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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. 
 
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.  
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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 – Centro de Integração Familiar Arco Verde 

Endereço: Rua Antônio Pires, 1790 -  Bairro: Campo de Santana - Cidade: Prudente de 

Morias/ MG.  

CNPJ: 43.898.923/0009 – 72  

Telefone: (31) 3711-1370 

E-mail: arco_verde@bra.salvationarmy.org 

Nome do Responsável pela unidade: Cristiano Cordeiro da Silva e Pâmella Andrade de 

Moura Cordeiro. 

 
 
 
 
 



AAssss ii ss ttêênncc iiaa   ee   PPrroommooççããoo  SSoocc iiaa ll   
EExxéérrcc ii ttoo   ddee   SSaa llvvaaççããoo   

General Brian Peddle 
Centro de Integração Familiar Arco Verde 

 
 

4 
                          CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 062.100/67                                                                            
FAZENDA ARCO VERDE 

(Deferido em 07/11/68  Lei 8742 de 07.12.93)  RUA ANTÔNIO PIRES, 1790. 
CNPJ 43.898.923/0009-72                                                                                                             CAMPO DE SANTANA 

                                        SEDESE – 282                                                                                                                                 PRUDENTE DE MORAIS - MG 
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – 3861   17.12.65  CEP: 35.738-000 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – 633   27.05.99                                                                                   (31) 37 11 13 70 
 

 

Registros Estaduais 
 

 Utilidade Pública Estadual: Lei nº 3861 de 17/12/65 
 Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais – CAGEC /MG - Nº do CRC 

3617, Validade 26/01/2021. 
 
Registros Municipais 
 

 Utilidade Pública Municipal: Lei 633 de 27/05/1999 
 Conselho Municipal da Assistência Social: nº 001 de 17/05/2016 – Validade: Indeterminado  

( Atualizado em 04/03/2020) 
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Validade:13/09/2020 

(Requerimento para atualização entregue 12/11/2020)  
 Alvará de Funcionamento: Validade até 31 de Dezembro 2020. 
 Alvará do Corpo de Bombeiro: Validade até 25 de Abril de 2024.  
 Alvará Sanitário: Validade até 12 de fevereiro de 2021. 

 
Histórico da Unidade Executora 
As instalações da Fazenda Arco Verde foram construídas pelo Sr. Gualberto de Souza e 
esposa, no intuito de, futuramente, se tornar uma entidade para abrigar crianças órfãs e 
carentes. 
 
Em um restaurante na cidade de Belo Horizonte, o Sr. João Gualberto conheceu uma Oficial 
do Exército de Salvação que distribuía literatura cristã, denominado na época de “Brado de 
Guerra” e contou-lhe seu propósito em relação à Fazenda de propriedade de sua família, 
acreditando ele, ser o Exército de Salvação a entidade ideal para implantar o “orfanato”, 
propôs a doação da propriedade. 
 
Em 02 de Março de 1941, foi inaugurado sob a presidência dos Chefes do Exército de 
Salvação no Brasil, Coronéis Hein, o Lar de Crianças Maria Felisbina de Souza.  Estiveram 
presentes nesta solenidade os Majores Behrendt, Sra. Amélia de Souza e outras autoridades 
e convidados. A administração da entidade ficou por conta do Capitão Armando Silva. O 
nome Maria Felisbina de Souza foi dado a esta instituição em homenagem à mãe do doador 
da propriedade, com 20 crianças já ocupando o prédio principal (Casarão) na ocasião da 
fundação. O Casarão foi ocupado até o ano de 1990. 
 
Em 1991, foram inauguradas três (03) casas-lares para 36 crianças. No ano de 2001 a 
entidade iniciou a transição para ASEMA – Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto. Em 
02/05/2006 a instituição adquiriu o nome fantasia “CIFAV – Centro de Integração Familiar 
Arco Verde”.  
No fim do ano de 2008 o programa foi ampliado com uma oficina de artesanato para 
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mulheres e no início do ano de 2009 acrescentou-se oficinas de inclusão digital. No fim do 
ano de 2010, iniciaram oficinas de dança aberta a comunidade local. 
 
No ano de 2012 iniciou-se adaptação das atividades segundo a Tipificação Nacional da 
Assistência Social e todos os programas foram incluídos na Proteção Básica, como Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 
Em 2013 Iniciou-se Oficinas de futebol e no ano de 2017 foi criada uma nova proposta 
metodológica de ensino, onde as crianças passaram a aprender e desenvolver suas 
habilidades através de atividades lúdicas.  
 
