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A. DADOS DA SEDE:  
 
Nome: Assistência e Promoção Social Exército de Salvação 

Endereço: Rua Juá, 264          CEP: 04138-020 

Bairro: Bosque da Saúde        Município: São Paulo  UF: SP 

CNPJ: 43.898.923/0001-15 

Telefone: (11) 5591-7077 

E-mail: social@bra.salvationarmy.org  

Nome do Responsável Legal: Samuel Edward Horwood 
 
Registros Federais  
 

 Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS: Processo 062.100/67 (Deferido em 04.11.68 Lei 8742 de 
07.12.93 de acordo com Art. 80 Lei  1.493 de 13.12.51). 
 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. Concedido pelo processo nº 240.544/70, em 
09.11.1970. Pedido de Renovação em 18/12/2014, Processo nº. 71000.141741/2014-00. 
 

 SICONV – Sistemas de Convênios. 
 
a) Histórico sobre a criação da Organização 
 

Em 1865 o Exército de Salvação surge na Inglaterra, com William e Catherine Booth, em meio à Revolução Industrial, numa 
sociedade que passava por uma das maiores transformações da sua história. Desde cedo, o slogan: “sopa, sabão e salvação” 
tornou-se um marco do Exército devido a sua visão de atender o ser humano de uma forma holística. 
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Em 1922, o Exército de Salvação chega ao Brasil e em 1938 iniciou programas de educação e saúde, ampliando seu 
atendimento para Lares de crianças e chegando ao marco zero legal do trabalho – a inauguração do “Rancho do Senhor” - Lar 
de Moças, em São Paulo e a fundação da APROSES Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, nome da 
organização, após a incorporação dos diversos trabalhos sociais existentes, em 28 de dezembro de 1973. 

 
Passados 97 anos a Assistência e Promoção Social Exército de Salvação reafirma seu compromisso com a sociedade, na 
busca de soluções relevantes e eficientes, que venham apontar caminhos de superação ao estado de vulnerabilidade social no 
qual se encontra parte expressiva da população brasileira, e corrobore para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis.  
 

b) Finalidades Estatutárias 
A “Assistência e Promoção Social Exército de Salvação”, doravante denominada simplesmente “APROSES”, é uma pessoa 
jurídica de direito privado, sob a forma de uma associação sem fins econômicos, de caráter beneficente, com a finalidade de 
prestação e serviços preponderantemente na área de assistência social, bem como projetos voltados para área de educação.  
 

c) Objetivos 
A APROSES tem por missão prestar serviços nas áreas da assistência social e educação, bem como desenvolver programas de 
forma gratuita, continuados e planejados, a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, nas modalidades de 
atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS (Lei 8.7242/1993), bem como alterações trazidas pela Lei 12.435/2011, Estatuto da Criança e Adolescente – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, Lei 12.101/2009, Decreto 7.237/2010, Lei de Diretrizes e Bases 
na Educação Nacional, Plano Nacional de Educação, e demais normativos legais, tendo como público alvo as famílias e 
indivíduos em estado de vulneração social e risco assim definidas pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 

 
 
B. DADOS DA FILIAL:  
 

Nome: APROSES - Assistência e Promoção Social Exército de Salvação – Centro Integrado Recanto de Alegria 

Endereço: Rua Luiz Amélio Freire, 250 - Porto 

CNPJ: 43.898.923/0049-60 
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Telefone: (35) 3561-2175 

E-mail: recantodealegria@oi.com.br  

Nome do Responsável pela unidade: Angélica Nilson do Prado 

 

REGISTROS:  
Registros Nacionais: 

→ CNAS Proc. 062. 100/67 (deferido em 04/11/68 Lei 8742 de 07.12.93 de acordo com Art. 8o Lei de 1.493 de 
13.12.51). 

 
→ Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Concedido pelo processo nº 240.544/70, em 09.11.1970. 

Pedido de Renovação em 21/12/2017, Processo nº. 71000.080921/2017-42. 
 

