocaram-se à disposição para atendimento das usuárias que tenham necessidade desse apoio. 
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Ao final, após a avaliação do grupo, muito elogiado e considerado bastante importante por todos 
os participantes, realizamos a confraternização com o lanche que é fornecido pela voluntária, 
Regina Pazzos.  

 
 
JANEIRO e FEVEREIRO/2020 
Não foram realizados grupos de gestantes devido às férias de funcionários da Casa Francisco de 
Assis. 

MARÇO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas, Assistente Social, Janaína Faveri, Psicóloga voluntária, e Regina 
Pazos, voluntária do Programa de Gestantes. Participantes: 4 gestantes / Quantitativo de kits: 4 

Para que as gestantes não percam nenhuma informação importante, o início das atividades tem 
uma tolerância de 20 minutos após a hora marcada. Apenas uma das gestantes agendadas não 
veio e não justificou, não houve muitas inscrições este mês. Contamos com a participação da 
Sr.ª Antonina Vendrell Silva e do Sr. Raul Silva Neto, ambos vieram conhecer as atividades 
realizadas com as gestantes, porque pretendem se unir ao grupo como voluntários. 

Houve uma breve apresentação sobre a Casa de Francisco de Assis e as atividades realizadas, 
mantidas com o apoio do voluntariado e dos eventos realizados pela casa, seguida de uma roda 
de conversa, na qual inicialmente as gestantes se apresentaram e falaram sobre o momento da 
gestação e as mudanças ocorridas nas suas vidas. Apesar de serem informadas, durante a 
entrevista social, que se quisessem, poderiam trazer o futuro pai dos seus filhos e que a 
participação deles seria muito importante, para o próprio entender sobre a responsabilidade do 
homem no processo de formação dos bebês. Neste encontro não houve a participação 
masculina. Duas gestantes vieram acompanhadas, uma pela amiga e madrinha da criança, a 
outra pela filha mais velha. 

Os temas abordados, na roda de conversa, foram os mesmos dos encontros anteriores.   

Logo após ao lanche oferecido, foi pedido que as gestantes avaliassem o encontro. Elas 
elogiaram o grupo como sendo muito produtivo e informativo. 

  

ABRIL/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 0 

Em virtude da Pandemia do Covid 19 e solicitação por parte das autoridades competentes para 
que a população faça o isolamento social, como forma de conter a contaminação pelo vírus, 
evitando assim um colapso na Saúde Pública Brasileira, a Casa de Francisco de Assis necessitou 
suspender suas atividades sociais. 

As atividades realizadas com as famílias, de um modo geral, atendem aos critérios da Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, que tem como objetivo o apoio às famílias, 
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ampliação da capacidade protetiva, autonomia, protagonismo, participação social e acessos, 
visando fortalecer recursos para a superação das situações adversas vivenciadas. 

O trabalho realizado com as gestantes, conta com o apoio do voluntariado na captação de 
roupinhas de bebês e montagem dos enxovais. No entanto, as voluntárias são pessoas que 
fazem parte do grupo de risco para o Covid 19 e neste primeiro momento optamos por não 
expor ninguém ao risco. Por esta razão não houve entrega de enxovais, no mês de abril. 

Entendendo que o momento é de crise nos organizamos para em maio retornar com a entrega 
dos enxovais, no sentido de auxiliar as famílias que neste momento estão ainda mais 
necessitadas desse apoio. 

MAIO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 11 

 A instituição ainda continuava com parte de suas atividades sociais interrompidas. O grupo de 
gestantes só irá retornar quando for seguro para todos os envolvidos. No entanto, nosso 
compromisso com a assistência social, nos motivou a criar estratégias de atendimento para estas 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Por esta razão, as gestantes que nos procuraram solicitando enxovais de bebê, como forma de 
evitarmos aglomerações, foram agendadas para virem buscar os mesmos, mediante uma prévia 
avaliação social, cada uma em uma data e horário diferente, neste momento receberam 
orientações e puderam sanar suas dúvidas. Todas relataram que além da dificuldade financeira, 
devido ao fechamento do comércio não essencial, não encontraram lugar para comprar alguns 
dos itens referentes à composição do enxoval. 

Para que tudo isso acontecesse, foi fundamental a mobilização de voluntários em busca de 
recursos financeiros e doação de roupinhas para a montagem dos enxovais. 

JUNHO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 01 

Ainda com as atividades interrompidas, devido à pandemia do COVID 19, atendemos com o 
horário reduzido, de forma a não deixar nosso público desassistido nesse momento em que 
tanto precisam de nosso apoio. No mês de junho, não tivemos uma grande procura, apenas uma 
gestante veio à instituição solicitar o enxoval. Passou pela entrevista social, foi orientada, teve 
suas dúvidas esclarecidas e recebeu o benefício. 

JULHO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 11 
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A instituição, com parte de suas atividades sociais interrompidas, devido à pandemia do 
COVID19, se organizou de forma a não deixar que as gestantes em situação de vulnerabilidade 
social ficassem sem enxovais de bebê. Neste momento em que a população enfrenta alto índice 
de desemprego e muitas famílias ainda não conseguiram acessar o Benefício Emergencial do 
governo, ele é de grande auxílio. As gestantes que procuraram ou foram encaminhadas à 
instituição com essa demanda, foram agendadas para comparecerem em horários diferentes, 
quando passaram por entrevista social, receberam orientações, puderam tirar dúvidas sobre a 
gestação, parto e pós-parto, e receberam o enxoval. 

AGOSTO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 04 

Dando continuidade à distribuição de enxovais durante o período da pandemia do COVID 19, a 
instituição buscou formas para atender às gestantes que vieram em busca de enxovais de bebê. 
No mês de agosto, atendemos apenas 4 gestantes, em contraponto com o mês de julho que 
teve uma maior procura para o recebimento do enxoval. Essas gestantes passaram por 
entrevista social e receberam orientações sobre a gravidez, parto e pós-parto, além do enxoval.  

SETEMBRO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 00 

Não houve procura por enxoval de bebê no mês de setembro. 

OUTUBRO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 04 

Dando seguimento às atividades realizadas no período da Pandemia do Covid 19, as gestantes 
que procuraram a instituição com o objetivo de receber um enxoval para bebê, passaram por 
uma avaliação social e. após a avaliação, receberam orientações, concernentes ao estado 
gravídico, parto e pós-parto e ganharam o enxoval. 

NOVEMBRO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 04 

Seguindo às propostas de atividades, realizadas no período da Pandemia do Covid 19, no mês 
de novembro, as gestantes que vieram à instituição em busca de um enxoval para bebê, por não 
terem recursos para comprarem, passaram por uma avaliação social receberam orientações, 
concernentes ao estado gravídico, parto e pós-parto e ganharam o enxoval. Com a pandemia, 
houve uma diminuição na procura pelos enxovais de bebê. Atendemos 3 gestantes, com entrega 
de 4 enxovais, por haver uma gravidez gemelar. 
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DEZEMBRO/2020 

Equipe: Ana Paula Mascarenhas 

Quantitativo de kits: 04 

No mês de dezembro, ainda com as atividades do Grupo de Gestantes suspensas, não houve 
uma procura muito grande por enxovais de bebê, apenas 4 gestantes procuraram a instituição 
para requerer o benefício. Como ainda não voltamos com o grupo, apenas cadastramos as 
mesmas, realizamos a entrevista social, oferecemos as devidas orientações e entregamos o 
enxoval. 

 
 

3. Espaço de desenvolvimento Santa Clara/ Creche Santa Clara: 
 

Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
a fim de prevenir situações de risco social por meio de acolhimento, do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições. Atende 72 crianças com idades que variam de 2 a 5 anos e 11 
meses. Durante o período de 09 horas diárias, fazem 4 refeições diárias, sendo acompanhadas 
por Pedagogas e orientadas pelos modernos princípios da Pedagogia. A creche oferece também 
atendimento completo na área da saúde, com assistência dentária preventiva, pediátrica, de 
fonoaudiologia, psicologia e nutrição. 

 
Mês e Ano do Início: 03/1996 

 
Mês e Ano para Término: Ação continuada 

 
Meta anual de atendimento Prevista / executada: 72 crianças de 2 a 5 anos e onze meses em 
situação de vulnerabilidade. 

 
Algumas atividades desenvolvidas em 2019: 
 

● Capoeira – Ministrada por voluntário integrante do projeto “Brincadeiras de Angola” 
- Utilizam a Capoeira como raiz pedagógica, baseado nos em ensinamentos 
ancestrais, como o valor da comunidade e da oralidade, para enfatizar os conceitos 
de Cultura de Paz, de resolução não violenta dos conflitos, da democratização do 
conhecimento e da autonomia da criança. 

● Contação de histórias. 
● Educação Física- Atividade de estímulo à psicomotricidade através de atividades 

lúdicas, desenvolvendo a consciência corporal, de espaço e tempo.  
● Brincando a criança lida com dados da realidade e com a de seus companheiros, 

ouvindo e coordenando seus pontos de vista junto aos do outro, socializando-se e 
aprendendo a cooperar, estabelecendo relações entre o novo e o conhecido, 
atribuindo novas significações ao repertório de sua vida. 
 

Palestras às famílias abordando a questão da imposição de limites, castigos e violência 
doméstica. Encaminhamento à rede socioassistencial, quando necessário, visando o 
acompanhamento de cada caso. Objetivando a inserção social das pessoas carentes, as palestras 
buscam a conscientização das famílias, sobre seus direitos segundo a nossa Constituição nas 
áreas de Saúde, Trabalho, Justiça e Cultura. 
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●     Horta – “Arboreum, Manfred” - Tem como objetivo desenvolver a capacidade de 

observação, a habilidade de cuidados com a natureza e com o outro e a produção e 

ingestão de alimentos saudáveis; 

● Festa das Mães; 
● Festa Junina; 
● Festa do Colégio Corcovado; 
● Espetáculo Circense – Centro de Desenvolvimento Criativo; 
● Festa de Páscoa; 
● Festa Arraiá do Bem Clube Monte Líbano; 
● Projeto Circo Turma da Mônica – Teatro Oi Casa Grande; 
● Chaim Xyz Produções – Turma da Mônica; 
● Teatro Circulação Natal Mágico; 
● Semana da Criança; 
● Borboletário; 
● Festa de Encerramento no “Se Essa Rua Fosse Minha”. 

