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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este relatório tem por finalidade sistematizar e registrar todas as ações 

desenvolvidas pelo CEDAP em 2016. 

Dentre os desafios institucionais, registra-se que, logo no início do ano o “Projeto 

Arteiros”, realizado em parceria com a Fundação CASA, para o desenvolvimento de 

atividades de arte e cultura em 21 Centros de Atendimento das Divisões Regionais 

Metropolitana de Campinas, Litoral e Vale do Paraíba, sofreu um corte 

orçamentário na ordem de 40% em 2015 e novo contingenciamento foi executado 

em 2016. Estes fatos levou-nos a discutir a viabilidade do projeto, decidindo-se por 

dar continuidade na parceria. 

O principal impacto institucional deste ano foi a não possibilidade de continuidade 

do “Projeto Ateliê Escola – Convivência e Arte”, que visava atender adolescentes e 

jovens egressos de medidas socioeducativas. Este projeto contou, durante 05 anos 

com o patrocínio da Petrobras, que, pelas dificuldades financeiras e políticas 

sofridas pela empresa, não renovou seus programas de responsabilidade social.  

Um desafio recorrente é a obtenção da sede própria. Neste ano, após reunião com 

a Secretária de Assistência Social, solicitamos cessão de uso de uma área no bairro 

Campina Grande de propriedade da SANASA e que, parte dele, já se encontra 

destinado à Prefeitura.  

O CEDAP deu continuidade, durante o primeiro semestre, às ações de assessoria 

para o CREAS do município de Louveira, ações que foram iniciadas em 2015. 

Fato institucionalmente relevante foram os primeiros impactos concretos em 

relação a aplicação formal das lei 13019/2014 – MROSC – Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil. O principal impacto foi em relação a vedação de 

contratação de qualquer pessoa com parentesco em até 2º grau com qualquer 

trabalhador (concursado ou não) que trabalhe para o município de Campinas (no 

caso dos projetos municipais) ou no estado de São Paulo (caso relacionado com a 

Fundação CASA). Tal fato nos fez rever a política de contratação e documentação 

relacionadas aos processos de seleção de profissionais e prestadores de serviços. 

    

Campinas, abril de 2017. 
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1. DADOS INSTITUCIONAIS 

Nome da Organização: Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP 

CNPJ: 58.374.869/0001-86 

Endereços:  

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jd. Guanabara, Campinas/SP, CEP 13073-320. 

Rua Moacyr Barbosa, nº 128, Campina Grande, Campinas/SP, CEP 13.058-611. 

Tel.: (19) 3235.1800 / 3291.0287  

E-mail: cedap@cedap.org.br 

Sítio eletrônico: www.cedap.org.br 

Inscrições e Certificações: 

Inscrição CMAS nº 115E 

Inscrição CNAS nº 71010.001703/2004-16 

Inscrição CMDCA nº 121 

CEBAS nº 71010.002214/2006-43 

 

2. HISTÓRICO 

O CEDAP é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 

1987 por um grupo de profissionais e educadores populares, vinculados a 

movimentos sociais, universidades, igrejas e instituições públicas, com a finalidade 

de contribuir para o movimento de redemocratização da sociedade brasileira pós-

regime militar, buscando fortalecer e apoiar as organizações e movimentos 

populares de Campinas e região.  

Ao longo destes anos, passou por reformulações à medida que as mudanças sociais 

da realidade apresentaram novos desafios. Tendo como pressupostos as bases da 

educação popular, realizou os chamados trabalhos de base, contribuindo para que 

o público envolvido - grupos de trabalhadores, mulheres, lideranças comunitárias e 

outros - tivesse uma formação que o colocasse em condições de efetivar 

intervenções na realidade e transformá-la.  

Em 1995, a partir de uma parceria com o Ministério da Saúde, iniciou o 

desenvolvimento de projeto socioeducativo sobre prevenção às DST/AIDS e 

sexualidade com adolescentes de escolas públicas, o que marcou o início da 

atuação do CEDAP junto a adolescentes e jovens, desdobrando-se num conjunto de 

ações e projetos que incentivam o protagonismo juvenil num processo educativo 

emancipatório de conquista dos direitos de cidadania.  

Com quase trinta anos de existência, o CEDAP firmou-se no cenário de Campinas e 

região como um centro de referência no desenvolvimento de projetos destinados 

mailto:cedap@cedap.org.br
http://www.cedap.org.br/
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ao público adolescente e jovem, e no apoio, assessoria e formação de lideranças 

comunitárias.  

Atualmente, como organização da rede socioassistencial privada de atendimento de 

Campinas, o CEDAP desenvolve ações preventivas nos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e suas 

famílias e que visam também a articulação e mobilização comunitária. Trabalha 

ainda com ações de proteção junto a pessoas e famílias que vivenciam situações de 

violência e ou violações de direitos e com adolescentes em conflito com a lei.  

Como organização de assessoramento continua ofertando formações e assessorias a 

grupos de pessoas e lideranças para o trabalho comunitário e social, formação de 

profissionais da rede social para o trabalho com as adolescências, e ainda ações de 

articulação, sensibilização e mobilização de formação de lideranças para o controle 

social de políticas públicas. 

As atividades oferecidas são totalmente gratuitas, sustentadas por meio de 

parcerias, convênios e patrocínios celebrados com o poder público, empresas, 

fundações, campanhas e eventos, e das contribuições de indivíduos. 

 

3. MISSÃO 

“Realizar atendimento protetivo e desenvolver projetos de educação para a 

cidadania junto a adolescentes, jovens, adultos e suas famílias, favorecendo o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e estimulando estratégias 

coletivas de participação e transformação da realidade social e ambiental, tendo 

como valores fundamentais a democracia e a solidariedade”. 

 

4. VISÃO 

“Tornar-se referência no acolhimento e formação socioeducativa de crianças, 

adolescentes, jovens e suas famílias e lideranças comunitárias, pautando-se no 

despertar da autonomia, valorizando-os enquanto sujeitos históricos, numa 

concepção de educação como prática de liberdade e pré-condição da vida 

democrática”. 

 

5. DIRETRIZES 

As ações são norteadas pelas seguintes diretrizes: 

 Concepção de educação libertária para um mundo livre de desigualdades. 

 Concepção do educador como instigador político. 
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 O educador deve estar em constante autorreflexão, revendo continuamente 

sua prática, suas verdades e certezas. 

 Matriz de valores: Metas do Milênio – democracia, igualdade, liberdade, 

desenvolvimento sustentável, identidade nacional, diversidade e soberania. 

 Método dialógico na interação educador e educando. 

 Articulação e fortalecimento de redes. 

 Abordagem transversal dos temas: diversidades, etnia, gênero, religião e 

cultura de paz. 

 

6. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 Contribuir para a elevação da cidadania e da qualidade de vida, 

incentivando a prática da participação, da solidariedade, da organização e 

da ação comunitária; 

 Desenvolver atividades de caráter protetivo, de educação e de promoção 

humana, social e ambiental, com prioridade para aquelas vinculadas à 

política de Assistência Social; 

 Desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativas à educação 

popular, ao trabalho socioeducativo com adolescentes, à formação de grupos 

representativos, à organização comunitária, a associações cooperativas e de 

desenvolvimento social, cultural e ambiental; 

 Promover e divulgar estudos, pesquisas e avaliações de experiências 

educativas e de promoção social e ambiental; 

 Capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos e 

lideranças populares quanto ao desempenho da representatividade e ao 

desenvolvimento de projetos de interesse social. 

 

7. OBJETIVOS  

 Estimular ações e práticas transformadoras das relações sociais. 

 Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

sustentável. 

 Contribuir para a organização e fortalecimento de grupos, organizações e 

movimentos populares. 

 Estimular a participação social, política e a prática da cidadania ativa. 
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 Capacitar indivíduos, organizações e movimentos populares para que possam 

interferir e transformar a realidade social local na busca de melhor 

qualidade de vida. 

 Estimular a formação de redes entre organizações sociais para que, com 

vistas à ação articulada, potencializem seus resultados e sua intervenção na 

formulação de políticas públicas e garantam melhores condições de 

sustentabilidade institucional. 

 Contribuir com a formação do jovem. 

 Estimular o protagonismo juvenil, proporcionando a redução de 

vulnerabilidades. 

 

8. FONTES DE RECURSOS  

FONTE DE RECURSOS RECURSO DISPONIBILIZADO 

(Recebido + saldo ano anterior + rendimentos) 

Fundação CASA 3.218.521,86 

Prefeitura de Campinas 1.079.027,40 

Recursos Próprios 61.887,61 

TOTAL 4.359.436,87 

 

9. INFRAESTRUTURA FÍSICA  

O CEDAP desenvolve suas atividades em duas unidades, em espaços alugados, com 

as seguintes instalações: 

Sede 01 – Jardim Guanabara: 

Destaca-se que todos os ambientes possuem ventiladores e iluminação fria. 

1º. Piso – nível da rua: 

01 recepção com respectivo mobiliário e bebedouro; 

01 sala de apoio administrativo com 02 mesas com cadeiras, 02 computadores 

com acesso a internet e em rede, biblioteca, 02 armários, 01 impressora e 01 

ramal telefônico; 

01 lavabo; 

01 sala para a área administrativa e financeira com 07 mesas com cadeiras, 01 

impressora, 07 computadores com acesso à internet e em rede, 01 armário e 02 

arquivos gaveteiros; 
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01 almoxarifado para materiais de arte-educação, de escritório e arquivo morto;  

01 sala para uso compartilhado das equipes (piso inferior, mas com acesso do 1º. 

piso- parte interna) com 02 mesas com cadeiras, 02 computadores com acesso à 

internet e em rede, 01 linha telefônica e 01 mesa para uso coletivo, 01 armário 

e 05 cadeiras; 

01 sala para uso compartilhado das equipes, com 04 computadores com acesso à 

internet e em rede, 01 mesa para uso coletivo com 04 cadeiras, 02 arquivos, 

armários embutidos e 01 linha telefônica; 

01 sala para uso de equipe com 02 computadores com acesso à internet e em 

rede, com armários e 01 linha telefônica; 

01 sala de uso compartilhado da coordenação com 02 computadores com acesso 

à internet e em rede, 01 notebook, mesa de reuniões e 08 cadeiras, 03 mesas 

individuais e 03 cadeiras, 01 linha telefônica, armário; 

01 sala para oficinas e reuniões, equipado com: 20 cadeiras, tela, datashow e 

flip shart; 

03 banheiros; 

01 cozinha com mesa para lanches breves, fogão com 04 bocas, geladeira, 

armários e forno micro-ondas; 

01 área de serviços com armário; 

2º. Piso – inferior; 

Rampa com acessibilidade; 

01 sala de informática com 05 computadores com acesso à internet; 

01 espaço para armazenamento de material pedagógico e de arte-educação; 

01 sala de atendimento com 03 poltronas e mesas de apoio; 

01 sala de arte-educação e para atividades socioeducativas, com cadeiras e 

mesas de apoio, 03 armários para guarda de material; 

02 banheiros; 

Espaço externo coberto para atividades grupais e mesa para 10 pessoas para 

lanches; 

01 pia, armários para guarda de utensílios domésticos, churrasqueira, frigobar; 

01 espaço coberto para atividades com crianças na perspectiva de 

brinquedoteca; 

01 galpão coberto com isolamento acústico com 70 m²; 

Área livre de aproximadamente 70 m².  
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Sede 02 - Campina Grande: 

01 sala técnica e de atendimento do Serviço Social com 03 mesas, 3 cadeiras, 03 

computadores com acesso à internet, 02 impressoras, 01 ramal telefônico, 02 

arquivos, 01 ventilador e 01 poltrona;  

01 sala de informática com 10 mesas, 20 cadeiras, 10 computadores com acesso 

à internet, 01 ventilador; 

01 sala para atividade de dança, 02 armários e 01 ventilador; 

02 espaços externos para atividades coletivas e comunitárias; 

01 cozinha equipada com fogão semi-industrial, 02 geladeiras, 01 freezer,01 

forno micro-ondas, 01 armário para utensílios; 

01 dispensa com 3 armários abertos com 6 prateleiras e 02 armários fechados 

para armazenar mantimentos; 

03 quadros brancos; 

02 instalações sanitárias; 

01 refeitório com 3 mesas e 06 bancos que dispõe 30 lugares  e duas mesas; 

01 purificador de água (quente/frio); 

01 bebedouro de alvenaria com 4 saídas de agua; 

01 bebedouro de inox (torre); 

01 flip Chart; 

- Instrumentos musicais (agogô, atabaque, berimbau, triangulo); 

-Materiais para prática de atividades físicas (alteres, caneleiras, bola de pilates, 

bastões); 

- Materiais Esportivos (Bolas, raquetes, redes); 

- Materiais pedagógicos;  

- Jogos educativos;  

15 colchonetes; 

01 tatame montável com 15 peças; 

01 máquina fotográfica; 

- Acervo com livros e revistas;  

  50 cadeiras; 

10 mesas plásticas empilháveis; 

01 televisão 

01 aparelho DVD;  
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01 aparelho de som; 

01 caixa amplificadora de som; 

- Banco de dados de usuários de benefícios e serviços socioassistenciais;  

- Banco de dados dos serviços socioassistenciais; 

 

10. QUADRO FUNCIONAL 

POSIÇÃO NA 

ESTRUTURA 

CARGOS No. DE PROFISSIONAIS 

GESTÃO 

Coordenação Geral 01 

Coordenação Administrativo/Financeira 01 

Coordenação de Projeto 04 

Coordenador Regional 03 

TÉCNICA 

Assistente Social 04 

Psicólogo 03 

Pedagogo 01 

Educador Social 05 

Arte-educador 22 

ADMINISTRATIVO 

Analistas (RH e Financeiro) 02 

Assistente (Administrativo e Financeiro) 04 

Auxiliar Administrativo 01 

APOIO ADMINISTRATIVO 

Cozinheira 01 

Auxiliar de cozinha 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 02  
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11. ATIVIDADES REALIZADAS  

11.1 PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS 

As atividades dos programas, projetos, serviços e benefícios aqui apresentados 

constam do Plano Trienal Institucional, intitulado: Cidadania, Convivência e Arte - 

2016-2018, elaborado a partir do acúmulo técnico e político do CEDAP num 

percurso de mais de 29 anos de existência. Em 2016, atuamos em consonância com 

os princípios e objetivos deste plano, porém a nova elaboração do planejamento 

iniciou-se em outubro de 2015 e será finalizado em maio de 2016, tendo sua 

validade até 2018.  