→ SICONV Sistema de Convênios 
 

 
 

Registros Municipais: 
→ Utilidade Pública Municipal: Lei nº 1.561 /2000 - de 07.12.2000  

→ Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA): Registro sob nº 004, Lei Federal 8069 de 
13.07.90 - valida por tempo determinado 

→ Conselho Municipal de Educação, Lei Municipal nº 1.224/1993: Inscrição nº 003 – valida por tempo determinado 
 
a) Histórico da Unidade Executora 
 
O projeto de construção do Centro Integrado Recanto da Alegria nasceu da constatação de que no bairro Porto havia várias 
crianças de 0 a 5 anos de idade que não eram assistidas enquanto os pais trabalhavam e esse problema se agravava ainda mais 
durante a colheita do café. 

mailto:recantodealegria@oi.com.br
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Em março de 1997, o Exército de Salvação começou a lutar para viabilizar a construção de um espaço adequado para assistir 
estes menores. Em dezembro de 1997, foi adquirido um terreno de 360m² em frente a Igreja do Exército de Salvação. Em julho de 
1998 adquiriram mais um terreno de 120m² e em fevereiro de 1999 mais 15m² ao lado.  
 
Em agosto de 1998, se iniciou a construção, sendo concluída em setembro de 1999. Durante o ano de 2000 o prédio foi mobiliado.  
Em 02 de janeiro de 2001 começaram os preparativos com alguns funcionários para organização do prédio e cadastramento das 
crianças. Em 15 de janeiro de 2001 as atividades da Creche foram iniciadas, com berçário e maternal, e, neste mesmo ano, foi 
planejada a sua ampliação.  Em abril de 2002 foi comprado um terreno de 1005m² atrás do prédio, e em 11 de junho de 2002 
iniciou a ampliação da Creche (2º prédio e ampliação do 1º). Em abril de 2003 foram concluídas as obras e em maio de 2003 
iniciaram as atividades no 2º prédio. 
 
 
C. PROGRAMA: 
 
a) Missão  
Contribuir para o desenvolvimento integral da criança, proporcionar educação de qualidade e integrar as famílias no convívio 
escolar. 
 
b) Visão 
Um povo santo, engajado na missão, que trabalha em unidade e de forma apaixonada como agente de transformação na 
sociedade brasileira.  
 
c) Justificativa 
A proposta pedagógica do Centro Integrado Recanto de Alegria, está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB 9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o disposto nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN e as Deliberações E/CME n0 03/2000, n0 06/2001 e n0 15/2007 (todas do Conselho Municipal de 
Educação do Município de São Paulo).  
Reconhecendo a importância das experiências vivenciadas na primeira infância e possibilitando o direito à educação das crianças, 
o Centro Integrado Recanto da Alegria formula seu Projeto Político Pedagógico voltado para o atendimento das necessidades 
básicas de educação, afeto e socialização, numa ação complementar e conjunta à educação familiar e da comunidade.  
Segundo estudos de Piaget e Vigotsky, desde o nascimento, o bebê passa a integrar uma comunidade marcada por hábitos, 
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gestos, linguagens e tradições específicas, que orientam os rumos do seu desenvolvimento. O processo de aquisição dos 
conhecimentos relacionados à linguagem e à matemática é essencialmente dependente das interações das crianças com o meio e 
com os outros, especialmente com adultos que utilizam e dominam as diferentes linguagens simbólicas. O brincar é o eixo principal 
para o desenvolvimento das atividades, pois a brincadeira favorece a criança em todos os aspectos, emocional, psicomotor, 
perceptivo e cognitivo.  
Desta forma, a metodologia de ensino adotada pelo Centro Integrado Recanto da Alegria está baseada na proposta sócio 
construtivista, cujo objetivo é levar a criança a construir o seu próprio conhecimento através da exploração do seu corpo, dos 
objetos, do espaço onde está inserida e das relações com o outro. Assim, ampliando sua capacidade de descoberta e construção 
de novos conhecimentos, as crianças vão penetrando de modo consciente na dinâmica da vida e se constituindo como sujeitos 
históricos, críticos e participativos.  
Cabe destacar que as atividades são programadas de forma a inserir o conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a ser 
alcançado pela instituição, envolvendo a família e a comunidade, procurando sempre oferecer um atendimento de qualidade com a 
capacitação contínua de seus funcionários. A avaliação do desenvolvimento da criança é feita através da observação contínua e 
acompanhamento das etapas do seu desenvolvimento. 