 
Atividades referentes ao projeto político pedagógico realizadas em 2020: 
 

● O ano, na Creche Santa Clara, começou com o projeto “Tudo bem ser diferente!”, 
trabalhando o respeito às diferenças e a singularidade de cada ser humano. Foram 
abordados assuntos como preconceito racial, pessoas com deficiência, entre outros. 

● Devido a pandemia do Coronavírus foi imposto o isolamento social, no dia 16 de março 
de 2020 recebemos o comunicado da Secretaria Municipal de Educação informando que 
as aulas deveriam ser suspensas em todas as creches e escolas, conveniadas ou não, à 
Prefeitura do Rio de Janeiro.  - Decreto nº47429 de 15/03/2020 da Secretaria Municipal 
de Educação. 
Por orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
professores e alunos tiveram que deixar de conviver presencialmente. O Setor 
Educacional, se viu obrigado a reinventar-se, houve a necessidade de se trabalhar 
remotamente. 

● Preparamos uma nova proposta pedagógica, pensando sobre a educação à distância 
para as 72 crianças de 02 anos a 05 anos e 11 meses (Turmas do Maternal I ao Pré – 
Escola II), atendidas pela Creche Santa Clara e organizamos estratégias para planejar 
atividades compatíveis com as diferentes faixas etárias, nos contextos atuais, em tempo 
de Pandemia do Covid 19. 
Os principais questionamentos, levantados nas reuniões da equipe, foram: 

- Por que a tecnologia caminha tão distante do dia a dia das creches e pré-
escolas? 

- Por que salas de creche e pré-escola raramente contam com recursos de 
informática? Na maioria não há nem um simples computador conectado à 
internet. 

- Por que na maioria das escolas de educação infantil a criança não vivencia 
experiências tecnológicas cotidianas, relacionadas ao currículo? 

- No universo de professores de creches e pré-escolas, quantos possuem recursos 
tecnológicos de qualidade em seus locais de trabalho? E em casa? 

- A quais recursos tecnológicos os alunos da creche têm acesso? E seus 
responsáveis? 

Nesse contexto, a Creche Santa Clara precisou criar estratégias para manter o elo com suas 
crianças, permanecer presente na vida delas e de seus responsáveis. 
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A Equipe Pedagógica, com a Coordenadora Pedagógica e a Diretora da Creche, reformulou o 
Plano Anual de 2020, para auxiliar no planejamento de atividades em tempo de isolamento 
social. 
 

 

ROTEIRO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES: 

  

  

1.Palavras importantes para o momento: 

   

•Mudanças nas rotinas – de professores, 

gestores, crianças e famílias 

•Periodicidade: pensar no número, na 

frequência e na constância das propostas 

•Tecnologia – o que está disponível para as 

equipes e para as famílias? 

•Flexibilidade – nos recursos, nas estratégias, 

nos tempos e nos materiais 

•Paciência – diz Madalena Freire que “o 

desafio de todo educador é educar sua 

paciência” 

•Avaliar o processo e planejar – avançar a 

partir do registro, da reflexão/avaliação e do 

replanejar. 

  

  

2.Comunicação: público, recurso e 

estratégia 

  

• Público: 

•Com equipe: planejar e trocar estratégias, 

recursos e aprendizagens 

•Com famílias: Distribuição das Cestas 

Básicas mensalmente 

•Com crianças: A Equipe Pedagógica 

confeccionará mensalmente um Kit com 

atividades impressas, para cada criança da 

Educação Infantil. Assim os alunos terão 

atividades para fazerem em casa no período 

de isolamento social. Cada turma e aluno 

levará o Kit Pedagógico com atividades da 

sua faixa etária. 
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3.Registros: 

  

•Pedagógico: acompanhamento, 

reflexão/avaliação e planejamento 

•Relatórios: Administrativo e Diretoria da 

CFA, CMDCA, ACREPERJ e outros órgãos. 

•Estratégias para o registro: Print de telas 

•Devolutivas/ Relatórios 

•Dos professores para as crianças e as 

famílias: estratégias de devolutivas (é 

importante dar retorno, deixar claro que 

recebeu e viu o que foi enviado e passar 

mensagens e comentários positivos) 

  

  

4.Planejamento das propostas: 

  

     * Como as crianças pequenas estão em 

pleno pico de desenvolvimento, qualquer 

hora do dia é uma oportunidade para 

estimular ainda capacidade matemática, 

pensamento lógico, inteligência emocional e 

autorregulação. A capacidade de se 

organizar e saber lidar com as dificuldades 

podem ser trabalhadas com o 

estabelecimento de rotinas. 

       *Da escovação do dente ao banho, 

escolha de roupa e separação de materiais 

para as atividades, a criança deve estar 

atenta e participando ativamente das tarefas, 

sujeito que faz. 

  

5- Uso da Internet como aliada: 

  

     *Como levar o ensino para estas crianças 

num momento de isolamento social? A 

internet e suas tecnologias, para algumas 

instituições de ensino, surgem como 

resposta. 

Adotamos o recurso pedagógico, de distribuir 

materiais impressos das atividades, com 

cronograma das tarefas diárias. “A ideia de 

distribuir material impresso foi pensada para 

atender aos alunos e responsáveis que não 

tem familiaridade com a “internet”. Uma forma 

que encontramos de facilitar o ensino e deixá-

lo mais acessível. 

  

6 - As ferramentas de comunicação em 

meio digital: 

  

* A Creche Santa Clara adotou estratégias de 

acordo com seus objetivos educacionais. 

Dentre os meios que estão sendo mais 

utilizados estão, o aplicativo “Zoom”, 

“Youtube”, grupos de WhatsApp, dentre 

outros. 

  

          
  
 Kit pedagógico 

  
A Equipe Pedagógica confeccionou um Kit Pedagógico com atividades impressas, lápis cera, 
massa de modelar, tinta guache, cola branca, cola colorida, além de lápis de escrever e borracha 
para o Pré-Escola I e Pré-Escola II, para cada criança da Educação Infantil. Assim os alunos 
tiveram atividades e materiais para fazerem em casa no período de isolamento social. Cada 
criança levou o Kit Pedagógico com atividades da sua faixa etária e, mensalmente, no dia em 
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que as famílias compareceram à CFA para pegar a cesta básica, receberam novas atividades 
impressas. O objetivo do Kit de Atividades foi fazer com que as crianças despertassem o desejo 
de continuar sua escolarização, mesmo que à distância, trabalhar os conteúdos pedagógicos, a 
coordenação motora, percepção visual, escrita e tônus muscular.  
O Kit foi um sucesso, agradou às crianças e responsáveis. 
 

  
   

Principais Desafios para a Equipe Gestora, Professores e Auxiliares e para os Responsáveis 

● Reformular as aulas para videoaulas em curtíssimo espaço de tempo, sem ter 
experiência para realizar as gravações das videoaulas. A Equipe teve que se adaptar a 
esse novo modo de ensinar. Junto com os responsáveis, tiveram que aprender a fazer 
com que as crianças menores se mantivessem interessadas no conteúdo, e não se 
distraíssem, mesmo à distância.  

● Criar planos para uma possível reabertura da creche. Novos decretos a cada mês com 
informativos de como fazer essa reabertura e com medidas preventivas que estavam 
bem distantes da nossa realidade financeira como instituição filantrópica (sem fins 
lucrativos).  

● É muito importante ter em mente, para que o período não seja frustrante para a família, 
uma vez que pais não são educadores, mas mediadores temporários, e a ideia de que é 
preciso dar conta de tudo pode levar ao estresse tóxico para adultos e pequenos. 

   

4. Serviço de Atendimento Especializado: Serviço de Proteção Social Básica – 
Complementa o trabalho social e fortalece a convivência familiar e comunitária. 

 
Mês e Ano do Início: 06/1980 

 
Mês e Ano do término: Ação continuada 

 
Meta anual de atendimentos prevista: Atendimentos gratuitos, com dia e hora marcada, 
realizados por profissionais voluntários. Previstos 700 atendimentos no ano de 2019. 

 
Meta anual de Atendimentos Realizada: Em 2019 foram atendidos entre crianças, jovens, 
adultos e idosos 173 indivíduos, que usufruíram de um total de 1.595 atendimentos gratuitos. 
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Em 2020, devido a pandemia os atendimentos caíram bastante, vários dos voluntários são do 
grupo de risco, os usuários do programa não têm, em sua maioria, facilidade para atendimentos 
online e com isso não puderam continuar os atendimentos. Uma psicóloga continuou com 
atendimentos online para usuários que já eram seus pacientes e tinham acesso à internet de 
boa qualidade, tendo, inclusive, começado a atender remotamente alguns novos pacientes que 
procuraram a CFA com essa demanda durante a pandemia.  
    
Nos atendimentos psicológicos e oftalmológicos os usuários foram majoritariamente crianças e 
adolescentes, nos atendimentos cardiológicos pessoas de ambos os sexos, em sua grande 
maioria na faixa etária acima de 40 anos. Nas outras especialidades da área de saúde os usuários 
foram pessoas de todas as idades e nos serviços jurídicos adultos.  
 
 

5. Infância e Família: uma descoberta na escola: Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos – Serviço de Proteção Social básica 

 
Mês e Ano do Início: 03/2019 
 
Mês e Ano do término: Ação continuada 
 
Meta anual de atendimento Prevista / executada: Inclusão das famílias no início do processo 
educacional de seus filhos, em articulação com o Projeto Político Pedagógico da Creche Santa 
Clara. Conta com a participação de metade dos responsáveis pelas 72 crianças em pelo menos 
um dos encontros - 36 responsáveis. 
A média de responsáveis participando a cada encontro foi de 20, durante o ano responsáveis 
por 39 das 72 crianças participaram de pelo menos 1 encontro.  
 