Em 2018 reorganizou – se o cronograma de atividades lúdicas com inserção de novas 
atividades em grupos e iniciou-se também um programa que atende diariamente os 
adolescentes. Atualmente atendemos crianças e adolescentes no contra turno escolar 
visando o fortaleimento de vínculos familiares e comunitários e atuando de acordo com a 
tipificação trabalhamos hoje com a inserção do percuso (temas) em atividades em grupos 
que contribui diretamente para uma equipe integrada com temas multidiciplinares e uma 
forma de trabalho mais efetiva e pontual para os usuários, assim peprarando os para serem 
cidadãos criticos, ativos e protagonistas de suas próprias histórias.  
 
C. PROGRAMA: 
 
a) Missão  
 
 “Contribuir para que crianças, adolescentes, famílias e comunidades tenham vínculos 
fortalecidos, valorizando o sentido de vida individual e coletiva.” 
 
b) Justificativa 
 
A cidade de Prudente de Morais é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua 
população estimada em 2020 é de 10.834 pessoas.   
O Índice de famílias vivendo em situação de pobreza e de pobreza extrema registrada pela 
Assistência Social do Município chega ao total de 718 , indice atualizado em Setembro de 
2020. 
A oferta de emprego oferecida no local é muito baixa e os registros apontam que cerca de 
34% das pessoas estão trabalhando na informalidade.  Além disso, o CIFAV está inserido 
em um bairro que recebeu um contingente de pessoas em função do programa do governo 
“Minha Casa Minha Vida”.  Vieram para o bairro muitas famílias desorganizadas e sem 
infraestrutura de trabalho, escola e saúde. Tais fatos reforçam para o Exército de Salvação a 
necessidade de trabalhar com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que 
tem como objetivo garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 
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ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência 
de situações de risco social.  Com a vinda de novos moradores o bairro passa por mudanças 
constantes visto que cada família possui seus hábitos e costumes, reforçar-se assim a ação 
do CIFAV neste local, pois com abrangência da comunidade surgem novos conflitos como 
aumento da drogadição, violência e vulnerabilidade social.  
 
Sendo assim a Instituição posssui uma forma de intervenção social planejada que cria 
situações desafiadoras, estimulando e orientando os usuários na construção e reconstrução 
de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de 
modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 
identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 
comunitária. 
 
Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, visando o alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
 
Deve prever o desenvolvimento de ações Inter geracionais e a heterogeneidade na 
composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre 
outros. 
 

d) Origem dos Recursos  
Fonte Valor Tempo de 

Duração 
Observação: 

CP 1374 – Manutenção R$ 120.000,00 01 Ano Manutenção do Programa 

Subsidio R$ 39.300,00 01 Ano Manutenção do Programa 

Programa de 
Apadrinhamento da Sede 
Nacional 

R$ 6.812,00 01 Ano Manutenção do Programa 

Prefeitura Municipal de 
Prudente de Morais 

R$ 38.500,00 01 Ano Manutenção do Programa 

Fundação Newman R$ 7.587,67 01 Ano Compra de Alimentos 

 
 
 
 
 



AAssss ii ss ttêênncc iiaa   ee   PPrroommooççããoo  SSoocc iiaa ll   
EExxéérrcc ii ttoo   ddee   SSaa llvvaaççããoo   

General Brian Peddle 
Centro de Integração Familiar Arco Verde 

 
 

7 
                          CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 062.100/67                                                                            
FAZENDA ARCO VERDE 

(Deferido em 07/11/68  Lei 8742 de 07.12.93)  RUA ANTÔNIO PIRES, 1790. 
CNPJ 43.898.923/0009-72                                                                                                             CAMPO DE SANTANA 

                                        SEDESE – 282                                                                                                                                 PRUDENTE DE MORAIS - MG 
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – 3861   17.12.65  CEP: 35.738-000 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – 633   27.05.99                                                                                   (31) 37 11 13 70 
 

 

 
 
e) Infraestrutura 
 
Primeira Casa do 
Projeto Casa 
Amarela 

Casa Amarela: 01 sala de atividades, 01 sala de professor, 02 
banheiros comuns, 01 banheiro para PNE, 01 corredor, 01 
labóratorio de informatica e 1 sala de atendimentos 

Segunda Casa do 
Projeto Casa 
Verde 

Casa Verde: 01 sala brinquedoteca e jogos, 01 sala de 
receebimento de doações, 02 banheiros comuns, 01 banheiro para 
PNE, 01 sala de arquivo morto, 01 sala de Vídeo.  

Terceira Casa do 
Projeto Casa Azul 

Casa Azul: 01 Sala de Jogos, 01 Sala de dança c/espelho, 01 
Sala de Estar, 01 Sala p/ Materiais de Jiujtsu, 02 banheiros 
comuns, 01 banheiro para PNE, 01 despensa e 01 corredor. 

