PLANO DE AÇÃO - Ano de 2021
1. IDENTIFICAÇÃO
NOME DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO:
CASA DE LUCAS NÚCLEO BENEFICENTE EDUCACIONAL
1.1.
ENDEREÇO: RUA CEL. P. M. CELESTINO HENRIQUE FERNANDES Nº80
BAIRRO: SANTA MARIA
CEP|_0_|_9_|_0_|_7_|_1_|-|_3_|_6_|_0_
TELEFONE (DDD/número) :|_1_|_1_|-|_4_|_4_|_2_|_1_|_9_|_0_|_2_|_2_|
(CELULAR): |__|__|-__|__|__|__|__|__|__|__|
EMAIL:c.lucasnbe@uol.com.br
1.2.
SITE: WWW.casadelucas.com.br
1.3.
REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS:
Federal: Qual (is): Utilidade Pública: 080015.000.147/97-49 – 13/04/99
CNAS: 28.996.022035/94-71 - 09/11/95
CEBAS: 44.006.001535/97-56 – 30/10-97
Estadual: Qual (is): Utilidade Pública: 683/97 – 13/07/98
SEADS : 5183/99 -022/12/1999
CEE :1260/12
Municipal: Qual (is): Utilidade Pública: 1492/95 – 05/12/95
FEASA –Federação das Entidades Assistenciais de Santo André: 26/09/85
CONSELHOS: Qual (is): CMAS: 08/98 – 01/04/1998
CMDCA: 022/96-2 01/07/1996
OSCIP: ( ) sim ( x ) não
CEBAS: ( x ) sim ( ) não
2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO

X ATENDIMENTO □ ASSESSORAMENTO □ DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS
3. REPRESENTAÇÃO LEGAL
3.1. Apresentação qualificada do (a) Presidente
Nome: Anderson Eduardo de Andrade Vespa
Endereço: Rua João Ribeiro 372 Ap.51 - Santo André
Bairro Campestre
CEP: |0|9|0|7|0|-|2|5|0|
RG: 8.341.403-4 Órgão Expedidor: SSP UF: SP
CPF: 029.217.778-00 Data Nascimento: 04 / 12 / 1961
Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Divorciado
Escolaridade: Superior
Profissão: Economista
3.2. Apresentação qualificada da Diretora da Unidade
Nome: Regina Maria Caldas Rodrigues Pinto
Endereço: Rua David Campista nº 100 apto 51
Bairro: Vila Lea Município Santo André UF: SP
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CEP: |_0_|_9_|_0_|_9_|_0_|-|_4_|_3_|_0_|
RG: 4.179.404
Órgão Expedidor: SSP UF: SP Data Expedição: 09 / 10 /97
CPF: 064.585.628-29
Data Nascimento: 30 /10 / 48
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: divorciada
Escolaridade: Superior
Profissão: Professora
3.3 Apresentação qualificada do (a). Técnico (a) responsável
Nome: Angela Maria Doriguello
RG: 6437452-X Órgão Expedidor: SSP UF: SP Data Expedição: 05/11/1999
CPF: 272289208-13 Data Nascimento: 27/03/1954
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Divorciada
Escolaridade: Superior
Profissão: Pedagoga /Psicopedagoga

4. MISSÃO INSTITUCIONAL
Oferecer Serviço sócio assistencial em espaço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos à criança e
ao adolescente 06 a 15 de anos, na prevenção de situações de risco, promovendo suas potencialidades
e protagonismo, para o exercício da cidadania.

5.

INFRAESTRUTURA

Imóvel:

Próprio

X

Cedido

Alugado

X

Outros: Comodato

Instalações (descrever a quantidade de salas, sanitários, cozinha, refeitório, espaço de lazer etc.)
Equipamentos permanentes (descrever a quantidade de bens duráveis, como: veículos, computadores,
máquinas, móveis etc.)
Instalações.

Espaço multiuso: lazer, atividades esportivas, comemorações e festividades

Três salas de atividades para aproximadamente 20/24 crianças

Sala de computação

Sala utilizada para o Programa Mãe Maria (atendimento à gestante)

Brinquedoteca / Biblioteca

Sala de apoio para utilização das seguintes áreas em horários específicos;
Psicologia / Psicopedagoga / Psicomotricista

Sala de Coordenação Pedagógica

Sala de Assistente Social

Sala de Setor Financeiro

Sala de Captação de Recursos / Nota Fiscal Paulista

Sala de Coordenação Geral

Sala de Atendimento Odontológico, Médico

Refeitório

Banheiros (masculino, feminino e funcionários)
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Cozinha (2)
Despensa
Estoque Material Pedagógico
Depósito Material de Limpeza
Loja Francisco de Assis – roupas e utensílios usados e seminovos