Atividades desenvolvidas: 
 
MARÇO / ABRIL: 
 

Iniciamos as atividades, com as famílias, no dia 27/03 com o objetivo de apresentar a 
proposta do projeto e propiciar uma escuta qualificada, levando os responsáveis a colocarem os 
seus anseios e perspectivas. Os nossos encontros ocorrem às quartas-feiras, após o horário de 
entrada das crianças, e tem duração de 1 hora. 
Neste primeiro encontro, contamos com as presenças da Diretora, Márcia Barbosa, 
acompanhada da Psicóloga voluntária, Ana Cristina Aguiar, da Assistente Social, Ana Paula 
Mascarenhas e da Gerente Administrativa da CFA, Janet Jabour.  
Momento de acolhida e apresentação do projeto, no intuito de que seja um espaço de troca e 
formação de vínculo entre a creche e as famílias dos alunos, para o alinhamento do Projeto 
Político Pedagógico, da Creche Santa Clara, cujo tema é “Na construção do SER” de forma 
integral através das descobertas:  

• “QUEM SOU EU?” 
• “QUEM SÃO OS OUTROS?” 
• “ONDE ESTOU?” 
• “PARA ONDE VOU?” 

A psicóloga, Ana Cristina, realizou um trabalho de meditação, com o objetivo da busca pelo 
autoconhecimento. O momento permitiu o trabalho de consciência corporal, através da 
respiração, seguida da reflexão sobre as questões acima. De acordo com o planejamento da 
dinâmica, os responsáveis se apresentaram colocando suas vivências a partir da infância, 
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adolescência, idade adulta, questões familiares, tais como: o vínculo materno, a importância da 
responsabilidade do pai em todo o processo de formação da criança e a participação da rede de 
apoio sociofamiliar (avó, avô, padrinho, tio). 
Surgiram, por parte das famílias, sugestões de temas para os próximos encontros: 

• Informações sobre problemas do cotidiano que possam ser resolvidos através 
do diálogo; 

• A ideia de um café da manhã com proposta de estreitar os vínculos do grupo; 
• Espaço de troca para pensar a vida e as atitudes, aprendizado sobre a aventura 

de ser mãe; 
• Acompanhamento do desenvolvimento da criança, no ponto de vista acadêmico 

e pessoal; 
• Informações sobre direitos sociais e comunitários (segurança, saúde, valores 

familiares, orientação sexual na escola, dentre outros); 
• Fortalecimento para saber lidar com os problemas da vida; 
• A troca como espaço para melhor lidar com os desafios familiares; 
• A representatividade da figura paterna e suas consequências; 
• A comunicação e interação entre a creche e as famílias; 

Em continuidade ao projeto, no 2º encontro, no dia 03/04, realizou-se a dinâmica do barbante 
com o objetivo de que cada participante relatasse a importância do objeto que foi solicitado 
anteriormente. O objeto em questão, teve como finalidade servir como símbolo de um 
momento importante vivenciado durante sua trajetória de vida.  Após o relato do referido 
objeto, o participante se incumbiu de escolher uma outra pessoa para passar o rolo de barbante, 
não sem antes entrelaçar o mesmo entre seus dedos. Ao final foi possível que todos 
observassem a formação de uma teia (rede). A reflexão da dinâmica girou em torno das histórias 
contadas e de como elas estão interligadas entre si. 
Finalizando o encontro exibimos o vídeo “Vida Maria”, complementando a reflexão gerada pela 
proposta da dinâmica. E para a avaliação pedimos que cada um falasse apenas uma palavra 
sobre importância do encontro para o grupo. 
Palavras que surgiram como avaliação: Determinação, relembrar, bom, perseverança, lutar, 
afeto, esperança, carinho, atitude, maravilhoso, gratidão, amor, felicidade, evolução, empatia, 
construtivo, Marias e redes. 

No dia 10/04, aconteceu o 3º encontro, a dinâmica teve como proposta trabalhar a letra 
da música “Rock Estrela”, do cantor/compositor Léo Jaime. A reflexão em torno da letra da 
música e, de como poderíamos, a partir dela, percebermos o nosso lugar no mundo. A música 
trabalhada por partes (4) - Quem sou eu? E quem é você?  De onde se vem? Para onde se vai? - 
à medida que a música avançava o grupo se subdividia em grupos de três ou quatro pessoas 
para que cada um refletisse a partir de sua vivência cotidiana e compartilhasse com os demais.  
Finalizando, sugerimos que os grupos pensassem em uma apresentação e a compartilhassem 
com todos. Cada grupo escolheu se expressar de uma forma diferente, tivemos duas 
apresentações na forma de poema, no qual os grupos se utilizam da letra da música e tivemos 
uma apresentação teatral (mímica), também trabalhando a letra da música, expressando o 
cotidiano desse grupo e o que cada um faz de sua história de vida.  
Dentre os poemas surgiram sonhos de viajar para a Europa, voltar a morar no Rio de Janeiro, 
pois houve necessidade de mudança para a Baixada Fluminense, no entanto, o trabalho 
continuou próximo ao seu antigo local de moradia. Desejo de retornar à sua terra natal, 
Fortaleza, desejo fazer faculdade. A história de vida de quem foi “mãe aos 19 anos e após 6 anos 
uma nova surpresa: mais uma boca para sustentar”, de quem vive sozinha com a função de criar 
e sustentar uma casa e duas crianças e de quem precisou renunciar ao emprego para dedicar 
mais tempo ao filho. 
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Durante a avaliação, uma das responsáveis disse que era muito importante esse momento de 
troca, até mesmo como apoio psicológico. Surgiram também, por parte dos responsáveis, o 
desejo de que essa relação, construída nos encontros, atravessassem os muros da instituição e 
que eles pudessem levar seus filhos para eventos culturais, cinemas, parques de diversões etc. 

No 4º encontro, em 17/04, trabalhamos com temas relacionados à Literatura e a 
mobilização para a leitura. A acolhida surgiu a partir de um exercício de relaxamento e 
meditação, com todos os participantes de olhos fechados e atentos à respiração, relaxando 
todas as partes do corpo. 
A ideia dessa meditação, foi o “despertar para a infância” para que relembrassem o primeiro 
contato que tiveram com um livro em suas vidas e, de como foi a relação com o primeiro livro. 
Passado o primeiro momento, solicitamos que cada um levantasse e pegasse um livro (os livros 
de literatura infantil, estavam dispostos sobre duas mesas) aquele que mais lhes chamasse 
atenção depois que todos estavam com os livros em mãos, solicitamos que dissessem qual o 
significado do livro escolhido por cada um. Cada participante falou sobre sua escolha e foi 
possível perceber que elas estão atreladas às suas histórias de vida: - título, imagens, o formato 
do livro, os personagens e uma palavra. A partir das escolhas, surgiram relatos das histórias de 
vida de cada participante.  
Contamos, também, com a participação da voluntária Magda Lúcia Valente Muniz, que é 
professora universitária e desenvolve um trabalho de leitura com as crianças, que relatou o 
quanto as crianças são participativas e demonstram o gosto pela leitura e fazem perguntas 
diversas, por exemplo, na curiosidade de saber quem é o autor do livro. 
Após esse momento, exibimos o vídeo “A menina que odiava livros”, que proporcionou diversas 
leituras, chamando à reflexão sobre o que é primordial além de se ter livros disponíveis para a 
leitura das crianças. A importância da relação que se estabelece, com o fato de alguém 
apresentar histórias e, desta forma proporcionar a atenção e relação com o livro, as histórias, 
os personagens, a curiosidade, a imaginação, a surpresa e o desejo em adquirir conhecimento. 
Finalizamos, formando um grande círculo para que todos contassem uma experiência marcante 
com um livro que já leram e fechamos com a seguinte reflexão: “Existem momentos na vida em 
que o livro passa a ser uma ‘coisa chata’, e precisamos reencontrar o prazer de estar com ele 
como algo que liberta e provoca o encontro com os outros.” 

 
Em nosso 5º encontro do mês de abril, dia 24/04, devido ao feriado, alguns responsáveis 

esqueceram da reunião, tivemos apenas 10 participantes. Por essa razão optamos por uma roda 
de conversa para avaliarmos o trabalho realizado ao longo destes quatro encontros. 
Solicitamos que cada um(a) nos relatasse no que o trabalho realizado, todas às quartas-feiras, 
reverbera em seu cotidiano e nas relações com seus filhos. Foi um importante momento de 
escuta e de troca. Surgiram questões relacionadas à importância de se trabalhar as questões 
culturais e de leituras, com sugestão para a divulgação de eventos gratuitos para que as famílias 
possam acessar as informações, e agendamento de um passeio para a integração do grupo. Uma 
responsável relatou que o contato com as histórias de outras pessoas trouxe outro significado 
para a sua história de vida, o que nos remeteu ao cerne de nossa proposta inicial: o EU, os 
OUTROS e o nosso lugar no mundo. 
Abordamos temas que trabalharemos nos próximos encontros, partindo de sugestões trazidas 
por todos, tais como: o preconceito, o cotidiano e a transformação do SER. Não teremos reunião 
na próxima semana por causa do feriado e no dia 08/05 teremos uma palestra com a voluntária 
Simone, dentista que atende as crianças da Creche Santa Clara, que irá abordar o tema 
relacionado a higiene bucal. 
 
MAIO: 
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Em nosso 6º encontro, dia 08/05, contamos com a presença da dentista voluntária, 
Simone Novaes que foi convidada para falar com os responsáveis sobre o trabalho que realiza, 
com as crianças da Creche Santa Clara e abordar temas relacionados à higiene e saúde bucal. 
Somente 18 responsáveis puderam participar da palestra. 
Em sua abordagem, Simone, discorreu sobre: 

• Estruturas Bucais 
• Estruturas Dentárias (camadas, funções, importância e localização) 
• Gengiva 
• Uso inteligente do açúcar 
• Higiene oral 
• Algumas doenças orais (periodontite, gengivite) 
• Importância do "Dente de Leite" 
• Chupeta / dedo/ mamadeira e suas consequências. 
 

Finalizando, oferecemos aos presentes kits de higiene bucal. 
 

No dia 15/05, 7º encontro, formamos um círculo, por sugestão de Ana Cristina, no qual 
cada integrante do grupo deveria massagear o companheiro à sua frente. Após o período de 
relaxamento exibimos um vídeo “Linhas Tortas”, do Gabriel Pensador, com o intuito de 
incentivarmos no grupo debates sobre as recordações do primeiro contato, de cada um, com a 
linguagem escrita, para trabalhar as leituras do mundo. 