Cozinha e 
despensa 01 cozinha  e 01 despensa.  

Refeitório 01 refeitório e 01 banheiro externo 
 

Outros Locais 
01 campo de futebol; 01 campo de vôlei de areia, 01 playground, 
01 curral; 01 minhocário; 01paiol; 01 oficina; 01 pocilga; 01 galpão, 
01 escritório na casa da direção, 02 estufas,  e 1 galinheiro  

 
 
f) Regime de atendimento 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Proteção Social Básica 
De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e o nível de 
complexidade do SUAS (Resolução nº109 de 11 de novembro de 2009). 
 
g) Identificação de cada serviço 
 
Público alvo 
Crianças/adolescentes de ambos os sexos 06 anos a 17 e 11 meses. 
 
Destacar se as atividades são gratuitas para os usuários 

As atividades oferecidas são 100% gratuitas.  
 

Forma de acesso 
- Demanda Espontânea (Vontade Própria). 
- Encaminhado pelo Conselho Tutelar 
- Encaminhado pelo CRAS 
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Capacidade de atendimento 
 Capacidade de Atendimento: 100 
 SCFV para 50 crianças na faixa etária compreendida entre 06 e 11 anos. 
 SCFV para 50 adolescentes na faixa etária compreendida entre 12 e 17 anos e 11 meses 
 Beneficiários Diretos: 100 
 Beneficiários Indiretos: 300 (composição familiar de 03 pessoas) 
 
Período de Funcionamento  
Segunda a Sexta das 07:00 as 17:00 horas.  
 
Abrangência territorial  
Abrangência Municipal (atende dentro do Município), atendemos o bairro de Campo de 
Santana e adjacências. Podemos atender todos os outros bairros desde que tenhamos 
demanda e que o usuário tenha transporte de vir e ir. 
  
Cronograma semanal 

Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

MANHÃ 

7:30  
Café da manhã 

 
Café da manhã 

 
Café da manhã 

 
Café da manhã 

 
Café da manhã 

8:00   
Jiu-jitsu 

 

 
Vivência 

(brinquedoteca) 

 
Jogos de 
raciocínio 

 
Futebol 

8:45  
Horta e Galinheiro 

Vivência 
(artesanato) 

 
Jiu-jitsu 

 

 
Informatica 

 
Vôlei 

9:30  
Lanche 

 
Lanche 

 
Lanche 

 
Lanche 

 
Lanche 

10:00 Atividade de Proteção 
(Claves) 

Vivência 
(Dança) 

Vivência 
(artesanato) 

 
At. Pedagogicas  

Vivência 
(convivencia e solcialização) 

10:45  
Higienização 

 
Higienização 

 
Higienização 

 
Higienização 

 
Higienização 

11:00  
Almoço 

 
Almoço 

 
Almoço 

 
Almoço 

 
Almoço 

11:30  
Saída 

 
Saída 

 
Saída 

 
Saída 

 
Saída 

TARDE 

13:30  Futebol Jogos de raciocínio Atividade de 
Proteção 
(Claves) 

Futebol 

14:30 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:00 Jiu-jitsu 
 

Vôlei  Informatica  Vôlei 

16:00 Saída Saída Saída Saída Saída 
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Cronograma Anual (periodicidade) 
 
Atividades - GESTÃO  
 

Diárias Semanais Quinzenais 
 

Mensais 
 

Trimestrais Semestrais Anuais 
 

Treinamentos e capacitações da equipe.       x  
Matriculas e Rematrciulas   x      

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

      x 

Planejar atividades  
(planejar o percurso)  

    x   

Encontro Famílias     x   

Reunião de equipe   x     

Planejamento atividades (educadores)  x      

Palestras de Conscientização e orientação. 
 Setembro Amarelo 
 Outubro Rosa 
 Novembro Azul 
 Trafico de Pessaoas  

       
x 

Momento de Socialização e Lazer (Passeios)      x  
Participação em conselhos e Fórum.  
 