Destacamos que, o trabalho com adolescentes e jovens, iniciado em 1995, ainda é 

o principal eixo da ação institucional, percorrendo, no entanto, as diversas formas 

de violências e violações vivenciadas por esse público e suas famílias. 

Nos últimos anos, atendendo às diretrizes da política de Assistência Social, 

principal setor da ação institucional, bem como às demandas da comunidade, o 

CEDAP vem se desafiando e ampliando as ações junto a crianças e idosos.    

Consta ainda deste relatório o trabalho formativo desenvolvido com profissionais 

das áreas sociais que trabalham com as adolescências, lideranças populares e 

comunitárias, incluindo ações de assessoramento junto ao público prioritário da 

política de Assistência Social.   

Por fim, importante destacar as ações de articulação com vistas a contribuir com a 

formulação e o fortalecimento das políticas sociais. 

 

11.1.1 PROGRAMA DE PREVENÇÃO, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA. 

Este programa concentra ações que visam contribuir para o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, tendo por objetivos a promoção social das 

famílias e a prevenção de situações de risco social a que estão expostas as 

populações residentes em regiões periféricas, assim como a parcela da população 

que devido ao ciclo de vida, vivencia situações de isolamento.  

As ações desenvolvidas em grupos, de acordo com os diferentes ciclos de vida, têm 

por objetivo complementar o trabalho social com famílias. De caráter preventivo e 

proativo, é pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades com vistas ao alcance de alternativas 

emancipatórias. 
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11.1.1.1 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL DO 

CAMPINA GRANDE 

Serviço que se propõe a potencializar as ações do CEDAP no extremo da região 

noroeste de Campinas, especialmente nos bairros Campina Grande e São Luiz, e 

visa contribuir para a promoção social das famílias e a redução das vulnerabilidades 

e dos riscos sociais a que estão expostas e, em especial, crianças, adolescentes, 

idosos e pessoas com deficiência, residentes nestes territórios, possibilitando o 

acesso a atividades lúdicas, cultura e arte. Proporciona espaço de convívio e 

desenvolvimento relacional e intergeracional aos participantes, buscando 

incentivar a socialização e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.   

 

Público envolvido e abrangência territorial: Pessoas em seus diferentes ciclos de 

vida, residentes na região de abrangência do CRAS São Luiz.  

 

Meta de Atendimento: 240 pessoas   

Metas atendidas: Média de 245 pessoas 

 

Horário de Funcionamento: de segunda à sexta-feira das 8h00 às 17h00s. 

Em ocasiões especiais são ofertadas atividades aos sábados e, eventualmente, à 

noite. 

 

Participação do público envolvido:   

No planejamento das atividades: as atividades previstas para 2016 foram 

organizadas considerando a avaliação com o público participante em 2015, bem 

como a disponibilidade técnica e a estrutura física atual. 

No desenvolvimento das atividades: monitoramento ocorre às sextas feiras na 

atividade “sexta integração” e nas rodas de conversas que ocorrem diariamente. O 

público envolvido contribuiu com sugestões de atividades e programação do 

serviço. A avaliação do projeto com o público ocorre anualmente no inicio do ano 

seguinte. 

 

Objetivo geral: Proporcionar espaço de convívio e desenvolvimento relacional e 

intergeracional às famílias residentes na região de abrangência do CRAS São Luiz, 

buscando incentivar a socialização e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários.



 

 

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jd. Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320. 

Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br 
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Objetivo específico 01: Propiciar a convivência grupal de pessoas em seus diferentes ciclos de vida, buscando resgatar 

valores e vínculos familiares. 

Macroatividades realizadas 
Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Oficinas ofertadas: 

- Artes do corpo: dança, zumba, capoeira e 

oficina de movimento, visam desenvolver a 

expressão corporal e a cultura popular; 

 

 

- Informática para crianças, adolescentes e 

adultos: acesso básico ao pacote Office, redes 

sociais e também acesso livre, visando 

ampliação de conhecimento e entretenimento 

 

 

- Sexta Integração: encontro semanal com 

participantes de todas as oficinas, tendo como 

proposta a integração entre grupos, por meio 

de atividades cooperativas, comemorativas e 

artísticas. 

 

- Roda de Conversa: atividade realizada no 

início de cada oficina, com a proposta de 

oportunizar a expressão dos participantes e a 

troca de vivências. 

- 8 oficinas ofertadas semanalmente, 

divididas entre as modalidades citadas; 

- 440 oficinas ofertadas anualmente, com 

10 participantes em média por oficina e 

03 profissionais envolvidos;  

 

- 3 oficinas ofertadas semanalmente 

divididas entre o público citado; 

- 134 oficinas ofertadas anualmente com 

10 participantes em média por oficina e 

03 profissionais envolvidos;  

 

- 41 oficinas ofertadas anualmente e 03 

profissionais envolvidos;  

 

 

 

- Atividade ofertada diariamente, 

ocorrendo 273 vezes ao ano; 

- 3 educadores envolvidos. 

- Ampliação de conhecimento sobre o manuseio de 

computadores e acesso básico ao pacote office e redes 

sociais.  

- Integração entre crianças e adolescentes nas atividades da 

sexta integração. 

- Adolescentes utilizando das oficinas de acesso livre para 

entretenimento, realização de pesquisas e trabalhos 

escolares; 

- Participação qualificada do público adulto nas oficinas; 

- Através das oficinas de artes do corpo identificamos 

participantes mais interessados e preocupados com as 

questões que envolvem a alimentação e sedentarismo. 

- Melhor compreensão dos participantes das possibilidades e 

limitações do corpo. 

- Os relatos nas rodas de conversas possibilitaram aos 

educadores maior apropriação da vivencia dos participantes 

“fora” da organização, como também contribui para a 

compreensão da dinâmica familiar e do território. 

- Maior espontaneidade de crianças e adolescentes para 

expressar opiniões. 

- Eventos Internos: Datas Comemorativas e 

Festa dos Aniversariantes: evento realizado 

mensalmente envolvendo os participantes dos 

diferentes grupos que possibilita a diversão e 

- 22 eventos realizados, com 110 

participantes em média e 07 profissionais 

envolvidos. 

- Aumento do conhecimento das principais datas cívicas, 

sendo essas vivenciadas com ludicidade; 

- Aniversariantes comemorando seu nascimento com acesso a 

cardápio de festas e atividades recreativas.  



 

 

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jd. Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320. 

Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br 

14 

comemoração de aniversários e datas cívicas. 

- Passeios: atividades externas de integração e 

confraternização. 

- Evento anual; 

- Média de 120 participantes 10 

profissionais envolvidos. 

- Integração entre o público que frequenta a organização; 

- Público atendido acessando os espaços de lazer ofertados. 

- Projeto Férias: integração dos projetos com 

foco em atividades cooperativas. 

- Ocorre 02 vezes ao ano, em julho e em 

janeiro; 

- Média de 80 participantes e 03 

educadores envolvidos. 

- Integração entre os participantes das oficinas e projetos; 

- Crianças e adolescentes com participação mais 

cooperativa.  

- CEDAP & Comunidade; 

- Eventos realizados: 2 (festa junina e 

final do ano); 

- Média de participantes na festa junina: 

10 Profissionais envolvidos. 

 

- Aumento da demanda de interesse em retornar ou ingressar 

ao CEDAP. 

- Socialização e “Prestação de contas” a comunidade do 

trabalho executado pela organização.  

- Reconhecimento do CEDAP como um espaço de reflexão e 

defesa de direitos. 

- Bazar comunidade; 

- Bazares realizados: 6 (sendo 4 abertos a 

comunidade, 1 para os participantes do 

viva leite e 01 para adolescentes); 

- Média de 150 beneficiados; 

- 10 Profissionais envolvidos (toda 

equipe); 

- Aproveitamento integral dos produtos disponibilizados no 

bazar. 

- Aquisição gratuita de produtos de ótima qualidade, 

principalmente as famílias com comprometimento de renda. 

- Encontro de famílias; 

- 11 encontros realizados; 

- Média de participantes: 40 por 

encontro). 

- 05 Profissionais envolvidos. 

- Participação qualificada das famílias nos encontros. 

- Monitoramento das ações compõe as contribuições das 

famílias, dessa forma as adequações tornaram-se mais 

efetivas. 
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Objetivo Específico 02: Estimular o desenvolvimento humano e social de crianças e adolescentes e de suas famílias, criando 

oportunidades de convívio socioeducativo, explorando experiências lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer. 

Macroatividades Realizadas 
Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Oficinas Socioeducativas: Grupo de 

adolescente com foco na discussão de temas 

do cotidiano e de seu interesse. 

 

- Atividade semanal, 64 oficinas 

realizadas, com média de 20 

participantes e 01 educador envolvido. 

- Adolescentes refletindo sobre temas do cotidiano, vivencias 

e com especial atenção a efetivação de seus direitos e 

deveres. 

- Adolescentes exercitando a convivência grupal, o respeito e 

a participação social. 

 

 

Objetivo Específico 03: Promover o acesso a serviços e programas da saúde, educação, cultura e esporte, por meio da 

articulação de ações intersetoriais. 

Macroatividades Realizadas 
Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- 18 de maio: atividade com o objetivo de refletir 

sobre o combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 

 

Apresentação (dança e capoeira): 

- 5 Atividades internas; 

- Média de 110 participantes do CEDAP; 

- 3 Educadores envolvidos. 

- Participantes com a atenção aguçada para as 

manifestações mais discretas de violência e 

melhor compreensão do conceito de abuso sexual. 

- Atividades com a Guarda Municipal: oficina 

de pipa para crianças e palestra com tema: 

educando os filhos nos dias de hoje.   

- 2 Atividades realizadas 

- Média de 40 participantes por atividade. 

- 10 Profissionais envolvidos (toda equipe). 

 

- Parte da comunidade foi provocada a 

compreender melhor através do relato da própria 

guarda o trabalho por eles executados. 

- Desenvolvimento de empatia, observado no 

reconhecimento desses profissionais como pais de 

família e sujeitos com uma rotina “normal”, como 

a de qualquer outra pessoa.  

- Possibilitou agregar outros atores as discussões 

realizadas pelos profissionais do CEDAP. 
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- Reuniões (intersetoriais, reordenamento, rede, 

gestor, conselhos); 

-Participação em 44 reuniões; 

- 06 Profissionais envolvidos (coordenação, 

assistente social, pedagoga, educadora e 

estagiários) 

 

- Conhecimento da rede sobre as ações do CEDAP 

na região noroeste. 

- Conhecimento dos profissionais dos serviços do 

território em relação as vivencias comuns e 

desafios. 

- Compartilhamento das metodologias utilizadas 

pelos diversos serviços (poder público e OSCs). 

- Compartilhamento e atualizações dos serviços e 

politicas ofertadas no território. 

- Atividades coletivas com outras organizações (Casa 

dos anjos e Mesa Brasil) com participantes do 06 a 

14 e Centro de Convivência. 

- 2 atividades realizadas 

- Média de 30 participantes somando as 2 

atividades. 

- 05 Profissionais envolvidos (educadores, 

assistente social, e pedagoga). 

 

- Integração entre os participantes profissionais e 

as organizações envolvidas. 

- Reconhecimento das linguagens e metodologias 

comuns utilizadas pelas organizações. 

- Adolescentes foram estimulados a refletir sobre 

as possibilidades de ascensão que o esporte pode 

proporcionar. 

- Pratica e acesso a uma modalidade esportiva 

pouco vivenciada e ofertada nos “espaços” do 

território. 

- Atividades coletivas CRAS, Mobili e EMEI; - 7 atividades realizadas 

- Média de 120 participantes por evento; 

- 06 Profissionais envolvidos (educadores, 

coordenação, assistente social e pedagoga). 

- Troca, identificação das ações e integração 

entre equipes e projetos envolvidos; 

- Identificação das ações desenvolvidas com a 

comunidade. 

- Fortalecimento dos serviços envolvidos para com 

as famílias e comunidade. 

- Vivencia coletiva dos serviços com a comunidade 

permitiu aos profissionais uma leitura ampliada 

das manifestações e comportamento dos 

atendidos e moradores do entorno.  

- Discussões de casos; - 03 Discussões realizadas com a participação 

de 04 profissionais do CEDAP e geralmente 2 

representantes dos serviços referenciados ou 

em atendimento conjunto (CT, CRAS, CAPS, 

- Encaminhamentos e resolução não simplistas as 

demandas dos envolvidos. 