Material Permanente

Telefone/Fax

Máquina copiadora

5 Impressoras

22 Computadores

24 Notebooks

3 (três) geladeiras

4 (quatro) Freezers

1 (um) Microondas

1 Carrinho aquecido para alimentos

60 (sessenta) carteiras e cadeiras

100 cadeiras

8 mesas para Sala de atividades

5 Mesas para Educadores

Aparelho de som

3 TV

4 Equipamentos Multimídia

Mobiliário da sala de Administração

Balança antropométrica

Equipamento para atendimento dentário

Maca para atendimento médico

2 Fogões

3 (três) Fornos Elétricos

1 Lava –louças

Carrinho para material de limpeza

9 (nove) mesas e bancos para o refeitório

8 (oito) ventiladores de teto

12 (doze) ventiladores rotatórios

Ar-condicionado em 8 ambientes

13 Aramados e 4 Módulos para Loja Francisco de Assis

1 Veículo Boxer
6. JUSTIFICATIVA
O público-alvo atendido pela Casa de Lucas desde 1994, provêm das comunidades do seu entorno;
Sacadura Cabral, Vila Palmares e Tamarutaca da cidade de Santo André que tem alto índice de
vulnerabilidade social, violência doméstica, consumo e tráfico de drogas. A comunidade Tamarutaca
localizada na Vila Guiomar é considerada um dos principais focos do narcotráfico e concentração de
usuários.
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A população residente destas comunidades, muito embora tenha recebido melhorias nos últimos anos,
em alguns serviços de infraestrutura saneamento básico, ainda persistem nichos que, se caracterizam
por habitações construídas em madeira e outros materiais recicláveis de reaproveitamento, de modo
improvisado e, por isso mesmo, não oferecem segurança aos seus moradores. Encontramos nessas
residências, ambientes insalubres, sem ventilação, sem iluminação natural, com muita umidade,
bolores, com vazamentos e esgoto a céu aberto, que produzem maus cheiros e, via de regra, acarretam
uma série de doenças de pele e do aparelho respiratório e gastrointestinal, especialmente nas crianças e
nas pessoas idosas.
As ações sociopedagógicas da Casa de Lucas interferem de forma imediata na vida de cerca 90 famílias e
125 crianças, na proteção e prevenção destas que ficam no contra turno escolar trancadas sozinhas em
casa, ou a mercê da influência do tráfico de drogas e consequente violência, quando os pais estão
trabalhando.
O Trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos promove a autoestima, o protagonismo e
consequente qualidade de vida, prevenindo assim a evasão escolar, o envolvimento com tráfico e o uso
de drogas.
Nos últimos 8 anos atingimos 0% de evasão escolar durante a permanência da criança na organização.
Temos comprovadamente resultados positivos com retorno de cerca de 32 jovens adultos, alguns que
concluíram ensino superior e outros em processo de finalização, que estão inseridos no mercado de
trabalho, com sucesso, trazendo qualidade de vida para suas famílias.
6.1- Como a Entidade ou Organização pretende fomentar, incentivar e qualificar a participação dos
usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do plano (elaboração, execução,
avaliação e monitoramento)
Em 2020 a Pandemia nos obrigou a suspender as atividades presenciais, mas os contatos se
fortaleceram através da comunicação via WhatsApp tanto da Comissão de Famílias como de todas as
famílias promovendo integração através das atividades remotas que tiveram a proposta central de
fortalecer os vínculos familiares.
Em 2021 vamos dar continuidade a essa via de comunicação que se mostrou eficiente e significativa.
E na medida que tivermos a liberação dos Órgãos Responsáveis retomaremos as ações presenciais de
fortalecimento de vínculos e convivência, segundo os critérios estabelecidos nos protocolos da
Secretaria de Saúde.
São elas: Encontros de famílias mensais onde os familiares trocarão experiências e proporão temas de
interesses e sugestões para as ações da organização e suas rotinas com a participação de encontros com
representantes do CRAS centro, Conselho Tutelar I, para orientação e apoio às necessidades levantadas
por elas; dos eventos que fortalecem os vínculos e participação ativa nas atividades das crianças na
organização como a Festa da família , Casa Aberta ( amostragem para as famílias e comunidade de
trabalhos realizados durante o ano), e o Almoço de confraternização de fim de ano.
No planejamento das atividades que são baseadas no tema gerador “Caminhos para a Cidadania”
resultante de pesquisa junto as crianças e seus familiares do ano de 2019 e que não foi plenamente
desenvolvido em 2020 devido as demandas de urgência para prevenção e combate a Pandemia do
Covid-19.
Acompanhamento do Serviço Social pela técnica responsável das famílias de forma personalizada de
acordo com as necessidades emergentes e encaminhamentos para todos os serviços da assistência
social da cidade de Santo André.
A avaliação e monitoramento se dará através de acompanhamento diário dos técnicos e educadores e
nas reuniões mensais da equipe técnica e ou quando houver necessidade. Reuniões semestrais com as
famílias de avaliação das atividades desenvolvidas pelas crianças.
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7.

IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
A SER EXECUTADO
7.1. Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício Socioassistencial.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Programa “Janelas para a vida”:
Atendimento de 100 crianças dividida em quatro níveis de 6 a 12 anos.
Programa desenvolvido através de projetos educativos bimestrais, específicos por níveis, baseados no
tema gerador.
Tema Gerador do ano de 2021 “Caminhos para a Cidadania”.
Justificativa
Daremos continuidade ao tema gerador pois, devido a quarentena não foi possível desenvolver
plenamente este Tema.
Ele se tornou extremamente relevante frente a urgente necessidade de compromisso e
responsabilidade de todos em seguir as regras de segurança de saúde por conta da Pandemia do
Covid19. Reiteramos que “Cidadania” é uma conquista e só se realiza a partir da conscientização das
pessoas de seus deveres e direitos. Uma sociedade desinformada a respeito dessas duas coisas não se
emancipa.
O exercício da cidadania implica no conhecimento de valores de convivência e ética. É necessário que
esta formação comece na infância para que realmente leve o jovem ao protagonismo e a participação
produtiva na sociedade.
O Tema Gerador “Caminhos para a Cidadania” atua como base na elaboração dos PERCURSOS
envolvendo as áreas que serão trabalhadas : Hora da história, Roda da Conversa (arte de pensar, valores
éticos morais, exercício de cidadania, onde se troca experiências, vivências reconhecendo sentimentos),
Leitura Prazerosa, Arte Educação, Músicas/ Canto, Jogos lógicos, recreativos e cooperativos, Atividades
Físicas (jogos recreativos e competitivos), Capoeira.
7.1.1. Objetivo Geral
Apoio ao desenvolvimento global da criança, oferecendo atividades que promovam sua formação
integral; potencialidade, criatividade, sociabilidade, saúde física e psicológica, prevenindo situações de
risco e evasão escolar.
Objetivos específicos:
 Prevenir situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
 Estimular o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas,
Culturais, esportivas e de lazer, promovendo novas sociabilidades;
 Estimular o uso dos processos de comunicação oral e escrita.
 Participar ativa e cooperativamente de jogos e brincadeiras.
 Conhecer e aprender a cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
 Conhecer e aprender a ter responsabilidade com a Saúde comunitária.
 Propiciar trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, os vínculos familiares
e comunitários;
 Reconhecer e respeitar a diversidade em todas as suas formas de expressão e sua
importância para a vida em sociedade.
 Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
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tentar de novo, arriscar e evoluir.
 Sensibilizar para exercício de inteligência intrapessoal e interpessoal com foco no Tema
Gerador “Caminhos para a Cidadania”.
7.1.2. Abrangência Territorial (descrever os bairros/comunidades que serão atendidas)
As crianças são residentes dos núcleos populosos de Sacadura Cabral; Tamarutaca e Vila Palmares.
Comunidades socioeconomicamente vulneráveis onde se apresenta incidência de tráfico e usuários de
drogas sendo que as famílias em sua maioria têm a mulher como chefe de família que trabalham de
forma descontinuada e sem regime de contratação (CLT).
7.1.3. Endereço local da prestação do serviço
Rua Cel P.M. Celestino Henrique Fernandes nº 80 Bairro Santa Maria – Santo André.

