
ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO: 01/01/2021 TÉRMINO: 31/12/2021 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome da Organização da Sociedade Civil: Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema 

Endereço: Rua Dois de Julho, 465 — Jardim Canhema 

Cidade: Diadema Estado: São Paulo 

CEP: 09941-540 

Telefone: 4072-6300 

FAX: 4071-1300 

Correio Eletrônico: admgeralQsantacasa.diadema.com.br 

Home Page: www.santacasa.diadema.com.br 

Número de registro no CMAS: nº. 13 

Número de registro no CMDCA: nº 30 

Número de registro no Conselho Nacional de Assistência Social: nº. 71010.0001 50/20005-65. 

CEBAS: Processo de renovação nº23000004199201535. Data protocolo: 19/03/2015. Fase: Em Análise 

Conta Corrente Nº. 45512-1 

Banco: Banco do Brasil 

Agencia: 0717-X 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome do Presidente: Selmo Roberto Pozzi Malheiros 

RG: 22.670.888-3 Data Emissão: 04/09/2000 Órgão Expedidor: SSP - SP 

CPF: 008.449.738-66 

1.3.Vigência do mandato da diretoria atual: 

De 07/03/2019 até 06/03/2022. 

1.4. Nº CNPJ: 04.129.445/0001-27 Data de Inscrição no CNPJ 17/10/2000.



1.5. Áreas das atividades preponderante e secundária, de acordo com os artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 

12.101, de 27/11/2009. 

1.5.1. Área da atividade preponderante: 

( ) Área de Assistência Social 

( ) Área de Saúde 

(X) Área de Educação 

1.5.2. Área da atividade secundária, quando houver: 

(X) Área de Assistência Social 

( ) Área de Saúde 

( ) Área de Educação 

1.6. Natureza da Organização de Sociedade Civil 

De acordo com o artigo 3º da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, regulamentado pelo Decreto 

Federal nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007 e Resolução CNAS nº16 de 05/05/2010 - artigo 2, incisos |, ll, II. 

(X) De atendimento 

( ) De assessoramento 

( ) De defesa e garantia de direitos. 

1.7. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, 

regulamentada, pela Lei Federal nº10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela Lei Federal 13.019 de 31/07/2014 e 

suas alterações. 

(X) Sim ( ) Não ( ) Em adequação 

1.8. APRESENTAÇÃO 

O Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema é uma organização sem fins lucrativos fundada em agosto de 

2000, que presta atendimento gratuito a crianças e adolescentes, nas áreas de educação e assistência social. 

São atendidas crianças e adolescentes, com idades entre O e 15 anos, em programas permanentes de 

Educação Infantil em período integral e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em período 

parcial no de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

O Núcleo Educacional atende 513 crianças e adolescentes em 2 unidades nas regiões Norte, Leste do município 

de Diadema. Na Creche Estado de Israel, no bairro Canhema, estão sendo atendidos em 2020, 210 crianças 

(educação infantil) e outras 205 no Projeto Toninhos ( Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Na 

unidade Il, na vila São José, estão sendo atendidas 88 crianças em educação infantil. 
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O atendimento em período integral para educação infantil e em período parcial no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos atende a algumas questões importantes que permeiam o entorno das áreas de 

atendimento do Núcleo Educacional, formados em sua maioria por núcleos populacionais de baixa renda. São 

elas: 

- A oportunidade da criança e do adolescente se desenvolver integralmente nos aspectos pedagógico, 

social, emocional e cognitivo, em ambiente apropriado, com recursos materiais e humanos qualificados e 

um plano socioeducacional para a sua fase de desenvolvimento. Inclui-se aqui, também, os cuidados 

essenciais em higiene e alimentação, socialização e convivência. 

- A redução da incidência de crianças e adolescentes nas ruas ou em situação de vulnerabilidade social, 

considerando aqui, aquelas famílias que são obrigadas a deixar seus filhos sozinhos ou sob cuidados de 

outras crianças, enquanto os responsáveis trabalham. 