 
 

d) Origem dos Recursos  
Convênios com Órgãos Públicos 
ABRIL 2021 a MARÇO 2022 
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e) Infraestrutura 
As instalações físicas do Centro Integrado Recanto da Alegria foram adaptadas para atender o fim a que se destina. O imóvel é 
amplo e apresenta condições adequadas de localização, acesso, segurança, salubridade, iluminação, saneamento e higiene, com 
espaços destinados exclusivamente ao uso das crianças e dos funcionários. Nele encontramos:  
PRÉDIO 1: 1 sala da direção; 1 sala da coodenação administrativa; 2 salas de atividades; 1 banheiro feminino-adulto e infantil; 1 
banheiro masculino infantil; 1 sala para doações; 1 rouparia, 1 refeitório para crianças; 1 espaço de recreação livre em área 
coberta; 1 cozinha, 1 dispensa; 1 banheiro para funcionários.  
PRÉDIO 2: 1 refeitório para funcionários; 1 lavanderia; 1 sala para estoque de material pedagógico; 1 rouparia;  3 salas de 
atividades; 1 banheiro masculino infantil; 1 banheiro feminino infantil; 1 sala de arquivo; 1 sala de brinquedos; 1 banheiro com 
cnuveiro masculino-infantil; 1 com chuveiro feminino-infantil; (externo: 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino);  1 espaço de 
recreação livre em área descoberta/verde/parquinho; 2 salas de atividades com 1 banheiro com chuveiro cada; 1 depósito de 
ferramentas, 1 garagem coberta. 
 
f) Regime de atendimento 
 
Assistência e Promoção Social Exército de Salvação Centro Integrado Recanto da Alegria 
Educação Infantil - Serviço de atendimento infantil na modalidade Creche.  
De acordo com a tipificação da Lei de Diretrizes e Bases (art.4º, II; art.18º, I e art.21,I da Lei 9394/96 ) 
 
g) Identificação de cada serviço 
 

Público alvo 
Crianças de 04 meses a três anos e 11 meses, de ambos os sexos. 
Atividades 100% gratuitas 
 
Forma de acesso 
Demanda espontânea 
 
Capacidade de atendimento 
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A capacidade atual de atendimento é de 50 crianças de 04 meses a três anos e 11 meses, em período integral integral. 
 
Período de Funcionamento  

O Centro Integrado Recanto de Alegria funciona de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 16:00h, durante todo o ano civil; de 
fevereiro a dezembro com recesso nos meses de julho e de dezembro e férias no mês de Janeiro. 

 

Abrangência territorial  
Demanda do bairro do Porto e demais bairros de Carmo do Rio Claro. 
 
 
Cronograma semanal 
 

 
Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

MANHÃ 

7:00 Entrada  Entrada  Entrada  Entrada  Entrada  

7:30 Café da manhã e 
devocional 

Café da manhã 
e devocional 

Café da manhã e 
devocional 

Café da manhã 
e devocional 

Café da manhã 
e devocional 

8:00 Atividades em sala  
ou no parquinho 

Atividades em 
sala  ou no 
parquinho 

Atividades em sala  
ou no parquinho 

Atividades em 
sala  ou no 
parquinho 

Atividades em 
sala  ou no 
parquinho 

9:00 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

10:15 Almoço dos 
Berçários I e II 

Almoço dos 
Berçários I e II 

Almoço dos 
Berçários I e II 

Almoço dos 
Berçários I e II 

Almoço dos 
Berçários I e II 

10:30 Almoço do Maternal I 
e Maternal II 

Almoço do 
Maternal I e 
Maternal II 

Almoço do Maternal I 
e Maternal II 

Almoço do 
Maternal I e 
Maternal II 

 
Almoço do 
Maternal I e 
Maternal II 

11:00 Higienização Higienização Higienização Higienização Higienização 
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Cronograma Anual  
 