7.1.4. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Residentes na comunidade do entorno populoso (Núcleos Tamarutaca, Palmares e Sacadura Cabral).
Frequentar Escolas Públicas no período inverso (com matrícula efetiva).
Faixa etária – 6 a 15 anos
Análise de PSE (Perfil Socioeconômico) e Situação de Riscos segundo Reordenamento.
7.1.5. Metodologia e atividades previstas.
Metodologia
Seguindo as orientações da SCAS e os protocolos de segurança disponibilizados pela PMSA:
- Atendimento do público de 100 crianças das 7:45 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:15 horas.
Grupos em dias alternados:
Período da manhã: 1º grupo de 20 crianças
2º grupo de 20 crianças
Período da tarde: 1º grupo de 30 crianças
2º grupo de 30 crianças.
- Os conteúdos socioeducativos serão igualmente aplicados nas turmas.
- O grupo de crianças que não retornam presencialmente por justificar comorbidades receberão
atividades remotamente ou através de atividade impressa e enviada para a família.
- Cada sala de atividades terá 10 crianças em mesas e lugares demarcados com distanciamento de um
metro e meio (1,5 m), assim como atividades desenvolvidas na quadra, respeitando este mesmo
número no grupo.
- As famílias receberão a cada Encontro de Famílias o calendário mensal com os dias destacados em
vermelho para frequência na organização e as regras primordiais de segurança da saúde em razão da
Pandemias do Covid-19, que serão adotadas na Organização:
- Tapetes Sanitizantes na entrada.
- Uso obrigatório de máscaras. A Casa de Lucas fornecerá uma quantidade suficiente por criança, para
que a família possa trocar e higienizar com frequência.
- Medição da temperatura na entrada da instituição.
- Utilização de álcool gel e Álcool 70, que estão disponíveis em vários pontos estratégicos da
organização, assim como em todas as salas de atividades.
- Locais demarcados com 1,5 m (metro e meio) no pátio, nas salas de atividades e refeitório.
- Utilização de copos descartáveis nos bebedouros.
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- Refeições em dois horários por período permitindo maior distanciamento entre as crianças.
- As crianças serão servidas conforme todas as orientações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária,
não mais utilizando o sistema “auto serviço”.
- Utilização de EPI’s pela equipe de funcionários, Limpeza e Higienização de materiais e espaços.
- Utilização dos sanitários por apenas duas crianças de cada vez.

A Casa de Lucas vê a necessidade de intensificar o Acolhimento e a Escuta Ativa neste retorno de
atividades presenciais, pois entendemos que as crianças e suas famílias possivelmente trarão uma
carga intensa de questões emocionais devido a um ano de quarentena e isolamento social.
Depois de todo esse período, a volta às atividades presenciais também representará outra grande
mudança na vida das crianças e jovens. Portanto, uma readaptação à realidade com distanciamento
social e outras orientações sanitárias será necessária.
Nesse momento é de extrema importância priorizar o desenvolvimento das competências
socioemocionais, que são aquelas relacionadas ao trabalho das próprias emoções e na capacidade de se
relacionar com o outro. Esse retorno é um momento de mudança, mas vale ressaltar que também há
um dado positivo, pois, as crianças por estarem em fase de desenvolvimento, demonstram em muitos
casos uma maior facilidade em adaptar-se, cabendo, portanto, ensinar as crianças a lidarem com essa
nova realidade, ajudando-as a pensar sobre tudo o que aconteceu como uma forma de crescimento e
elaboração de problemas.
Com esse critério utilizaremos os instrumentos de Cartografia e a construção de Percursos.
A Cartografia, que é um processo de produção de conhecimento expresso por um conjunto de
informações objetivas e subjetivas oriundas de seus participantes propondo diálogo e combinação entre
suas experiências, interesses, desejos e saberes e as possibilidades de criar, inventar e intervir em seus
territórios, comunidades e grupos familiares. Estes conteúdos são referências para a construção de
Percursos que constituem uma estratégia metodológica primordial na gestão e oferta de aprendizagens
socioeducativas, pois propiciam construção de conhecimentos mediados pela ação, o aprender fazendo.
Estimulando o pensar, reflexivo e crítico sobre questões de relacionamento humano, cooperação
intelectual, afetiva e criativa promovendo autoanálise e mudança de comportamento.
Áreas de Atividades Socioeducativas:
Roda da Conversa:
No retorno das atividades presenciais vamos priorizar a Roda da Conversa diária como estratégia para
que as crianças possam compartilhar suas experiências durante o distanciamento social. De acordo com
os conteúdos faremos intervenções de caráter pedagógico e possíveis encaminhamentos para a
Assistente Social ou Psicóloga da organização. Serão usados como estimulação textos, histórias, livros e
temas vinculados ao Tema Gerador. Na sequência as crianças expressarão suas conclusões através da
escrita e ou desenhos livres.
Hora da Leitura: Incentivo à leitura prazerosa e interpretação de livros, textos, vídeos sempre ligados ao
Tema gerador e ou tema socioeducativos emergentes das necessidades das crianças e familiares.
Atividades que estimulem o conhecer e usar os processos da comunicação oral e escrita. São realizadas
atividades nas oficinas da escrita, Arte educação e em dramatizações onde a crianças expressa sua
compreensão, senso crítico e criatividade.
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Hora da História: dramatizada tanto pela educadora como pelas crianças. Com temáticas de convivência
referentes ao tema gerador, estimulando a imaginação, criatividade e reflexão.
Atividades online: Pesquisas sobre assuntos atuais, cultura, meio –ambiente, arte, datas comemorativas
e seus significados dentro da cultura popular.
Atividades Físicas, Recreativas – (atividade será retomada com um número reduzindo de crianças em
espaço aberto e sem contato físico) atividades com foco no desenvolvimento de capacidades:
resistência, velocidade, força, agilidade e equilíbrio, alongamento muscular, exercícios de agilidade e
formativos.
Brinquedoteca: Jogos e brincadeiras simbólicas. Jogos Lógicos. O uso de atividades na brinquedoteca
está suspenso seguindo o protocolo de segurança dos Órgãos Sanitário. Serão selecionados alguns kits
de brinquedos e jogos para uso individual e de fácil higienização.
Recreativos e Jogos online educativos.
As atividades ao ar livre estão suspensas até que os Órgãos Sanitários liberarem a volta das atividades
normais
Capoeira: Visando resgatar a identidade dos educandos ressaltando o respeito; discutir e refletir sobre
preconceito, discriminação e racismo; desenvolver a expressão oral e corporal.
As atividades envolveram: Conhecimento histórico da capoeira e vivência prática através de exercícios:
oral, corporal, musical e expressiva, reflexão e tomada de decisão e/ou nova postura diante dos
conteúdos expostos.
Arte Educação: trabalhar a sensibilidade estética e como alternativa de expressão ;habilidades motoras,
grossa e fina no manuseio de diversos materiais e técnicas, sensibilizando quanto à harmonia das cores,
estimulando a criatividade e expressão de sentimentos. Reprodução plástica de livros usados nas
atividades de leitura focando em especial o tema gerador.
Artesanato: confecção de cachecóis de lã em tear, com materiais reciclados.
Dramatização de temas emergentes do grupo de crianças/ adolescentes.
Música: Através do canto, jogos musicais recreativos, expressão corporal e artística, sensibilizam e
treinam o senso rítmico; formação de caráter cultural e na educação dos sentimentos; disciplina
consciente; sociabilidade. Repertórios: Letras e músicas da MPB e que fazem referência ao Tema
gerador do ano.
Atividades do Programa de Educação Emocional: Parceria com a Associação pela Saúde Emocional de
crianças (ASEC) na capacitação dos educadores e da aplicação dos programas:
“Amigos do Zippy” para crianças de 6 a 7 anos e “Amigos do Maçã” para crianças de 7 a 9 anos.
Programa Passaporte” Habilidades para a vida” para pré-adolescentes (profissional em fase de
capacitação)
Refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. (as refeições serão divididas em dois
horários)
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Agente de Saúde: Acompanhamento antropométrico e vacinal, controle de saúde, encaminhamento
aos trabalhos voluntários de apoio à saúde física, emocional e bucal. Acompanhamento de exames
protoparasitológicos em parceria com Colégio Clovis Bevilacqua, parceria com Clínica Oftalmológica e
Cardiológica para eventuais exames da área.
Atendimento Psicológico Institucional, Psicopedagógico Institucional.
Psicomotricista: para crianças de 6 a 7 anos
Oficinas educativas nas áreas de: Nutrição, Saúde Bucal e Higiene com profissionais da área.
Benefícios:
Entrega de uma cesta básica mensal para a Família,
No mês de abril Páscoa - entrega De Ovos De Chocolate – Doações.
No mês de outubro, presentes pelo Dia da Criança.
No mês de dezembro entrega de cesta de presentes de Natal para as crianças e cestas básicas de Natal,
provinda de doações de apoiadores e parceiros.
Eventos e Lazer:
Estas atividades estão suspensas até que os Órgãos de Saúde Pública liberem para o retorno às
atividades normais.
Festa Junina, gincanas para as crianças e comidas típicas / Festa do Dia das Crianças brincadeiras
Teatro e Exposições: Sesc de Santo André e Fundação Salvador Arena e outros
Visitas – espaços públicos de serviços e lazer.
Festa da Família: confraternização promovendo a afetividade e a valorização do convívio em família.
Casa Aberta: Apresentação de trabalhos, peça teatral, coral das crianças e adolescentes para suas
Famílias, comunidade e rede socioassistencial.
Homenagem aos Voluntários: Homenagem em reconhecimento pelos serviços e dedicação prestados
voluntariamente.
Almoço de encerramento do ano: confraternização das famílias, crianças e adolescentes equipe de
funcionários, parceiros, voluntários e direção.
7.1.6