- A possibilidade dos pais ou responsável buscar uma colocação profissional ou melhorar sua condição 

econômica, considerando que poderão dedicar-se ao trabalho com maior tranquilidade, sabendo que 

seus filhos estão na organização. 

As ações do Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema estão fundamentadas nas Leis Federativas que 

orientam a educação no Brasil como: a Constituição (1988), no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), na 

nova Lei de Diretrizes e Bases (1996) com os Parâmetros Curriculares Nacionais e mais recentemente a 

Resolução nº 5 (2009) que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, os Eixos da 

Proposta Curricular e dos Princípios da Secretaria de Educação de Diadema. Bem como de acordo com os 

objetivos estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social e Política Nacional de Assistência Social. 

O Núcleo Educacional é uma organização social sem fins lucrativos, com Diretoria e Conselho Fiscais 

voluntários e adota um modelo de gestão transparente, publicizando seus relatórios, balanços e ações junto à 

comunidade, colaboradores e órgão públicos. 

A gestão é executada com estratégias administrativas organizadas para melhor aproveitamento dos recursos 

materiais, humanos e permanentes disponibilizados, garantindo a conquista de seus objetivos e atendendo as 

necessidades da comunidade, seguindo sua missão e seus princípios institucionais. 

1.9. EXPERIÊNCIAS SOCIAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

A trajetória na área da infância e adolescência se iniciou a partir da Lei que determinou o auxílio creche nas 

empresas nos anos 80. Nesta ocasião, a Santa Casa recebeu a proposta de construir uma Creche em seu 

terreno e firmou uma parceria com a Fundação Israelita que, em 1986 construiu um prédio de 300 m?, onde em 

1987, foi inaugurada a “Creche Estado de Israel”, mantida com recursos de empresas que colaboravam em 

contrapartida à concessão de vagas para os filhos de seus funcionários e as vagas remanescentes eram 
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oferecidas à comunidade local. Com o passar dos anos, as empresas começaram a repassar O valor do auxílio- 

creche em folha de pagamento e a creche destinou suas vagas às crianças da comunidade local. 

No ano de 1988, foi inaugurado o “Projeto Toninhos”, prestando serviço de complemento escolar para crianças 

da comunidade de 7 a 12 anos, atualmente é atendido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, do serviço de proteção social básica com atividades socioeducativas em Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes com idades entre 06 e 15 anos. 

Todo o desenvolvimento do serviço sempre foi e ainda é acompanhado por uma Assistente Social para 

identificar e encaminhar as demandas dos beneficiários e seus familiares. 

Servimos mais de 2.700 refeições diariamente, feitas sob orientação nutricional. 

Salvo os convênios públicos para atendimento em Creche e Assistência Social, o Núcleo Educacional 

consolidou, aos longos dos anos, diversas parcerias, como por exemplo, com a Fundação Abrinq, para 

realização de projetos pontuais, nas áreas de esportes, dança, cultura e capacitação, visando oferecer atividades 

diferenciadas à comunidade. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

2.1 SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 

(X) Proteção Social Básica 

( ) Proteção Social Especial - média complexidade 

( ) Proteção Social Especial — alta complexidade 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE DE ATENDIMENTO 

Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 

06 a 15 anos. 

2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES DO SERVIÇO 

Nome completo do Coordenador Geral: Luciana Nogueira de Borba Coelho 

Formação: Administração de Empresas 

Telefone para contato: (11) 9-8360-0136 

E-mail: admgeral()santacasa.diadema.com.br 

Nome completo do Coordenador Técnico: Luciana Carrassari 

Formação: Pedagogia/Psicopedagogia 
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Número do Registro Profissional: não se aplica 

Telefone para contato: (11) 9-6837-6501 

E-mail: projeto toninhossantacasa.diadema.com.br 

2.4. INDICAÇÃO DE DIRIGENTE 

O Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema, indica o dirigente abaixo nominado, como responsável, de 

forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria. 