A apresentação do vídeo nos possibilitou o trabalho sobre a escrita de cada um e a reflexão 
sobre a importância de se representar o mundo através da inscrição subjetiva, tendo em vista 
que desde os primórdios a escrita é importante até mesmo para a identificação de um povo e 
seus costumes. Solicitamos que em casa, cada um escrevesse um pouco sobre a sua vida e 
compartilhasse com todos no próximo encontro. 

Realizamos uma pequena introdução sobre nossa próxima temática: “QUEM SÃO OS OUTROS?” 
(Identidade e Alteridade), nela abordaremos a importância que o outro exerce em nossas 
escolhas e os impactos trazidos para nossa vida a partir disto. 

No fechamento, exibimos o vídeo em homenagem ao Dia das Mães, comemorado no último 
domingo, e o utilizamos para vincular ao que foi exposto por Gabriel Pensador, em seu vídeo. O 
material utilizado foi o comercial de uma famosa marca de cosméticos, que abordou a conquista 
de um rapaz com Síndrome de Down ao passar para a Faculdade de Direito, no Ceará, e do 
quanto foi importante sua mãe incentivá-lo a percorrer esse caminho. 

No 8º encontro, no dia 22/05, iniciamos com a prática de relaxamento, ministrado pela 
psicóloga Ana Cristina. Depois do relaxamento houve a solicitação para que cada uma 
expressasse no papel o que sentiu durante o processo e, todas resolveram desenhar. Dando 
seguimento à etapa da “Identidade & Alteridade”, exibimos trechos do filme “Escritores da 
Liberdade”, que aborda a importância da escrita e de como ela liberta quem dela se utiliza. 
Logo após a exibição do filme, entregamos às participantes folhas de papel A4 (branca e 
colorida) e pedimos que criassem seus próprios “Diários”, para relatarem suas experiências de 
vida e seus anseios. 

Uma das participantes, conforme solicitado no encontro anterior, compartilhou com o grupo 
uma “carta” na qual relatava sua história de vida, foi um momento emocionante para todo o 
grupo, atendendo a proposta apresentada no filme. 

No dia 29/05, por falta de quórum, optamos por não fazer a reunião, tendo em vista que a 
presença de somente dois responsáveis prejudicaria as atividades previstas, enviamos por 
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WhatsApp um lembrete sobre a importância do grupo e a data do próximo encontro pedindo a 
presença de todos. 

 
JUNHO: 
 

Em nosso 9º encontro, no dia 05/06, iniciamos com a dinâmica “O que me move no 
Mundo?”, as responsáveis conversaram entre si (em pares) e, após cada uma ouvir o que o seu 
par descreveu sobre si, teve a tarefa de apresentar a companheira, a partir das informações 
obtidas. Percebemos, através das apresentações, que os interesses de cada uma possuíam 
pontos de convergência voltados principalmente para a família. 

Na segunda dinâmica realizada, também em pares, a proposta foi de que cada uma fizesse da 
companheira uma estátua e vice-versa (Criador & Criatura). Após, Ana Cristina solicitou que cada 
uma descrevesse em que posição se sentiu mais confortável, criador ou criatura. 

Exibimos o curta-metragem “Cordas”, que conta a história de uma menina que se tornou amiga 
de um menino que tinha paralisia cerebral e, a partir deste encontro, ambos se tornam legítimos 
um para o outro. Refletimos sobre o curta-metragem, algumas responsáveis mostraram-se 
emocionadas pela importância do relacionamento com outro, na perspectiva da aceitação do 
outro, como legítimo outro.  

No dia 12/06, o 10º encontro, intitulado “Café com Valéria”, Nutricionista, voluntária da 
Creche Santa Clara, com o tema nutrição saudável. Em sua abordagem, Valéria falou que a 
alimentação deve ser vista como algo prazeroso, incentivou a inclusão dos pratos coloridos, 
salientando a importância de cada alimento, quanto mais colorido o prato, mais saudável é. 
Falou sobre o consumo de alimentos novos e, que os hábitos alimentares dos pais influenciam 
na alimentação dos pequenos. É importante sempre associar alimentação saudável com 
crescimento, inteligência e saúde com exemplos e explicações sobre os motivos das escolhas 
por determinados alimentos. 

Valéria também abordou o estímulo à autonomia da criança, principalmente no que concerne 
ao hábito de comer sozinha e a importância de se beber bastante água, como forma de 
higienização dos órgãos internos. Abordou também as comorbidades que atingem grande parte 
da população e que matam mais pessoas do que guerras, tais como: obesidade, hipertensão e 
diabetes. 

Para finalizar listou os erros mais comuns que costumamos cometer, tais como: substituir as 
refeições principais, comer biscoitos diariamente, engrossar leite com farinhas, fazer da 
sobremesa um presente (as mesmas devem ser substituídas por frutas), liberar embutidos para 
crianças, principalmente antes dos 3 anos de idade. 

O 11º encontro, ocorreu dia 19/06, dando continuidade ao tema “QUEM SÃO OS 
OUTROS?”, trabalhamos o significado de FAMÍLIA, neste encontro. Iniciamos com uma sessão 
de relaxamento, formamos um círculo no qual cada uma das pessoas presentes massageou 
quem estava à sua frente e vice-versa, foi um momento de descontração em que todas disseram 
que “estavam necessitando de massagem”. 

Após o momento de relaxamento, solicitamos que cada participante definisse FAMÍLIA com uma 
só palavra, que serão listadas conforme definição deles: AMOR, PORTO SEGURO, BASE, 
CONFIANÇA, COOPERAÇÃO, RESPEITO, CORAÇÃO, GUIA, EXEMPLO, LAR, EDUCAÇÃO E RAIZ. 

Exibimos dois curtas-metragens que abordam os diferentes tipos de famílias, o primeiro “Onde, 
senão na Escola?” e o segundo sobre “Diferentes Famílias na Sociedade”, com abordagem nos 
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novos arranjos familiares e o respeito às diferentes famílias que existem. Tendo em vista que, a 
definição do núcleo familiar é, em poucas palavras, um conjunto de laços afetivos, econômicos 
e sociais. Os vínculos de parentesco representam um aspecto formal da família, ou seja, é uma 
forma de entendê-la e “estruturá-la” em perfeita ordem. No entanto, o conceito essencial de 
qualquer família é a relação emocional entre os seus membros e, o papel de um pai biológico 
pode não vir acompanhado de um sentimento de amor, por outro lado, um padrasto pode ser 
considerado como um autêntico pai, da mesma forma em relação à mãe ou madrasta. 

Refletimos também que, nos últimos anos surgiram novos conceitos de família a partir de 
modelos de convivência diferentes dos tradicionais (uniões de fato com ou sem filhos, fusão de 
duas famílias através de um divórcio prévio, uniões entre pessoas do mesmo sexo, dentre 
outros). Lembrando que, de qualquer forma, o conceito (família) não é uniforme e não pode ser 
definida como nos comerciais de margarinas. 

O 12º encontro, em 26/06, com base na temática: “Quem são os todos em nossa vida?” 
teve início com o relaxamento com Ana Cristina, que usou o texto sobre “Direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil”, com música instrumental de fundo. 

Houve, depois, a leitura e reflexão do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, “Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”, além da abordagem aos Direitos Sociais inerentes à pessoa 
humana. Como o tema exige uma abordagem mais detalhada, por solicitação do grupo será 
esmiuçado durante o mês de julho. 

Fechamos com o café da manhã, sugerido pelo grupo como forma de uma maior interação.  

 

JULHO: 

Em nosso 13º encontro, no dia 03/07, a temática abordada versou sobre “Direitos 
Humanos e acessibilidade.” Iniciamos com a técnica de relaxamento, ministrada por Ana 
Cristina, que durante o relaxamento trabalhou os “Chacras”, solicitando que cada participante 
lembrasse um momento de sua infância, um momento que recordasse um sentimento de 
acolhimento e amor.  

A seguir, exibimos o vídeo sobre Direitos Humanos para Crianças, um desenho animado que 
retrata a realidade de quatro crianças, que intervém em diferentes contextos socioculturais para 
defender e garantir os direitos humanos (Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República 2008) e o utilizamos para nosso debate sobre direitos e acessibilidade. 
Buscamos, junto aos participantes do grupo, uma reflexão com relação ao assunto abordado no 
vídeo: trabalho infantil, direito à educação, respeito às culturas, direito de ir e vir, o direito de 
brincar, dentre outros. 

No dia 10/07, o 14º encontro, atendendo à solicitação da Direção da Creche Santa Clara, 
o nosso encontro foi em torno do lançamento do Projeto “Infância, Ontem e Hoje: Brinquedos 
e Brincadeiras”, que vem de encontro com o objetivo de entrelaçarmos as atividades realizadas 
com as crianças e as suas famílias, de acordo com Projeto Político Pedagógico (PPP). 

O projeto, de forma lúdica, adentra a proposta do “EU e o OUTRO”, que já está em andamento. 
Que tem como objetivo possibilitar à criança, a construção da linha do tempo com vivências do 
ontem e do hoje através de brinquedos e brincadeiras antigas e atuais. O projeto proporcionará 
a interação não só dos alunos, como também de toda a comunidade escolar. A abertura, 
realizada pela Direção da Creche Santa Clara, com abordagem sobre a importância do projeto, 
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enfatizando todos os aspectos de desenvolvimento infantil, com destaque ao emocional e 
quanto a participação familiar nesse processo. 

Para ilustrar a proposta, exibimos o vídeo “O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=bvqmjL_8CXA, a história de um homem que era 
apaixonado por caixas e por seu filho e, se utilizava das caixas para demonstrar esse sentimento 
à criança. Após a exibição do vídeo, a psicóloga Ana Cristina, sugeriu ao grupo realizar um 
relaxamento, através da meditação. Durante o processo, solicitou que retornassem a um 
momento importante da infância e que trouxessem mentalmente o brinquedo ou brincadeira, 
que foi significativo/a durante esse momento. Depois da meditação, houve a entrega de papéis 
e lápis para que cada um desenhasse o brinquedo ou a brincadeira que marcou a sua infância, 
comentasse sobre o desenho e o colocasse na caixa colorida com o nome do responsável, da 
criança e da turma. Cada um discorreu sobre o desenho e o significado dele na sua memória, 
assim como, a relação de afetividade com o objeto retratado.  