Cargo/Função

Escolaridade

Regime de
contratação

Carga
horária/Diária

Carga
horária/Semanal

Coordenação Geral

Superior

CLT

8

40 horas.

1

Auxiliar de
coordenação

Superior

CLT

8

40 horas.

1

Coordenação
Pedagógica

Superior
Superior

CLT

8
8

40 horas

Quantidade
1
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1

CLT

40 horas

Auxiliar Financeiro

1

Assistente Social

Superior

CLT

6

30 horas

Agente de Saúde

Superior

CLT

8

40 horas

Educadora

Superior

CLT

8

40 horas

Educadora

Superior

CLT

4

12 horas

Educadora

Superior

CLT

4

20 horas

1

Oficineiro de
Capoeira

Técnico

MEI

8

16 horas

1

Psicóloga

Superior

CLT

4

20 horas

1

Nutricionista

Superior

PJ

8

8 horas

1

Cozinheira

Médio

CLT

8

40 horas.

Motorista

Médio

CLT

8

40 horas

Faxineira
Auxiliar de
Captação de
Recursos

Médio

CLT

8

Médio

CLT

8

Captador de
Recursos

Médio

CLT

8

Auxiliar
Administrativo

Cursando
superior

CLT

8

1

3

1
1

1

2
1

1

1

40 horas
40 horas

40 horas

40 horas

7.1.7. Quadro de Voluntários por Serviço
Quantidade
30
1
3
1
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Atividade
Auxiliar de cozinha
Psicomotricista
Psicopedagoga
Neuropediatra

Escolaridade
Médio
Superior
Superior
Superior

Carga horária/Semanal
4 horas
4 horas
2 horas
2 horas
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2
30

Odontologia
Eventos e Captação de recursos

Superior
-

2 horas
-

7.1.8. Resumo das atividades a serem desenvolvidas

Nome do
Serviço
Serviço de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos
“Janelas para a
Vida”
Projetos
Pedagógicos/
Tema Gerador:
“Caminhos para
a cidadania”.
Atividades do
Programa de
Educação
Emocional
‘Amigos do
ZIPPY”
Atividades do
Programa de
Educação
Emocional
‘Amigos do
MAÇÃ”
Atividades da
Oficina das
Emoções
Atividades da
Oficina das
Emoções
Atividades do
programa de
Educação
emocional
“Passaporte
‘Habilidades para
a Vida”

Faixa
etária

Horário de
atendimento

Crianças
matriculadas
6 a 12 anos
na organização

7:15 horas ás
11:15 horas e
Das 13:15 horas às
17:15 horas

Crianças
matriculadas
na organização

7:15 horas ás
11:15 horas e
Das 13:15 horas às
17:15 horas

Número de
usuários
atendidos

Periodicidade
Demanda
Dias da Semana Reprimida

100 crianças

100 crianças
divididas em dias
alternados

Segunda –feira à
Sexta-feira

100 crianças

100 crianças
divididas em dias
alternados

Segunda –feira à
Sexta-feira

Crianças
matriculadas
6 a 7 anos
na organização

Das 14:15 horas às
15:15 horas

20 crianças

20 crianças divididas
em dias alternados

Segunda- feira/
Terça- feira

Crianças
matriculadas
7 a 8 anos
na organização

Das 14:15 horas às
15:15 horas

20 crianças

20crianças divididas
em dias alternados

Segunda- feira/
Terça- feira

Crianças
matriculadas
9 a 10 anos
na organização
Crianças
matriculadas
10 a 11 anos
na organização

Das 14:15 horas às
15:15 horas

20 crianças

20 crianças divididas
em dias alternados

Segunda- feira/
Terça- feira

Das 8:00horas às
9:00horas

20 crianças

20 crianças divididas
em dias alternados

Segunda- feira/
Terça- feira

Crianças
matriculadas
11 a 12 anos
na organização

Das 8:00horas às
9:00horas

20 crianças

20 crianças divididas
em dias alternados

Segunda- feira/
Terça- feira

Recreação/
Brinquedoteca

Crianças
matriculadas
6 a 12 anos
na organização

Das 8:00 horas às
10:00 horas e das
14:00 horas às
16:00 horas.