- Olhar ampliado e encaminhamentos com maior 

assertividade. 
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CS e Mobili). - Maior segurança das famílias ao serem 

referenciadas. 

- Socialização e ampliação de informações e fatos 

que envolve a família citada.  

- Visitas domiciliares: Reconhecimento da 

composição e da dinâmica familiar; 

 

 

- Sem periodicidade definida; 

- 18 visitas realizadas ; 

- 01 ou 02 profissionais envolvidos, conforme 

avaliação do serviço social.  

- Aumento do vínculo com famílias e público 

atendido;  

- Maior propriedade para elaboração de 

diagnóstico do território. 

- Reconhecimento da composição e da 

dinâmica familiar; 

 

- Referenciamento/contrarreferenciamento: 

equipamentos locais, parceiros e serviços do 

município. 

 

 

- Sem periodicidade definida; 

- Referenciamentos: 164. 

- Contrarreferenciamentos C.C: 134. 

- CRAS/ Proteção Social de Média 

Complexidade/Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos/Conselho 

Tutelar/Órgão de defesa e responsabilização/ 

Programas de complementação monetária. 

- 01 profissional envolvido (assistente social). 

 

 

 

Específico 04: Estimular a participação social dos sujeitos envolvidos visando à conquista dos direitos de cidadania, a melhoria 

da qualidade de vida, a solidariedade e o fortalecimento dos vínculos sociocomunitários. 

Macroatividades Realizadas 
Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- 18 de maio: atividade com o objetivo de refletir 

sobre o combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 

 

Apresentação (dança e capoeira): 

- 5 Atividades internas; 

- Média 110 participantes do CEDAP; 

- 3 Educadores envolvidos. 

- Participantes com a atenção aguçada para as 

manifestações mais discretas de violência e 

melhor compreensão do conceito de abuso sexual. 
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- Atividades com a Guarda Municipal: oficina 

de pipa para crianças e palestra com tema: 

educando os filhos nos dias de hoje. 

- 2 Atividades realizadas 

- Média de 40 participantes por atividade. 

- 10 Profissionais envolvidos (toda equipe). 

 

- Parte da comunidade foi provocada a 

compreender melhor através do relato da própria 

guarda o trabalho por eles executados. 

- Desenvolvimento de empatia, observado no 

reconhecimento desses profissionais como pais de 

família e sujeitos com uma rotina “normal”, como 

a de qualquer outra pessoa. 

- Possibilitou agregar outros atores as discussões 

realizadas pelos profissionais do CEDAP. 

- Oficinas socioeducativas: Grupo de adolescente com 

foco na discussão de temas do cotidiano e de seu 

interesse. 

- 64 oficinas realizadas, com média de 20 

participantes e 1 educadora envolvida.  

 

- Adolescentes envolvidos e comprometidos com a 

organização. 

- Participação qualificada do público da oficina. 

- Ampliação e reflexão de assuntos e conceitos 

presentes ao cotidiano do jovem, estimularam os 

mesmos a elaborarem posicionamentos sobre suas 

vivencias.  

- Exploração de temas que agregaram 

conhecimento e mecanismos de atenção e defesa 

as vulnerabilidades que os mesmos estão expostos. 

- Conhecimento ampliado sobre o ECA. 

- Eleições 2016: atividades desenvolvidas para 

esclarecer o processo eleitoral do país e 

estimular a percepção crítica e os valores da 

cidadania. 

- 3 atividades realizadas 

- 110 Participantes do CEDAP; 

- 3 Educadores envolvidos. 

- A oportunidade de vivenciarem um processo 

eleitoral fictício, aumentou os elementos para 

compreensão dos mesmos em relação a pratica da 

cidadania. 

 - Disseminação realizada pelos participantes em 

seu entorno (famílias e escola) sobre a 

responsabilidade do voto. 
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Principais atividades de gestão do projeto:  

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Supervisão; 

- Reuniões de coordenação; 

- Reuniões de equipe; 

- Reuniões de diretoria;  

 

 

- Atividades de planejamento das ações; 

- Supervisão nutricionista;  

 

 

 

 

 

- Preenchimento de Instrumentais de monitoramento e 

avaliação CSAC; 

 

- Preenchimento de Instrumentais de monitoramento e 

avaliação CEDAP; 

- Reuniões CMDCA, CT, CMAS;  

- Reuniões PCS; 

- Encontros plano trienal; 

 

- Articulação Escola e C.S. (REDE); 

 

- Articulação parceria guarda municipal; 

 

- Reforma SEDE II; 

 

- Compras (alimentação, material pedagógico, 

- 09 Reuniões/Simone. 

- 45 Reuniões/Equipe. 

- 46 Reuniões/Equipe. 

- 02 Reuniões/Simone, Kedma e 04 

adolescentes. 

 

- 02 Atividades/Equipe. 

- 23 Visitas/Simone, adm, cozinheira e aux. 

de cozinha). Em 1 das reuniões, Camila da 

CSAC esteve presente e em outra a 

coordenadora da equipe de nutricionista do 

CEASA e nutricionista da PMC. 

 

- 13 Instrumentais preenchidos; 

 

 

- 02 Preenchimentos/Equipe. 

 

- 36 Reuniões; 

- 01 Reunião/Equipe. 

- 04 Reuniões; 

 

- 02 Reuniões; 

 

- 03 Reuniões 

 

- Dezembro 2016 e janeiro 2017; 

 

- Média de 36 processos 

As atividades de gestão possibilitaram maior 

afinidade entre as diretrizes institucionais e 

profissionais; Colaboraram para a integração da 

equipe e entre equipe; Contribuiram para o 

direcionamento e encaminhamento dos trabalhos 

das coordenações; aproximaram a diretoria 

executiva com os profissionais; Respaldaram 

encaminhamentos e posicionamentos 

institucionais.  
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escritório, limpeza e outros) 

 

- Eventos: Pizzas, bazar e aniversário CEDAP 

 

- Participação em Editais (Volkswagen e PMC); 

 

- 05 Eventos/Equipe. 

 

- 02 Editais/Simone. 

 

- 01 Evento/ profissionais SEDE I e SEDE II 

envolvidos. 

 

 

Principais Atividades de Formação da Equipe 

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Encontrinho/Encontrão; 

- Capacitação Itaú/UNICEF. 

 

 

- Capacitações (SIGM, formação educadores – política de 

assistência, seminário VDCCA, consciência negra – 

CRAS/São Luís); 

- Formação equipe: Infância; 

- Formação equipe: Limites; 

- Formação equipe: Boas práticas de manipulação e 

reaproveitamento de alimentos. 

- Mensal e trimestral/9 eventos/Equipe. 

- 03 Encontros realizados com 3 dias de 

duração; 

 

- 13 Capacitações/ 

 

  

- 01 Evento/Equipe. 

- 01 Evento/Equipe. 

- 04 Eventos/Simone, Elenice Eliene. 

 

- Adição de conhecimento. 

- As atividades de formação impactam de 

modo positivo na qualidade das atividades 

ofertadas; já que a equipe sente que o 

conhecimento traz maior segurança para a 

execução do trabalho. 

- Possibilitaram o conhecimento e 

experimentação de outras estratégias 

metodológicas. 
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Recursos Humanos Envolvidos: 

NOME Escolaridade Função 
C. H. 

Semanal 
Regime 

Trabalhista 

Simone Rita Zanelato Pós Graduação Coordenadora Técnica 30h00 CLT 

Lívia Nazatto Pós Graduação Coordenação Geral 05h00 CLT 

Daiane Silva Begalli Superior completo Coord. Administrativa 05h00 CLT 

Ana Paula da Costa  Superior completo Pedagoga 15h00 CLT 

Aline Cristina R. Baptista Superior completo Assistente Social 20h00 CLT 

Tamires da Silva Oliveira Superior completo Educadora Social 35h00 CLT 

Kedma Ap. do Nascimento Superior completo Educadora Social 30h00 CLT 

Jefferson R. de Oliveira Ensino Médio  Educador Social 30h00 CLT 

Andreia Marques de Souza Ensino Médio Auxiliar de Limpeza 30h00 CLT 

Elenice Martins da Silva Ensino Médio Cozinheira 05h00 CLT 

Eliezer de Jesus Santos Superior Cursando Voluntário 06h00 Voluntário 

Stephanie Fernandes Couto Superior Cursando Estagiária Serviço Social 12h00 Estágio 

Elizete Aparecida 
Venerando 

Superior Cursando Estagiária Serviço Social 12h00 Estágio 

 

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO: 

Cofinanciamento Municipal 

RUBRICA VALOR – R$ 

Folha de pagamento 142.602,66 

Material de Consumo 33.314,09 

Pessoal, encargos e auxílios 93.279,75 

Serviços de terceiros 22.475,32 

Devoluções (Ref. 2015) 17.435,31 

TOTAL 309.107,13 
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11.1.1.2 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 06 A 14 

ANOS. 

Este serviço visa oferecer um espaço de convivência, formação para a participação 

e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa 

etária. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 

possibilitando o acesso e uso das tecnologias de informação e visam também, 

propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na 

prevenção de situações de risco social. 

Quando assumiu os remanescentes da Casa da Criança "Luz do Amanhecer", em 

2012, única Organização do território e que desenvolvia este serviço, o CEDAP 

discutiu com a comunidade que daria início nas suas ações por meio do Serviço 

Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional, considerando sua experiência e 

acúmulo técnico. A comunidade compreendeu a proposta, mas diante da ausência 

de outros serviços e de espaços de lazer na comunidade, manteve a expectativa de 

que o CEDAP ofertasse o atendimento diário a crianças e adolescentes. Desse 

modo, apesar das restrições do atual espaço físico, o CEDAP compreendeu que 

deveria iniciar o atendimento em 2013 e apresentou ao cofinanciamento municipal 

plano para atender 30 metas e, considerando a grande demanda reprimida e a 

possibilidade de reorganizar o atendimento do Centro de Convivência, em 2014 

ampliou para 60 metas. Mesmo com esta ampliação de meta, ainda identifica-se 

demanda reprimida para atendimento deste público na comunidade. 

Aspecto fundamental em 2015 foi que, devido à parceria desenvolvida junto à 

escola Padre Antônio Mobili, o CEDAP, através do Centro de Convivência foi 

vencedor de etapa interior e semifinalista do Prêmio Itaú-UNICEF. Em 2016, a 

equipe, através da coordenadora do serviço foi participante de diversos momentos 

formativos ofertados pela organização do prêmio. Esta premiação traz o 

reconhecimento dos esforços e resultados em atender as crianças e adolescentes 

desta comunidade e em executar ações em parceria com a escola. 

 

Público Envolvido e Abrangência Territorial: crianças e adolescentes entre 06 e 

14 anos e 11 meses de idade, residentes na região de abrangência do CRAS – São 

Luiz. 

 

Meta de Atendimento: 60 crianças e adolescentes. 

 

Metas Atendidas: 60 crianças e adolescentes. 
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Horário de Funcionamento: de segunda à sexta-feira das 8h00 às 12h00 no 

trabalho direto com as crianças e aberto até às 17h00 para atendimento às famílias 

e comunidade. 

Em ocasiões especiais são ofertadas atividades aos sábados e, eventualmente, à 

noite aos familiares. 

 

Participação do público envolvido:  

Realizado dois encontros de monitoramento do trabalho ofertado às crianças junto 

às famílias: 

Avaliação das atividades com os participantes ao final de todas as atividades. 

 

Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes e possibilitar o acesso a direitos, oferecendo espaço de convivência e 

de experimentação de atividades lúdicas, que favoreçam o desenvolvimento da 

consciência cidadã e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociocomunitários. 
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Objetivo Específico 01: Oportunizar as crianças a vivência de atividades que permitam identificar sensações e habilidades, 

estimulem a curiosidade e a criatividade, favorecendo a escuta, a fala, a autonomia, a aprendizagem formal/não formal e o 

estar no coletivo. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Roda de Conversa: atividade diária 

realizada no início de cada oficina, 

com a proposta de oportunizar a 

expressão dos participantes e a troca 

de vivências. 

- 273 rodas realizadas anualmente, 

03 profissionais envolvidos e 60 

participantes em média, 

diariamente. 

- Os relatos nas rodas de conversas possibilitaram aos educadores maior 

apropriação da vivencia dos participantes “fora” da organização, como 

também contribui para a compreensão da dinâmica familiar e do 

território. 

- Maior espontaneidade de crianças e adolescentes para expressar 

opiniões. 

-Café da manhã/Almoço: ofertado 

diariamente, antes e após as oficinas, 

com cardápio elaborado por 

nutricionistas do CEASA. Oferta de 

cardápio mais completo e estímulo a 

alimentação saudável. 

- Diariamente, 04 profissionais 

envolvidos e 60 participantes em 

média. 

- Ótima aceitação do cardápio ofertado; 

- Aceitação ao processo de experimentação de alimentos desconhecidos; 

- Famílias reconhecem mudança de comportamento (positiva) das crianças 

ao que se refere a alimentação; 

- Acesso a cardápio desenvolvido por nutricionista. 

- Artes do corpo: dança, zumba, 

capoeira e oficina de movimento, 

visam desenvolver a expressão corporal 

e a cultura popular; 

 

 

 

- 8 oficinas ofertadas 

semanalmente, divididas entre as 

modalidades citadas; 

- 440 oficinas ofertadas 

anualmente, com 10 participantes 

em média por oficina e 03 

profissionais envolvidos;  

- Participação qualificada do público adulto nas oficinas; 

- Através das oficinas de artes do corpo identificamos participantes mais 

interessados e preocupados com as questões que envolvem a alimentação 

e sedentarismo. 

