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RELATÓRIO ANUAL 2020 
 

1.IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SOCIAL 
Associação para o Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 

CNPJ: 07076249/0001-20 

Endereço: Rua Dr. João Romeiro, 198 Centro  CEP – 12 415455 

 Município: Pindamonhangaba SP 

Contato: 12-36485506 (sede) 

Email: projetocrescer.net@hotmail.com 
Site:www.aacaprojetocrescer.com 
Facebook: Projetocrescer.39  

Stagram: @projetocrescer 

Coordenadora Pedagógica: Bethi dos Santos Moreira 
Contato-12-991018308 

Técnica Responsável: Carmen Oliveira Paresque CRESS46505 
Contato- 12-996048118 

2-FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

Art. 2º - Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, sem fins 
lucrativos, tem por fim o auxílio á formação e educação de crianças e adolescentes e 
desenvolver programas, projetos e serviços que sejam considerados de interesse da 
Associação, visando o bem-estar social e a garantia de direitos de seus associados e 
assistidos com objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de relevância 
pública e social. 
§ 1º - Para a consecução de suas finalidades, a associação irá: 
\a-) Propiciar ás crianças e adolescentes formação e educação complementar tendo 
como lema: “ para que as crianças possam crescer com dignidade de filhos de Deus e 
consciência de cidadãos”, através de práticas esportivas, culturais, educacionais e de 
lazer e o que venha a ser executado em favor das crianças e adolescentes que auxiliem 
na formação moral, cívico, social e de saúde. 
§ 2º - Para o fiel cumprimento das ações do parágrafo anterior, a Associação poderá 
ainda firmar apoios e convênios com Órgãos Públicos, Empresas Privadas, Instituições 
Religiosas, Sociais, etc. 
§ 3º - Promover através de Radiodifusão Comunitária informações e prestação de 
serviços de utilidade pública, sempre visando o bem estar social,  cultural e intelectual 
dos menos favorecidos na sociedade da cidade de Pindamonhangaba e Região. 
 

3-OBJETIVO GERAL: 

Garantir direitos de crianças e adolescentes, através práticas esportivas, culturais, 
educacionais, de lazer, atendimento psicológico e atendimento social, visando o 
desenvolvimento integral do individuo,  a interação social  e comunitária para o exercício 
da cidadania, promovendo a Inclusão Social  e fortalecendo os vínculos familiares  
minimizando o tempo de crianças e adolescentes nas ruas prevenindo  casos de violação 
dos direitos  e desenvolvendo um trabalho que contribua para a proteção de crianças e 
adolescentes com intuito de minimizar, orientando e apoiando às vítimas e seus 
familiares através do atendimento psicossocial, atuando contra os cinco tipos de 
violência: Negligência, Abandono, Violência psicológica, Violência física e 
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Violência sexual. 
 
4-IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Proteção social Básica. – Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos- 
Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violação de 
direitos 
 

5-ORIGEM DOS RECURSOS: 

 

Municipal, Estadual  e de Empresas Privadas através do FUMCAD 

 
6-INFRAESTRUTURA 

A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer tem uma sede 
alugada no centro com 3 salas de atendimento, duas salas para assuntos burocráticos, 
uma cozinha, três banheiros, um quarto do lado de fora que serve de almoxarifado, e 
uma garagem. Temos dois computadores, uma impressora, materiais de 
escritório(moveis e utensílios). 
Utilizamos também espaços públicos e privados tais como escolas (municipal e 
estadual), praças, quadras, centros comunitários entre outros. 

 
7-PUBLICO ALVO 

 
Crianças e adolescentes da faixa etária de 04 a 17 anos e seus familiares 
 
 

8- ÀREA DE ABRANGÊNCIA 

 
Região rural: abrange os bairros, Goiabal Campinas, Shangrila, Lago Azul , Borba e 
Pouso frio, horto Florestal e Fazenda Canta Galo. 
Pólo centro: abrange todo o município de Pindamonhangaba. 
 