 
Atividades - GESTÃO  Diárias Semanais Quinzenais 

 
Mensais 

 
Trimestrais Semestrais Anuais 

 

Campanha contra a 
exploração sexual de 
crianças e adolescentes (18 
de maio) 

      x 

 
Planejar atividades  
(planejar o percurso)  

    x   

 
Reunião de pais e 
responsáveis 

    x   

11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

13:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

TARDE 

13:30 Lanche/ Mamadeiras 
para os berçários I e 

II  

Lanche / 
Mamadeiras 
para os 
berçários I e II  

Lanche / 
Mamadeiras para os 
berçários I e II  

Lanche/ 
Mamadeiras 
para os 
berçários I e II  

Lanche/ 
Mamadeiras 
para os 
berçários I e II  

14:10 Lanche maternal I e 
II 

Lanche 
maternal I e II 

Lanche maternal I e 
II 

Lanche 
maternal I e II 

Lanche 
maternal I e II 

14:30 Atividades em sala  
ou no parquinho 

Atividades em 
sala  ou no 
parquinho 

Atividades em sala  
ou no parquinho 

Atividades em 
sala  ou no 
parquinho 

Atividades em 
sala  ou no 
parquinho 

15:00 Troca de roupas/ 
Banho 

Troca de 
roupas/ Banho  

Troca de roupas/ 
Banho 

Troca de 
roupas/ Banho 

Troca de 
roupas/ Banho 

15:30 as 
16:00 

Saída Saída Saída Saída Saída 
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Reunião de equipe 

    x   

 
Atividades – CRIANÇAS 
 

Diárias  

 
x 

Semanais Quinzenais Mensais Trimestrais Semestrais anuais 

Visitas de acompanhamento 
das equipes da APAE ,ESF  
e NASF 

   x    

 
Atividade de 
conscientização  

   x    

 
Atividade esportivas 
 

 x      

Festa dos aniversariasntes      x   

Bazar       x 

Festa da Primavera       x 

Festa Julina       x 
 
 

Orçamento 
 O custo do programa para o período de Abril de 2021 a Março de 2022 será no valor total de R$ 422.040,60 
  
Origem dos Recursos financeiros 
- Repasse do Município de Carmo do Rio Claro no valor de R$ 190.560,00 (cento e noventa mil quinhentos e sessenta reais);  
- Repasse do FUNDEB de R$ 199.899,50 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) 
- Recursos próprios – Matriz R$ 31.581,19 (Trinta e um mil quinhentos e e oitenta e um reais e dezenove centavos) 
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Recursos humanos envolvidos 

 

Nome Completo Escolaridade Formação 
 

Cargo/ 
Função 

Forma de 
Contratação 

(CLT, Estágio, RPA, 
voluntário) 

Carga Horária 
Semanal 

(44, 40, 30, 20 
horas) 

Angélica Nilson do Prado Superior  Teologia  Diretora de Filial Membro da 
Organização 

Religiosa - Cedido 

40 horas 

Eder Romário Pedroso do Prado Superior Teologia Diretor de Filial Membro da 
Organização 

Religiosa - Cedido 

40 horas 

Alessandra de Fátima dos Reis Leite                 Ensino médio Magistério Monitora CLT 40 horas 

Aline Regina da Silva Valeriano Ensino médio 
(Superior em 

curso) 