Durante a descrição do desenho, percebeu-se que as brincadeiras sinalizadas e realizadas pelos 
participantes com seus pais, foram as que mais surgiram. A partir daí, sugerimos ao grupo uma 
reflexão do quanto o “OUTRO” se faz presente nas nossas vidas o tempo todo. 

Finalizando a reunião, a Direção e Coordenação da Creche Santa Clara, falou ao grupo sobre a 
importância da participação das famílias, como voluntárias, nos eventos realizados em prol da 
Creche. 

O 15º encontro, ocorreu dia 17/07, em continuidade ao projeto proposto pela Direção da 
Creche Santa Clara, trabalhamos com as famílias a “Bola dos Sentimentos”, Ana Cristina 
coordenou a atividade. Organizou-se uma grande roda e cada um recebeu um balão de gás e 
um pedaço de papel no qual escreveram uma palavra indicando um sentimento. Feito isso, 
enchemos balões, com os bilhetes dentro. Solicitamos que jogassem o balão para o alto e não o 
deixassem cair, após essa atividade cada um deveria escolher um companheiro da roda para 
passar seu balão e quem o recebesse deveria estourá-lo e ler o sentimento colocado dentro 
dele. 

Exibimos o vídeo “Brincando de Papel - A CAIXA”, 
https://www.youtube.com/watch?v=Cn3AGUzqe28 , durante a exibição solicitamos que cada 
participante retirasse da caixa um desenho feito pelas crianças da creche, desenhos esses 
trabalhados de acordo com a proposta do livro “O Homem que amava Caixas”. Solicitamos que 
cada um fizesse um brinquedo de papel e colocasse o nome de seus filhos e turma, pois cada 
“brinquedo” confeccionado seria entregue a eles. O grupo participou ativamente e com 
bastante zelo na produção solicitada. Surgiram: barquinhos, balões, chapéu de soldados, 
cachorrinhos, gaivotas e desenhos. 

Uma responsável, ao terminar, informou que estava participando do encontro pela primeira vez 
e se sentiu maravilhada com o trabalho realizado, afirmando que voltará outras vezes. 

O 16º encontro, em 24/07, iniciou com um relaxamento chamando a atenção para a 
respiração, partes do corpo e chacras, seguido de meditação do útero materno aos dias de hoje. 
Algumas pessoas falaram sobre os seus pensamentos e imagens que surgiram ao longo da 
meditação, parte de suas histórias e marcas de suas vidas. 

Em seguida, houve a apresentação de uma caixa enfeitada, com um espelho dentro.  Solicitou-
se que cada participante abrisse a caixa, olhasse o que tinha dentro, guardasse segredo já que o 
que veriam, era algo muito especial e importante.  
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Após todos se perceberem refletidos no espelho, a proposta foi de que contassem o segredo. 
Alguns pontuaram suas percepções de vida e mudanças ocorridas (físicas e emocionais), outros 
apenas demonstraram emoção, ou sentiram a necessidade de se cuidar mais. Todos os 
participantes tiveram a experiência de encontrar as suas marcas e expressões, com exceção de 
uma das pessoas presentes que disse não ter visto nada. 

Ao som da música do vídeo “Aquarela” https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0, 
houve a distribuição de papéis na cor azul com um pinguinho de tinta. A partir do pinguinho de 
tinta, cada um(a) desenhou e expressou o seu amor para o filho(a) e colocou na caixa do projeto, 
para que depois as professoras entregassem às crianças, na sala de aula. Dando assim 
continuidade às atividades que compõem o projeto. Fechamos esse momento com a reflexão 
do que cada um encontrou, construiu e levará para si.  

Algumas pessoas disseram que encontraram paz, outras companheirismo, força para viver o dia 
a dia, a importância de se perceberem e um responsável disse que esses momentos estão 
fazendo a diferença para a sua semana atribulada e de muito trabalho. 

Finalizando o Projeto “Infância, ontem e hoje: Brinquedos e Brincadeiras”, o 7º encontro, no dia 
31/07, iniciamos com o relaxamento, coordenado por Ana Cristina. Após esse momento, 
abrimos para que as pessoas falassem um pouco sobre a experiência vivida e surgiram relatos 
da importância dos encontros como um momento de trocas e aproximação com o ambiente 
escolar e o impacto causado nas suas relações com as crianças. 

Distribuímos aos presentes os desenhos feitos pelas crianças, a partir do pingo de tinta no papel 
azul, conforme a música “Aquarela”, do Toquinho. Trabalhamos, também, a importância da 
presença dos responsáveis nas reuniões, a partir do sentimento de alguns que ficaram sem 
receber o desenho, devido às crianças que faltaram no dia anterior e não fizeram o desenho. A 
partir desse momento, refletimos sobre as crianças que deixaram de receber nesse período os 
desenhos de seus pais que não participaram das reuniões. 

Houve o convite aos responsáveis para que escrevessem um bilhete para seus filhos, num 
coração distribuído aos mesmos, e colocassem numa grande caixa para retornar às crianças. 
Encerramos o encontro numa ciranda de roda, ao som da música “Redescobrir”, de Elis Regina. 

 
AGOSTO: 

Em nosso 18º encontro, no dia 07/08, realizamos a acolhida com uma breve avaliação 
sobre o nosso momento de sábado, 03/08 Culminância do Projeto. Relembrando o clima de 
alegria, relações em família, construções das brincadeiras e emoção. Logo após, houve a 
exibição do vídeo “O Burro Teimoso” para reflexão sobre o processo vivenciado até aqui. Os 
responsáveis fizeram depoimentos sobre o quanto foi importante o momento vivido, para aliviar 
o cansaço do dia a dia, melhorar a relação com os filhos e obter novos aprendizados. 
O texto de Madalena Freire, serviu de reflexão para o grupo avaliar o processo – Quem Sou Eu? 
Quem são os Outros? Quais os momentos mais importantes, as conquistas e os impasses que 
tiveram nesse processo? Pensando sua experiência na creche Santa Clara, as relações das 
famílias, com a coordenação e direção, com as professoras e demais funcionários e voluntários 
e com esse grupo. 
Quando olho o meu percurso vivido até aqui, percebo que tive ímpetos de fugir? Quando, pelo 
contrário, “peitei” o conflito, o confronto comigo mesmo, com os outros, neste grupo? 
Decidindo ficar e continuar a travessia. E quando fiquei no esconderijo de meu medo, de minha 
ansiedade, de meu silêncio, de minha omissão, alimentando os “meus fantasmas"? 
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Tenho refletido sobre minha resistência, o que tenta impedir que eu continue? Como construo 
a minha abertura para permitir viver esse processo, a minha trajetória? De escrever minha 
história, respondendo: quem sou eu em cada viver? E quem é o outro, diferente de mim? 
Tentando descobrir o que sou diante de mim mesma e perante os outros, perante o grupo? O 
que sou com cada um aqui nesse espaço e na minha vida? 
Venho assumindo minhas ideias, fundamentadas no que penso, busco, sonho e acredito? Como 
busco o conhecimento das coisas do mundo? Como me conecto com as pessoas? Com meus 
familiares, filhos e filhas? 
Como anda a minha curiosidade? E a confiança que tenho em mim e nos outros? Como organizo 
meu dia, mês, ano, a minha vida? 
Como anda minha rebeldia, na construção da minha autonomia? 
Venho me desafiando, me tornando responsável pelos meus atos, me autorizando a ser e estar 
nesse grupo, exercitando a minha autoridade e percebendo a autoridade e responsabilidade dos 
outros? 
Qual vem sendo a minha contribuição para o grupo? e qual vem sendo a minha contribuição 
para o meu processo de vida? 
Qual é a minha conquista mais significativa neste ano, e qual a mais significativa conquista e 
desafio que tenho nesse grupo? Socializo as minhas conquistas e desafios com os outros? 
“Avaliar é retomar os fios do planejamento, questionando o processo vivido e o produto 
construído; para, das constatações do que ainda me falta, gestar um novo vir a ser" 
Finalizando, distribuímos folhas de papel e lápis para que cada participante desse seu 
depoimento com sua avaliação, sobre o que foi mais importante nesse trabalho e quais as 
expectativas para os próximos encontros. 
 

No dia 14/08, 19º encontro, abordamos a temática: “Onde estou? - Educação a mesa”. 
Iniciamos o encontro em torno de uma mesa de café da manhã, cada um(a) trouxe algo para 
contribuir com esse momento. Na mesa, além dos alimentos tinham, também, palavras 
distribuídas (Afeto, laços sociais, saúde, família, hábito, cultura, memórias afetivas, ambiência, 
humanidades, ritual, coletividade, harmonia, sociabilidade, lugar, tempo, espaço, atenção, troca 
de ideias, histórias, música, regras, gastronomia, sagrado, impedir o isolamento, comunicação, 
diálogo, partilha, confraternização, escolha e preparação dos alimentos, receitas, existências, 
presença, AMOR, cuidado, relações, diversão, prazer, nutrição, harmonia, conviver, integrar, 
festejar, celebrar, desejo, necessidade e vontade...) 
Em círculo, em volta da mesa, pedimos para que cada um colocasse um sentimento na mesa e 
pegasse uma ou mais palavras para expressar sobre as suas vivências à mesa. Após esse 
momento, passamos um vídeo da música comer bem - Palavra Cantada, em seguida 
compartilhamos o café da manhã. 

Falamos sobre o trabalho no eixo: "Onde estou?", a importância da presença, a educação à mesa 
que está para além das etiquetas e processos disciplinadores. O essencial é construirmos uma 
educação à mesa com memórias afetivas de nossas histórias e culturas do Brasil, conhecimentos 
e letramentos, linguagens, comunicação e expressão, um espaço pedagógico que proporcione 
viver os direitos das crianças, adolescentes e adultos. 

Encerramos com um forte abraço e o pacto de cada um realizar e contar as vivências de uma 
boa convivência à mesa e, em outros espaços por onde passarão. 

 
O 20º encontro, ocorreu dia 21/08, iniciamos com o relaxamento, trabalhando a 

respiração nas partes do corpo, com sugestão da meditação interior, exercitando nossas 
“cavernas internas”, nossas realidades e imagens internas do mundo. 
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Exibimos o vídeo “Alegoria da Caverna”,  https://www.youtube.com/watch?v=ZBAyHVlzRV0 . 
Logo após a exibição, realizamos as leituras do vídeo, que surgiu do pensamento de um filósofo, 
Platão, na Grécia Antiga e, no entanto, ao trazermos para a atualidade, descobrimos que 
vivemos constantemente em cavernas, sempre a descobrir algo novo. 