9.PRINCIPAL PROBLEMA ENFRENTADO: 

 

Famílias em situação de risco e vulnerabilidade social por tratar-se de região com pouca 
infra- estrutura, muitos conflitos familiares e situações de recorrência nos órgãos de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente devido a precariedade local, falta de 
acessibilidade, do transporte público em vários bairros desta região, as ruas do bairro 
são de terra dificultando o acesso dessas crianças e adolescentes e de suas famílias que 
ficam excluídas dos direitos ao lazer, cultura, educação e trabalho, comprometendo seu 
futuro e sua autonomia, agravando os conflitos familiares e expressando casos de 
violações de direitos tais como: negligência, violência, abandono, abuso ou exploração 
sexual, causados por dependência de álcool e outras drogas, violência doméstica, 
desemprego entre outros. Com a pandemia houve aumento da demanda citada acima. 
A demanda do centro é encaminhada pelo serviço da Escuta especializada ou Conselhos 
tutelares, trata-se de crianças vítimas ou testemunhas de violência. 
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10.NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES : 

240 crianças e/ou adolescentes  na região rural no ano de 2020 
 

 
11.TOTAL DE ATENDIMENTOS MENSAIS  

Em média 1200 atendimentos mensais foram realizados. 
 
12.METODOLOGIA E FORMAS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: 

 

A avaliação se deu através da lista de presença, observação, participação, melhora do 
comportamento, entrevistas com os pais e/ou responsáveis, reuniões avaliativas com a 
equipe escolar, apresentação dos trabalhos realizados pelas crianças e adolescentes e 
pesquisa aplicada aos pais e educandos. 
Devido a Pandemia as atividades foram interrompidas por um período respeitando o 
plano de contingência e o primeiro decreto municipal instituído em março de 2020. No 
mês de abril iniciamos o contato telefônico e via wathsapp com os responsáveis pelos 
usuários dos serviço e iniciamos atendimento remoto. O monitoramento e avaliação das 
atividades e ações foram realizados periodicamente através de instrumental, relatórios 
mensais, pesquisas avaliativas, reuniões de equipe e visitas de monitoramento local por 
técnica responsável e coordenadora.  
 
13.ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 

 

Percurso temático: Apresentamos temas relacionados ao cotidiano ou temas 
transversais, respeitando a faixa etária com variados processos de aprendizagem. Foram 
utilizadas ferramentas tais como: vídeos, gravação de áudio e desenhos. Com encontros  
remotos via whatsspp. 
Encontros semanais  para cada grupo. Foram formados 03 grupos Ciranda 
Crescer/Crescer em harmonia/ crescer e aprender. No ano de 2020 trabalhamos os 
seguintes temas: 
1º tema –  Quem sou eu? Minha família: Reconhecimento de si mesmo e Identificar  suas 
características familiares. 
 
2º  tema- Saúde- Pandemia – convivência em tempos de Pandemia. Como nos proteger. 
 

3ºtema - Território – O que é território. O que temos em nosso território.  

4º tema- Diversidade- O que é diversidade e como podemos respeitar o que é diferente. 

 

Jogos de tabuleiro: Foram ministradas aulas de dama e xadrez para trabalhar a 
concentração, desenvolvimento cognitivo, auto estima, números, entre outros, utilizando 
uma metodologia pedagógica linkando os jogos com a educação escolar. Esta atividade 
foi suspensa a partir de abril devido a pandemia. 

Oficinas de Musica: foram ministradas, oficinas de percussão (grupo de bate lata) para 
desenvolvimento do sistema cognitivo, psicomotor, musicalidade, lateralidade, 
ritmo,memorização, auto-controle emocional e auto-estima. Esta atividade foi suspensa a 
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partir de abril, devido a pandemia 

Dança: foram ministradas, oficinas de dança para desenvolver e potencializar as 
competências da comunicação e linguagem corporal. Oficinas de balett e rip hop. Esta 
atividade foi suspensa a partir de abril, devido a pandemia. 