 Monitora CLT 40 horas 

Claudia Ribeiro Gibin Superior Pedagogia Professora CLT 40 horas 

Gleida Cristina dos Santos Superior Pedagogia Professora CLT 40 horas 

Gleida da Silva Miranda Santana Superior Pedagogia Professora CLT 40 horas 

Gracimere Santana Bregalda Ensino  
Superior em 

curso 

Magistério Monitora CLT 40 horas 

Jassiara Francine Oliveira Bregalda  Superior Serviço Social Auxiliar Administrativo CLT 40 horas 

Juliana de Oliveira Silva Ensino Médio 2º grau completo Auxiliar de Serviços 
Gerais 

CLT 40 horas 

Juliene de Oliveira Silva Ensino Médio 2º grau incompleto Auxiliar de Cozinha CLT 40 horas 

Luciana Ferreira da Silva Superior Pedagogia Coordenadora 
Pedagógica  

CLT 40 horas 
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Maria Ap. Fátima M. Costa Ensino médio 2º grau completo Cozinheira CLT 40 horas 

Maria Letícia Lopes André Superior Pedagogia Professora CLT 40 horas 

Maria Pedrina Torres           Ensino médio  Magistério Monitora CLT 40 horas 

Renata de Carvalho Ensino Médio Magistério Monitora CLT 40 horas 

Vita Eliane Miranda Superior Pedagogia Professora CLT 40 horas 

 
 

 
 
Redes socioassistenciais 
Unidade Básica de Saúde da Família, Centro de Referência de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conselho Tutelar, CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, APAE – Associação de Pais e 
Alunos Excepcionais, NASF – Núcleo de Apoio a Família 
 
Parcerias 
Convênio com o Município de Carmo do Rio Claro, FUNDEB, COPASA, CEMIG, CRAS 
 
Doadores 

- Supermercado Irmãos Lima – nos fornece frutas, verduras e legumes semanalmente; 
- Padaria do Dinho – nos fornece 10 litros de leite semanalmente; 
- Município – nos fornece merenda semanalmente; 
- Sr. Ênio de Oliveira – nos fornece caixas de banana e abacates 2 vezes no mês; 
- Sr. Antônio Carlos Pereira – R$ 1.500,00 por ano; 
- Restaurante Bom Prato – R$ 80,00 por mês 

 
 
Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que são utilizadas em todas as etapas 
do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento: 
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• Elaboração e execução 
Os pais e responsáveis participam de reuniões trimestrais onde recebem informações sobre o desenvolvimento da criança na 
instituição. Continuamente é aberto espaço de forma a permitir o diálogo, a troca de experiência, a ajuda mútua, a emancipação, 
bem como um espaço de escuta e sensibilização através dos atendimentos individuais e em grupo, debates e reuniões. 
 

• Monitoramento e Avaliação 
Os usuários respondem avaliações periódicas (semestralmente) e participam de rodas de conversa onde podem opinar e dar 
sugestões sobre o desenvolvimento do trabalho. Desta forma são produzidos relatórios, controles de atendimento dos 
encaminhamentos realizados e reuniões periódicas com a equipe de trabalho a fim de discutir, monitorar e avaliar as ações 
desenvolvidas nos programas.  

 
A unidade também recebe visitas de monitoramento e acompanhamento realizadas pelo Supervisor Regional, Secretária Nacional 
de Obra Social, Secretária Nacional do Departamento de Desenvolvimento Comunitário e Técnica em Desenvolvimento de Projetos 
Sociais, também da Secretaria de Educação de Carmo do Rio Claro e da Superintendência Regional de Ensino de Passos. 
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D. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA/MARCO LÓGICO: 
 
 
IMPACTO1: 
Assegurar o acesso a educação de qualidade na primeira infância, com vistas ao desenvolvimento integral para aquisição de habilidades que conduza a resultados de 
aprendizagem relevantes e eficazes. 
 

 
 
 
 
 
 

Em concordância com a ODS 4 que é assegurar a educação inclusiva equitativa e de qualidade. 
 