Alguns responsáveis descreveram o quanto seus filhos evoluíram com o trabalho diferenciado, 
realizado pela Creche Santa Clara. Falaram das descobertas que as crianças fazem e relatam em 
casa, do quanto isso contribui no desenvolvimento delas. 

No 21º encontro, em 28/08, devido a alguns problemas de saúde recorrentes na Creche, 
utilizamos o grupo, na presente data, para maiores esclarecimentos. A proposta era trazermos 
alguém relacionado à área da saúde, no entanto, não foi possível, devido à incompatibilidade 
de agenda com a equipe de Promoção de Saúde do CMS Manoel José Ferreira. Já solicitamos a 
realização do Programa Saúde na Escola (PSE), que é uma parceria entre a Saúde e a Educação. 

Exibimos o vídeo com abordagem sobre a saúde e os cuidados para evitar viroses em crianças 
de creche. Desta forma sinalizamos sobre os últimos acontecimentos de quadros virais, como: 
gastroenterite e escabiose (sarna), assim como a pediculose. Abordamos a importância de uma 
higiene adequada dos nossos pequenos e exibimos o vídeo de orientação natural para 
eliminação da escabiose. 

 

SETEMBRO: 

Em nosso 22º encontro, no dia 04/09, iniciamos nosso encontro com o relaxamento, 

coordenado por Ana Cristina. Após esse momento, dando seguimento à proposta de “ONDE 

ESTOU”, dispusemos sobre uma mesa algumas imagens e solicitamos que cada um escolhesse a 

figura que melhor lhe representasse. Feito isso, todos deveriam justificar o motivo desta 

escolha. Com a proposta de trabalhar o local de pertencimento, geograficamente falando, de 

cada um. Surgiram relatos que reportavam à infância, à convivência familiar, à violência regional, 

dentre outros. 

No dia 11/09, o 23º encontro, iniciamos com uma dinâmica, coordenada por Ana Cristina. 

Ela dispôs sobre o chão 3 “tapetes”, formados de folhas de jornal, dividindo o grupo em três 

subgrupos que deveriam se posicionar nos tapetes, virando-os em que seus pés tocassem o 

chão. O comando era que somente os pés não poderiam tocar o chão, no início algumas pessoas 

questionaram e disseram que era impossível o feito. No entanto, no decorrer da dinâmica, um 

grupo resolveu sentar-se ao chão com os pés para o alto na tentativa de esticar novamente o 

tapete. Depois refletimos sobre a atividade realizada: desafio proposto, liderança, o comando, 

o compartilhamento do trabalho em grupo, estratégias e diferentes visões sobre o mesmo 

problema. 

No segundo momento, exibimos novamente o vídeo “Alegoria da Caverna” sob a ótica de José 

Saramago e Márcia Tiburi, dando aos subgrupos tarefas, tais como: um ficaria responsável por 

observar as figuras que surgiriam no vídeo e pontuá-las; outro responsável pelo que ouviu (falas 

e sons) e o outro pelo que sentiu (reflexões sobre o vídeo). Fizemos a remontagem do vídeo 

através da fala de cada grupo. 

O 24º encontro, ocorreu dia 18/09, Devido ao “Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência”,  celebrado em 21 de setembro, optamos por falar em Inclusão Social. Iniciamos 
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com um breve relato sobre a importância desta data e logo após exibimos o curta-metragem 

“Respeito às Diferenças”   https://www.youtube.com/watch?v=m3cHS8FCsV0 . 

Após esse momento realizamos uma dinâmica retratando a importância do respeito às 

diferentes escolhas do outro. Trabalhamos com três pinos de cores diferentes (Amarelo, Azul e 

Vermelho) que simbolizam as opções de escolhas do grupo. A cada comando cada um deveria 

se dirigir ao pino que melhor definisse sua escolha. O vermelho e o amarelo foram as opções 

colocadas, e o azul utilizado para quem não se identificava com nenhuma das duas opções. 

Diante da dinâmica oferecida percebeu-se que o grupo apresentou preferências variadas, 

analisadas reflexivamente sobre o prisma das diferenças sociais, físicas, políticas, étnico-raciais, 

gênero, dentre outros. 

Com a finalidade de enriquecimento do trabalho realizado, exibimos também os curtas-

metragens  “La Luna”  https://www.youtube.com/watch?v=vbuq7w3ZDUQ, cujo teor se baseia 

na perspectiva de inclusão da criança na resolução de problemas, com a importância da escuta 

na sua diferente forma de encarar as coisas e sua visão surpreendente; “O Presente” 

https://www.youtube.com/watch?v=bWINJVmc6Xg, para finalizarmos com um momento 

reflexivo, sobre a nossa aceitação do outro como pessoa detentoras de direitos, com abordagem 

nos direitos como frutos de lutas sociais e a ameaça de retrocesso da política neoliberalista tão 

presente nos dias atuais. 

O momento foi de suma importância para o grupo no que se refere a percepção de valores, 

proporcionando o retorno por parte dos responsáveis sobre as atividades pedagógicas, 

realizadas com as crianças da creche e seus impactos nas relações interpessoais. Inclusive, a 

responsável do aluno Noah, da turma do Maternal I, deu um depoimento emocionado a respeito 

do seu novo olhar para a evolução do seu filho, no que diz respeito a fala e interação social. 

Segundo o relato da mãe, a criança, até aquele momento não pronunciava nenhuma palavra e 

para sua surpresa, pronunciou o nome de um amigo da turma. 

O encontro foi finalizado com agradecimento de todas as pessoas envolvidas e com uma 

sinalização da Direção da Creche, quanto ao vestuário inadequado de algumas responsáveis ao 

entregar e buscar a criança na instituição. 

No 25º encontro, em 25/09, devido a dois imprevistos ocorridos, não foi possível seguir o 

cronograma que abordaria “A História dos Direitos Humanos”. O encontro contou com o apoio 

da Gerente Administrativa da CFA, Janet Jabour, e com a colaboração de dois voluntários 

Fernanda Francisca Veras (Advogada) e Sérgio Harari (Mediador de Conflitos), que realizaram 

uma roda de conversa sobre Mediação de Conflitos. 

Os voluntários fizeram uma apresentação sobre o trabalho de mediação de conflitos, 

esclarecendo dúvidas e demonstrando quão importante é o trabalho da mediação.  A prevenção 

de conflitos, como um meio para facilitar o diálogo entre as pessoas, estimula a cultura da 

comunicação pacífica. 

 

OUTUBRO: 

 

Em nosso 26º encontro, no dia 02/10, iniciamos com um relaxamento, seguido de uma 

dinâmica na qual houve a divisão dos presentes em três grupos. Cada grupo teve a tarefa de 

separar as palavras dispostas sobre a mesa, para colar em três folhas com as seguintes 
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denominações: Direitos Sociais, Direitos Civis e Direitos Políticos. As palavras, definiam cada um 

desses direitos, logo após solicitamos que os grupos apresentassem sobre o Direito que ficaram 

responsáveis, justificando às escolhas pelas palavras dispostas no mesmo. 

Dentro do que cada grupo relatou, fizemos uma breve reflexão sobre o que é cidadania plena e 

Direitos Humanos, sendo assim exibimos o vídeo “A História dos Direitos Humanos” 

https://www.youtube.com/watch?v=quQQrPC7WME. Precedido de um debate com a 

participação da grande maioria, ressaltando a fala de uma responsável que afirmou: “Aqui nos 

sentimos à vontade para falar, porque somos levados a sério, o que falamos é importante”. O 

que nos permitiu reafirmar que esse espaço é de todos e todos importam. 

Foi um tema muito expressivo, no sentido em que todos os saberes, independente do grau de 

instrução de cada um, é de suma importância para o grupo como um todo, pois está intrínseco 

no dia a dia de cada um. Percebemos o quanto o grupo está coeso e participativo, com relatos 

de que esses momentos acrescentam trocas, aprendizagens e conhecimentos. 

No dia 09/10, o 27º encontro, iniciamos com a “Dinâmica dos Sonhos”, coordenada por 

Ana Cristina. Cada responsável recebeu um balão de gás e um papel, a tarefa foi: escrever um 

ou mais sonhos no papel, colocá-lo dentro da bola, enchê-la e ao som de “Música e Trabalho: 

Pela Internet” (Gilberto Gil), mantê-la no alto, enquanto Ana Cristina “atrapalhava” e retirava as 

pessoas da roda. 

Após esse momento, refletimos sobre o quanto é difícil manter nossos sonhos vivos e, do quanto 

é necessário brigar para que o realizemos. Adentramos a temática “PARA ONDE VOU”, 

trabalhando neste sentido, exibimos o vídeo “Indústria 4.0” 

https://www.youtube.com/watch?v=Us6OfvdpKeo , que abordou a velocidade de 

transformação do mundo, a extinção de alguns tipos de trabalhos, o quanto a tecnologia está 

regendo nossas vidas etc. Levamos ao grupo a reflexão sobre as mudanças e suas consequências 

delas ao nosso dia a dia. 

A Professora, Andressa Ferreira, da Pré Escola I, apresentou o projeto da Creche Santa Clara 

“Sonhos de criança - Bolsa Amarela”, que assim como o projeto anterior, tem a proposta de 

alinhavar as atividades realizadas com as crianças, em sala de aula, e suas famílias. 

O 28º encontro, ocorreu dia 16/10, iniciamos com um trabalho corporal coordenado por 

Ana Cristina, logo após exibimos o vídeo “O mundo sob a perspectiva da criança” 

https://www.youtube.com/watch?v=VW87Oa14tMQ de Isabela Minatel, contando sua 

experiência de vida, após o nascimento do seu primeiro filho, as mudanças ocorridas que 

fizeram com que refletisse sobre a importância de dar voz à criança. Após esse momento 

utilizamos o espaço para a reflexão sobre o vídeo e a forma como educamos nossos filhos, 

possibilitando a percepção de algumas demandas por parte das responsáveis na forma como 

lidam com seus filhos.   