100 crianças

100 crianças divididas
Quinta-feira
em dias e horários
Sexta-feira
diferentes

Jogos educativos
online

Crianças
matriculadas
6 a 9 anos
na organização

Das 14:00 horas às
16:00 horas.

60 crianças

60 crianças divididas
em dias e horários
diferentes

Segunda/quarta/
sexta – feira período
da tarde

Das 8:00horas às
10: 00 horas

40 crianças

40 crianças divididas
em dias e horários
diferentes

Quinta-feira /
Sexta-feira
Período da manhã

Das 8:10 horas às
10:00 horas e das
14:10 horas às
16:00 horas

100 crianças

100 crianças divididas
Terça-feira/ Manhã e
em dias e horários
Tarde
diferentes

Atividades online

Capoeira
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Públicoalvo

Capacidade
de
atendiment
o

Crianças
matriculadas
9 a 12 anos
na organização
Crianças
matriculadas
6 a 12 anos
na organização

R. Cel. PM Celestino Henrique Fernandes, nº 80 – Santa Maria – CEP. 09071-360 – Santo André – SP – Fone: 44219022 / 44734021
E-mail: c.lucasnbe@uol.com.br – CNPJ: 74.333.816.0001-73 - Utilidade Pública Municipal – Nº 1492/95 – Utilidade Pública
Estadual – Nº 683/97 – 13/07/98 – CEBAS – Nº 44006001535/97-56 – CMAS – 547 -13/06/94
CNAS – 28.996.022035/94-71 – 9/11/95 – Utilidade Pública Federal 08015000147/97-49

Refeições

Colação

Crianças
matriculadas
6 a 12 anos
na organização
Crianças
matriculadas
6 a 12 anos
na organização

10:30 e 16:15

100 crianças

8:00 horas e as
14:00 horas

100 crianças

100 crianças divididas
em dias e horários
diferentes
100 crianças divididas
em dias e horários
diferentes

Segunda –feira à
sexta-feira
Segunda –feira à
sexta-feira

7.2- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Programa Caminhos: atendimento a 15 pré-adolescentes e adolescentes entre 10 e 14 anos no período
da manhã. Através da Tecnologia de informação e comunicação (Pacote Office, Internet) e nas
mudanças físicos, emocionais e sociais da adolescência promovendo
Programa desenvolvido através de projetos educativos bimestrais, específicos por níveis, baseados no
tema gerador “Caminhos para a Cidadania”
Tema Gerador do ano de 2020 “Caminhos para a Cidadania”.
Justificativa
Daremos continuidade ao tema gerador pois, devido a quarentena não foi possível desenvolver
plenamente este Tema.
Ele se tornou extremamente relevante frente a urgente necessidade de compromisso e
responsabilidade de todos em seguir as regras de segurança de saúde por conta da Pandemia do
Covid19. Reiteramos que
“Cidadania” é uma conquista e só se realiza a partir da conscientização das pessoas de seus deveres e
direitos. Uma sociedade desinformada a respeito dessas duas coisas não se emancipa.
O exercício da cidadania implica no conhecimento de valores de convivência e ética. É necessário que
esta formação comece na infância para que realmente leve o jovem ao protagonismo e a participação
produtiva na sociedade.
O Tema Gerador “ Caminhos para a Cidadania” atua como base na elaboração dos PERCUSOS
envolvendo as áreas que serão trabalhadas Informática e o universo das tecnologias de informação e
comunicação, Inglês (iniciação e expressões do dia a dia e linguagem da informática), Projeto Olhares
sobre adolescência (informações e reflexão sobre os perigos da idade e escolhas apropriadas frente ao
consumo de drogas, sexualidade e família / Espaço para questionamentos naturais e curiosidades do
período da adolescência / Discussões sobre relações familiares na qual estão inseridos e os conflitos de
geração/ Aprendizado sobre o uso responsável da das tecnologias de informação e comunicação na
internet/ Efeito Bullying/ Ciberbullying.
7.2.1. Objetivo Geral- Continuidade ao apoio do desenvolvimento global do adolescente, protegendo-o
de riscos aos quais estão expostos nesta faixa etária como; drogas, violência, exploração sexual e evasão
escolar, assim como aflorar suas potencialidades e habilidades no que concerne ao seu futuro
encaminhamento ao mercado de trabalho.
Objetivos Específicos –
 Prevenir situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar
e comunitária;
 Estimular o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
 Manusear diferentes mídias, percebendo a inclusão digital como meio de ampliação de
repertório e inserção no mundo contemporâneo;
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 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas,
Culturais, esportivas e de lazer, promovendo novas sociabilidades;
 Propiciar trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito,
os vínculos familiares e comunitários;
 Reconhecer e respeitar a diversidade em todas as suas formas de expressão e sua
importância para a vida em sociedade.
 Preocupar-se em conhecer e cuidar do próprio corpo, seu modo de funcionar, seus limites e
fases do seu desenvolvimento.
 Conhecer e aprender a ter responsabilidade com a Saúde comunitária.
 Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
 Conhecer e cuidar do entorno e do meio ambiente.
 Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir.
 Sensibilizar para exercício de inteligência intrapessoal e interpessoal com foco no Tema
Gerador “Caminhos para a Cidadania”.