 

   x    
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Atividades – CRIANÇAS Diárias  Semanais Quinzenais Mensais Trimestrais Semestrais anuais 

Atividade CLAVES   x     

Atividade de orientação para o mundo do 
trabalho 

     x  

Atividade Roda de Conversa 
(orientaçãoe formação) 

       

Atividade de conscientização ambiental (horta)  x   x   

Atividade esportivas  x      

Atividades Lúdicas 
(Valores e éticas) 

X       

Informática   x      

Atividades ADOLESCENTES Diárias Semanais Quinzenais Mensais Trimestrais Semestrais anuais 
 Atividade CLAVES   x     

Atividade esportivas  x      

Atividade Roda de Conversa 
(orientação e formação) 

  x     

Atividade de orientação para o mundo do 
trabalho 

     x  

Informática   x      

Atividade de conscientização ambiental     x   

Atividades direcionadas para igualdade de 
gênero PROMundo e PLAN. 

    x   

Atividades Lúdicas 
(Valores e éticas) 

X       
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Orçamento 
R$ 236.025,00 

 
Origem dos Recursos financeiros 
 
 - Termo de Colaboração Prefeitura de Prudente de Morais R$ 38.500,00 
 - Apoio Financeiro Suíça R$ 120.000,00 
 - Apadrinhamento R$ 6.812,00 
 - Subsidio Divisão R$ 39.300,00 
 - Arrendamento R$ 14.000,00 
 - Doações em Gênero R$ 17.413,00 
 
Recursos humanos envolvidos 

 

Quantidade Função 
 

Nome Formação Vínculo 
Carga 

horária 
semanal 

01 Diretor de 
filial 

  Membro da Organização 
Religiosa 

40h 

01 Diretor de 
filial 

  Membro da Organização 
Religiosa 

40h 

01 Assistente 
Social 

Valéria Rosa de 
Jesus Oliveira 

Serviço Social CLT 30h 

01 Jardineiro Paulo Sérgio 
Guimarães 

Ensino Médio 
Incompleto 

CLT 40h 

01 Cozinheira Fernanda Leandro 
da Silva 

Ensino Médio 
Completo 

CLT 40h 

01 Educadora 
Social 

Ariane Pereira 
Oliveira 

Ensino Superior 
Completo 

(Pedagogia) 

CLT 20h 

01 Monitor de 
Esporte 

Geraldo Lopes Ensino Fundamental 
Completo 

CLT/Horista 12h 

01 Educadora 
Social 

Luiza Gracielle 
Souza Catarino 

Ensino Superior 
Incompleto 
(Psicologia) 

CLT 20h 

01 Serviços 
Gerais 

Pamela Aparecida 
Alves Silva 

Ensino Médio 
Completo 

CLT 40h 

01 Psicóloga Naiara Karla da 
Costa Nogueira 

Psicólogia CLT 30h 

01 Educador 
Social 

Mike Douglas Lopes 
Marçal 

Ensino Médio 
Completo 

CLT 40h 

01 Educador 
Social 

Michele Alves 
Ferreira 

Ensinio Médio 
Completo 

Voluntário 6h 
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Redes socioassistenciais 
 
 CRAS 
 Conselho Tutelar 
 Unidade Basica de Saúde  
 E.E. Virgilio Melo de Franco 
 Cmei Quinca Ramalho  
 ACASA (Associação de Moradores) 

 
Parcerias 
 
 Clinica Médica Santa Rita 
 Clinica de Psicológia e atendimentos  
 Optica Visual  
 Copel Clinica Odontologica  
 Home Care Cursos e Capacitações   

 
Doadores 
 
 Exército de Salvação Suiça - $ 10.000,00 (mensal) 
 Austen Processos Metalurgicos LTDA – R$ 700,00 de alimentos não perecivéis e R$ 300 

reais de carne (mensal). 
 Trevos Alimentos - 10 caixas de iorgute (mensal). 
 Prefeitura Municipal de Prudente de Morais – R$ 38.500,00 (anual). 
 Conselho Consultivo – Doações em épocas sazonais. 

 
Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que são utilizadas 
em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento: 
 

• Elaboração e execução 
Os pais e responsavéis juntoamento com os usuarios participam de pesquisa sobre sugestões 
de temas e atividades a serem desenvolvidas no cotidiano da 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 temas, pontos a serem melhorados e 
atividades a serem incluidas no cronograma da Instituição.  Desta forma são produzidos 
relatórios, controles de atendimento dos encaminhamentos realizados e reuniões periódicas 
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com a equipe de trabalho a fim de discutir, monitorar e avaliar as ações desenvolvidas nos 
programas. No momento do desligamento, é realizado atendimento pautado no motivo da 
saída ou do desligamento.  
 A unidade também recebe visitas de monitoramento e acompanhamento realizadas pelo 
Supervisor Regional, Secretária Nacional de Obra Social e/ou Secretária Nacional do 
Departamento de Desenvolvimento Comunitário como também por meio de relatórios. 