A Professora, Elaine Nascimento, do Maternal II, dando continuidade ao projeto da Creche Santa 

Clara “Sonhos de Criança - Bolsa Amarela”, relatou que as crianças estão na fase da construção 

dos sonhos. Solicitamos que os responsáveis nos tragam seus sonhos, para possibilitar a troca 

com os sonhos de seus filhos. 

No 29º encontro, em 23/10, o trabalho com as famílias iniciou com uma dinâmica dos 

olhares. Cada participante teve a missão de escolher uma pessoa que com o olhar lhe congelaria 

e outra que descongelaria. Depois da atividade refletimos sobre o poder que damos ao outro 

para paralisar ou dar movimento aos nossos desejos.  

http://www.casadefranciscodeassis.org.br/
mailto:cfassis@uol.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=quQQrPC7WME
https://www.youtube.com/watch?v=Us6OfvdpKeo
https://www.youtube.com/watch?v=VW87Oa14tMQ


 
 
 

Casa de Francisco de Assis 
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 808/84 de 14/12/84 * Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria 972 de 22/10/01 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº0295/00 * CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social nº 44.006.001.045/01-14 
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 49/2004 - 20/10/04 

Insc.Mun./ISS nº 02.923.041 * CNPJ: 30.022.057/0001-52 - www.casadefranciscodeassis.org.br  – E-mail: cfassis@uol.com.br 
Rua Alice, 308 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22241-020 - Telefax: (21) 2265-9499 / 2557-0100 

Os olhares paralisam ou educam? Ensinam ou colocam a dimensão da aprendizagem? Os olhares 

do adulto controlam ou proporcionam à criança pensar nas suas ações? O que as crianças olham 

e repetem do comportamento do adulto? A transmissão é dada através da fala, olhar, escuta? 

Como a criança aprende? 

Logo após essa reflexão, reexibimos o vídeo La Luna,  https://youtu.be/UD3NN1qDrhM. LA 

LUNA - Apresenta uma história de três pessoas num barco: um idoso, um adulto e uma criança. 

O início do filme já dava o tom da história, ainda que com algumas belas surpresas guardadas. 

Tanto o idoso quanto o adulto usavam bonés e a criança estava recebendo o seu primeiro. Era 

o sinal de sua iniciação nos negócios dos adultos, mas também o primeiro motivo de discórdia, 

já que um achava que o boné deveria apontar para baixo, enquanto o outro para o alto. 

E assim seguiu a bela narrativa, com o menino ora imitando os trejeitos daquele que se presume 

ser o pai, ora o do pretenso avô. Mas quando um problema surgiu, e nem os métodos dos dois 

mais experientes conseguiram solucionar, foi a inocência e criatividade da criança que abriu o 

caminho. Ao mesmo tempo em que descobria que o interessante mesmo era, usar o boné virado 

para trás. Como também varrer as estrelas do seu próprio jeito. Após o vídeo levamos o grupo 

a refletir sobre os processos de aprendizagem com seus filhos. Como educar na dimensão dos 

desejos?  

Dando prosseguimento ao projeto “Sonhos de criança - Bolsa Amarela”, a Professora Euzaleide, 

PRÉ II discorreu um pouco sobre o projeto e como as turmas estão trabalhando com os seus 

sonhos. Convidando os responsáveis a expressarem os sonhos num papel A4 e colocar na bolsa 

amarela, para que se trabalhassem nas turmas. 

Em 31/10, no 30º encontro, iniciamos com o relaxamento, sugerindo que as famílias 

buscassem em seu interior os sonhos que realizaram, os que ainda faltam realizar e o que 

necessitam para torná-los reais. Após esse momento, exibimos o curta “A História das Colheres 

de Cabo Grande” https://www.youtube.com/watch?v=-NQIcS4_KBo. 

Buscamos a reflexão entre os presentes sobre a importância do outro em nossas vidas, com base 

no curta exibido. A importância do trabalho em equipe como forma de mudar o mundo, com 

base no pensamento de que “A União faz a Força”. O vídeo serviu como base para a culminância 

do projeto “Sonhos de criança - Bolsa Amarela”. 

A Professora Sabrina fez o encerramento do projeto, apresentando aos responsáveis a “Árvores 

dos Sonhos”, na qual constavam os desejos de todas as crianças da Creche Santa Clara. Ela 

também apresentou as bolsas amarelas, solicitando que cada um dos presentes colocasse nelas 

seus sonhos e desejos. As bolsas foram dispostas pela instituição para que cada um deposite 

nelas seus desejos/sonhos. 

 

NOVEMBRO: 

 

Em nosso 31º encontro, no dia 06/11, iniciamos o relaxamento com a proposta da busca 

interior, dos anseios de cada um(a), passando por tudo que já fizemos anteriormente, no que 

ainda nos faltou realizar e de como iremos tornar real alguns sonhos.  

Dando seguimento à proposta do grupo, exibimos o trailer “Nunca me Sonharam” 

https://www.youtube.com/watch?v=KB-GVV68U5s e após suscitamos o debate em torno dos 
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sonhos de cada um, os sonhos das crianças da Creche Santa Clara e os limites e possibilidades 

para a realização destes sonhos.  

Destacamos a fala do escritor, idealizador da ONG Redes de Juventude, Marcus Faustini “Tem 

muito sonho, muita ideia e pouca gente escutando para realizar. Esse jovem, eu acredito que 

ele pode reinventar algo além. Ele está livre para poder inventar sua narrativa. Para andar pela 

cidade, para inventar um lugar. Deixem os jovens inventarem o mundo.” A partir da reflexão 

acerca do pensamento do autor solicitamos aos responsáveis que iniciassem seu projeto de vida, 

baseados nas propostas trabalhadas durante todo o projeto: Quem sou EU? Quem são os 

OUTROS? Onde estou? Para onde vou? O projeto de vida terá início a partir dos seguintes eixos: 

O que? Por quê? Onde? Para que? Quem? Como? Quando? Quanto?  

No dia 03/11, o 32º encontro, iniciamos com um relaxamento, propondo uma viagem no 

tempo e no espaço na perspectiva do: “Quem sou EU?”; “Onde estou?" e “Para onde vou?” 

Exibimos o vídeo com a fala de Marcus Faustini 

https://www.youtube.com/watch?v=xuv3u6fJbuU e após suscitamos o debate em torno da 

vivência de cada um e, perguntamos a quem terminou ou pelo menos esboçou seu projeto de 

vida, se gostaria de compartilhar com o grupo. Tivemos apenas uma responsável que se dispôs 

a compartilhar o que tinha esboçado e outra compartilhou sua história de vida, mesmo sem 

escrever. 

Através do que as duas apresentaram, surgiram falas e uma das responsáveis recebeu uma 

mensagem que, segundo ela, a remeteu ao trabalho realizado às quartas-feiras e resolveu 

compartilhar com o grupo. 

Finalizamos em círculo com o clipe de Ana Vilela, “Trem Bala” 

https://www.youtube.com/watch?v=sWhy1VcvvgY  deixando a leveza dos corpos fluir e 

encerrando num abraço.  

Em 27/11, no 33º encontro, em virtude do calendário de encerramento do ano letivo, 

com reuniões de responsáveis marcadas e o encerramento das aulas no dia 12/12, realizamos 

na presente data a culminância do projeto. Infelizmente, a Psicóloga voluntária, Ana Cristina 

Aguiar, por questões de saúde não pode comparecer. 

Realizamos uma breve avaliação sobre a proposta do projeto e a dinâmica do “amigo oculto”. 

Cada participante teve seu nome escrito em pedacinhos de papel e dispostos em um saco, no 

qual cada um tiraria o papel dobrado, e ao revelar seu amigo oculto, presenteá-lo com palavras 

de incentivo que demonstrasse tudo que foi trabalhado durante todos os nossos encontros. 

Fechamos confraternizando com um lanche colaborativo, retornaremos assim que as aulas 

retornarem. 

 

No ano de 2020, devido a pandemia, os encontros não puderam ser realizados. Para 

continuarmos em contato com os usuários do programa, orientando-os e apoiando-os nesse 

momento tão difícil e ao mesmo tempo empoderarmos usuárias e horizontalizar mais a relação 

entre equipe e usuários criamos um grupo de WhatsApp com mães representantes. Cada uma 

ficou responsável pelo grupo da turma de seus filhos, enviamos para essas mães representantes, 

orientações sobre diversos assuntos, alguns deles sugeridos por elas próprias, e elas, após 

tirarem suas dúvidas e entenderem bem o conteúdo  repassavam essas informações para os 

outros responsáveis da sala de seus filhos, estes por sua vez podiam enviar suas dúvidas, 
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perguntas que eram repassadas a assistente social que as respondia e enviava a resposta para o 

grupo já que a dúvida de uma muitas vezes também é dúvida para outras. 

 

EVENTOS 2019: 

 BRECHÓ CHIQUE - 6 edições durante o ano 

O BRECHÓ CHIQUE, é um evento com roupas novas e/ou seminovas, doadas por nossos 

colaboradores, visando a obtenção de recursos. 

CHÁ DAS MÃES, Foi realizado em maio, em homenagem ao Dia das Mães. 

 ARRAIÁ DO BEM, evento que reúne cerca de 2,5 mil pessoas. As crianças e os responsáveis 

participam com muita alegria. As danças realizadas pelos alunos e educadoras encantam e 

resgatam a cultura popular. Esse evento arrecada recursos para as atividades da CFA. 

FESTA JUNINA DA CRECHE, evento junino menor para os alunos da creche. 

FEIJOADA DO BEM, evento com o objetivo de confraternização e arrecadação de recursos para 

as atividades da CFA. 

 

EVENTOS 2020: 

O primeiro evento e único evento físico realizado no ano de 2020, foi o BRECHÓ CHIQUE, no dia 

14/03, antes da solicitação, por parte das autoridades competentes, para o isolamento social, 

como forma de gerar recursos para as atividades sociais mantidas pela CFA e para a Creche Santa 

Clara. 

O BRECHÓ CHIQUE, é um evento que nos últimos 10 anos tem sido realizado pelo menos quatro 

vezes ao ano, com roupas de grifes seminovas e/ou novas, doadas por nossos colaboradores, de 

maneira a contribuir com a obtenção de recursos. 