7.2.2. Abrangência Territorial- As crianças são residentes dos núcleos populosos de Sacadura Cabral;
Tamarutaca e Vila Palmares. Comunidades socioeconômico vulneráveis onde se apresenta incidência de
tráfico e usuários de drogas, sendo que as famílias em sua maioria têm a mulher como chefe de família
que trabalham de forma descontinuada e sem regime de contratação (CLT).
7.2.3. Endereço – Local da prestação do serviço – Rua Cel. P.M. Celestino Henrique Fernandes nº 80Bairro Santa Maria – Santo André.
7.2.4. Critérios utilizados para a seleção da demanda- Critério para seleção da demanda para o
Programa “Caminhos”: Crianças matriculadas na casa, ser residente da região dos núcleos Tamarutaca,
Palmares e Sacadura Cabral, estar matriculada em escola pública, Análise do Perfil Socioeconômico
dentro da determinação do segmento de vulnerabilidade social.
7.2.5 Metodologia e atividades previstas
Metodologia
Seguindo as orientações da SCAS e os protocolos de segurança disponibilizados pela PMSA:
- Atendimento do público de 25 crianças das 7:45 às 11:30 horas.
Grupos em dias alternados:
Período da manhã: 1º grupo de 13 pré adolescentes/ adolescentes.
2º grupo de 12 pré adolescentes/ adolescentes.
- Os conteúdos socioeducativos serão igualmente aplicados nas turmas.
- Os usuários que não retornam presencialmente por justificar comorbidades receberão atividades
remotamente ou através de atividade impressa e enviada para a família.
- A sala de atividades terá 13 usuários em mesas e lugares demarcados com distanciamento de um
metro e meio (1,5 m), assim como atividades desenvolvidas na quadra, respeitando este mesmo
número no grupo.
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- As famílias receberão a cada Encontro de Famílias o calendário mensal com os dias destacados em
vermelho para frequência na organização e as regras primordiais de segurança da saúde em razão da
Pandemias do Covid-19, que serão adotadas na Organização:
- Tapetes Sanitizantes na entrada.
- Uso obrigatório de máscaras. A Casa de Lucas fornecerá uma quantidade suficiente por criança, para
que a família possa trocar e higienizar com frequência.
- Medição da temperatura na entrada da instituição.
- Utilização de álcool gel e Álcool 70, que estão disponíveis em vários pontos estratégicos da
organização, assim como em todas as salas de atividades.
- Locais demarcados com 1,5 m (metro e meio) no pátio, nas salas de atividades e refeitório.
- Utilização de copos descartáveis nos bebedouros.
- Refeições em dois horários por período permitindo maior distanciamento entre as crianças.
- As crianças serão servidas conforme todas as orientações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária,
não mais utilizando o sistema “auto serviço”.
- Utilização de EPI’s pela equipe de funcionários, Limpeza e Higienização de materiais e espaços.
- Utilização dos sanitários por apenas duas crianças de cada vez.
A Casa de Lucas vê a necessidade de intensificar o Acolhimento e a Escuta Ativa neste retorno de
atividades presenciais pois entendemos que os jovens e suas famílias possivelmente trarão uma carga
intensa de questões emocionais devido a um ano de quarentena e isolamento social.
Depois de todo esse período, a volta às atividades presenciais também representará outra grande
mudança na vida dos jovens. Portanto, uma readaptação à realidade com distanciamento social e outras
orientações sanitárias será necessária.
Nesse momento é de extrema importância priorizar o desenvolvimento das competências
socioemocionais, que são aquelas relacionadas ao trabalho das próprias emoções e na capacidade de se
relacionar com o outro. Esse retorno é um momento de mudança, mas vale ressaltar que também há
um dado positivo, pois, os adolescentes por estarem em fase de mudança, com essa nova realidade,
ajuda-as a pensar sobre tudo o que aconteceu como uma forma de crescimento e elaboração de
problemas e adaptação.
Com esse critério utilizaremos os instrumentos de Cartografia e a construção de Percursos.
A Cartografia, que é um processo de produção de conhecimento expresso por um conjunto de
informações objetivas e subjetivas oriundas de seus participantes propondo diálogo e combinação entre
suas experiências, interesses, desejos e saberes e as possibilidades de criar, inventar e intervir em seus
territórios, comunidades e grupos familiares. Estes conteúdos são referências para a construção de
Percursos que constituem uma estratégia metodológica primordial na gestão e oferta de aprendizagens
socioeducativas, pois propiciam construção de conhecimentos mediados pela ação, o aprender fazendo.
Estimulando o pensar, reflexivo e crítico sobre questões de relacionamento humano, cooperação
intelectual, afetiva e criativa promovendo autoanálise e mudança de comportamento.

Áreas de atividades socioeducativas:
Roda da Conversa
No retorno das atividades presenciais vamos priorizar a Roda da Conversa diária como
estratégia para que as crianças possam compartilhar suas experiências durante o
distanciamento social, para questionamentos naturais e curiosidades do período da
adolescência / Discussões sobre relações familiares na qual estão inseridos e dos conflitos de
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geração. Aprendizado sobre o uso responsável das tecnologias de informação e comunicação
na internet/ Efeito Bullying/ Ciberbullying.
De acordo com os conteúdos faremos intervenções de caráter pedagógico e possíveis
encaminhamentos para a Assistente Social ou Psicóloga da organização. Serão usados como
estimulação textos, histórias, livros e temas vinculados ao Tema Gerador.
Informática-Técnicas práticas de digitação de textos e vários tipos de documentos aprimorando os
conhecimentos de ortografia e gramática e a velocidade / conhecimento e prática do programa
Windows / conhecimento e prática do pacote Office / prática e responsabilidade no Universo On-line/
Pesquisas online referentes ao Tema gerador e ou conteúdos emergentes da atualidade trazidos pelos
adolescentes.
Inglês – Iniciação à Língua Inglesa/ enriquecimento do vocabulário/ linguagem utilizada na computação.
Arte e Educação- Estimulação da criatividade, habilidades motoras, conhecimento das obras de artistas
plásticos, técnicas artesanais, Dramatização, Cinemateca.
Jogos Lógicos, Recreativos e Cooperativos- (atividade será retomada com um número reduzindo de
crianças em espaço aberto e sem contato físico). Através dos jogos estimular as capacidades de:
Analogias, Antecipações, Referências, Transferências, Equivalências, Inferências, o entendimento das
regras, capacidade de coordenar pontos de vista, de descentrar o eu do exterior e, de relacionar-se com
os outros.
Música- Através do canto, jogos musicais recreativos, expressão corporal e artística, sensibilizarão e
treinarão o senso rítmico; formação de caráter cultural e na educação dos sentimentos; disciplina
consciente; sociabilidade. Repertórios: Letras e músicas da MPB e que fazem referência ao Tema
gerador do ano.
Projeto Ler! Para que?! – Incentivo à Leitura Prazerosa; Através da Leitura de Livros específicos o jovem
receberá informações sobre sexualidade, drogas e relacionamento interpessoal e intrapessoal.
Atividades: os jovens levarão os livros para casa e ao final preparam uma apresentação individual para
dividir com os colegas as impressões sobre a leitura.
Projeto Pedagógico Interdisciplinar “Olhares sobre a adolescência “- Projeto Educativo que
proporcionará informações e reflexão sobre questões da pré-adolescência e adolescência,
drogas, sexualidade e família e das diversidades culturais, raciais, sociais.
Refeições diárias: café da manhã e almoço.
Agente de Saúde: Acompanhamento antropométrico e vacinal, controle de saúde com supervisão da
Secretaria de Saúde e seu programa “Médico na Entidade”, encaminhamento aos trabalhos voluntários
de apoio à saúde física emocional, e bucal. Acompanhamento de exames protoparasitológicos em
parceria com Colégio Clovis Bevilacqua.
Atendimento Psicológico Institucional, Psicopedagógico Institucional.
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Oficinas educativas nas áreas de: Nutrição, Saúde Bucal e Higiene com profissionais da área.
Benefícios:
Entrega de uma cesta básica mensal para a Família,
No mês de abril Páscoa - entrega De Ovos De Chocolate – Doações.
No mês de outubro, presentes pelo Dia da Criança.
No mês de dezembro entrega de cesta de presentes de Natal para as crianças e cestas básicas de Natal,
provinda de doações de apoiadores e parceiros.
Eventos e Lazer:
Estas atividades estão suspensas até que os Órgãos de Saúde Pública liberem para o retorno às
atividades normais.
Festa Junina, gincanas para as crianças e comidas típicas / Festa do Dia das Crianças brincadeiras
Teatro e Exposições: Sesc de Santo André e Fundação Salvador Arena e outros
Visitas – espaços públicos de serviços e lazer.
Festa da Família: confraternização promovendo a afetividade e a valorização do convívio em família.
Casa Aberta: Apresentação de trabalhos, peça teatral, coral das crianças e adolescentes para suas
Famílias, comunidade e rede socioassistencial.
Homenagem aos Voluntários: Homenagem em reconhecimento pelos serviços e dedicação prestados
voluntariamente.
Almoço de encerramento do ano: confraternização das famílias, crianças e adolescentes equipe de
funcionários, parceiros, voluntários e direção.
7.2.6. Quadro de funcionários por serviço.
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Quantidade

