CÍRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 13 a 15 anos

CONVIVA
CNPJ: 44.635.662/0001-3

Relatório de Execução do Objeto 2018
Anual

Dados Cadastrais

Nome da Organização da Sociedade Civil: Círculo de Amigos do Patrulheiro de Valinhos
Dados de Localização:
Endereço: Vicente Rossi, nº 175.
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13272-015
Site: www.patrulheirosvalinhos.org
E-mail da Organização: coordenação.conviva@patrulheirosvalinhos.org
Telefone: 19- 3871-1057 / 3849-2733

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
Número do CNPJ: 44.635.662/0001-03
Dados dos Responsáveis
Nome do Dirigente da OSC: Carlos Gustavo Parrilla
Nome do Coordenador do Serviço Executado: Aline Cristina do Prado
Dados do Instrumento
Tipo do instrumento: Colaboração
Número do Instrumento/Ano: 003/2018
Unidade Executora (para os Serviços que não são realizados na sede da OSC)

Nome da Unidade Executora: Círculo de Amigos do Patrulheiro de Valinhos
Dados de Localização da Unidade Executora:
Endereço: João Moleta, n º 140
Bairro: Lenheiro
CEP: 13.272-015
Telefone da Unidade Executora: (19) 3929-9528/ (19) 9.8171-0319

Dados do Órgão Gestor

Nome: Secretaria de Assistência Social
Endereço: Rua Gervásio José Marchiori, 51 – Castelo - CEP 13271-300
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Do Serviço

Identificação do Objeto:
A presente parceria tem por objetivo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos voltado aos
adolescentes de 13 a 15 anos moradores de Valinhos que tem por foco a garantia do direito a convivência familiar e
comunitária, capaz de oferecer um ambiente educativo e emocionalmente seguro aos seus usuários. Estimulando a
participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão critica da realidade
social e do mundo contemporâneo.
Nível Protetivo do Serviço Executado:
(X) Básica ( )Especial de Média Complexidade ( ) Especial de Alta Complexidade
Vigência: de 01/01/2018 até 31/12/2018
Público Alvo:
Jovens de ambos os sexos sem distinção de raça, cor, crença e condição física e social em situação de
vulnerabilidade social e/ou risco social e pessoal; Faixa etária: 13 a 15 anos. Escolaridade: estar regularmente
matriculado em uma instituição de ensino; Encaminhados e referenciado do CRAS E CREAS do município de
Valinhos. Atender, no mínimo 50% do público prioritário, conforme da resolução CIT nº 01/2013.

Condições e Formas de Acesso de Usuários e/ou Famílias:
De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009,
constitui o público do SCFV para adolescentes de 13 a 15 anos: Adolescentes em situação de vulnerabilidade social
encaminhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), preferencialmente:
a) adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; b) adolescentes cujas famílias são
beneficiárias de programas de transferência de renda; c) adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a
serviços públicos; d) adolescentes encaminhados pelos serviços da Proteção Social Especial; Serviço de Proteção
Social aos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC, Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva
de acolhimento; e) adolescentes residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e
oportunidades de convívio familiar e comunitário; f) adolescentes em situação de acolhimento ou que retornaram
ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento. g) Adolescentes em situação de isolamento e trabalho
infantil; h) Adolescentes fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; i) Adolescentes em situação de
acolhimento, em situação de rua e egressos de medidas socioeducativas.
Devendo destinar 50% das vagas para o público prioritário, conforme da Resolução CIT nº 01/2013: a) em situação
isolamento, trabalho infantil e acolhimento; b) em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; c)
egressos de medidas socioeducativas; d) situação de abuso e/ou exploração sexual; e) com medidas de proteção do
ECA; f) adolescentes em situação de rua; g) vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. A forma de
acesso demanda encaminhamento pelo PAIF e/ou PAEFI. Ratifica-se que os encaminhamentos para o SCFV,
independentemente de se tratarem de usuários em situação prioritária, insiram-se na lógica da
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complementariedade do trabalho social com famílias. Nesse sentido, os usuários são encaminhados ao SCFV pelos
CRAS´s de referência, após a família receber atendimento no PAIF, na Proteção Social Básica, ou no PAEFI, na
Proteção Social Especial.