Contação de histórias- Semanalmente foram apresentadas diversas histórias com a 
utilização de fantoches e fantasias. Dessa maneira, através do lúdico percebemos a 
interação e participação ativa das crianças, principalmente aquelas com comportamento 
diferenciado devido a diversas violações de direitos. As crianças apresentaram melhoria 
na criatividade e interesse pela leitura, além da redução de transtorno emocional. Esta 
atividade foi suspensa a partir de abril, devido a pandemia mas teve seu retorno a partir 
de agosto remotamente. 

Capoeira: foram ministradas oficinas de jogos de capoeira para desenvolver e 
potencializar as competências da comunicação e linguagem corporal. Esta atividade foi 
suspensa a partir de abril, devido a pandemia. Em dezembro dois alunos receberam a 
corda devido continuarem com aulas on line. 

Sala de recursos- foi montada com o Prêmio Itaú UNICEF e apoio da Secretaria de 
Educação para dar atendimento as crianças com dificuldade de aprendizagem e déficte 
escolar com laudo médico ou aquelas com relatório da psicóloga ou pscopedagoga do 
projeto Crescer. Esta sala está atendendo a mais duas escolas da região. O atendimento 
foi suspenso por três meses devido a pandemia. 

Aula de violão: Formação de uma camerata com oito adolescentes das comunidades 
locais. Os adolescentes já estão se apresentando em eventos no município. 

Banda: oferecemos aulas de guitarra, bateria, teclado, violão e contra-baixo 
para 05 adolescentes da comunidade, são alunos antigos do projeto. Alguns deles são 
líderes comunitários. As atividades foram suspensas  a partir de abril, devido a pandemia. 

Atendimento social- realizamos semanalmente  atendimento de forma presencial e 
remota de acordo com as fases e foram dadas  orientação social, encaminhamentos para 
a rede socio assistencial  e trabalhamos em parceria com o CRAS Cidade Nova e com a 
secretaria de assistência social, instituições religiosas e empresas. 
Realizamos triagem social com as famílias da região para atendimento específico devido 
à pandemia. Realizamos busca ativa e visitas domiciliares. 

Grupo de pais- Realizamos grupos com rodas de conversas sobre variados temas 
dentre eles: a responsabilidade da família, escola e sociedade/ cultura de paz/ políticas 
públicas de forma presencial até o mês de março. A partir de abril formamos grupos via 
whatsapp e passamos a atender remotamente. 

Anamnese: entrevistas com os pais ou responsáveis para conhecimento do histórico 
familiar e social da criança ou adolescente. 

Atendimento Psicológico:Para crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas  de 
violência grave causando-lhe algum transtorno emocional ou socio- afetivo. Com as 
crianças foram utilizadas técnicas de ludoterapia, desenho, história da família, 
elaboração de jogos, escuta e intervenção psicológica.  
Cada criança ou adolescente tem cinquenta minutos semanais de atendimento e pode 
levar de três meses a um ano de atendimento ou mais de acordo com cada caso. 
A psicóloga passa por supervisão mensal. 
Atividade suspensa de abril a julho de 2020 devido a pandemia. 

Arte terapia: grupos de crianças e adolescentes com problemas emocionais 
sérios causados pelos cinco tipos de violência. oferecemos oficinas de artes 
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visuais para desenvolvimento da criatividade, do sistema cognitivo, de 
memorização, auto-controle emocional e auto-estima, trabalhamos muito com as 
emoções e a busca pelo equilíbrio emocional e afetivo. Cada criança ou adolescente tem 
uma hora semanal de atendimento e pode levar de três meses a um ano de atendimento 
ou mais de acordo com cada caso 
Atividade suspensa de abril a julho de 2020 devido a pandemia. 

Estudos de Casos: realizamos devolutivas, estudos de casos e relatórios informativos 
com equipe técnica do projeto e da rede de proteção à criança e ao adolescente. Esta 
ação foi suspensa de abril a julho de 2020 devido a pandemia. 