- Melhor compreensão dos participantes das possibilidades e limitações do 

corpo. 

 

- Informática para crianças, 

adolescentes e adultos: acesso básico 

ao pacote Office, redes sociais e 

também acesso livre, visando 

ampliação de conhecimento e 

entretenimento. 

- 3 oficinas ofertadas 

semanalmente divididas entre o 

público citado; 

- 134 oficinas ofertadas anualmente 

com 10 participantes em média por 

oficina e 03 profissionais 

- Ampliação de conhecimento sobre o manuseio de computadores e acesso 

básico ao pacote office e redes sociais.  

- Adolescentes utilizando das oficinas de acesso livre para 

entretenimento, realização de pesquisas e trabalhos escolares; 
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 envolvidos;  

- Eventos Internos: Datas 

Comemorativas e Festa dos 

Aniversariantes: evento realizado 

mensalmente envolvendo os 

participantes dos diferentes grupos que 

possibilita a diversão e comemoração 

de aniversários e datas cívicas. 

- 22 eventos realizados, com 110 

participantes em média e 07 

profissionais envolvidos. 

- Aumento do conhecimento das principais datas cívicas, sendo essas 

vivenciadas com ludicidade; 

- Aniversariantes comemorando seu nascimento com acesso a cardápio de 

festas e atividades recreativas.  

- Passeios: atividades externas de 

integração e confraternização: Parque 

Santa Clara.  

- 01 passeio realizado, 10 

profissionais envolvidos, média de 

120 participantes. 

- Promoveram a integração e confraternização entre os participantes e 

grupos dos diferentes projetos do CEDAP, além de suas equipes; 

- Público experienciando atividades recreativas e de lazer em espaços 

externos. 

- Projeto Férias: Integração dos 

projetos com foco em atividades 

cooperativas 

- Atividades semestrais em julho e 

janeiro, com média de 80 

participantes e 03 profissionais 

envolvidos. 

- Integração entre participantes dos projetos desenvolvidos na Unidade do 

Campina Grande; 

- Crianças e adolescentes com participação mais cooperativa. 

 

 

Objetivo Específico 02: Propiciar espaço protegido para a abordagem de temas relacionados ao cotidiano de crianças e 

adolescentes, dentre os quais: necessidades humanas, consumo, ostentação, alternativas de inserção social, “trabalho no tráfico 

de drogas”, e esgotamento de recursos naturais, utilizando-se de ferramentas lúdicas e midiáticas.  

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Oficinas Socioeducativas: Grupo de 

adolescente com foco na discussão de temas 

do cotidiano e de seu interesse. 

 

- Atividade semanal, 64 

oficinas realizadas, com 

média de 20 participantes e 

01 educador envolvido. 

- Adolescentes refletindo sobre temas do cotidiano, vivencias e com 

especial atenção a efetivação de seus direitos e deveres. 

- Adolescentes exercitando a convivência grupal, o respeito e a 

participação social. 
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Objetivo Específico 03: Favorecer a descoberta de habilidades e potencialidades e estimular o protagonismo de crianças e 

adolescentes, possibilitando a compreensão dos conceitos de cidadania e violação de direitos. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- 18 de maio: atividade com o objetivo 

de refletir sobre o combate à 

exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 

Apresentação (dança e 

capoeira): 

- 5 Atividades internas; 

- Média 110 participantes do 

CEDAP; 

- 3 Educadores envolvidos. 

- Participantes com a atenção aguçada para as manifestações mais 

discretas de violência e melhor compreensão do conceito de abuso sexual. 

- Atividades com a Guarda Municipal: 

oficina de pipa para crianças e palestra 

com tema: educando os filhos nos dias 

de hoje. 

- 2 Atividades realizadas 

- Média de 40 participantes por 

atividade. 

- 10 Profissionais envolvidos (toda 

equipe). 

 

- Parte da comunidade foi provocada a compreender melhor através do 

relato da própria guarda o trabalho por eles executados. 

- Desenvolvimento de empatia, observado no reconhecimento desses 

profissionais como pais de família e sujeitos com uma rotina “normal”, 

como a de qualquer outra pessoa. 

- Possibilitou agregar outros atores as discussões realizadas pelos 

profissionais do CEDAP. 

- Oficinas Socioeducativas: Grupo de 

adolescente com foco na discussão de 

temas do cotidiano e de seu interesse. 

 

- Atividade semanal, 64 oficinas 

realizadas, com média de 20 

participantes e 01 educador 

envolvido. 

- Adolescentes refletindo sobre temas do cotidiano, vivencias e com 

especial atenção a efetivação de seus direitos e deveres. 

- Adolescentes exercitando a convivência grupal, o respeito e a 

participação social. 

- Eleições 2016: atividades 

desenvolvidas para esclarecer o 

processo eleitoral do país e estimular a 

percepção crítica e os valores da 

cidadania. 

- 3 atividades realizadas 

- 110 Participantes do CEDAP; 

- 3 Educadores envolvidos. 

- A oportunidade de vivenciarem um processo eleitoral fictício, aumentou 

os elementos para compreensão dos mesmos em relação a pratica da 

cidadania. 

- Disseminação realizada pelos participantes em seu entorno (famílias e 

escola) sobre a responsabilidade do voto. 
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Objetivo Específico 04: Contribuir para a sensibilização das famílias dos atendidos nas ações de proteção e cuidado, 

favorecendo o diálogo intrafamiliar e o fortalecimento de vínculos. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- CEDAP & Comunidade; 

- Eventos realizados: 2 (festa junina e final 

do ano); 

- Média de participantes festa junina: 

- 10 Profissionais envolvidos. 

 

- Aumento da demanda de interesse em retornar ou ingressar ao CEDAP. 

- Socialização e “Prestação de contas” a comunidade do trabalho executado 

pela organização. 

- Reconhecimento do CEDAP como um espaço de reflexão e defesa de 

direitos. 

- Bazar comunidade; 

- Bazares realizados: 6 (sendo 4 abertos a 

comunidade, 1 para os participantes do 

viva leite e 01 para adolescentes); 

- Média de 150 beneficiados; 

- 10 Profissionais envolvidos (toda equipe); 

- Aproveitamento integral dos produtos disponibilizados no bazar. 

- Aquisição gratuita de produtos de ótima qualidade, principalmente as 

famílias com comprometimento de renda. 

 

- Encontro de famílias; 

-  11 encontros realizados; 

- Média de participantes: 40 por encontro). 

- 05 Profissionais envolvidos. 

- Participação qualificada das famílias nos encontros. 

- Monitoramento das ações compõe as contribuições das famílias, dessa 

forma as adequações tornaram-se mais efetivas. 

 

Objetivo Específico 05: Promover o acesso a serviços e programas da saúde, educação, cultura e esportes, por meio da 

articulação de ações intersetoriais.  

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Reuniões (intersetoriais, 

reordenamento, rede, gestor, 

conselhos); 

-Participação em 44 reuniões; 

- 06 Profissionais envolvidos 

(coordenação, assistente social, 

pedagoga, educadora e estagiários) 

 

- Conhecimento da rede sobre as ações do CEDAP na região noroeste. 

- Conhecimento dos profissionais dos serviços do território em relação 

as vivencias comuns e desafios. 

- Compartilhamento das metodologias utilizadas pelos diversos 

serviços (poder público e OSCs). 

- Compartilhamento e atualizações dos serviços e politicas ofertadas 

no território. 



 

 

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320. 

Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br 

28 

- Atividades coletivas com outras 

organizações (Casa dos anjos e Mesa 

Brasil) com participantes do 06 a 14 e 

Centro de Convivência. 

- 2 atividades realizadas 

- Média de 30 participantes somando as 

2 atividades. 

- 05 Profissionais envolvidos 

(educadores, assistente social, e 

pedagoga). 

 

- Integração entre os participantes profissionais e as organizações 

envolvidas. 

- Reconhecimento das linguagens e metodologias comuns utilizadas 

pelas organizações. 

- Adolescentes foram estimulados a refletir sobre as possibilidades de 

ascensão que o esporte pode proporcionar. 

- Pratica e acesso a uma modalidade esportiva pouco vivenciada e 

ofertada nos “espaços” do território. 

- Atividades coletivas CRAS, Mobili e 

EMEI; 

- 7 atividades realizadas 

- Média de 120 participantes por evento; 

- 06 Profissionais envolvidos 

(educadores, coordenação, assistente 

social e pedagoga). 

- Troca, identificação das ações e integração entre equipes e projetos 

envolvidos; 

- Identificação das ações desenvolvidas com a comunidade. 

- Fortalecimento dos serviços envolvidos para com as famílias e 

comunidade. 

- Vivencia coletiva dos serviços com a comunidade permitiu aos 

profissionais uma leitura ampliada das manifestações e 

comportamento dos atendidos e moradores do entorno.  

- Discussões de casos; - 03 Discussões realizadas com a 

participação de 04 profissionais do 

CEDAP e geralmente 2 representantes 

dos serviços referenciados ou em 

atendimento conjunto (CT, CRAS, CAPS, 

CS e Mobili). 

- Encaminhamentos e resolução não simplistas as demandas dos 

envolvidos. 

- Olhar ampliado e encaminhamentos com maior assertividade. 

- Maior segurança das famílias ao serem referenciadas. 

- Socialização e ampliação de informações e fatos que envolve a 

família citada.  

- Visitas domiciliares: 

Reconhecimento da composição e 

da dinâmica familiar; 

- Sem periodicidade definida; 

- 18 visitas realizadas ; 

- 01 ou 02 profissionais envolvidos, 

conforme avaliação do serviço social.  

- Aumento do vínculo com famílias e público atendido;  

- Maior propriedade para elaboração de diagnóstico do território. 

- Reconhecimento da composição e da dinâmica familiar; 

 

- Referenciamento e 

contrareferenciamento: 

equipamentos locais, parceiros e 

serviços do município. 

 

 

- Sem periodicidade definida; 

- Referenciamentos : 164. 

- Contrareferenciamentos C.C: 134. 

- CRAS/ Proteção Social de Média 

Complexidade/Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos/Conselho 

Tutelar/Orgão de defesa e 
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responsabilização/Programas de 

complementação monetária. 

- 01 profissional envolvido (assistente 

social). 

 

Principais atividades de gestão do projeto:  

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Supervisão; 

- Reuniões de coordenação; 

- Reuniões de equipe; 

- Reuniões de diretoria;  

 

 

- Atividades de planejamento das ações; 

- Supervisão nutricionista;  

 

 

 

 

 

- Preenchimento de Instrumentais de monitoramento e 

avaliação CSAC; 

 

- Preenchimento de Instrumentais de monitoramento e 

avaliação CEDAP; 

- Reuniões CMDCA, CT, CMAS;  

- Reuniões PCS; 

- Encontros plano trienal; 

- Articulação Escola e C.S. (REDE); 

 

- Articulação parceria guarda municipal; 

- 09 Reuniões/Simone. 

- 45 Reuniões/Equipe. 

- 46 Reuniões/Equipe. 

- 02 Reuniões/Simone, Kedma e 04 

adolescentes. 

 

- 02 Atividades/Equipe. 

- 23 Visitas/Simone, adm, cozinheira e aux. 

de cozinha). Em 1 das reuniões, Camila da 

CSAC esteve presente e em outra a 

coordenadora da equipe de nutricionista do 

CEASA e nutricionista da PMC. 

 

- 13 Instrumentais preenchidos; 

 

 

- 02 Preenchimentos/Equipe. 

 

- 36 Reuniões; 

- 01 Reunião/Equipe. 

- 04 Reuniões; 

- 02 Reuniões; 

 

- 03 Reuniões 

As atividades de gestão possibilitaram maior 

afinidade entre as diretrizes institucionais e 

profissionais; Colaboraram para a integração da 

equipe e entre equipe; Contribuíram para o 

direcionamento e encaminhamento dos trabalhos 

das coordenações; aproximaram a diretoria 

executiva com os profissionais; Respaldaram 

encaminhamentos e posicionamentos 

institucionais.  
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- Reforma SEDE II; 

 

- Compras (alimentação, material pedagógico, 

escritório, limpeza e outros) 

 

- Eventos: Pizzas, bazar e aniversário CEDAP 

 

- Participação em Editais (Volkswagen e PMC); 

 

- Dezembro 2016 e janeiro 2017; 

 

- Média de 36 processos 

- 05 Eventos/Equipe. 

 

- 02 Editais/Simone. 

 

- 01 Evento/ profissionais SEDE I e SEDE II 

envolvidos. 

 

 

Principais Atividades de Formação da Equipe 

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Encontrinho/Encontrão; 

- Capacitação Itaú/UNICEF. 

 

 

- Capacitações (SIGM, formação educadores – política de 

assistência, seminário VDCCA, consciência negra – 

CRAS/São Luís); 

- Formação equipe: Infância; 

- Formação equipe: Limites; 

- Formação equipe: Boas práticas de manipulação e 

reaproveitamento de alimentos. 

- Mensal e trimestral/9 eventos/Equipe. 

- 03 Encontros realizados com 3 dias de 

duração; 

 

- 13 Capacitações/ 

 

  

- 01 Evento/Equipe. 

- 01 Evento/Equipe. 

- 04 Eventos/Simone, Elenice Eliene. 

- Adição de conhecimento. 

- As atividades de formação impactam de 

modo positivo na qualidade das atividades 

ofertadas; já que a equipe sente que o 

conhecimento traz maior segurança para a 

execução do trabalho. 