O ARRAIÁ DO BEM é um evento que vem sendo realizado há 12 anos, A cada ano, reúne cerca 

de 2,5 mil pessoas. As crianças e os responsáveis participam com muita alegria. As danças 

realizadas pelos alunos e educadoras encantam e resgatam a cultura popular. 

 Devido ao atual cenário, o XIII ARRAIÁ DO BEM, de 2020, foi VIRTUAL, transmitido na página 

do YouTube da CASA DE FRANCISCO DE ASSIS (CFA), no endereço 

https://www.youtube.com/c/CasadeFranciscodeAssisCasaEsp%C3%ADrita/featured . 

Grandes artistas chegaram até às casas de nossos colaboradores para cantar, encantar e para 

ajudar as obras sociais da CFA! Contamos com a participação de artistas ilustres da MPB como 

Gilberto Gil, Preta Gil, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Alceu Valença e outros nomes 

consagrados da nossa música nordestina.  
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Os colaboradores participaram comprando um ou mais INGRESSOS SOLIDÁRIOS lendo o QR 

Code com a câmera de seu celular, ou indo direto ao site da Divertix, em www.divertix.com.br. 

Foi um sucesso nosso Arraiá do Bem, mesmo sendo a distância não faltou entusiasmo e 

animação.  Superamos este momento de Pandemia com amor e alegria.  

Página do evento: 

https://www.facebook.com/events/558400414828120/ Dia 15/07 /2020 às 19 horas. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Ficha de Avaliação Individual Educação Infantil 

 

 

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO 

Aluno(a):  

MATERNAL I 

ANO DE 2020 

 

"O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança                           

descobrir. Cria situações - problemas".  

Jean Piaget 

 

S  - Sim 

ED - Em desenvolvimento 

N  - Não 

-        -        Este item será avaliado no 2º semestre 

 

1. Socialização 

 1º Sem. 2º Sem. 

S ED N S ED N 

1 Reconhece-se como parte de um grupo?       

2 Identifica os membros do grupo pelo nome?       

3 Realiza trocas de objetos e brinquedos com seus amigos? - - -    

http://www.casadefranciscodeassis.org.br/
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4 Participa de brincadeiras com um ou mais amigos sem a 

intervenção da professora?   

- - -    

5 Espera a sua vez para participar da atividade proposta?       

6 Interessa-se pela participação do outro? - - -    

7 Participa oralmente das atividades propostas?       

 

2. Autonomia 

 1º Sem. 2º Sem. 

S ED N S ED N 

8 Incorpora a rotina, percebendo a atividade proporcionada em 

cada espaço? 

      

9 Utiliza a colher e o copo sem bico?  - - -    

10 Indica a necessidade da ida ao banheiro?        

11 Faz uso do vaso sanitário para evacuação?        

12 Participa com interesse da rodinha?       

13 Demonstra concentração na rodinha?       

14 Identifica e faz uso de cumprimentos e despedidas na hora da 

entrada e da saída? 

      

 

3. Linguagem 

 1º Sem. 2º Sem. 

S ED N S ED N 

15 Seu vocabulário se ampliou?       

16 Faz uso de pequenas frases?       

17 Faz uso da linguagem oral para descrever desejos e sentimentos?       

18 Relata fatos ocorridos e vividos na escola e/ou em casa?       

19 Ouve com atenção e compreende histórias narradas?       

20 Reconhece partes de histórias conhecidas?       

21 Reconta partes de histórias conhecidas? - - -    

22 Dramatiza histórias contadas? - - -    
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23 Acompanha o enredo de uma história através das atividades 

propostas? 

      

24 Participa dos projetos de trabalho, valorizando e conhecendo 

personagens e o que eles representam? 

      

25 Nomeia as partes do corpo?       

26 Nomeia diferentes animais?       

27 Nomeia objetos de uso diário?       

28 Nomeia personagens?       

 

4. Lógica Matemática 

 1º Sem. 2º Sem. 

S ED N S ED N 

29 Percebe as diferentes características de objetos e materiais e faz 

uso desses recursos para realizar atividades como liso/áspero, 

cheio/vazio, grande/pequeno...? 

      

30 Identifica semelhanças e diferenças entre os objetos?       

31 Encontra o par a partir da cor?       

32 Encontra o par a partir do tamanho?  - - -    

33 Encontra o par a partir da forma?   - - -    

34 Monta quebra-cabeças de 2 partes? - - -    

35 Vivencia e identifica, em construções coletivas, as noções 

topológicas como em cima, embaixo, dentro, fora, do lado, perto, 

longe, etc? 

      

 

 

5. Psicomotricidade 

 1º Sem. 2º Sem. 

S ED N S ED N 

36 Explora diferentes materiais, sentindo, rasgando, amassando, 

esfregando, colando, pintando? 

      

37 Manuseia materiais gráficos como: giz, tinta, cola, lápis cera, 

pincéis, etc, demonstrando maior firmeza em seus movimentos? 

      

http://www.casadefranciscodeassis.org.br/
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38 Demonstra a intenção dos movimentos finos (colar dentro/fora 

do limite, passar cola com o dedo no lugar a ser preenchido, 

amassar, rasgar com firmeza)? 

      

39 Pinta dentro do limite físico estabelecido?       

40 Faz uso de células em seus desenhos e as utiliza para colocação 

de olhos, bocas e narizes em figuras? 

- - -    

41 Percebe o elemento faltante a partir de esquemas faciais 

incompletos?  

      

42 Participa com interesse dos circuitos propostos?       

 

Um grande beijo! 

Professora ___________ e Equipe Pedagógica. 

 

 

 

 

 

ANEXO II: FICHA SOCIOECONOMICA PARA ENTREVISTA INICIAL 

FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 2020 
 

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 
 
Nome 

Completo:_____________________________________________________________________

________________ 

Data de Nascimento:_____/______/______ Idade:_______ RG:_______________________ 

CPF:_____________________ 

Etapa a cursar: (   )  Ed. Infantil_________________     (   )  Ens. Fund.______________      (   ) Ens. Médio 

___________        Novo aluno: (   )  Renovação: (   )  

IDENTIFICAÇÃO DO/A REQUERENTE                                                                     
 

INFORMAÇÕES DA MÃE: 
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Nome 

Completo:_______________________________________________________________________________

______  

Situação da Mãe : (  ) Presente  (  ) Ausente  (  ) Falecida (  ) 

Outros:_____________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________N°_________Bairro___

____________ 

Cidade:______________________ CEP:_________________ Estado:__________________Telefone 

(____)_____________ 

Idade:___________________ RG:_________________________________ 

CPF:___________________________________ 

 

INFORMAÇÕES DO PAI: 

Nome 

Completo:_______________________________________________________________________________

______  

Situação do Pai : (  ) Presente  (  ) Ausente  (  ) Falecida (  ) 

Outros:_____________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________N°_________Bairro___

____________ 

Cidade:______________________ CEP:_________________ Estado:__________________Telefone 

(____)_____________ 

Idade:___________________ RG:_________________________________ 

CPF:___________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL: (Preencher somente quando este não for o pai e /ou a mãe) 

Nome 

Completo:_______________________________________________________________________________ 

 

Endereço:____________________________________________________________N°_________Bairro:___ 

 

Cidade:______________________ CEP:_________________ Estado:__________________Telefone 

(____)_____________ 
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Idade:___________________ RG:_________________________________ 

CPF:___________________________________ 

Documento comprobatório de 

responsabilidade*___________________________________________________________ 

Orgão Expedidor:______________________________________________________ 

Vigência:_______________________ 

Grau de Parentesco:_____________________________ 

 
 
QUADRO – COMPOSIÇÃO FAMILIAR (Neste quadro devem constar os dados de TODAS as pessoas que 
residem com o(a) aluno(a)inclusive o próprio aluno INDEPENDENTE de contribuírem ou não para a renda 
familiar) 

Nº 
Nome dos componentes 
do grupo familiar 

Idade 
 

Parentesco 
 

Escolaridade Profissão/Ocupação 
Desempregado 
(Sim ou Não) 

Renda Bruta 
Mensal 
(R$) 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

      TOTAL R$  

 
 RENDA FAMILIAR (complementação) 
A família possui outros tipos de renda, além do(s) salário(s)? (    ) Sim   (     )Não 

Especifique de onde provém a renda: 

(   ) Aluguel R$_______________    (    ) Aplicação financeira R$ ______________      (   ) Poupança 

R$___________________ 

(   ) Ajuda de Parentes/Terceiros  R$________________      (    ) Pensão alimentícia (Valor mensal) 

R$____________________ 

   CADASTRO ÚNICO  

A família possui o Cadastro Único? (    ) Sim (     ) Não 

Se sim, entregar uma cópia do comprovante de prestação de informação e/ou ficha de resumo do cadastro. 

Número cadastro:_________________________________________________ 

Número do NIS do aluno:___________________________________________ 
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A família recebe Benefício de Transferência de Renda: (  )Sim (  )Não  Se sim, qual 
benefício:________________________ 
 

OUTROS 

A família possui veículos: (    ) Sim (  ) Não (    ) Quantidade 

(     ) Moto  (     ) Carro  (      ) Caminhão   

(     ) Próprio    (     ) Cedido  (     ) Financiado (     ) Consórcio 

Declaro, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as informações acima citadas, estou ciente de que a não 

veracidade das informações acarretará a anulação do pedido de concessão de bolsa, além das medidas 

judiciais cabíveis. 

 

Rio de Janeiro, _____/______________ 202X. 
_____________________________ 

ASSINATURA DO (A) RESPONSÁVEL 
USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO SOCIAL 

PARECER SOCIAL – CRECHE 202X 
 

 
NOME DO ALUNO:_________________________________________________________ 

 
MÉDIA RENDA FAMILIAR TOTAL: R$ ______________ RENDA PER CAPITA R$: 
_______________ 
 

PARECER SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Solicitação:  DEFERIDA (     )      INDEFERIDA  (      ) 
 
Percentual de desconto concedido: ___________% sobre a anuidade. 
 
 
Rio de Janeiro, ______/________________/202X. 
 
                                            

______________________________________ 
                     ASSINATURA DO(A) ASSISTENTE SOCIAL (OU DIRETOR RESPONSAVEL) 
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