Nome: Selmo Roberto Pozzi Malheiros 

RG: 22.670.888-3 - SSPISP  CPF.008.449.738-66 

Formação: Advogado e Contador 

Cargo na Diretoria: Presidente 

E-mail: selmomalheirosQuol.com.br 

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

3.1. DIAGNÓSTICO 

O Município de Diadema integra a Região Metropolitana de São Paulo com 384.154 habitantes (2010) e apesar 

de apresentar um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal alto que chega a 0,76, mensurado pela 

Fundação Seade, a análise das condições de vida de seus habitantes mostra que 40,2% da população estão em 

condições de média, alta ou muito alta vulnerabilidade social, de acordo com IPVS — Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social, 2010. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, enquadrado na proteção social básica será executado 

na região norte com 110 atendidos, leste 35 atendidos e centro 60 atendidos do município composta por áreas 

de média, alta e muito alta vulnerabilidade, atendendo uma população predominantemente de baixa renda, 

residente em núcleos habitacionais urbanizados, com renda per capita média de R$ 350,00 e inscrita em 

Programas de Transferência de Renda. 

São áreas com uma das maiores concentrações de crianças e adolescentes do município, com alto índice de 

violência e de adolescentes em conflito com a lei, que oferece poucos equipamentos públicos para realização de 

atividades no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Dessa forma, a prestação deste serviço 

sinaliza um esforço para a garantia dos direitos do público infanto-juvenil na medida em que democratiza o 

acesso às atividades socioeducativas, estimulando a convivência comunitária, inclusão e respeito à diversidade 

cultural, disseminando uma cultura de paz. 

Dado seu caráter social, o projeto é voltado para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, 

incluindo em sua estratégia, ações para o fortalecimento pessoal de cada atendido, assim como ações para o 

empoderamento social familiar através de orientação social, reduzindo os índices de violência e vulnerabilidade e 
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ampliando as ferramentas para o enfrentamento das questões sociais. Envolve um conjunto de ações, cuidados, 

atenções e benefícios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e previstos na Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), criando um sistema de proteção dos riscos sociais e proteção das 

famílias e cidadãos, ajudando-os a enfrentar as demandas da vida cotidiana. 

Neste sentido, a execução deste serviço, nos moldes propostos pelo Núcleo Educacional da Santa Casa, tem 

um grande potencial para a transformação social, pois estimula uma cultura de paz, oferecendo ao público 

atendido, possibilidades de participação, inclusão e senso de pertencer a um grupo social, além de orientar os 

indivíduos e as comunidades a atuarem em conjunto. 

3.2. DESCRIÇÃO DA META 

= Atender 205 crianças e adolescentes. 

3.3 PÚBLICO ALVO 

Atendimento mensal de 205 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, na sede da Organização localizada a Rua 

Dois de Julho, 465 — Jd. Canhema, residentes nas áreas: 110 vagas Região Norte (60 vagas — Campanário — 

forma de acesso: transporte com ônibus custeado pelo Termo de Colaboração, priorizando Núcleo 18 de Agosto 

e 50 vagas - Canhema, 35 vagas Região Leste (Piraporinha - priorizando Naval — forma de acesso: transporte 

com ônibus custeado pelo Termo de Colaboração) e 60 vagas no Centro (Centro - priorizando os Núcleos Vila 

Mulford e Jd. Rey - forma de acesso: transporte com ônibus custeado pelo Termo de Colaboração), do município 

de Diadema e/ou em situação de risco e vulnerabilidade social, beneficiários de programas de transferência de 

renda, e seus familiares. A organização atenderá do total de atendidos, o público prioritário, no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) deverá ser composto por público prioritário, quais sejam: do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI); egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração 

sexual; egressos de medida socioeducativa, de internação ou em cumprimento de outras medidas 

socioeducativas em meio aberto; em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA — Lei 8069/1990; com defasagem escolar ou fora da escola; em 

situação de acolhimento e/ou reconduzidos ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; em 

situação de rua; famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; oriundos de famílias atendidas 

no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

Para identificação dos usuários em situação prioritária será utilizado o Número de Identificação Social — NIS do 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. 