Cargo / função

Escolaridade

Regime de
contratação

Carga horária /
Diária

Carga horária/
Semanal

1

Coordenação Geral

Superior

CLT

8

40 horas.

1

Auxiliar de coordenação

Superior

CLT

8

40 horas.

1

Coordenação Pedagógica

Superior

CLT

8

40 horas

1

Auxiliar Financeiro

Superior

CLT

4

20 horas

1

Agente de Saúde

Superior

CLT

8

40 horas

1

Assistente Social

Superior

CLT

6

30 horas

1

Educadora

Superior

CLT

4

20 horas
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1

Oficineiro de Capoeira

Técnico

MEI

8

16 horas

1

Nutricionista

Superior

PJ

8

8 horas

1

Psicóloga

Superior

CLT

4

20 horas

1

Cozinheira

Médio

CLT

8

40 horas.

1

Motorista

Médio

CLT

8

40 horas

2

Faxineira

Médio

CLT

8

40 horas

1

Auxiliar de Captação de
Recursos

Médio

CLT

8

40 horas

1

Captador de Recursos

Médio

CLT

8

Auxiliar Administrativo

Cursando Superior

CLT

8

40 horas

1
40 horas

7.2.7. Quadro de Voluntários por Serviço
Quantidade
30
1
3
1
2
30
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Atividade
Auxiliar de cozinha
Psicomotricista
Psicopedagoga
Neuropediatra
Odontologia
Eventos

Escolaridade
Médio
Superior
Superior
Superior
Superior
-

Carga horária/Semanal
4 horas
4 horas
2 horas
2 horas
2 horas
-
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7.2.8. Resumo das atividades a serem desenvolvidas
Nome do
Serviço
Serviço de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos
“Caminhos”
Informática e
tecnologia da
comunicação
Arte Educação
Projeto Ler para
crer?
Of. Língua inglês

Projeto Olhares

Capoeira
Jogos e
recreação

Público
Alvo

Faixa
etária

Usuários
matriculados
12 a 14 anos
na organização
Usuários
matriculados
na organização
Usuários
matriculados
na organização
Usuários
matriculados
na organização
Usuários
matriculados
na organização
Usuários
matriculados
na organização
Usuários
matriculados
na organização
Usuários
matriculados
na organização

12 a 14 anos

Horário de
atendimento
7:15 horas ás
11:15 horas e

8:10 horas ás
10:00 horas

Capacidade de
atendimento

Número de
usuários
atendidos

Periodicidade
Dias da
Semana

25

25 divididos em
dias alternados

Segunda –feira à
Sexta-feira

25

25 divididos em
dias alternados

Segunda-feira à
Sexta-feira

12 a 14 anos

8:10 horas ás
10:00 horas

25

25 divididos em
dias alternados

Quinta-feira

12 a 14 anos

8:00 horas ás
09:00 horas

25

25 divididos em
dias alternados

Sexta-feira

12 a 14 anos

Das 8:10 horas ás
09:00 horas

25

25 divididos em
dias alternados

Terça-Feira

12 a 14 anos

Das 09 horas às 10:00
25
horas

25 divididos em
dias alternados

Sexta-feira

12 a 14 anos

?