 
OBJETIVO GERAL: 
Promover o desenvolvimento da criança na primeira etapa da educação básica no que tange aos seus aspectos físico, psíquico, cognitivo, socioemocional e intelectual, 
completando a ação da família e da comunidade.  
 
 
 
 
 
 

 
1 O impacto é a resposta da unidade para um problema social que ela queira solucionar/mitiga e foi pensado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases ( Lei 9394/96 ) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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Objetivos específicos  

 

 
Resultado Atividade proposta 

(de que forma) 

 
Metas/Indicador 

(resultado esperado. Aquilo 
que deseja alcançar) 

 
Meios de 

Verificação 

 
Riscos 

 
1.Oferecer, local seguro e apropriado que 
favoreça o desenvolvimento das crianças 
e possibilite situações de aprendizagem 
mediadas. 

 
1.1-50 crianças recebem 
diferentes estímulos 
diariamente para se 
desenvolver 
integralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1-Desenvolver 
atividades de 
psicomotricidade 
(atividades de esquema 
corporal, circuito, 
atividades dos sentidos, 
atividades de artes e 
manuais: casinha 
pedagógica, massa de 
modelar, cubo tátil, música, 
pintura, boliche, jogos de 
memória) 
 
 
1.1.2-Realizar atividades 
que estimulem auto 
estima, percepção de 
suas capacidades e  
limitações e 
desenvolvimento de suas 
potencialidades. 
(reconhecimento do corpo 
em frente ao  espelho, 
leitura, fantoche, quebra 
cabeça  pedagógico, 
música e dança, 
reconhecimento de 
números e letras) 

 
100% dos beneficiários 
recebem os estímulos 
adequados a faixa etária. 
 
 
Avaliações realizadas 
semestralmente indicam 
que pelo menos 90% das 
famílias estão satisfeitas 
com o atendimento do 
Recanto da Alegria.  
 
 
 
100% das crianças 
recebem diariamente os 
cuidados integrais 
adequados conforme 
segue: 
- Alimentação saudável 
adequada conforme a 
faixa etária. 
- Banho, higiene oral, 
troca de roupas e troca de 
fraldas sempre que for 
necessário. 
 
 

 
Relatório de 
acompanhamento 
 
Depoimentos 
 
Fotos 
 
Planos de aula 
 
Questionários de 
avaliação 
semestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Município está em 
processo de 
construção de uma 
creche, o que pode 
em algum momento 
no futuro reduzir 
público deste projeto.  
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1.2 50 crianças são 
protegidas e assistidas 
socialmente 

 
 
1.1.3-Desenvolver 
atividades que 
contribuam com a 
construção de um 
relacionamento saudável 
com todos, aprendendo a 
expressar seus 
interesses e 
necessidades e 
desenvolvendo atitudes 
de ajuda e colaboração. 
(Respeito, convivência e 
interação) 
 
 
1.1.4 Entregar para os 
pais/responsáveis, 
trimestralmente, 
avaliação de 
desenvolvimento integral 
de cada criança. 
 
 
 
1.2.1 Realizar 
diariamente cuidados 
nutricionais e de higiene 
de acordo com cada 
faixa etária 
(alimentação saudável 
adequada conforme a faixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% das crianças 
recebem diariamente os 
cuidados integrais 
adequados conforme 
segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardápio diário 
evidencia 
alimentação 
saudável servida 
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etária; banho, higiene oral, 
troca de roupas e fraldas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Executar 
periodicamente, 
atividades de atenção à 
saúde com as crianças 
através da parceria com 
a  APAE e ESF’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alimentação saudável 
adequada conforme a 
faixa etária. 
- Banho, higiene oral, 
troca de roupas e troca de 
fraldas sempre que for 
necessário    
 
 
 
100% das crianças que 
necessitem de 
atendimento médico, são 
encaminhadas a rede de 
saúde.  
 