 
 ENVOLVIMENTO DO PROGRAMA/MARCO LÓGICO: 

 
Impacto social: O impacto é a resposta da unidade para um problema social que ela queira 
solucionar/mitigar. O Conselho Nacional de Assistência Social, nas resoluções 109 de 2009 e 
27 de 2011 já estabelece quais são os impactos e objetivos que as organizações 
socioassistenciais devem alcançar/ter através do serviço que desenvolvem. 
 
 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 
 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO (Resolução 109) 
Contribuir para a ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais, prevenção e redução de 
ocorrência de situações de vulnerabilidade social visando a melhoria da qualidade de vida dos 
usuários e suas famílias em todas as idades. 

            
Em concordância com a ODS 2 no que esse refere a garantir alimentos seguros e nutritivos 
durante o ano; ODS 3 no que tange a reforçar a prevenção ao uso abusivo de entorpecentes e 
bem-estar para todas as idades; ODS 4 no que tange a promover oportunidade de 
aprendizagem para vida (Habilidades para a Vida); ODS 10, no que se refere a redução de 
desigualdade a partir do empoderamento e promoção da inclusão social; ODS 16 no que tange 
a promoção das sociedades inclusivas e acabar com abuso e exploração, tráfico e todas as 
formas de violência.  
 
OBJETIVO GERAL: 
Ser um espaço de convivência, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, formação 
para participação e cidadania, desenvolvimento, protagonismo e autonomia a partir de 
interesses, demandas e potencialidades próprias das crianças, adolescentes, jovens e idosos 
envolvidos nos serviços. 
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Objetivos específicos – 

GERAL (dos atendidos) 

 
Resultado Atividade proposta 

(de que forma) 

 
Metas/Indicador 

(resultado esperado. Aquilo que 
deseja alcançar) 

 
Meios de 

Verificação 

 
Riscos 

 
 Contribuir para fortalecer os vínculos entre a 
Instituição e as famílias, conhecendo a realidade e 
participando ativamente da relação familar por meio 
de visitas domiciliares.  

 
São conhecidos a realidade 
e contexto das famílias dos 
beneficiários contribuindo 
assim para o fortalicimento 
de vínculos e relação 
harmônica  
 

 
Separar (Equipe técnica e 
direção) um dia da semana 
para visitar e entrevistar as 
famílias atendidas.  
 
Realizar pesquisa de 
avaliação e melhoria de 
relacionamento familiar. 

 
N0 de visitas domiciliares realizadas 
durante o ano.  
/ 76 visitas (no mínimo 1 visita para 
cada família). 
 
N0 de famílias acompanhadas 
regularmente durante o semestre 
 / 76 famílias acompanhadas.  

 
Relatório das 
visitas 
realizadas/ 
Fotos/ 
Questionários 
com as famílias/ 
Histórias de 
vidas 

 
Devido a demanda da 
Instituição não conseguir 
realizar as visitas 
semanalmente.  
 

 
Orientar e encaminhar as famílias de acordo com as 
demandas apresentadas por elas.  
  

 
Famílias são assistidas em 
diferentes aspectos 
(psicológico, social). 

 
Fazer encaminhamentos e 
orientações de acordo com 
demanda apresentada pelas 
famílias e comunidades.  

 
% de famílias que buscam 
orientações, apoio ou necessitam de 
encaminhamentos para outras redes 
e/ou especialidades 
45% 

 
Relatório das 
visitas 
realizadas/ 
Questionários 
com as famílias/ 
Histórias de 
vidas 

 
Dificuldade do trabalho em 
rede.  

 
Fortalecer a função protetiva da família e o 
desenvolvimento de habilidades para o fortalecimento 
de vínculos familiares,  prevenção de maus tratos e 
abuso. 

 
Famílias são incentivadas a 
participar do 
desenvolvimento do seu 
filho. 
 

 
Realizar oficinas (equipe 
técnica e direção) de bons 
tratos em família. 

 
N° de encontros “Bons Tratos em 
Família” realizados durante ao ano  
3  
 
% de famílias que verbalizaram 
melhoras na comunicação e 
relacionamento com os filhos  
 75% 

 
Relatório das 
visitas 
realizadas/ 
Fotos/ 
Questionários 
com as famílias/ 
Histórias de 
vidas 

 
Não ter a participação ativa 
dos pais ou responsáveis.  

 
Acompanhar o desenvolvimento integral dos 
beneficiários por meio de relatórios. 