 
14. AÇOES REALIZADAS MENSALMENTE: 

Janeiro: Reuniões de planejamento das atividades de 2020. Participação e boas vindas 
da equipe, realização das atividades de capoeira, jogos pedagógicos, oficinas de 
percussão, percurso temático, aulas de violão, dança, contação de histórias. 
Capacitação de equipe (BNCC), Curso de capacitação de equipe com o Projeto 
Segredos- tema: Como abordar temas de violência através da literatura. Reunião de 
articulação em rede com 1º CT. Elaboração de relatórios de prestação de contas, Foram 
realizados 75 atendimentos no SCFV . 

 
Fevereiro: Reuniões de planejamento das ações com equipe escolar. Realização das 
atividades de capoeira, jogos pedagógicos, oficinas de percussão, percurso temático, 
aulas de violão, dança, contação de histórias e jogos de tabuleiro. Grupo de orientação 
aos pais no CRAS do Araretama tema: Família- responsabilidades / como formar a rede 
de proteção familiar. , Grupo de orientação aos jovens tema: Papo reto- Nossas escolhas 
e suas consequências - Cras Araretama. Elaboração de relatórios de prestação de 
contas. Foram realizados 183 atendimentos no SCFV e 64 atendimentos à vitimas de 
violência. 

 
Março:Realização das atividades de capoeira, jogos pedagógicos, oficinas de percussão, 
percurso temático, aulas de violão, dança, contação de histórias e jogos de tabuleiro. 
Paralização devido a pandemia(as atividades foram realizadas até o dia 20 de março. 
Elaboração de relatórios de prestação de contas. Foram realizados 115 atendimentos no 
SCFV e 574 atendimentos à vitimas de violência.. 

 
Abril: Participamos de reuniões de rede para articular ações e estratégias de 
atendimento as famílias do território devido a pandemia e o isolamento social.  
Articulação com empresas, comércio e instituições religiosas para captação de doações.  
Triagem através de contato telefônico ou via wathsapp. Foram entregues cestas básicas, 
roupas,  calçados entre outros em parcerias com instituições religiosas. Foram realizados 
135 atendimentos no SCFV. O atendimento a vítimas de violência foi suspenso devido à 
pandemia. 
_______________________________________________________________________ 
 
Maio: Formação de grupos através do wathsapp com os responsáveis (em sua maioria 
mulheres) do território. Realizamos atendimento para cadastro via wathsapp e 
presencialmente (seguindo as normas de segurança da OMS). Foram realizadas visitas 
domiciliares, busca ativa, atendimento social e encaminhamento para a rede de saúde, 
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educação e assistência social. Foram entregues 2.452 marmitex, 100 pacotes de 
biscoitos, 40 pacotes de torradas, 2 cx de leite, 12 cestas básicas, 43 máscaras, diversas 
roupas e calçados em parceria com instituições religiosas e empresas. Elaboração e 
envio de relatório de prestação de contas para a secretaria de Assistência social e 
parceiros. Foram realizados 150 atendimentos no mês Foram realizados 145 
atendimentos no SCFV. O atendimento a vítimas de violência foi suspenso devido à 
pandemia. 

Junho: No mês de junho foram entregues 6350 marmitex, 404, cobertores, 50 
embalagens de 2 litros de bebida láctea, 280 pães, roupas, calçados entre outros.  
Foram realizadas visitas domiciliares, busca ativa, atendimento social e encaminhamento 
para a rede de saúde, educação e assistência social. Elaboração e envio de relatório de 
prestação de contas para a secretaria de Assistência social e parceiros. Foram realizados 
180 atendimentos no mês. O atendimento a vítimas de violência foi suspenso devido à 
pandemia. 

Julho: Foram entregues 5.198 marmitex, 103 cestas básicas sendo 97 cestas doadas 
pela secretaria de assistência social e as demais pelas comunidades religiosas (católica 
e evangélica), 82 cobertores,10 kg de tomate, roupas, calçados entre outros.  
Foram realizadas visitas domiciliares, busca ativa, atendimento social e encaminhamento 
para a rede de saúde, educação e assistência social. Articulamos 4 vagas para 
atendimento psicológico  para as mulheres da comunidade em parceria com psicóloga 
voluntária. Elaboração e envio de relatório de prestação de contas para a secretaria de 
Assistência social e parceiros. Foram realizadas 200 atendimentos no SCFV. O 
atendimento a vítimas de violência foi suspenso devido à pandemia.. 