- Possibilitaram o conhecimento e 

experimentação de outras estratégias 

metodológicas. 
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Recursos Humanos Envolvidos: 

NOME Escolaridade Função 
C. H. 

Semanal 

Regime 

Trabalhista 

Simone Rita Zanelato Pós Graduação Coordenadora Técnica 30h00 CLT 

Lívia Nazatto Pós Graduação Coordenação Geral 05h00 CLT 

Daiane Silva Begalli Superior completo Coord. Administrativa 05h00 CLT 

Ana Paula da Costa  Superior completo Pedagoga 15h00 CLT 

Aline Cristina R. Baptista Superior completo Assistente Social 20h00 CLT 

Tamires da Silva Oliveira Superior completo Educadora Social 35h00 CLT 

Kedma Ap. do Nascimento Superior completo Educadora Social 30h00 CLT 

Jefferson R. de Oliveira Ensino Médio  Educador Social 30h00 CLT 

Andreia Marques de Souza Ensino Médio Auxiliar de Limpeza 30h00 CLT 

Elenice Martins da Silva Ensino Médio Cozinheira 05h00 CLT 

Eliezer de Jesus Santos Superior Cursando Voluntário 06h00 Voluntário 

Stephanie Fernandes Couto Superior Cursando Estagiária Serviço Social 12h00 Estágio 

Elizete Aparecida 

Venerando 

Superior Cursando Estagiária Serviço Social 12h00 Estágio 

 

 

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO: 

RUBRICA VALOR – R$ 

Folha de pagamento 49.284,30 

Material de Consumo 4.604,79 

Pessoal, encargos e auxílios 37.290,34 

Serviços de terceiros 400,00 

Devoluções (Ref. 2015) 6.618,16 

TOTAL 98.197,59 
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11.1.2 PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO E DE FORMAÇÃO. 

Este programa tem por objetivo desenvolver ações que propiciem a formação e 

capacitação de lideranças e a articulação comunitária visando à transformação das 

condições sociais a que a população dos bairros periféricos está submetida. Por 

meio das atividades formativas junto a organizações e lideranças comunitárias e a 

população em geral, busca o fortalecimento organizacional e a apropriação de 

novos conceitos e instrumentos para o cumprimento de seus objetivos. Visa ainda, 

propiciar aos participantes, ampliação de conhecimento para análise crítica do 

papel do Estado e da atuação de suas organizações no processo de debate e 

construção das políticas públicas, oferecendo subsídios que incentivem e 

qualifiquem a participação junto aos conselhos municipais, além de favorecer a 

articulação e o trabalho em rede. 

Prevê também, a formação e assessoria aos profissionais das políticas sociais que 

trabalham com adolescentes e jovens, visando instrumentalizá-los para as questões 

que envolvem as adolescências e a construção ou fortalecimento de redes locais 

entre os serviços destinados a este público. 

 

11.1.2.1 FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS PARA O TRABALHO COMUNITÁRIO E SOCIAL 

Tem como propósito contribuir para o desempenho mais consciente e qualificado 

do papel social de dirigentes, lideranças comunitárias, profissionais e participantes 

de Organizações, além de grupos comunitários, especialmente os que trabalham ou 

pretendem trabalhar com crianças e adolescentes e com a política de assistência 

social e assim melhorar os resultados de seus projetos e de suas intervenções. O 

projeto espera também promover o incremento da participação social e dos 

trabalhos em rede.  

 

Público envolvido e abrangência territorial: 

Lideranças comunitárias e representantes de organizações populares das cinco 

regiões da cidade; 

Organizações sociais – dirigentes e integrantes das equipes de gestão. 

Obs.: As regiões sudoeste e noroeste, por apresentarem os piores índices de ICV e 

as maiores demandas por serviços públicos, terão prioridade garantida. 

 

Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 8h30 às 18h00 para 

atendimento inicial e orientações, sempre que possível com agendamento. 

Capacitações e formações: com cronogramas específicos.  
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Participação do Público Atendido:  

- Preconiza-se o planejamento das atividades considerando as necessidades e 

expectativas dos participantes; 

- Avaliações realizadas ao final de cada encontro e avaliação escrita final. 

 

Objetivo geral: Contribuir para uma participação ativa e qualificada das 

lideranças, organizações comunitárias e dos movimentos populares de Campinas, e 

assim colaborar para o processo de fortalecimento da democracia participativa, 

através do controle social de políticas públicas, principalmente da política de 

Assistência Social. 

 

Objetivos Específicos 

1. Propiciar aos participantes, ampliação de conhecimento para análise crítica 

do papel do Estado e da atuação sua atuação no processo de debate, 

construção e controle das políticas públicas.  

2. Oferecer subsídios para incentivar e qualificar a atuação das organizações 

populares junto aos conselhos municipais de políticas públicas.  

3. Favorecer a articulação das organizações populares, incentivando a 

constituição de trabalhos em rede. 

 

Ações desenvolvidas: 

Diante de não possibilidade de qualquer tipo de financiamento para o ano de 2016, 

não foi possível realizar nenhuma das ações apresentadas no plano de ação de 

2016. 

Para o ano de 2017 iniciamos um processo de construção de um projeto 

conjuntamente com a Fundação FEAC para o desenvolvimento deste projeto pelo 

período de 18 meses, tendo inicio a partir de junho de 2017. 
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11.1.2.2 PROJETO “FALANDO PRA GALERA” 

Este projeto se propõe a capacitar e assessorar profissionais de equipamentos 

sociais que atendem adolescentes e famílias com o objetivo de contribuir para a 

redução das vulnerabilidades sociais e pessoais, especialmente drogadição, 

violência e DST/HIV/AIDS, a que estão expostos adolescentes, jovens e suas 

famílias. Procura também, incentivar a construção de redes de atenção às 

adolescências por meio da articulação que promove. 

 

Objetivo Geral:  

Contribuir para a redução das vulnerabilidades sociais e pessoais que envolvem as 

questões da sexualidade e adolescências, e também incentivar a construção de 

redes de atenção a adolescentes e famílias por meio da articulação dos 

profissionais dos serviços sociais envolvidos. 

 

Objetivos Específicos: 

1) Oferecer formação para grupos de profissionais das áreas da saúde, educação e 

assistência social, a fim de propiciar a reflexão sobre os conceitos que envolvem as 

adolescências e o conceito de família. 

2) Contribuir para a melhoria do vínculo entre profissionais da saúde, assistência 

social, educação e a comunidade jovem. 

3) Estimular o diálogo, propiciar a articulação entre as diversas instituições que 

atuam com adolescentes, jovens e famílias da periferia, incentivando a construção 

e ou o fortalecimento de redes de atenção às adolescências. 

 

Público envolvido e abrangência territorial: 

Profissionais das áreas da saúde, educação e assistência social da rede de serviços 

sociais, em grupos de até 25 pessoas, com capacidade de atendimento de até 03 

capacitações por semestre e com abrangência no âmbito da Região Metropolitana 

de Campinas.  

 

Ações desenvolvidas: 

01) Assessoria e Capacitação aos profissionais atuantes do CREAS Louveira: 

- Formação da equipe: 04 assistentes sociais, 03 psicólogos, 02 estagiários, 

diretora da atenção especial, assessora e 02 profissionais do CEDAP. 
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- 14 encontros com os profissionais do CREAS Louveira, de janeiro a agosto de 

2016. 

- Temas abordados nos encontros: mapeamento da rede socioassistencial, 

saúde, educação, habitação e política de emprego de Louveira e região, 

definições dos serviços ofertados pelo CREAS, discussões de caso, manejo com 

famílias que sofrem violência, contribuição na avaliação e planejamento do 

serviço. 

- Resultados qualitativos: Profissionais mais seguros quanto aos 

encaminhamentos, manejo e metodologia de trabalho; Fortalecimento da 

compreensão conceitual e metodológica da equipe; Contribuição para o 

reconhecimento, por parte da equipe do CREAS, de suas qualidades, 

competências e habilidades; Espaço de suporte para as incertezas relacionadas 

com a gestão municipal. 

 

Principais resultados: 

- Profissionais relataram que as oficinas possibilitaram visualizar possibilidades de 

trabalharem sobre os temas com os adolescentes; 

- Discutir, entre os próprios profissionais, o tema de forma "aberta" lhes permitiu 

quebrar tabus e dialogar sobre o tema de forma mais direta; 

- Possibilitou aos profissionais repensar a relação profissional-adolescente e sobre 

como torná-la dialógica. 

 

Recursos Humanos Envolvidos: 

Nome Função Formação CH/Semanal Vínculo 

Livia Nazatto  Coordenação Geral Superior 30h00 CLT 

Roberta Lopes Medeiros Coord. de Projeto Superior 36h00 CLT 
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11.1.3 PROGRAMA DE PROTEÇÃO, RESGATE E, OU, FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS E DE PROTAGONISMO SOCIAL. 

Este programa visa apoiar, orientar e acompanhar famílias que tenham entre seus 

membros uma ou mais pessoas em situação de ameaça ou violação de direitos. Por 

meio de estratégias metodológicas que incluem a arte-educação, grupos 

socioeducativos, atendimentos individualizados, referenciamentos e articulações 

com a rede socioassistencial, demais políticas sociais e o sistema de garantia de 

direitos, visa à promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 

familiares, comunitários e sociais. Este fortalecimento se estende à função 

protetiva das famílias, diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e, 

ou, as submetem a situações de risco pessoal e social. 

 

11.1.3.1 PROJETO FIRMEZA / SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) 

Projeto desenvolvido no âmbito do PAEFI/CREAS, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social e visa ofertar apoio, 

orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 

vivenciando situação de ameaça ou violação de direitos, diante do conjunto de 

condições que as vulnerabilizam e ou as submetem a situações de risco pessoal e 

social. 

Configura-se para que os direitos sociais, civis e políticos sejam dados e garantidos 

por meio de uma política de assistência social, estruturada também por ações de 

enfrentamento, que possibilitem dar visibilidade às violações e que favoreçam 

articulação política que promova a materialização do Sistema de Garantia de 

Direitos. 

 

Meta de Atendimento: 90 famílias. 

 

Metas Atendidas: 90 famílias e 444 pessoas.  

 

Público Envolvido e Abrangência Territorial: Pessoas que vivenciam violações de 

direitos referenciados pelo CREAS – Noroeste. 

 

Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira das 8h30 às 18h00s 

 

 

Participação do público envolvido:  
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Oficinas de arte educação e sexualidade: escolha dos temas a serem discutidos 

pelo grupo, planejamento das atividades, utilizando dinâmica e atividades lúdicas; 

realização do contrato de trabalho. 

Avaliação das atividades ao final de cada eixo temático e do semestre. 

Passeios e atividades externas: passeios sugeridos pelos participantes, em 

conjunto com a equipe. Após cada passeio, houve avaliação com os participantes. 

 

Objetivo geral: 

Contribuir para o fortalecimento de famílias que vivenciam violação de direitos 

e/ou violência, no desempenho de suas funções de afeto, cooperação, 

sustentabilidade, proteção e socialização. 
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Objetivo Específico 01: Identificar e caracterizar a(s) violação(ões) de direitos e violência(s) vivida(s) pela família, contribuindo 

para a tomada de consciência sobre tais fenômenos e formas de minimizá-lo(s) ou eliminá-lo(s), a fim de restaurar e preservar 

sua integridade e de seus membros. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

Visita domiciliar 516 

- Construção de vínculos com a família; 

- Qualificação da percepção da equipe sobre a dinâmica familiar e suas necessidades; 

- Reconhecimento do território e identificação dos recursos disponíveis (rede de atendimento 

formal e comunitária). 

Atendimento individual 370 

- Possibilidade de acolhimento; 

- Esclarecimento sobre o motivo do referenciamento e os objetivos do Serviço; 

- Estabelecimento do contrato de trabalho; 

- Intensificação do espaço de escuta e do vínculo, possibilitando aprofundamento sobre as 

demandas já conhecidas e surgimento de novas; 

- Conhecimento sobre o funcionamento de cada indivíduo da família, ampliando a compreensão 

sobre a dinâmica familiar; 

- Construção do PIFA; 

- Fortalecimento do sujeito para enfrentar as situações de violação. 

Atendimento em grupo (oficinas 

sócio-educativas com 

adolescentes) 

88 

- Construção da identidade grupal; 

- Discussão de fenômenos sociais relacionados às violências e outras violações atendidas pelo 

Serviço; 

- Transformação das demandas individuais a partir da reflexão dos fenômenos sociais; 

- Tomada de consciência sobre direitos e deveres; 

- Fortalecimento do espaço coletivo de diálogo; 

- Apropriação do espaço urbano, evidenciado na realização de intervenções artísticas urbanas e 

participação em manifestações políticas com pautas ligadas à garantia de direitos; 

- Assiduidade das/dos integrantes do grupo; 

- Reconhecimento do pertencimento a grupos sociais historicamente discriminados (negros, LGBT, 

trans, mulheres, etc). 

Atendimento familiar 33 
- Acolhimento; 

- Esclarecimento sobre o Serviço e os motivos de inserção da família no PAEFI; 
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- Melhora da compreensão sobre a dinâmica familiar; 

- Mediação de conflitos entre os membros da família, oferecendo estratégias não-violentas para 

lidar com os mesmos; 

- Construção do PIFA. 

Atendimentos telefônicos com 

os usuários 

Como não há 

registro dessa 

ação no 

Instrumental da 

CSAC, a ação foi 

computada pela 

equipe junto com 

os atendimentos 

individuais. 