 
PACAs (Planos de 
atendimento da criança e 
adolescentes) são 
construídos e/ou atualizados 

 
Realizar (equipe técnica) 
atendimentos individuais a 
fim de preencher o PACA   
 
 

 
% dos atendidos com o PACA 
devidamente preenchido e atualizado / 
100% dos atendidos  
 
 

 
Relatórios e 
fotos 

 
Pais e responsáveis não 
renovarem suas rematrículas.  
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Objetivos específicos – 
CRIANÇA (6 a 14 anos e 11 

meses|) 

 
Resultado Atividade proposta 

(de que forma) 

 
Metas/Indicador 

(resultado esperado. Aquilo que 
deseja alcançar) 

 
Meios de Verificação 

 
Riscos 

 
Complementar as ações da 
família e comunidade na 
proteção e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes e no 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais; 
 

 
 As crianças verbalizam sentirem-
se capazes de reconhecerem 
situações de abuso e/ou 
exploração sexual. 
 

 
Equipe tecnica realizará 
quinzenalmente oficinas 
utilizando a metodologia CLAVES 
“Brincando nos Fortalecemos 
para Enfrentar Situações 
Difíceis”. 

 
% dos atendindos relatam   se 
sentirem capazes quanto à de 
responder a situações de abuso. 
70% 
 
 

 
Questionário de 
acompanhamento com usuários. 
Registros com fotos das oficinas/ 
Registros e observações dos (as) 
educadores (as) 
 
 

 
Não ter participação ativa 
das crianças, ou não 
comparecer no dia das 
atividades do CLAVES. 
 

 
Contribuir para a inserção, 
reinserção e permanência do 
jovem no sistema educacional.  

Os atendidos são orientados e 
acompanhados no                                                                                                          
seu desenvolvimenhto escolar 
pela equipe técnica. 
 
 
 
 

A equipe tecnica realizará 
trimestralmente o 
acompanhamento do 
desenvolvimento escolar junto a 
escola. por meio dos boletins, 
caso tenha tido uma queda em 
suas notas ou não tem 
apresentado bom rendimento é 
feito uma orientação com o 
usuário, seus pais ou 
responsáveis para entender o 
ocorrido 

 
%  dos atendidos são 
acompanhado trimestralmente no 
seu desenvolvimento escolar e 
orientados quando necessario. 
100% 

 
Questionário de 
acompanhamento com usuários. 
Acompanhamento trimestral do 
boletim escolar. 
  

 
A criança não permanecer 
no projeto 

      

 
 
 
 
.  
 

Fazer as matrículas e 
rematrículas dos usuários 
(antigos e novos), no início 
do ano. 
 
Elaborar relatórios  

N° de encontros anuais para realizar 
manutenção de prontuários dos 
usuários  
1 encontro 
  
 



AAssss ii ss ttêênncc iiaa   ee   PPrroommooççããoo  SSoocc iiaa ll   
EExxéérrcc ii ttoo   ddee   SSaa llvvaaççããoo   

General Brian Peddle 
Centro de Integração Familiar Arco Verde 

 
 

18 
                          CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 062.100/67                                                                           FAZENDA ARCO VERDE 

(Deferido em 07/11/68  Lei 8742 de 07.12.93)  RUA ANTÔNIO PIRES, 1790. 
CNPJ 43.898.923/0009-72                                                                                                             CAMPO DE SANTANA 

                                        SEDESE – 282                                                                                                                                 PRUDENTE DE MORAIS - MG 
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – 3861   17.12.65  CEP: 35.738-000 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – 633   27.05.99                                                                                   (31) 37 11 13 70 
 

 

Assegurar espaços de referência 
para o convívio grupal, 
comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo 

Crianças apresentam evolução 
no seu desenvolvimento 
psicosocial, afetivo e relacional, 
passando a conviver melhor com 
a diversidade e multiplica essas 
atitudes para outros ambientes 
sociais. 
 

Realizará (Educadores, 
voluntários e equipe técnica) 
atividades com o material 
Habilidade para a vida 
promovendo o desenvolvimento 
psicossocial afetivo e relacional 
das crianças.  

% de crianças que apresentam 
mudanças em suas atitudes no 
dia a dia, passando a conviver 
melhor com a diversidade e 
multiplica essas atitudes para 
outros ambientes sociais  
70%  
 

Questionário de 
acompanhamento com usuários.  
Registros e observações dos 
educadores e equipe tecinica. 
 

Criança não estar 
disposta/interessada a 
participar das atividades 
oferecidas. 

 
Contribuir com a ampliação do 
universo informacional, bem 
como estimular o 
desenvolvimento do 
autoconhecimento e formação 
de cidadão críticos e 
multidisciplinares. 

 
Crianças são estimuladas a 
desenvolver suas habilidades e 
potencialidades e direcionadas 
para uma formação cidadã 

 
Realizar (Educadores, voluntários 
e equipe técnica) atividades de 
ampliação do universo 
informacional, artístico e cultural 
(jogos de regra, simbólicos e de 
cooperação).  
 