Agosto: Foram realizadas Reuniões presencial e remota, Reuniões com o 1º e 2º 
Conselho Tutelar, escuta especializada, secretaria de assistência social, Capelania da 
Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, Pastoral da igreja Católica do Goiabal, Lar 
São Gabriel, equipe de voluntários, CMDCA e CRAS. Articulação com a unidade de 
saúde-A pedido do médico da família da unidade de saúde do Goiabal, elaboramos 
relatório psicológico para 2 crianças atendidas pelo projeto para atendimento com 
neurologista e encaminhamento para o caps. Com apoio das instituições religiosas e 
empresas realizamos captação de roupas, calçados, produtos de higiene e alimentos, 
Realizamos busca ativa, visitas domiciliares triagem e encaminhamento para a rede de 
saúde, educação, assistência social. Foram encaminhadas no mês de agosto, 02 
mulheres da comunidade para atendimento psicológico. Realizamos 02 visitas para 
averiguação de situação de evasão escolar. Encaminhamos para as mães ou 
responsáveis via wathsapp, informações da escola (datas de entrega de material 
pedagógico, apostilas ou kits de alimentação). Elaboração e envio de relatório de 
prestação de contas para a secretaria de Assistência social e parceiros e elaboração de 
projetos para captação de recursos. Foram 123 atendimentos no SCFV e 29 
atendimentos a vitimas de violência. 
_______________________________________________________________________ 
 
Setembro: Foram realizadas Reuniões presencial e remota, articulação com a unidade 
de saúde para atendimento e encaminhamento para a rede. Foram realizadas 8 visitas 
domiciliares Realizamos triagem de 200 crianças e adolescentes para doação de kits do 
dia das crianças. Realizamos busca ativa, visitas domiciliares triagem e encaminhamento 
para a rede de saúde, educação, assistência social. Foram encaminhadas no mês de 
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agosto, 4 mulheres da comunidade para atendimento psicológico com clínica parceira. 
Realizamos 01 visita para averiguação de situação de evasão escolar. Encaminhamos 
para as mães ou responsáveis via wathsapp, informações da escola (data de entrega de 
material pedagógico, apostilas ou kits de alimentação). Elaboração e envio de relatório 
de prestação de contas para a secretaria de Assistência social e parceiros Foram 
realizados 213 atendimentos no SCFV e 34 atendimentos a vitimas de violência. 

Outubro: Reuniões com Conselho Tutelar, Instituições religiosas, Empresas, OSCs, 
equipe de voluntários, e CRAS. Foram realizadas 10 visitas domiciliares. Foram 
encaminhadas no mês de agosto, 02 mulheres da comunidade para atendimento 
psicológico em clínica parceira. Entrega de 200 kits de  alimentos e brinquedos para as 
crianças. (doação da MRS logística e parceiros). Elaboração e envio de relatório de 
prestação de contas para a secretaria de Assistência social e parceiros. Foram realizados 
200 atendimentos no SCFV e 59 atendimentos a vitimas de violência. 

Novembro: Reuniões com Instituições religiosas, Empresas, equipe de voluntários, e 
CRAS. Foram encaminhadas no mês de agosto, 02 mulheres da comunidade para atendimento 

psicológico. Foram realizadas 08 visitas domiciliares. Elaboração e envio de relatório de 
prestação de contas para a secretaria de Assistência social e parceiros. Foram realizados 
145 atendimentos no SCFV e 85 atendimentos a vitimas de violência 