- Acolhimento; 

- Intensificação do espaço de escuta e do vínculo, possibilitando aprofundamento sobre as 

demandas já conhecidas e surgimento de novas; 

- Realização de orientações. 

Contato com a rede (telefone, 

e-mail, etc) 
200 

- Melhor compreensão da dinâmica familiar; 

- Definição das ações conjuntas; 

- Melhor resolutividade quanto às violações vividas pela família; 

- Ampliação das informações sobre a família. 

 

 

Objetivo Específico 02: Fortalecer a autonomia das famílias e seus membros. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

Acompanhamento e/ou orientação para 

obtenção dos documentos pessoais 
21 famílias 

- Garantia da cidadania e da dignidade humana; 

- Garantia do acesso aos serviços públicos e aos programas de transferência de renda. 

Acompanhamento e/ou orientação a 

outros serviços (saúde, educação, 

trabalho, assistência, habitação e 

jurídico) 

13 

- Facilita a resolução de parte das demandas apresentadas pela família; 

- Melhor compreensão acerca das demandas; 

- Garantia de acessos aos Serviços; 

- Estreitamento do vínculo entre usuários e técnicos; 

- Melhor compreensão da dinâmica familiar; 

- Ampliação do conhecimento acerca do território onde vivem as famílias. 
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Construção do PIFA 1 

- Contribuição para que a família tenha um panorama amplo de sua unidade familiar; 

- Identificação por parte da família dos motivos de inclusão no PAEFI; 

- Definição de papéis e responsabilidades entre família e equipe; 

- Definição de estratégias e periodicidade para o acompanhamento da família; 

- Ampliação do conhecimento sobre as redes de apoio à família (família extensa, 

vizinhança, amigas(os) e outras organizações). 

Oficinas socioeducativas com 

adolescentes 
88 

- Acesso à informação; 

- Conscientização sobre direitos e deveres; 

- Melhora da convivência grupal; 

- Autonomia na proposição dos temas a serem debatidos e atividades a serem realizadas nas 

oficinas; 

- Autonomia quanto à utilização dos recursos e cuidados com o espaço. 

Acompanhamento para a realização de 

atividades da vida diária (supermercado, 

banco, etc) 

2 famílias; 3 

ações 

- Fortalecimento da auto-organização; 

- Definição dos papéis da família e da equipe; 

- Estreitamento do vínculo entre usuário e técnicos; 

- Melhor compreensão da dinâmica familiar; 

- Aumento da auto-valorização. 

 

Objetivo Específico 03: Favorecer a ampliação da qualidade das relações familiares, sociais e comunitárias, através da 

promoção de acesso aos direitos, serviços e sistema de proteção social, cooperando para o exercício das funções familiares. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

Atendimento individual 370 

- Acolhimento; 

- Intensificação do espaço de escuta e do vínculo, possibilitando 

aprofundamento sobre as demandas já conhecidas e surgimento de novas; 

- Conhecimento sobre o funcionamento de cada indivíduo, ampliando a 

compreensão da dinâmica familiar; 

- Construção do PIFA; 

- Fortalecimento do sujeito para enfrentar as situações de violação. 
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Atendimento familiar 33 

- Acolhimento; 

- Melhora da compreensão sobre a dinâmica familiar; 

- Mediação de conflitos entre os membros da família, oferecendo 

estratégia não-violenta para lidar com os mesmos; 

- Construção do PIFA. 

Visita domiciliar 516 

- Construção de vínculos com a família; 

- Qualificação da percepção da equipe sobre a dinâmica familiar e suas 

necessidades; 

- Reconhecimento do território e identificação dos recursos disponíveis 

(rede de atendimento formal e comunitária). 

Acompanhamento e/ou orientação a outros 

serviços (saúde, educação, trabalho, 

assistência, habitação e jurídico) 

12 

- Fortalecimento da auto-organização; 

- Definição dos papéis da família e equipe; 

- Estreitamento do vínculo entre usuário e equipe; 

- Melhor compreensão da dinâmica familiar. 

Passeios 

Confraternização de final de 

ano no Parque Aquático 

Santa Clara 

(1 atividade; 52 usuários) 

- Ampliação do universo informacional do usuário; 

- Estreitamento do vínculo entre usuários e equipe; 

- Acesso ao lazer e à convivência comunitária; 

- Mediação de conflitos através de estratégias não-violentas para lidar 

com os mesmos; 

- Ampliação da percepção, por parte da equipe técnica, das formas de 

relacionamento familiar. 

Atividades lúdicas e recreativas com as/os 

adolescentes (participantes das oficinas) 

- 1 churrasco; 

- 1 almoço; 

-12 comemorações de 

aniversariantes do mês. 

- Encerramento/despedida das técnicas de referência desligadas do 

Serviço durante 2016; 

- Confraternização do grupo; 

- Celebração da vida; 

- Estímulo à convivência afetiva. 

Atividades no território do Jd. Bassoli 

* Mapeamento dos recursos 

do território: 

- Hortas comunitárias; 

- Escolas; 

- Equipamentos da Saúde 

(Centro de Saúde do Floresta 

e Hospital Ouro Verde); 

- Orientação para o Programa Nutrir Campinas; 

- Encaminhamento de um adolescente acompanhado pelo PAEFI para a 

Horta Terra e Vida; 

- Conhecimento sobre o território. 
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- Equipamentos da 

Assistência; 

- Equipamentos da 

comunidade (quadra, salões 

de festa); 

 

* Reuniões: 

4 - Horta Nave mãe; 

4 - Horta Terra e Vida – Pq 

Itajaí; 

 

* Abordagem das mulheres 

durante a espera da 

distribuição de alimentos 

do CEASA: 04 

Atividades de intervenções artísticas 

urbanas (realizadas pela educadora social e 

os adolescentes que participam das oficinas 

sócio-educativas) 

*Lambe-lambe e 

Panfletagem contra a 

Redução da Maioridade 

Penal; 

*Intervenção na Praça e nos 

Semáforos próximos ao 

CEDAP pelo Dia Internacional 

da Mulher (8 de Março); 

*Lambe-lambe no Dia 18 de 

Maio (centro de Campinas); 

*Semana da Juventude. 

- Ampliação do conhecimento sobre o território onde está localizado o 

CEDAP Guanabra e onde moram os usuários; 

- Ampliação da compreensão sobre direitos e violência. 
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Objetivo Específico 04: Desenvolver ações de prevenção e enfrentamento às violências e às violações de direitos. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

1. Participação na Atividade do 

18 de maio realizada pela 

Comissão de Enfrentamento à 

VDCCA do CMDCA 

- 8 técnicos envolvidos na ação; 

- 4 adolescentes; 

- 1.000 unidades de preservativos 

distribuídas. 

- Dar visibilidade ao fenômeno de ESCCA. 

2. Realização de Oficina de 

Grafite com Adolescentes da 

OSC ESPRO 

04 oficinas; 

2 técnicas envolvidas na ação; 

16 adolescentes participantes. 

- Troca de saberes sobre grafite, pixação e arte urbana; 

- Discussão sobre protagonismo juvenil; 

- Fortalecimento da autoestima; 

- Aproximação entre OSC’s referenciadas ao mesmo território. 

3. Semana da Juventude 

*8 de agosto: Pipaço contra a Redução da 

Maioridade Penal no campo de futebol do 

bairro São Luiz – 2 técnicas + 2 

adolescentes 

- Possibilidade de realização de uma ação coletiva entre as OSC e 

equipamentos públicos referenciados a este território (CEDAP, CRAMI, 

PROGEN, CRAS São Luiz e CECCOMPI); 

- Aproximação do território de residência dos 2 adolescentes 

participantes, aumentando a vinculação deles com a equipe e o 

sentimento de pertencimento ao território. 

 

*9 de agosto: Oficina de criação de 

personagem e grafite no CRAS São Luiz com 

grupo de adolescentes do programa Ação 

Jovem (tema: Periferia) – 5 técnicas + 12 

adolescentes 

- Aproximação entre CEDAP e CRAS São Luiz facilita contatos futuros para 

acompanhamento das famílias; 

- Qualificação da discussão sobre periferia com os adolescentes; 

- Troca de saberes sobre grafite, pixação e arte urbana. 

 

*10 de agosto: oficina de grafite com 

mulheres que frequentam o CEU Florence – 

4 técnicas +  

- Aproximação entre CEDAP e CEU facilita contatos futuros para 

acompanhamento das famílias; 

- Participação das profissionais do CEU: estas mulheres falaram de si, 

refletindo sobre como cada uma é mulher; reconhecimento de que vivem 

situações muito próximas àquelas experienciadas pelas usuárias  

que atendem; 

- O próprio grafite, que deixou a marca das mulheres no espaço do CEU e 

abordou a temática dos direitos da mulher. 

 
*11 de agosto (manhã): Intervenção 

Urbana no Morro dos Macacos – 2 técnicas + 

- Esta ação foi organizada especificamente para 1 família acompanhada 

pelo PAEFI, em função da gravidade das violações vividas por seus 
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5 usuários (família Morge) membros. Considerando isto, a equipe avaliou que a ação foi muito bem 

sucedida, pois contou com a participação efetiva de 2 membros da família 

que dificilmente participam de outras ações com o núcleo familiar. 

Outro bom resultado foi a família ter solicitado a realização de uma ação 

deste tipo na própria residência, o que possibilitaria uma organização da 

casa onde moram. 

Para a equipe, foi possível conhecer um pouco sobre o território de 

residência da família e como são vividas as relações comunitárias: relação 

bastante afetuosa da vizinhança com os jovens e as crianças. 

 

*11 de agosto (tarde): Grafite com 

adolescentes do OSC ESPRO – 1 educadora 

social + 18 adolescentes 

- Esta ação foi realizada a pedido dos adolescentes, que participaram da 

oficina de grafite anterior na OSC ESPRO. Por terem gostado da 

experiência com o grafite e da possibilidade de construção conjunta da 

intervenção, eles solicitaram a grafitagem de parte do galpão onde 

realizam as atividades. 

 

*Participação nas atividades da Semana 

Municipal da Juventude, organizadas pela 

REAJU na Estação Cultura – 5 técnicas 

envolvidas na ação. 

- Pouca participação de adolescentes; 

- Apresentações culturais variadas; 

- Espaço de convivência muito aproveitado pelos adolescentes e jovens. 

 

Principais Atividades de Gestão do Projeto: 

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

1. Reunião de equipe 12 

- Integração da equipe; 

- Ampliar as discussões sobre os casos; 

- Organização dos processos de trabalho; 

- Troca de informações. 

2. Supervisão (encerrada em outubro/2016, pois o 

supervisor passou em um concurso público e não 

continuaria com esta atividade. Em discussão com a 

equipe, como teríamos mais 1 supervisão em dezembro 

e, depois, seria recesso, decidimos retomar a supervisão 

em fevereiro de 2017). 

14 
- Evidenciar o modo de funcionamento da equipe; 

- Ampliação da compreensão sobre alguns casos. 
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3. Monitoramento da CSAC (sem periodicidade definida) 
2 

 

- Para o projeto, a equipe e os usuários não conseguimos identificar 

nenhum resultado. 

4. Participação na reunião da Rede Noro, no CREAS: 

reunião mensal, realizada com a coordenação e o apoio 

técnico do CREAS e as demais equipes do 

PAEFI/Noroeste. 

11 

 

- Conhecer as outras equipes que executam o PAEFI na região; 

- Problematizar junto ao CREAS os fluxos relativos ao PAEFI; 

- Possibilidades de discutir temas específicos com profissionais da 

rede PAEFI; 

- Em relação a 2015, houve melhora na organização da reunião. 

5. Participação na reunião da Rede 

Noro/Coordenadoras, no CREAS: reunião realizada 

entre as coordenadoras técnicas das OSC’s, o apoio 

técnico e a coordenadora do CREAS. 

6 

 

- Aproximação entre as OSC executoras de PAEFI na região noroeste; 

- Facilitação do contato com a gestão do CREAS e o apoio técnico; 

- Melhora na comunicação com o CREAS; 

- Melhora na compreensão dos fluxos entre o CREAS e a executora. 

6. Reunião com o apoio técnico do CREAS Noroeste 
5 

 

- Facilitação dos fluxos entre CREAS e PAEFI; 

- Estreitamento do vínculo com o apoio, qualificando a participação 

do mesmo nas discussões de caso e nas articulações com outros 

Serviços. 

7. Participação na reunião de coordenadores de 

PAEFI: reunião mensal, realizada com todas as 

coordenações dos Serviços da PSEMC (públicos e 

privados) e os gestores. 

10 

 

- Conhecer a rede de média complexidade; 

- Estreitamento com a gestão pública; 

- Realização da supervisão técnica para os gestores da PSEMC. 

8. Participação no Coletivo dos Educadores Sociais 10 

- Não há possibilidade de avaliar este item, pois a educadora que 

participou das reuniões durante o ano de 2016 não integra mais a 

equipe. 

9. Associação e atualização do SIGM 0 
- Não podemos avaliar resultados para esta estratégia, pois não houve 

nenhuma associação e atualização no SIGM em 2016. 

10. Notificação dos casos nos órgãos competentes e no 

Sistema de Notificação de Violências – SISNOV 
7 

- Não podemos mensurar resultados, pois o número de notificações foi 

muito baixo. 