Horário de Funcionamento Semanal do Serviço: 8:00 às 17:00 – totalizando 40 horas semanais
Dias da Semana de Funcionamento do Serviço: De segunda à sexta-feira
Número de Vagas Disponibilizadas para o Serviço: 40 vagas

Capacidade Técnica e Operacional do Serviço
Recursos Humanos Envolvidos Diretamente no Serviço
Nome

Cargo

Carga Horária
Semanal

Comentários

Aline Cristina do
Prado

Coordenadora

40 horas

8:00 às 17:00

Assistente Social

30 horas

9:00 às 15:00

Educadora Social

40 horas

8:00 às 17:00

Psicóloga

40 horas

8:00 às 17:00

Serviços Gerais

40 horas

7:30 às 16:30

Carla dos Santos
Silva

Administrativo

40 horas

8:00 às 17:00

Célia Luiza
Pereira Moura

Cozinheira

40 horas

7:30 às 16:30

RPA/Facilitador
de Oficinas

30 horas
mensais

Quartas- feiras

Monitor de
Marcenaria

40 horas

Recursos
Humanos

40 horas

Gustavo Campos
de Araújo
Daniela
Montagnoli
Fernanda Bueno
Tibúrcio
Bertholini
Mariza de Fátima
Silva

RPA

Daniel

Lucivânia
Sindeaux de Lima

*** cedido pela SAS para trabalhar marcenaria
com os nossos adolescentes;

8:00 às 17:00
*** O Rh foi transferido para o prédio do Conviva,
e é pago com recursos próprios do capv.

Atividades Desenvolvidas em 2018
Atendendo 40 adolescentes de 13 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social;
Atividades considerando os eixos norteadores:
Convivência Social – As ações e atividades planejadas procuram estimular o convívio social e familiar, aspectos
relacionados ao sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos
laços sociais, às relações de cidadania.
Direito de ser – estimulando o exercício da infância e da adolescência, de forma que as atividades possam promover

CÍRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 13 a 15 anos

CONVIVA
CNPJ: 44.635.662/0001-3

experiências que potencializem a vivencia desses ciclos etários. Trabalhando os direitos de: aprender e
experimentar; brincar; ser protagonista; de adolescer; ter direitos e deveres; pertencer; de ser diverso; à
comunicação.
Participação – tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos usuários
nos diversos espaços da vida pública, a começar pelo Conviva, passando pela família, comunidade e escola, tendo
em mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres;
Acolhida, recepção e escuta dos adolescentes.
Desenvolvimento de convívio familiar, grupal e social;
Apoio à família na função protetiva;
Orientação e encaminhamento;
Atendimento psicossocial sócio familiar;
Entrevista e visita domiciliares;
Acompanhamento e Monitoramento dos encaminhamentos;
Trabalho Interdisciplinar;
Informações, comunicação e defesa dos direitos;
Atividade de convívio, recreativa, lúdicas, culturais e organização da vida cotidiana;
Mobilização para exercício da cidadania;
Articulação das redes de serviços socioassistenciais e educacional, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar / Órgãos
judiciários/ e outras entidades da rede e escolas;
Atendendo, no mínimo 50% do público prioritário, conforme da resolução CIT nº 01/2013;
Ações comunitária e/ou intergeracionais e famílias;
Inserção/atualização cadastral do total de adolescentes e suas famílias no Cadastro Único;
Inserção/atualização dos 40 adolescentes no Sistema de Informação do Serviço de Convivência (SISC);
Reuniões de equipes para discussão de caso e planejamento;
Capacitações e treinamentos;
Visitas Domiciliares: 30 visitas;
Visitas Escolares: 14 escolas que contemplam todos os nossos jovens atendidos;
Ações juntos a Rede Socioassistencial e Capacitações da equipe Técnica: 13 ações;
Discussões de Casos com a Rede Socioassistencial: 11 casos;
Novas Matrículas a partir de 17/04/18: 22 matrículas;
Ações Familiares e Comunitárias: 9 ações;
Visitas em Serviços da Rede: 9 visitas;
Atendimentos Familiares: 11 atendimentos;
Atendimentos Individuais com jovens: 18 atendimentos;
Encaminhamentos dos Jovens para serviço da rede (contrareferenciamento): 5 encaminhamentos;
Monitoramento, avaliação e Impacto:
O monitoramento se dá através de reuniões em equipe técnica, planejamento, discussão de caso e
acompanhamento de dados como;
Acompanhamento diário da lista de presença, para mapear as ausências e seus motivos; (Anexo 1 detalhado
mensalmente nos relatórios) e o indicador anual:
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Ficha de auto avaliação do serviço que esta sendo executado, observando o posicionamento do adolescente quanto
ao seu interesse e participação; (feito uma vez por semestre, realizado em 08/05/2018 e 03/12/2018)
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Questionário de avaliação metodológica: averiguar a pertinência e adequação da metodologia e técnicas adotadas
no serviço para garantir um maior interesse dos adolescentes;
Indicador de satisfação do publico atendido adolescente e família: pesquisa de satisfação. (realizado no final de
cada ano, realizado em 08/05/2018 e 03/12/2018)
Nos indicadores questionário de avaliação metodológica e indicador de satisfação do público atendido adolescente
e família, foram realizadas pesquisas com os adolescentes e familiares:
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Neste indicador foi realizada uma pesquisa com as famílias:
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Indicadores de Matrículas e Desligamentos durante o ano de 2018:
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Relatórios e acompanhamento: mensalmente enviar relatório técnico a SAS, ratificar a transparência do trabalho
realizado e assegurar melhorias contínuas;
Avaliação de desempenho do adolescente na escola, aferindo notas e frequência, a fim de acompanhar a
permanência do adolescente no sistema educacional; (realizado bimestralmente)
Avaliação diagnóstica familiar; que busca conhecer a situação familiar de cada jovem e dos serviços prestados. Para
conhecer a realidade familiar e levantar meios de superação das dificuldades apresentadas, é discutida nas reuniões
de equipe técnica;
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Avaliações dos Resultados:
Pontos positivos:









Foram realizadas diversas atividades visando sempre uma ampla percepção dos direitos e deveres
dos jovens atendidos como pessoas integrantes da sociedade, bem como o fortalecimento dos
vínculos familiares, e o estímulo ao protagonismo juvenil em diferentes espaços como escola, família
e comunidade.
Temos buscado participar de cursos e palestras para nos capacitar e melhorar nosso atendimento
aos jovens e famílias.
Equipe técnica e multidisciplinar comprometida com a execução e realização do serviço e metas;
Os jovens receberam no dia da reunião uma agenda, onde levam para casa todos os dias, onde
fazemos anotações sobre o dia, as atividades, recados e informações, para que os pais e os familiares
possam acompanhar mais de perto sua rotina, e estimular que conversem sobre, onde têm
funcionado na grande maioria dos jovens, os pais tem respondido diariamente, também estamos
colando bilhetes e recados também sobre trabalhos da rede;
Podemos perceber uma maior interação dos grupos, tanto matutino quanto vespertino,
possibilitando assim, trabalhos mais unificados com ajuda mútua e valorização e admiração da
singularidade de cada um.
Vemos também na maioria dos adolescentes, uma postura um pouco mais dinâmica e respeitosa nos
momentos de diálogos, debates e na resolução de conflitos e divergências.

Pontos negativos:


Gostaríamos que tivesse mais iluminação no prédio do cemoa para trabalhos noturnos, os grupos
temáticos e reuniões de pais é realizado após as 18h00min, afim de que todos consigam participar,
porém, aqui é muito escuro e falta iluminação e ficamos preocupados com a segurança das famílias.
No dia 20/12/18, quando chegamos de manhã no Conviva e tinha uma fogueira que foi acesa
provavelmente na noite anterior por invasores no prédio, ressalto a importância de iluminação,
alarme e segurança no prédio no período noturno.



Uma de nossas salas de aula está com o piso quebrado, ele “inflou” no período de muito calor, e está
difícil e perigosa para utilizar, na reunião de monitoramento, a gestão do SAS ficou de verificar;



Possibilidade de pedir para alguém da prefeitura vir dedetizar o prédio, temos muitas teias de
aranhas grandes em todo o prédio, o foco tem aumentado, elas se espalham com facilidade;



Cortar o mato com mais frequência pois, nos períodos de chuvas, cresce muito rápido e aumenta a
incidência de insetos peçonhentos no espaço;

Iniciativas para Auto - sustentação do Serviço:
Semanalmente recebemos doação de alimentos do Ceasa – Programa Isa;
Ação Social com os jovens na preparação das Pizzas;
Realização de Bazar;
Almoço da Feav;
Stand- up com Matheus Ceará;
Recursos próprios;
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Recursos Financeiros Recebidos no ano
Natureza das Despesas: Termo de Colaboração
Origem do Recurso
Municipal
Estadual
Federal
Total

Valor (R$)
383.321,15

383.321,15

Conclusão:
Avalio positivamente nosso serviço.
A convivência no campo socioeducativo é uma oportunidade de vivência e afirmação de atitudes e valores que
fortaleçam e despertem o prazer de viver em comunidade, a importância da vida, a aposta em si mesmo dentro de
padrões sociais solidários e cooperativos, sendo assim, percebemos ao longo do período em que participam do
serviço, os adolescentes atendidos já apresentam melhoras significativas dentro dos objetivos estabelecidos e das
atividades proporcionadas. O trabalho realizado tem atingido nossas metas. Os adolescentes atendidos aos poucos
vêm demonstrando uma importante capacidade de correlação dos assuntos discutidos no espaço do Conviva com
as situações vivenciadas diariamente, possibilitando assim, um melhor exercício de reflexão e mudança de atitudes
prejudiciais a si mesmo e aos outros. Maior participação das famílias na vida do adolescente, convívio grupal.
As atividades visam sempre uma ampla percepção dos direitos e deveres dos jovens atendidos como pessoas
integrantes da sociedade, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares, e o estímulo ao protagonismo juvenil
em diferentes espaços como escola, família e comunidade.
Agradeço a SAS e a Prefeitura Municipal pela parceria e apoio todas as vezes que precisamos.

_________________________
Carlos Gustavo Parrilla
Presidente

_______________________
Aline Cristina do Prado
Coordenadora
Valinhos, 10 de janeiro de 2019.