Dezembro: Reuniões presencial e remota. Reuniões com Conselho Tutelar, CMDCA, 
Instituições religiosas, Sindicato, Empresas, OSCs, equipe de voluntários, e CRAS. 
Foram realizadas 05 visitas domiciliares e 52 atendimentos para orientação social. Foram 
realizados 35 encaminhamentos para rede sócio assistencial. Foi encaminhada no mês 
de dezembro uma jovem da comunidade para atendimento psicológico. Entregamos 150 
kits de natal com produtos alimentícios e brinquedos para todos os alunos do projeto 
crescer, em parceria com a escola municipal, empresas, sindicatos, Instituições religiosas 
e voluntários. Entregamos 50 cestas básicas  para os beneficiários do programa bolsa 
família, em parceria com escola e empresa. Serão entregues  no natal  14  ceias 
completas e prontas para famílias em situação de extrema pobreza,  em parceria com 
instituições religiosas, unidade de saúde local e voluntários. Elaboração e envio de 
relatório de prestação de contas para a secretaria de Assistência social e parceiros 
.Foram realizados 294 atendimentos no SCFV e 55 atendimentos a vitimas de violência 

 
15. RESULTADOS ALCANÇADOS 

De acordo com relatos dos órgãos de defesa, parceiros, entrevistas com os pais, 
observação da equipe técnica e da equipe escolar, a intervenção através doas ações 
propostas e executadas pela OSC fizeram a diferença para as famílias atendidas pois o 
isolamento social, as questões relacionadas a pandemia tais como aumento no número 
de desempregados, aumento do número de famílias em situação de vulnerabilidade e a 
dificuldade de acesso foram minimizadas com as ações articuladas pela OSC com os 
parceiros. 
Os pais aderiram positivamente a proposta de realização das atividades de forma remota 
e contribuíram muito com a equipe de trabalho no atendimento as crianças e a própria 
família. Houve aproximação da comunidade e fortalecemos os vínculos com a OSC vista 
hoje pela comunidade como a ponte entre as famílias e  os órgãos públicos. 
A redução de danos é visivelmente clara devido a atenção e metodologia empregada. No 
bairro do Goiabal houve redução nos casos de negligência encaminhados ao CT 
relacionados a questões escolares (evasão escolar ) pois em diversos momentos fizemos 
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a articulação entre as famílias e a escola auxiliando nesta comunicação ativa. Nossa 
atuação frente a questões de situações de vulnerabilidade e pobreza extrema devido a 
pandemia também foram imprescindíveis para a redução de casos de desnutrição e fome 
com a entrega de marmitex, cestas básica entre outros. 
O trabalha em parceria com instituições religiosas também foi um diferencial para todas 
as famílias atendidas. 
Executamos em parceria com a Unidade Básica de Saúde do Goiabal através 
do médico responsável, atendimento articulado para encaminhamento de crianças com 
surtos psiquiátricos agravados pelo isolamento social o que de acordo com os pais foi 
muito importante devido a agilidade das ações, 
Formamos uma comissão de mães que acompanham as ações da OSC e participam 
ativamente das decisões relacionadas aos atendimentos e ações que serão praticadas. 
Foram realizados grupos de roda de conversa com os pais em parceria com a faculdade 
Anhanguera de Pindamonhangaba e os CRAS Cidade Nova e Araretama e no início do 
ano realizamos grupos de orientação aos pais. 
Realizamos entregas de marmitex e cobertores em parceria com a escola SESI de 
Pindamonhangaba. Entregamos kis de higiene e cestas básicas em parceria com 
Empresas, instituições religiosas, escolas e com a secretaria de assistência social.  
Mesmo com a pandemia e com o isolamento social conseguimos realizar ações do dia 
das crianças com entrega de 200 kits com brinquedos e doces e 50 cestas básicas e no 
final do ano 150 kits de natal com produtos alimentícios e presentes tais como 
brinquedos, roupas e calçados. Os eventos ocorreram em sistema drive tru e 
respeitamos as orientações da OMS referente aos cuidados com a COVD. 

 
16. METAS PREVISTAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 

Devido a pandemia e a paralisação não conseguimos  bater  as metas previstas no plano 
de trabalho na maioria dos meses, mas reunimos esforços para atender as demandas 
apresentadas no período de paralização e não deixamos de atender em nenhum 
momento. 

 
17.RELATÓRIOS AVALIATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Estão sendo enviados mensalmente para o Departamento de Assistência 
Social do Município, Prestamos conta ao CMAS e CMDCA trimestralmente. 
 