11. Reunião entre a dupla e o coordenador técnico 39 

- Aproximação entre a coordenação técnica e a dupla; 

- Discussão de casos; 

- Co-responsabilização sobre os casos; 

- Estratégia de ações que agilizam a resolução dos problemas; 

- Avaliação tanto da dupla quanto do coordenador. 
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Principais Atividades de Formação da Equipe: 

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

1. Supervisão 14 
-Possibilidade de discussão de casos de forma 

interdisciplinar. 

2. Comissão de VDCCA 
4 

 

- Participação e controle sociais; 

- Diálogo com a rede; 

- Reflexão sobre as políticas de proteção para crianças e 

adolescentes. 

3. I Seminário da Comissão de 

Enfrentamento a VDCCA 
4 técnicas participantes 

- Reflexão e formação para os profissionais da equipe 

sobre o tema VDCCA. 

4. Curso de Formação e Capacitação ao 

Atendimento à Mulher Vítima de Violência 

(PAGU/UNICAMP) 

Março/2016: média de 3 técnicas 

participando em cada módulo (3 

módulos) 

- Reflexão e formação para os profissionais da equipe 

sobre o tema violência contra a mulher. 

5. Conversando sobre Infância, com a 

psicóloga Carolina Freire de Carvalho 

2 técnicas e coordenadora 

participando 

- Reflexão e formação para os profissionais da equipe 

sobre a temática do desenvolvimento na infância. 

6. Participação na Audiência pública sobre 

Delegacia da Mulher 
2 técnicas participantes 

- Não há possibilidade de avaliar este item, pois as 

técnicas que participaram da atividade não integra mais 

a equipe. 

7. Participação no Encontro sobre Delegacia 

de Defesa da Mulher, articulado pelo 

Movimento Minha Campinas 

2 técnicas participantes 

- Não há possibilidade de avaliar este item, pois as 

técnicas que participaram da atividade não integra mais 

a equipe. 

8. Participação na Elaboração do Plano 

Trienal do CEDAP 

Pelo menos, 2 representantes do 

Projeto PAEFI em cada reunião; 15 

reuniões 

- Momento de construção democrática. 

9. Treinamento do SISNOV 
5 técnicas treinadas  e a 

coordenadora 

- Sensibilização da equipe sobre a importância da 

notificação. 

10. Fórum dos Trabalhadores do 

SUAS/Campinas 
1 técnica – 3 participações 

Não é possível avaliar tais resultados, pois a técnica que 

participou deste espaço não compõe mais esta equipe 
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11. Supervisão Técnica para Gestores da 

PSEMC/Campinas (facilitadoras: Vânia Nery 

e Maria do Rosário) 

4 encontros 

- Aproximação entre coordenadores dos diferentes 

Serviços da PSEMC; 

- Aprendizagem sobre o que é gestão. 

12. Mesa de Debate: Caminhos e 

Perspectivas para a Psicologia na Assistência 

Social e para a Assistência Social na 

Psicologia: avançar no enfrentamento da 

desigualdade social. 

1 técnica  e a coordenadora - Espaço de formação dos técnicos da Psicologia. 

13. Curso – O Fenômeno do uso de Álcool e 

Drogas na Adolescência 
2 técnicas participantes 

- Espaço de formação e reflexão sobre o tema; 

- Estreitamento das relações com a rede; 

14. II Seminário da Vigilância Sócio- 

Assistencial: Desafios para Avaliação de 

Políticas e Projetos Sociais no Município de 

Campinas 

2 técnicas participantes 

- Espaço de formação e reflexão sobre o tema; 

- Conhecimento sobre a rede e os atendimentos 

prestados; 

- Contato com a Avaliação sobre os Serviços Sócio-

assistenciais, principalmente, com os resultados 

quantitativos relativos aos atendimentos prestados à 

população. 
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Recursos Humanos Envolvidos: 

Nome Função Formação CH/Semanal Vínculo 

Roberta Lopes Medeiros Coordenadora Superior 36h00 CLT 

Beatriz Rui Trevisan / Marina 

Mayumi 
Educadora 

Superior 30h00 CLT 

Lívia Alves S. Macedo / Ana 

Beatriz Bernardes 
Psicóloga 

Superior 30h00 CLT 

Aline Leite de Souza Assistente Social Superior 30h00 CLT 

Patrícia Gimeno Educadora Superior 15h00 CLT 

Auda Melo dos Santos / Andreza 

Krawulski 
Assistente Social 

Superior 30h00 CLT 

Marcela do Carmo Franco/ Paula 

Bonetti 
Assistente Social 

Superior 30h00 CLT 

Tânia Lazarin / Caroline Tressino Psicóloga Superior 30h00 CLT 

Anayê Chinelatto Alves / Jerusa 

Fontana 
Psicóloga 

Superior 30h00 CLT 

Jaqueline Ap. Melo Serviços Gerais 
Fund. 

Completo 

35h00 CLT 

Taís Campos Aux. Administrativo Ensino Médio 40h00 CLT 

 

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO: 

RUBRICA VALOR – R$ 

Folha de pagamento 278.921,88 

Material de Consumo 36.882,10 

Pessoal, encargos e auxílios 144.357,61 

Serviços de terceiros 115.466,44 

Devoluções (Ref. 2015) 29.360,12 

TOTAL 604.988,15 
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11.1.4 PROGRAMA DE ARTE-EDUCAÇÃO E ARTE CULTURA NO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO.  

As ações deste programa, além de proporcionar o acesso ao direito a arte e a 

cultura a adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida de 

internação no sistema socioeducativo, visam, por meio da arte-educação, apoiá-los 

e incentivá-los a refletirem sobre as possibilidades de construção de novos projetos 

de vida, bem como que possam despertar e reconhecer suas capacidades criativas. 

Visam ainda, de forma articulada com o Sistema de Garantia de Direitos, o 

enfrentamento a situações de violência ou violação de direitos que envolvem 

adolescentes enquanto autores de ato infracional no cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

 

11.1.4.1 PROJETO ARTEIROS   

Projeto iniciado em agosto/2008 decorrente de convênio celebrado com a 

Fundação CASA, órgão ligado à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da 

Cidadania de São Paulo, e propicia, por meio de atividades artísticas e culturais, o 

acesso à arte-cultura aos adolescentes em conflito com a lei que cumprem medida 

socioeducativa em regime de internação, nos Centros de Atendimento da Fundação 

CASA. 

A proposta de trabalho consiste em oferecer aos adolescentes em conflito com a lei 

um espaço de convivência grupal para, a partir da sensibilização em diferentes 

linguagens artísticas, incentivar a reflexão de novos significados em suas vidas. 

Pretende-se ainda que esse trabalho repercuta nas diferentes interações nos 

Centros de Atendimento, entre agentes educacionais e adolescentes, adolescentes 

e coordenação pedagógica e assim, sucessivamente, fazendo com que isto 

contribua para se construir um novo jeito de ver e de se relacionar com os 

adolescentes em conflito com a lei, conforme preconiza o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Devido a um contingenciamento orçamentário de aproximadamente 40% no ano de 

2015, que culminaram com diversas demissões, não houve a possibilidade de, a 

partir de abril de 2015, realizar o projeto com as mesmas metas do primeiro 

trimestre do ano. Uma das consequências foi que, o projeto que anteriormente 

atendia 100% dos adolescentes internos, passou a desenvolver oficinas de arte-

cultura apenas para 70% dos adolescentes. Em 2016, novo contingenciamento foi 

executado o que acarretou a diminuição da equipe de coordenação regional, 

passando de 4 CR para 3 CR, um para cada regional atendida pelo CEDAP. Isso 

impactou diretamente no acompanhamento ofertado aos arte-educadores e aos 

Centros de Atendimento, tornando mais moroso o tempo de resolução de 

problemas.  
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Outra alteração no projeto foi que, em 2016, foi criada mais uma divisão regional – 

Polo ABC - dentro da estrutura organizacional da Fundação CASA. Dentro desta 

nova divisão regional 05 CAs que eram acompanhados pelo CEDAP (São Bernardo do 

Campo I e II; Santo André I e II e Mauá), foram incluídos em outro edital, sendo 

agora acompanhados por parceiros da Grande São Paulo. Assim o CEDAP passou a 

atender 21 Centros de Atendimentos e não mais 26. 

 

Público envolvido e Abrangência Territorial: Adolescentes e jovens em conflito 

com a lei com medida socioeducativa de internação, de 21 Centros de Atendimento 

da Fundação CASA, assim divididos: 

- DRMC - Divisão Regional Metropolitana de Campinas: CAs Casa Campinas, 

Maestro Carlos Gomes, Jequitibás e Andorinhas – Campinas; Laranjeiras - Mogi 

Mirim; Rio Piracicaba - Piracicaba, Limeira e Morro Azul – Limeira.  

- DR Litoral – CAs Guarujá; São Vicente; Santos; Mongaguá.  

- DR Vale do Paraíba: CAs Tamoios – São José dos Campos, Jacareí, Taubaté; 

Lorena, Guarulhos, Guayi – Guarulhos, Itaquá e Terra Nova - Itaquaquecetuba e 

Arujá. 

  

Meta de Atendimento: A partir de fevereiro de 2016, atendemos 25 Centros de 

Atendimento, com 93 turmas de oficinas no primeiro semestre e, a partir de agosto 

de 2016, passamos a atender 21 Centros de Atendimentos, com 71 turmas de 

oficinas; 

Público atendido: Iniciamos o ano atendendo 1.599 adolescentes (26 CAs) e 

finalizamos o ano atendendo 1.023 adolescentes (21 CAs). 

 

Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 21h30 nos CAs. 

 

Participação do público envolvido: apesar da especificidade deste projeto, busca-

se a participação dos adolescentes, sempre que possível, por meio de consulta por 

interesses de linguagens e realização de workshops prévios à introdução de novas 

oficinas e na organização de algumas atividades. 

- Avaliação feita pelos adolescentes junto aos AEs no final do ciclo, ainda de forma 

assistemática. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar aos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação na Fundação CASA, acesso às atividades de arte-

cultura, tendo a arte-educação como instrumento de enriquecimento do sujeito, de 

valorização da expressão, de descoberta e ampliação de potencialidades singulares 

e de acesso a bens culturais. 
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Objetivo Específico 01: Propiciar aos adolescentes a vivência e experimentação das linguagens artísticas, por meio de oficinas 

culturais, reconhecendo a capacidade criativa e valorando a produção artístico-cultural. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Realização de oficinas culturais nos CAs 

com as seguintes linguagens artísticas:  

 Capoeira 

 Música – Ritmos Brasileiros 

 Dança de Rua - Hip Hop 

 Literatura Marginal 

 Rap – Hip Hop 

 Teatro 

 Grafite 

 Artes Plásticas 

- 1.014 turmas de oficinas no 

ano; 

- 15.276 vagas ocupadas. 

 

 

- adolescentes descobrindo e reconhecendo novas capacidades e 

habilidades; 

- adolescentes se reconhecendo em suas produções e através delas 

pertencentes a diversos universos culturais 

- relatos de adolescentes demonstrando que as atividades propiciam a 

humanização da medida socioeducativa. 

 

- Planejamento, organização e realização: - 

Festival de Música: MUSICASA – 22 e 23 de set. 

 

- MUSICASA: 06 adolescentes 

participantes e 180 pessoas 

de público. 

- Contribui para a desmistificação do estigma social em relação aos 

adolescentes em conflito com a lei. 

 

 

Objetivo Específico 02: Contribuir para a construção do processo socioeducativo na medida de internação, por meio da presença 

e da interação cotidiana no espaço dessa medida. 

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Planejamento, organização e realização do 

MUSICASA e exposições (não tivemos 

atividades externas). 

- 103 eventos no ano; 

-2.213 adolescentes 

participantes; 

- 749 público.  

- Notou-se maior dificuldade em estabelecer diálogos junto a equipes dos 

CAs devido ao intenso rodízio nos cargos de gestão. 

- Equipe reduzida de funcionários nos CA´s agravaram o sucateamento das 

condições gerais de funcionamento.  

- Redução na equipe de gestão do projeto também dificultou os 

planejamentos de atividades externas e articulação com CA´s para o 

desenvolvimento de demais ações desta natureza. 

- Participação em reuniões de 

monitoramento com a Gerência de Arte 

Cultura, DRs, CAs entre outros. 

- 34 reuniões realizadas. 
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Objetivo Específico 03: Buscar o aperfeiçoamento contínuo das ações de arte-cultura, por meio de um processo sistemático de 

reflexão e avaliação que envolva os profissionais do CEDAP, dos CAs e os próprios adolescentes participantes, bem como 

publicizar e discutir com outros atores da sociedade a experiência acumulada.     

Macroatividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Realização de Encontros Formativos mensais com os AEs sobre as 

seguintes temáticas:  

Janeiro - Arte, pra que? com Arte Educadora Beatriz Carvalho 

Fevereiro - Exibição e Debate do documentário "È disso que eu to 

falando, com o educador Sócrates Magno 

Março - Xilogravura - formação e vivência com o Arte educação 

Tonny Azevedo 

Abril - Evento em SP com a coordenação da Ação Educativa/CENPEC 

no lançamento do Documentário "Os Visitantes da Casa" e a 

apresentação da Peça Amélia com Vaidade. 

Maio - Análise Da arte educação no Brasil e Direitos Humanos com a 

facilitação do educador Rodrigo Medeiros 

Junho / Julho - A parceria entre CEDAP e FC: cenário diante do "novo 

edital", com a presença do Terence (presidente CEDAP) e a CG Lívia. 