 
% das crianças que são 
estimuladas a desenvolver suas 
habilidades e potencialidades/ 
100%  
 
 

 
Avaliação diária das atividades 
feita pelos educadores bem 
como avaliação do 
desenvolvimento das crianças. 

 
Pais e responsáveis não 
darem continuidade no 
desenvolvimento das 
habilidades e 
potencialidades de seus 
filhos no ambiente fora do 
CIFAV. 

 
Estimular a participação na vida 
pública do território e 
desenvolver competências para 
a compreensão crítica da 
realidade social e do mundo 
contemporâneo; 

 
A importância da participação 
ativa na vida pública e ativismo 
na comunidade local são 
expostos às crianças. 

 
Divulgar conferências, palestras, 
caminhadas de conscientização e 
ações públicas para 
compreensão e desenvolvimento 
de competências críticas. 

 
% das crianças são incentivas a 
participar de atividades externas/ 
100% 
 
% das crianças que demonstram 
desenvolver o sentido de 
pertencimento social/ 50% 

 
Relatórios da atividades e fotos 
da participação do usuário. 

 
Não ter interesse e 
participação ativa. 

Proporcionar conhecimento e 
conscientização de crianças 
acerca dos temas que 
envolvam meio ambiente, 
desenvolvendo a construção de 
atitudes para a preservação e 
sustentabilidade.  

 
Crianças são orientadas na 
prevenção do meio ambiente. 

 
Trabalhar de forma prática por 
meio da Reserva Ambiental, horta 
e galinheiro.  

 
% são orientadas e estimuladas a 
participarem ativamente com a 
prevenção ao Meio 
Ambiente/100%. 

 
Questionário de 
acompanhamento com usuários. 
Registros com fotos das oficinas/ 
Registros e observações dos (as) 
educadores (as). 
 

 
Não ter interesse e 
participação ativa. 

Ampliar a visão de mundo e 
conhecimentos tecnológicos por 

Crianças são estimuladas a 
ampliar sua visão de mundo por 

Realizar atividades tecnológicas 
no laboratório de informática a 

% crianças participam da 
atividade em grupo de iniciação 

Questionário de 
acompanhamento com usuários. 

A criança não permanecer 
no projeto. 
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meio da iniciação digital.  meio das atividades digital.  
 

fim de desenvolver e ampliar a 
visão de mundo das crianças.  

digital/ 100%. Registros com fotos das oficinas/ 
Registros e observações dos (as) 
educadores (as). 
 

 
 
Objetivos específicos – 

ADOLESCENTES (15 a 17 
anos e 11 meses|) 

 
Resultado Atividade proposta 

(de que forma) 

 
Indicador/Metas 

(resultado esperado. Aquilo que 
deseja alcançar) 

 
Meios de Verificação 

 
Riscos 

 
Complementar as ações da 
família e comunidade na 
proteção e desenvolvimento de 
crianças e no fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais; 
 
 

 
Crianças são capacitadas para 
reconhecer situações de abuso 
e exploração sexual. 
 

 
Realizar (equipe técnica) 
oficinas de CLAVES “Brincando 
nos Fortalecemos para 
Enfrentar Situações Difíceis” 
quinzenalmente. 
 

 
% dos usuários que verbalizam 
sentirem-se capazes de 
reconhecerem situações de 
abuso e/ou exploração sexual / 
75%  
 
 

 
Questionário de 
acompanhamento 
com usuários. 
Registros com fotos 
das oficinas/ 
Registros e 
observações dos (as) 
educadores (as) 

 
 

 
Não ter participação ativa das 
crianças, ou não comparecer no 
dia das atividades do CLAVES. 
 

 
Contribuir para a inserção, 
reinserção e permanência da 
criança no sistema educacional.  
 

 
 O desenvolvimento escolar das 
crianças é acompanhado pela 
equipe técnica 
 
 

 
A equipe técnica acompanha o 
desempenho escolar da criança 
e adolescente por meio dos 
boletins, caso tenha tido uma 
queda em suas notas ou não 
tem apresentado bom 
rendimento é feito uma 
orientação com o usuário, seus 
pais ou responsáveis para 
entender o ocorrido. 

 
% dos atendidos são orientados 
e acompanhados 
trimestralmente no                                                                                                          
seu desenvolvimento escolar / 
100%  
 

 
Questionário de 
acompanhamento com usuários. 
Acompanhamento trimestral do 
boletim escolar. 
  