 

18.RESULTADOS QUANTITATIVOS:. 

250 crianças/ adolescentes e 180 famílias atendidas diretamente no período 

 
19.RESULTADOS QUALITATIVOS: 

Eficácia e efetividade na articulação da Rede sócio assistencial, atendimento integral as 
famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. 
Acolhimento psicossocial, seleção de situação e atendimento eficaz de crianças e 
adolescentes com seus direitos violados; Redução dos danos psicológicos e emocionais. 
Melhoria no convívio familiar e social, através do dialogo, troca de experiência 
entre educadores, educandos, famílias e comunidade em geral; Temos relatos 
de pais que se não tivessem o projeto neste momento que está sendo desafiador eles 
teriam muito mais dificuldades. 
Redução de casos de negligência relacionados a  evasão escolar. 
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Trabalho realizado em parceria com a rede Municipal de Educação, Rede 
socio assistencial e com as instituições religiosas no atendimento as famílias  garantindo 
o direito dessas famílias a diversas políticas públicas. 
Apoiar e tratar questões relacionadas a conflitos afim de minimizar os transtornos 
relacionados as questões levantadas acima e buscar a melhoria da convivência familiar e 
social. 
 
20.FORMAS DE DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

Através das redes sociais Facebook , site da organização,  participação em programas 
de radio entre outros.. 

 
21. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES EM 2020: 

Remunerados: Assistente Social, Psicóloga, Coordenadora, Professor de Capoeira, 
Professor de Educação Física, Orientador social, Professor de Música, Professor de 
artes, Auxiliar de Serviços Gerais e professora de dança. 
 
Voluntários: Membros das instituições religiosas de igrejas católicas e evangélicas do 
município 

 
22.ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO E AS 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO PREVISTAS PARA CADA UMA: 

 

Prefeitura Municipal  de Pindamonhangaba: Destinou recursos financeiros, que mantem 
o serviço de fortalecimento de vínculos  
CMDCA(FUMCAD) convênio através de recursos repassados por empresas para 
atendimento a vitimas ou testemunhas de violência 
Secretaria de Educação- forneceu as dependências da escola, equipamento 
audio visual, material pedagógico, duas funcionárias ESGs e duas PEADs para 
a limpeza, duas cozinheiras, duas pedagogas para a sala de recursos, alimentação e 
transporte. 
USF Goiabal- Equipe de saúde realizou  encaminhamentos para a rede de saúde. 
CRAS cidade nova: encaminhou a demanda e forneceu atendimento aos usuários 
encaminhados pelo projeto, participou de estudos de casos. 
Conselho Tutelar, CREAS e escuta especializada: encaminharam as crianças e 
adolescentes vítimas de violência para atendimento psicológico, pais para o grupo de 
orientação e dão suporte com a rede de proteção através dos estudos de caso. 
Vita química- Fez a doação de ovos de páscoa, produtos de higiene e produtos 
alimentícios. 
Grupo de voluntários da cidade de Taubaté: doação de produtos alimentícios para os kits  
de Natal  entregues para as famílias atendidas pelo projeto. 
Grupo de Capoeira ABADÁ da cidade de Aparecida- auxiliou nas aulas de 
Capoeira. 
SESI- doou marmitex pelo período de 3 meses  e 800 cobertores para as famílias em 
situação de vulnerabilidade extrema devido a pandemia.  
Instituições religiosas: Atuaram frente as entregas das doações de cestas e também 
realizaram visitas domiciliares. 
Sindicato dos metalúrgicos- apoiaram nas campanhas de arrecadação de alimentos para 
as famílias em situação de vulnerabilidade. 
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23.MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

A comunidade participou ativamente das ações propostas e auxiliaram como voluntários 
em várias ações. Estão participando dos grupos de wathsapp e da comissão criada para 
que pudessem participar dos processos decisórios da OSC. 
 
24.SOBRE O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Devido à pandemia não conseguimos cumprir o cronograma e houve devolução de 
recursos. 

 
 
 
. 
 
 
 

 

 

 

 

Pindamonhangaba 20 de maio 2021 