3.4 OBJETIVO GERAL 
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Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e 

fortalecendo a convivência familiar e comunitária, promovendo acessos a benefícios e serviços 

socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social no território. Também prover 

acesso e integração aos serviços das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer. Oportunizar o 

acesso às informações sobre direitos e participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo 

dos usuários. Favorecer o desenvolvimento de atividades que fortaleçam o respeito, a solidariedade e os 

vínculos familiares. 

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Y Assegurar espaços de referência para o convívio grupal e social e o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

Y” Possibilitar a ampliação do universo informacional, cultural e esportivo das crianças e adolescentes, bem 

como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação 

cidadã; 

Y Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão 

crítica da realidade social e do mundo contemporâneo, 

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

“Contribuir para a prevenção e/ou proteção às situações de vulnerabilidade e/ou risco social de crianças e 

adolescentes de 06 a 15 anos e suas famílias, propiciando o desenvolvimento integral e o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários; 

“Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social. 

3.6. METODOLOGIA DE TRABALHO 

As atividades envolvem todas as oficinas desenvolvidas através de práticas e vivências reflexivas, de caráter 

cultural, lúdico, esportivo e de lazer, pensadas como estratégias para se alcançar os objetivos específicos do 

serviço, buscando estimular a criatividade propiciando o acesso dos usuários aos serviços públicos e sua 

participação em eventos e manifestações artísticas, culturais, de esporte e lazer vinculadas necessariamente ao 

percurso em desenvolvimento. 

Atribui-se a esse percurso, o desenvolvimento social, educativo, formador, transformador, deliberado e planejado 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta na construção e reconstrução de suas histórias, vivências 

individuais e coletivas: na família, na escola, na comunidade e nos territórios em que vivem e convivem. As 

atividades serão desenvolvidas nos períodos da manhã e tarde, com uma carga horária de 4 horas diárias de 

segunda a quinta-feira para cada turma. As turmas serão formadas de acordo com a meta, sendo distribuídas de 

6a 9 anos, de 10 a 12 anos e de 13 a 15 anos. 
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No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos o facilitador cumpre a sua real função fundamentada 

nas exigências sociais, num projeto definido de visão de mundo, de sociedade e do homem que se quer formar. 

A execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos compreende a construção de vínculos 

relacionais baseados na confiança e na afetividade potencializando a sociabilidade, o universo cultural e 

informacional e a melhoria na qualidade de vida dos usuários do serviço. O percurso traça objetivos a serem 

alcançados pelo grupo, por meio de organização das atividades para enfrentamento das vulnerabilidades e 

ampliação das potencialidades do território, resultando na ampliação da convivência social e fortalecimento dos 

vínculos dos participantes com suas famílias, comunidade, cidade e sociedade civil como um todo. 

  

  

  

        

Atividades Metodologia/Estratégias Resultados quantitativos e Periodicidad Envolvido (s) 

(O que?) (Como?) Qualitativos esperados e/Prazos (Por quem?) 

(Para que?) (Quando?) 

Percurso A Metodologia são práticas | Participação de 80% dos Facilitador/ 

e vivências reflexivas, de atendidos nas atividades sendo Educador (a) 

1- Lúdico nas Ruas | caráter cultural, lúdico, protagonistas das ações dentro Coordenadora 

esportivo e de lazer, do seu território. técnica/Orientadora 

desenvolvidas como Social usuários do 

estratégias para se Melhora a convivência entre os serviço e familiares 

alcançar os objetivos usuários do serviço. 

específicos do serviço; 

(Ação-Reflexão-Ação) as Melhora a integração, 

oficinas serão estratégias socialização e convivência entre 

onde o esporte, dança, os usuários do serviço. : 

artes e cidadania trará Quadrimestr 
essa reflexão. Melhora o desenvolvimento das al (fevereiro 

relações sociais, da autonomia, : 

da cooperação, da participação a musa) 

social e da afirmação de 
valores. 