100%dos casos em que 
as crianças que 
necessitam de 
acompanhamento médico 
são comunicados aos 
pais/responsáveis. 
 
Nas situações de 
urgência e que os pais 
estão ausentes, as 
crianças são 
encaminhadas à rede de 
saúde. 
 
 
Avaliações realizadas 
semestralmente indicam 
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1.2.4 Oferecer 
acolhimento e segurança 
diariamente para as 
crianças, propiciando 
aos pais a possibilidade 
de realizar suas 
atividades laborais 
 
 
 
 
 
 

que para 80% dos pais, a 
creche permite a 
manutenção do seu 
trabalho e seu meio de 
sobrevivência. 
 
Histórias de vida indicam 
melhoria de qualidade de 
vida das famílias. 
 

 
2. Estabelecer uma relação de cooperação 
com a família para o fortalecimento dos 
vínculos de proteção 

 
2.1 As famílias são 
orientadas acerca da 
importância do afeto e 
cuidado, bem como 
incentivadas a participar 
do desenvolvimento de 
seus filhos 

 
2.1.1 Realizar reuniões 
de pais/responsáveis 
trimestrais com o 
objetivo de proporcionar 
interação social e 
reflexão sobre o 
processo educacional de 
seus filhos. 
 
 
2.1.2 Informar nas 
reuniões trimestrais 
sobre o desenvolvimento 
e orientar sobre 
possíveis mudanças de 
comportamento 
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3.Captar recursos locais 

 

 
3.1 Eventos e bazares 
locais são realizados no 
intuito de arrecadar 
dinheiro para a unidade 

 
3.1.1 Realizar um bazar 
duas vezes ao ano  
 
3.1.2 Organizar evento 
para vender feijão 
tropeiro e sorvete uma 
vez ao ano.  
 
 

 
Relatórios mostram as 
entradas financeiras dos 
eventos realizados 
durante o ano. 
 
Fotos dos eventos 
mostrando o sucesso das 
vendas dos produtos 
(roupas, sapatos, 
utensílios domésticos 
entre outros; feijão 
tropeiro e sorvete)  
 

  

 
4. Garantir uma equipe apropriada para o 
desenvolvimento das várias atividades 
desenvolvidas no programa 

 
4.1 Funcionários e 
oficiais recebem 
informações e estímulos 
para desenvolver sua 
consciência de cidadania 
e aprimorar sua 
qualidade técnica, 
administrativa e 
operacional. 
 

 
4.1 Realizar capacitações 
contínuas com os 
funcionários e oficiais.  

 
Registros do projeto 
indicando que os oficiais 
e funcionários receberam 
treinamento adequado 
durante o ano.  
 
É realizado o treinamento 
anual do Manual de 
Proteção de Crianças e 
Adolescentes. 
 
Avaliação da equipe e 
descrição de trabalho dão 
evidência de uma 
evolução contínua da 
equipe 
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Nestes termos,  
 
 

Fevereiro/2021 
 
 
 
 
 

_____________________________                                         ______________________________ 
   Angélica Nilson do Prado                                                                    Luciana Ferreira da Silva   
        Diretor(a) da Filial                                                                               Técnico responsável                       

 
5. Defender os direitos das crianças 
através do advocacy e da política de 
influência 

 
5.1 A militância da 
unidade quanto à 
proteção dos direitos da 
criança é aumentado 

 
5.1.1 Participar de 
Conselhos, Debates, 
Conferências, Fóruns 
relacionados à criança. 
 
 
 
5.1.2 Buscar mais 
parcerias e maior 
partipação em rede 
 

 
Relatórios de progresso 
comprovam as 
participações periódicas 
em eventos da rede, 
como reuniões no CMAS, 
CMDCA, CREAS, CRAS, 
Conselho Tutelar, 
Conselho de Saúde, 
Conferências Municipais 
de Educação, Assistência 
Social, Direitos da 
Criança e Adolescente. 
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