 
O  adolescente não permanecer 
no projeto 

Assegurar espaços de 
referência para o convívio 

 
Crianças apresentam evolução 

 
Realizará (Educadores, 

 
% de crianças que apresentam 

 
Questionário de 

Criança não estar 
disposta/interessada a participar 
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grupal, comunitário e social e 
contribuir com o 
desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo 

no seu desenvolvimento 
psicossocial, afetivo e 
relacional. 

voluntários e equipe técnica) 
atividades com o material 
Habilidade para a vida. 
 

mudanças em suas atitudes no 
dia a dia, passando a conviver 
melhor com a diversidade e 
multiplica essas atitudes para 
outros ambientes sociais / 70%  
  
 

acompanhamento com usuários.  
Registros e observações dos 
educadores e equipe técnica. 
 

das atividades oferecidas. 

 
Contribuir para a promoção do 
autoconhecimento e formação 
de cidadão críticos e 
multidisciplinares  
 
 

 
Crianças são estimuladas a 
desenvolver suas habilidades e 
potencialidades e direcionadas 
para uma formação cidadã 

 
Realizar (Educadores, 
voluntários e equipe técnica) 
atividades de ampliação do 
universo informacional, artístico 
e cultura (jogos de regra, 
simbólicos e de cooperação).  
 

 
% das crianças que são 
estimuladas a desenvolver suas 
habilidades e potencialidades/ 
100%  
 
 

 
Avaliação diária das atividades 
feita pelos educadores bem 
como avaliação do 
desenvolvimento das crianças. 

 
Pais e responsáveis não darem 
continuidade no 
desenvolvimento das 
habilidades e potencialidades de 
seus filhos no ambiente fora do 
CIFAV. 

 
Estimular a participação na vida 
pública do território e 
desenvolver competências para 
a compreensão crítica da 
realidade social e do mundo 
contemporâneo; 
 
 
 
 

 
A importância da participação 
ativa na vida pública e ativismo 
na comunidade local são 
expostos aos adolescentes. 

 
Divulgar conferências, palestras, 
caminhadas de conscientização 
e ações públicas para 
compreensão e 
desenvolvimento de 
competências críticas. 

 
% das crianças são incentivas a 
participar de atividades 
externas/ 100% 
 
 
% dos adolescentes que 
demonstram desenvolver o 
sentido de pertencimento social/ 
50% 

 
 

 
Relatórios da atividades e fotos 
da participação do usuário. 

 
Não ter interesse e participação 
ativa. 

Proporcionar conhecimento e 
conscientização de crianças 
acerca dos temas que 
envolvam meio ambiente, 
desenvolvendo a construção de 
atitudes para a preservação e 
sustentabilidade.  

 
Adolescentes são orientados na 
prevenção do meio ambiente. 

 
Trabalhar de forma prática por 
meio da Reserva Ambiental, 
horta e galinheiro.  

 
% são orientadas e estimuladas 
a participarem ativamente com a 
prevenção ao Meio 
Ambiente/100%. 

 
Questionário de 
acompanhamento com usuários. 
Registros com fotos das 
oficinas/ 
Registros e observações dos 
(as) educadores (as). 
 

 
Não ter interesse e participação 
ativa. 
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Ampliar a visão de mundo e 
conhecimentos tecnológicos por 
meio da iniciação digital.  

Adolescentes são estimulados a 
ampliar sua visão de mundo por 
meio das atividades digital.  
 

Realizar atividades tecnológicas 
no laboratório de informática a 
fim de desenvolver e ampliar a 
visão de mundo das crianças.  

% adolescentes participam da 
atividade em grupo de iniciação 
digital/ 100%. 

Questionário de 
acompanhamento com usuários. 
Registros com fotos das 
oficinas/ 
Registros e observações dos 
(as) educadores (as). 
 

O adolescente não permanecer 
no projeto. 

Promover um espaço de 
conversa e entendimento sobre 
a temática de igualdade de 
gênero.  

Adolescentes são orientados na 
temática igualdade de gênero.  
 

Por meio de rodas de conversas 
promover um espaço onde se 
trabalha a temática de igualdade 
de gênero com o material do 
Promundo.  

% adolescentes participam das 
atividades em grupo de 
igualdade de gênero. 100% 

Questionário de 
acompanhamento com usuários. 
Registros com fotos das 
oficinas/ 
Registros e observações dos 
(as) educadores (as). 
 

Faltar no dia da atividade 
proposta.  
 

 
 
 
Nestes termos,  
 

de Novembro de 2020 
 
 

                                                                                           Naiara Karla da Costa Nogueira  
                                 Pâmella Andrade Moura Cordeiro                                                                CRP – 04/46017 
                                              Diretor da Filial                                                                                 Técnico responsável                       
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