Percurso A Metodologia são práticas | Atendimento de 205 crianças e Facilitador/ 

e vivências reflexivas, de adolescentes. Educador (a) 

2- Fala Comunidade | caráter cultural, lúdico, Coordenadora 

esportivo e de lazer, A frequência acima de 75% dos técnica/Orientadora 

desenvolvidas como atendidos envolvidos na Social /usuários do 

estratégias para se promoção e formação de serviço e familiares 

alcançar os objetivos cidadãos éticos e conscientes, 

específicos do serviço; desenvolvendo a socialização e 

(Ação-Reflexão-Ação) as a convivência comunitária; 

oficinas serão estratégias Busca desenvolver o sentimento 

onde o esporte, dança, de pertença e de identidade; Quadrimestr 

artes e cidadania trará proporciona trocas culturais e de 

essa reflexão. vivências. al (junho a 

setembro) 

Percurso À Metodologia são práticas | A participação de 75% dos 1º Etapa Facilitador/ 

e vivências reflexivas, de usuários do serviço envolvidos e Educador (a) 

3- Educação caráter cultural, lúdico, no percurso, proporcionando Do Coordenadora 

Ambiental esportivo e de lazer, melhoria da qualidade de vida e fevereiro técnica/Orientadora 

desenvolvidas como do processo de aprendizagem, Social /usuários do 

estratégias para se educação ambiental, serviço e familiares 

alcançar os objetivos reutilização de materiais, 2º Etapa 

específicos do serviço; resgate histórico da região e culibro e 

(Ação-Reflexão-Ação) as reconhecimento do potencial     
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

oficinas serão estratégias local, trabalho coletivo e novembro 

onde o esporte, dança, valorização pessoal. 

artes e cidadania trará 
essa reflexão. Melhora os indicadores sociais 

familiares 

Laboratório Informática A Metodologia será Aprimoramento do Mensal Facilitador/ 

abordada a partir de aulas | conhecimento técnico digital, Educador (a) 

ministradas através da com possivel aquisição de renda Coordenadora 

oficina Toninhos Web com | pessoal aos atendidos. técnica/Orientadora 

publicação semanal das Social usuários do 

atividades desenvolvidas Maior visibilidade do serviço nas serviço e familiares 

no serviço durante o ano. redes sociais. 

Articulação com rede de Redução de 80% da evasão 

ensino escolar, acompanhamento à 

; frequência e permanência na Técnica de Referência, 

Motos encontros é ações | escola de 100% das crianças e | rrimestral |  Qrentador Socia, 
antro os órgãos adolescentes atendidas. facilitadores/educadore 

, s sociais. 

Melhora no desempenho 
escolar. 

Articulação A partir de contatos Melhora a qualidade de Coordenadora/Técnica 

Redesocioassistencial diretos, encontros e ações | atendimento aos usuários do Mensal de Referencia, 

entre os dois órgãos. serviço Orientador Social. 

Reunião de Cooperação E 

Técnica (Referência o ne os 
i s usuários, discussões de 

Contra resanaeiia) Eco e RAS, situações específicas, com Coordenadora/Técnica 

Refe rênci aiCo Pd : avaliação da necessidade de Mensal de Referência, 

relerência intervenção do CRAS, CREAS, Orientador Social. 

, ou mesmo outros órgãos da 

rede intersetorial. 

Gestão Metodológica Discussões e acompanhamento 

da execução dos serviços j ] 

Encontros SASC. previstos no Plano de Trabalho, Trimestral Lssniano a ii 

e apropriação de Legislações e e 
Normativas pertinentes à PNAS. 

Gestão Territorial Aspectos significativos do 
território a serem incorporados, 

Encontros Rede e desenvolvimento das ações no Coordenadora/Técnica 

Socioassistencial. território, ações comunitárias, Trimestral de Referência, 

articulações com e entre as Orientador Social. 

proteções Socioassistencial, 
intersetorial e interinstitucional. 