25

25 divididos em
dias alternados

Terça- feira

12 a 14 anos

8:10 horas ás
10:00 horas

25

25 divididos em
dias alternados

Quarta-feira

Demanda
Reprimida

7.3. Serviço Social
7.3.1. Objetivo Geral
Realizar ações dentro de um Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos à criança e ao
adolescente 06 a 15 de anos e suas Famílias, na prevenção de situações de risco, promovendo suas
potencialidades e protagonismo, acesso a todos os serviços públicos e da assistência social para o pleno
exercício da cidadania.
Objetivos específicos:
- Estudo do perfil do público-alvo dentro da região e seu entorno e análise de suas demandas e
necessidades
- Prevenir situações de risco social e promover a Convivência e Fortalecimento dos Vínculos
Familiares.
- Propiciar, facilitar o acesso das famílias à rede socioassistencial, de Proteção Social Básica, de
Proteção Social Especial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e demais
políticas públicas como CRAS e CREAS, que necessitam e tem direito.
7.3.2. Abrangência Territorial- Famílias das crianças inscritas na organização, residentes dos núcleos
populosos de Sacadura Cabral; Tamarutaca e Vila Palmares. Comunidades socioeconômico vulneráveis
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onde se apresenta incidência de tráfico e usuários de drogas, sendo que as famílias em sua maioria têm
a mulher como chefe de família que trabalham de forma descontinuada e sem regime de contratação
(CLT).
7.3.3. Endereço – Local da prestação do serviço – Rua Cel. P.M. Celestino Henrique Fernandes nº 80Bairro Santa Maria – Santo André.
7.3.4. Critérios utilizados para a seleção da demanda- Famílias das crianças inscritas na Casa de Lucas,
ser residente da região dos núcleos Tamarutaca, Palmares e Sacadura Cabral. A criança deve estar
matriculada em escola pública e análise do Perfil Socioeconômico dentro da determinação do segmento
de vulnerabilidade social.
7.3.5. Atividades previstas e metodologia
Encontros com Famílias: Em 2021 seguindo as determinações dos Órgãos Sanitários e determinações do
Governo do Estado de São Paulo realizaremos os Encontros de Famílias em dois dias para dividir o
público garantindo assim o distanciamento social. Os encontros têm o objetivo de trocas de
informações, através de dinâmicas lúdicas, rodas de conversas, discussões em subgrupos, produção de
materiais, a partir de temas levantados pelas famílias e sugeridos pela equipe técnica. Momento que
promove a integração entre as famílias, a Casa de Lucas e seus profissionais, visando o fortalecimento
dos vínculos, o conhecimento, a ampliação do olhar para o desenvolvimento de seus filhos.
Comissão de Famílias: Grupo criado por representantes das famílias com encontros mensais para
promover a convivência e o fortalecimento entre elas, com objetivo de estreitar os vínculos e o
protagonismo destas famílias em relação das ações e propostas junto à organização assim como junto à
comunidade da qual participam.
Visitas domiciliares: No ano de 2021 as visitas para o cadastro socioeconômico das famílias
pleiteantes as vagas na Entidade estão suspensas, sendo que as entrevistas serão feitas na
organização com um responsável da criança. A análise do cadastro terá como referência a tipificação de
acordo com a situação prioritária do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para inclusão
daquelas famílias com maior grau de vulnerabilidade e risco social.
Visitas domiciliares periódicas e ocasionais: (serão retomadas com a liberação dos Órgãos Sanitários)
Acompanhamento e monitoramento dos casos relevantes, com plano de ação combinados com as
famílias, a curto e médio prazo.
Atendimento individualizado às famílias: realizando o estudo socioeconômico dos casos, detectando
suas necessidades e prioridades específicas, orientando-as e encaminhando-as aos recursos da
comunidade, quer sejam públicos e/ou privados, CRAS, CREAS, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, ou
ainda lhes dando orientações quanto as relações familiares e os conflitos do cotidiano familiar, ou no
estabelecimento de um plano de ação a curto e médio prazo. Dando continuidade ao trabalho
desenvolvido em 2020 através questionários via formulário Google, serão realizadas pesquisas mensais
para avaliar: situação de emprego formal, informal e ou desemprego; recebimento de benefícios;
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número de pessoas na família nuclear e expandida; maiores necessidades; quantas pessoas fazem parte
do grupo de risco; pessoas que já tiveram o covid-19 e ou infectadas; acompanhamento da vacinação
contra covid-19.
Acompanhamento / monitoramento dos casos encaminhados aos diversos recursos da comunidade,
tanto privados como públicos.
Reuniões da Equipe Técnica periódicas para troca de informações, entre a coordenação geral,
coordenação pedagógica, educadores e agente de saúde, pertinentes aos casos, seu desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação de resultados.
Assessoramento- dos profissionais tanto nas reuniões da equipe técnica como de forma individualizada
referente aos casos atendidos.
8. Avaliação e Monitoramento:
Nos encontros de família os participantes avaliam os resultados através de dinâmicas interativas e
instrumentos de pesquisa de opinião.

9. Custo Geral. Recursos Utilizados
Fonte
Municipal
Estadual
Federal
Fonte
Próprio
Doações
Outros (Fumcad)
Emendas
Parlamentares, Nota
Fiscal Paulista, entre
outros)

Órgão Público/Secretaria
Secretaria de Inclusão Social

Origem
Bazar, Padaria, Eventos
P. Física, P. Jurídica e Gente Amiga

Valor Anual
$ 229.664,04

$ 8.320,10
$ 9.513,35

Valor Anual
$ 99.841,21
$ 114.160,20

$ 60.000,00

Itens
Recursos Humanos
Material de Consumo
Outras despesas (manutenção, aluguel, etc)
VALOR TOTAL
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Valor Mensal
$ 19.138,67

$ 720.000,00

Valor Anual
$844.622,00
$169.000,00
$ 92.000,00
$ 1.105.622,00
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
(Espaço para a organização descrever o que considera importante e não foi especificado nos itens
anteriores)
A Casa de Lucas promove capacitação de seus profissionais através de cursos pontuais e continuados
que a FEASA oferece durante o ano e outros. Além de formações aos educadores dentro do Programa
de Educação Emocional “Amigos do Zippy”, “Amigos do Maçã” e “Passaporte “Habilidades para a Vida”.
Neste ano a capacitação em “Pedagogia Sistêmica” para o coordenador pedagógico que capacitará os
educadores nas Parada Pedagógicas mensais.
No ano de 2020 ampliamos áreas de atendimento que foram suspensas por exigência do
distanciamento social e que efetivamente serão retomadas em 2021:
Capoeira – para as crianças inscritas nos programas entre 7 e 12 anos- profissional contratado.
Atividades de psicomotricidade-para as crianças inscritas nos programas de 6 a 8 anos - profissional
contratado.
Atividade de Fisioterapia, método Padovan- para crianças inscritas nos programas e indicadas por
equipe multidisciplinar da organização – profissional voluntário.
Outros atendimentos:
1) “Mãe Maria” Assistência à Gestante - para gestante até o quinto mês de gravidez.
Voltará ao normal mediante determinação dos Órgãos Sanitários.
Objetivo específico -oferecer informações sobre a gestação e os primeiros cuidados do bebê.
Durante o período do programa as gestantes recebem uma cesta básica e ao final do curso um enxoval
completo, atendendo 50 gestantes ano.
2) Dentistas Voluntários
3) Neuropediatra Voluntária.
4) Convênio com Clínica Oftalmológica, para crianças matriculadas que apresentarem problemas de
visão.
Atividades de captação de recursos desenvolvidas por voluntários
São elas:
1) Padaria Artesanal Centeio Divino: Iniciativa de voluntários para captação de recursos para
entidade diante dos grandes desafios de sustentabilidade que continuamente enfrenta. Voltará ao
normal mediante determinação dos Órgãos Sanitários.
2) Loja Francisco de Assis: Loja de artigos usados doados, organizada por Funcionária e equipe de
voluntários.
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3)
Eventos Beneficentes - Jantares e Almoços para viagem. Voltará ao normal mediante
determinação dos Órgãos Sanitários.
4) Participação em Eventos Externos- Conforme solicitações e convites de Clubes e Parceiros, Feiras e
Eventos. Voltará ao normal mediante determinação dos Órgãos Sanitários.
5) Programa Nota Fiscal Paulista- 8 Voluntários, 2 integrantes da Parceria com o Programa de
Reintegração Social e Cidadania (Departamento de Penas e Medidas Alternativas)
6)

IR Feliz – Programa de captação via IRRF

7)

“Dia de Doar” -Programa de Captação de Recursos.

8)

Gente Amiga – Programa de Apadrinhamento Financeiro por Pessoa Física e/ou Jurídica

O Grupo Assistencial e Filantrópico Joanna de Angelis apoia a Entidade com voluntários e doadores,
somando esforços em vários trabalhos da Casa.

Santo André, 10 de fevereiro de 2021

ASSINATURA DO (A) RESPONSÁVEL LEGAL

ASSINATURA DO (A) TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL
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