Agosto - Conversa sobre a Fundação do CEDAP, cenário político da 

época e atual, desenvolvimento dos projetos, com as presenças do 

Presidente do CEDAP, Terence Hill e da professora da PUCC Doraci 

Lopes. 

Setembro - Tendo como facilitadora a arte educadora Adriana 

Felippe, a proposta foi a vivência de reflexões e diálogos a partir das 

obras de arte, bem como a atividade do Colecionismo a partir do 

material da Pinacoteca. Houve debate também sobre a proposta de 

Abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa. 

Outubro - Visitas monitoradas na Pinacoteca e no Museu da 

Resistência, em SP 

- Realização de 12 EF, 

com diferentes 

temáticas; 

- 23 arte-educadores 

participantes, em 

média e equipe de 

gestão do CEDAP.  

- Contribuiu com o aumento de repertório técnico dos 

arte-educadores. 

- Melhora no desenvolvimento das oficinas nos CAs e 

consequente envolvimento dos adolescentes com o 

trabalho ofertado; 

- Estimulou a atualização do repertório técnico dos AEs, 

assim como reafirmou as práticas pedagógicas. 

-  
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Novembro - Arteiros na Praça, em Piracicaba/SP 

Dezembro - Vivência em Grafite e Confraternização. 

 

- Reunião mensal de equipe (supervisão, orientação técnica e 

formação) entre os CRs e os AEs. 

- 102 reuniões 

realizadas. 

- Melhora na compreensão dos AEs sobre a medida 

socioeducativa, questões das adolescências, violências, 

entre outras. 

 

- Realização de reuniões sistemáticas com os CPs dos CAs. 

 - 412 reuniões, 

realizadas durante as 

visitas dos CR´s aos 

CA´s 

- Fortalecimento do trabalho da Arte e Cultura na FC. 

- Melhora na comunicação e articulação das atividades 

do Arteiros dentro dos CA´s. 

 

 

Principais atividades de gestão do projeto:  

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

01) Reunião de Coordenação: com a 

Coordenação Geral / Administrativa 

 

02) Reuniões de Coordenação = Técnica e 

Regional, em grupo e individual 

 

 

03) Visitas aos CAs pelos CRs e CT; 

 

 

 

04) Reuniões de supervisão com os arte-

educadores 

 

 

05) Reuniões com as DRs / GAC 

1) durante todo o ano, sempre 

que necessário 

 

02) 87 reuniões  

 

 

 

3) 412 visitas realizadas 

 

 

 

4) 102 reuniões 

 

 

 

5) 34 reuniões 

- Possibilitou de tomada de decisões coletivas;  

 

- Possibilitou troca de experiências entre os CRs; 

- Garantia de espaço de formação para os CRs. 

- Possibilitou individualizar as dificuldades de cada CR dando mais 

qualidade na orientação; 

 

- É o principal instrumento de gestão do CRs junto às suas equipes 

permitem: subsidiar os AEs desde a distribuição e uso de material 

nas oficinas até na compreensão das relações nos CAs. 

 

- Reuniões possibilitaram melhoria da prática nas oficinas; 

resolução de situações de conflito na relação dos AEs com os CAs. 

 

- Observa-se melhora na comunicação com a GAC; 

- Os CRs mais apropriados do espaço de monitoramento; 
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Principais Atividades de Formação da Equipe 

Atividades Realizadas 
Principais Resultados 

Quantitativos Qualitativos 

- Realização de Encontros Formativos no CEDAP; 

 

 

 

 

- Reuniões de Supervisão com os Arte-educadores. 

 

- 12 encontros 

realizados; 

- 23 participantes em 

média; 

 

 

- 87 reuniões ano 

(individuais e em grupo). 

 - Com demandas aumentadas, houve muito prejuízo em operacionalizar 

ações internas e externas para se repensar e se refletir a medida sócio 

educativa. 

 - AEs: maior pressão da FC e do CEDAP – acompanhamento mais 

distanciado devido aos contingenciamentos de recursos;  

 - Dificuldade em divulgar e registrar eventos do projeto (prejuízo com a 

ausência do assessor de imprensa) 
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Recursos Humanos Envolvidos: 

Nome Função Formação CH 

Semanal 

Vínculo 

Lívia Nazatto Coordenação Geral Pós graduação 30h00 CLT 

Adriana Giraldi Nery 
Coordenação de 

Projeto 
Superior Completo 40h00 CLT 

Daiane Silva Begalli 
Coord. Adm. E 

Financeira 
Superior Completo 30h00 CLT 

Marcos Lourenço Chabes Coord. Regional Superior Completo 40h00 CLT 

Marcos Vinícius V. de Souza Coord. Regional Superior Completo 40h00 CLT 

Leonardo Barbosa Bronzatto Coord. Regional Superior Completo 40h00 CLT 

Flavia Santos de Oliveira Analista de RH Sr. Superior Completo 40h00 CLT 

Celso Gualter de Carvalho Analista Financ. Sr. Técnico 40h00 CLT 

Ilma Rodrigues da Silva Assist. Administrativo Ensino Médio 40h00 CLT 

Elizangela de Souza Assist. Administrativo Ensino Médio 40h00 CLT 

Jacqueline da Rocha Assistente Financeiro Superior Completo 40h00 CLT 

Leticia Maziero Ayres de 

Carvalho 
Assistente Financeiro Ensino Médio 40h00 CLT 

Alexandre dos Santos Sabino Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Américo Amaral Neto Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Ana Maria Masson Furlan Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Carlos Eduardo Galvão Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Cícero Luiz da Silva Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Daniela de Assis Victorio da 

Silva 
Arte-educador Superior Completo Até 25hs CLT 

Danielle Aparecida Alves 

Pulz 
Arte-educador Superior Completo Até 25hs CLT 

Danilo Pacheco Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Edson Santana dos Santos Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Flávia Fernanda Francisco 

Machado 
Arte-educador Superior Completo Até 25hs CLT 

Israel Costa Machado Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Josemar Soares Teixeira Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Julio Cesar de Souza Ganeo Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Luiz Claudio Oliveira Arte-educador Superior Completo Até 25hs CLT 
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Luiz Claudio Ribeiro Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Mateus Fernandes dos Santos Arte-educador Superior Completo Até 25hs CLT 

Samuel dos Santos Silva Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Thiago Fernandes Costa Arte-educador Superior Completo Até 25hs CLT 

Weideu da Silva Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

Werighton Gustavo 

Fernandes Moraes 
Arte-educador Ensino médio Até 25hs CLT 

 

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO: 

RUBRICA VALOR – R$ 

Recursos Humanos (Folha de pagamento, 

encargos e benefícios) 
1.544.352,14 

Despesas Diretas e Indiretas (Material de 

consumo e serviços) 

467.278,93 

TOTAL 2.011.631,07 
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11.1.5 PROGRAMA PARA O DESENV0LVIMENTO INSTITUCIONAL 

Tem como propósito o desenvolvimento de estratégias de fortalecimento 

institucional, tanto no que diz respeito aos aspectos técnicos e organizacionais, 

quanto à relação interinstitucional com outras Organizações de Campinas e região, 

bem como em âmbito estadual e nacional, com vistas à melhoria das condições de 

sustentabilidade política, técnica, financeira e institucional. 

Constitui-se de dois eixos de ação: fortalecimento da atuação técnica e articulação 

interinstitucional. 

 

Público envolvido: 

Interno: equipe técnica, diretoria executiva, associados e usuários. 

Externo: organizações e movimentos sociais de Campinas e região e também em 

âmbito estadual e nacional. 

 

Estratégias de ação: 

Eixo Fortalecimento da Atuação Técnica e Organizacional: 

Visa fortalecer a atuação técnica institucional no atendimento e enfrentamento aos 

diferentes fenômenos e com as questões sociais com as quais a Organização 

trabalha, na defesa dos direitos humanos, bem como contribuir com a formação de 

profissionais para o trabalho social, embasada nos princípios da Educação Popular. 
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       Objetivos Trabalhados: 

  

      1)Desenvolver a qualificação continuada das equipes de trabalho. 

Atividades Realizadas 

1)Realização, pelo CEDAP, de encontros formativos para todos os profissionais da sede Campinas, sobre os temas: Drogas e Redução de Danos;  

2)Realização, pelo CEDAP, de supervisão técnica às equipes dos projetos Firmeza (PAEFI) e Institucional; 

3) Participação em capacitações para as equipes: - PAEFI/Firmeza: Capacitação em Álcool e Drogas na Adolescência ; Supervisão Técnica para 

Gestores de Média Complexidade ; Curso de formação e capacitação ao atendimento a mulher vítima de violência (Toda a equipe);- Arteiros: 

Congresso de Maracatu ; 

4) Capacitações realizadas pelo SENAC – Programa Mesa Brasil; 

5) Capacitação da equipe da área administrativa/financeira:  Participação do GRHUPEC – grupo de RH; Participação em grupo de estudos no NEATS: 

10 encontros. 

6) Capacitação  Institucional;  Gestão de Entidades Sociais com foco na Lei 13.019 – MROSC – Oferecido pela PAULUS. 

 

2)Aprimorar e diversificar os instrumentos de sistematização do trabalho. 

Atividades Realizadas 

1) Realização de avaliação de todos os projetos; 

2) Realização de relatórios de monitoramento de todos os projetos e do relatório institucional anual; 

3) Finalização da elaboração do Plano Trienal – 2016-2018 
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3)Ampliar os espaços e as estratégias para troca de experiências entre os projetos, integração das equipes e   

processamento de questões institucionais. 

Atividades Realizadas 

1) Encontrinhos coordenados pela coordenação institucional e pelas equipes dos projetos; 

2) Formações realizadas pelo Arteiros para toda a equipe durante os Encontrões; 

3) Realização de eventos envolvendo todos funcionários, associados e diretoria: Evento para associados; aniversário do CEDAP. 

4) Realização de atividade de integração para novos trabalhadores: Coordenação institucional e RH. 

 

4)Elaborar e implementar o Plano de Cargos e Salários. 

Atividades Realizadas 

1) Processo em andamento. 

 

5)Elaboração e implementação de Plano de Captação de Recursos. 

Atividades Realizadas 

1)Reorganização do Grupo de Trabalho e elaboração de Plano de Captação, que priorizou as seguintes estratégias: 

- Nota Fiscal Paulista; Prestação de Serviços de Assessoria Técnica; Eventos: Pizza e bazares.  

Atingiu o objetivo previsto para captação em 2016, com exceção da reserva técnica orçamentária necessária. 

 

6)Ampliar as ações para dar maior transparência institucional. 

Atividades Realizadas 

1) Divulgação no site do CEDAP dos balanços e relatórios anuais de atividade desde 2010. 
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7)Diagnóstico do acervo e elaboração de projeto para a dinamização da Biblioteca e Videoteca. 

Atividades Realizadas 

1) Revisão do acervo da biblioteca, com aquisição (por doação) de novos livros e arquivamento de livros com conceitos obsoletos. 

 

Eixo Articulação Interinstitucional 

Objetivos Trabalhados: 

1) Realização de encontros e debates com o propósito de discutir temas de interesse das OSCs. 

2) Contribuir para a formação de redes e articulação das organizações da sociedade civil, com vistas à proposição, 

implementação e controle das políticas públicas. 

Atividades Realizadas 

1) Mobilização de OSCs para esclarecer sobre a prestação de contas, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre licença 

maternidade de trabalhadoras; 

2) Participação nos Encontros/FEAC para discussão de políticas para a juventude – Grupo REAJU. 

   

3) Comunicação Institucional: (realizar a manutenção do website atualizada e reeditar os boletins eletrônicos). 

Atividades Realizadas 

1) Pouca movimentação no website, redes sociais e nenhuma edição de boletins informativos, devido a falta de profissional para executar 

tais ações; 

   

 



 

 

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320. 

Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br 

61 

4)Participar dos Conselhos e de outras instâncias de formulação, coordenação e controle de políticas públicas do município.  

Atividades Realizadas 

1) Representação e participação do colegiado do CMDCA - conselheira; 

2) Participação CMAS – Comissão de Política e Legislação;  

3) Participação em Comissões do CMDCA – Comissão VDCCA; 

4) Participação de reuniões no CREAS/ Intersetoriais (NO); 

5) Encontros/FEAC –  políticas para a juventude; 

6) Participação no GT de Reordenamento do Serviço de Fortalecimento de Vínculos – Noroeste. 

7) Participação em Comissão no CMAS – GT de Assessoramento. 

 

5)Manter articulação em redes no âmbito municipal, estadual e nacional. 

Atividades Realizadas 

1) Participação nos Encontros/FEAC para discussão de políticas para a juventude – Grupo REAJU. 

2) Participação no GT de Reordenamento do Serviço de Fortalecimento de Vínculos – Região Noroeste 

 

 

 

 

  Campinas, abril de 2017.   

 

 

Lívia Nazatto                                                                              Terrence Edward Hill 

                    Coordenadora Geral                                                                                  Presidente 



 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

Espaço CEDAP Campina Grande (SCFV Centro de Convivência e 6 à 14 anos) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Firmeza (PAEFI) 

 

Oficina Semana da Juventude 

 



 
 

 

 

 
 

Intervenção Urbana – 18/mai 

 

 
 



 
 

 

 
 

        
 



 
 

 

Pipaço – Bairro São Luiz 

  

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

Oficina de stencil 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

CEU Florence - Roda de Conversa e Graffiti sobre violência contra a mulher 

 

  



 
 

 

 
 

Confraternização no Clube Santa Clara do Lago 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Passeio ao Ibirapuera 

 

 
 