Planejamento semanal O planejamento semanal 

dará acompanhamento Coordenadora/Técnica 

para preparar e estruturar Si de Referencia, 

as melhores estratégias e pra UU E sus Semanal Orientador Social, 

condições para a 90 facilitadores/educadore 

concretização do Plano s sociais. 

traçado e desejado. 

Visitas Domiciliares Realização semanal de Aumenta a participação dos 

sexta feira (em casos familiares no processo de Semanal Técnica de Referência, 

urgentes qualquer outro desenvolvimento dos usuários orientador social. 

dia da semana) do serviço. 

Saídas Culturais As saídas durante os Para o atendimento de 205 , : 

semestres proporcionam | usuários do serviço buscando a ae 
estimulo ainda mais do visão ação-reflexão-ação Semestral facilitador-educad or ds 

espirito coletivo e a individual e coletiva dos suciais 

colaboração entre os usuários do serviço diretamente , 
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usuários do serviço. ligadas as atividades dos 
percursos. 

Grupos Socioeducativos Redução das negligências 
advindas dos familiares e 

Realização de grupos com | responsáveis no cuidado com 

familiares e responsáveis, | seus filhos. 

fortalecendo os vínculos E . 

com apresentação de Participação de 80% das Mensalment died a 

ações de integração, famílias na vida de seus filhos, E Re o 

dinâmicas, mediação de interagindo diretamente no 

conflitos, entre outros. desenvolvimento do indivíduo 
nas relações familiares e 
comunitárias. 

Pesquisa de Satisfação Questionário sobre 

avaliação da equipe Melhorias 80% no SCFV, E ; 

aplicada aos usuários do permitindo avaliar o serviço e Semestral da 

serviço e seus sua dinâmica de trabalho. , 

responsáveis. 

Acompanhamento e 

Orientação aos usuários Espaço de acolhida. E : 

do serviço e seus Escuta reservada a família Espiões dimento e garantia Sempre que Coordenadora/Técnica 

responsáveis (Acolhida; com atendimento Encaminh ni MES ads ho e de Referência, 

estudo social; atividades individualizado e outros nando necessário orientador social. 

comunitárias, prontuários, | trabalhos do SCFV. q . 

busca ativa, entre outros) 

Programação de Férias oa : Melhora a integração, . Orientador social, 

escolares A “ socialização e convivência entre pri facilitadores/educadore 

os usuários do serviço. ] s sociais. 

Articulação de rede com Parceria com FFF de Aumento no índice de Mensal Coordenador do 

FFF do Programa de Diadema com curso empregabilidade do jovem no serviço e orientadora 

Primeiro Emprego profissionalizante para mercado atual social, Professores 

primeiro emprego para FFF. 

Curso pós-desligamento jovens de 15 a 18 anos. Melhor oportunidade de 

do SCFV parceria com qualificação profissional. 

FFF 
Atividades publicação Ações remotas com Participação 80% dos atendidos Mensal Facilitador/ 

redes sociais serviço: participação dos usuários nas atividades remotas. Educador (a) Social, 

do serviço nas atividades Coordenadora 

Instagram propostas com técnica/Orientadora 

Face envolvimento da família. Social 

Whatsapp 

Cartilha Pedagógica Confecção de cartilhas Participação 90% dos atendidos Semestral | Facilitador/ 

para entregar aos nas atividades gráficas Educador (a) Social, 

Atividades em formato de atendidos (cartilhas) Coordenadora 

cartilha impressa integrada 
técnica/Orientadora 

aos usuários do serviço e 
Social 

familiares. 

Plantão de atendimento as | Acompanhamento A participação 70% das famílias Diário Coordenadora do 

famílias   individual dos familiares.   do serviço envolvidas. 

Agregando valores e 
promovendo à inclusão social 
na formação de sua própria 
identidade. 

Valoriza as diferenças culturais, 
estabelecendo vínculos afetivos 
e respeito às diversas culturas.     Serviço/Técnica 

Referência/Orientadora 
Social 
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