
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SETOR:  
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULO – SCFV  

PERÍODO:  

JANEIRO A DEZEMBRO DE 

2019 

 

TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL:  
Nayara Dayne Marques - CRP 08185 
Maria Simone Moraes - CRESS: 7426 
Glaucia Azevedo Arruda - Pedagoga 

História do coração: “Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus 
olhinhos ou alguém ver o meu rostinho eu estava num lugar especial, 
que Deus fez para mim cercado de amor”. Chamo-me Pedrinho nasci 
com 33 semanas, pesando apenas 2.090 k 44 cm. A minha chegada 
nesse mundo foi cheia de emoções, logo que cheguei aqui tive 
pneumoperitônio, malformação no estômago, em decorrência dessa 
dificuldade fiquei 19 dias na UTI. A minha luta pela vida estava apenas 
começando, passei mais 15 dias em coma induzido, adquiri uma 
bactéria hospitalar. Fui para a enfermaria, aqueles dias no hospital tive 
insuficiência respiratória e hemorragia intracraniana grau 2. na cabeça, 
fiquei um mês e 15 dias internado.  No ano de 2019 tive a oportunidade 
de conhecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  foi 
um grande presente de Deus na minha vida, ganhei leite e presentes, fiz 
sessões de fisioterapia motora e estimulação precoce. Hoje estou com 
11 meses. As minhas mãos eram tão pequeninas e os meus pezinhos 
inseguros, mais no peito meu coraçãozinho já mostrava o milagre do 
nascer, do viver, do existir outra vez aconteceu.” Eu sou o milagre da 
vida, milagre da criação, com Deus sim eu quero crescer, pois ele quem 
me fez nascer”. 

2. OBJETIVO: Prestar atendimento em apoio 

sócio educativo para crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos em suas famílias; 
buscando fortalecimento da cidadania, o 
desenvolvimento da sociabilidade, a prevenção 
e atenção de situações de risco social. 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2019:  

 Escuta Qualificada: realizamos escuta em 100%. 

 Atendimento Emergencial 95%. 

 Psicoterapia em Grupo: Famílias do projeto e comunidade em 100%.  

 Encaminhamentos: trabalhamos em parceria com a rede socioassistencial com 100% 

 Visitas Domiciliares: realizamos 95% 

 Busca Ativa: Foi realizado a Busca em parceria com a rede em 95%. 

 Encontro de Vivências e atividades nas faixas etárias propostas: realizado em 100%. 

 Parcerias com o CETAM, UEA, Mesa Brasil, UFAM, SEBRAE, Conselho Tutelar, AISEC. Realizadas 
 

3. AÇÕES REALIZADAS:  
1. Escuta Qualificada – 250 usuários 
2 .Atendimento Emergencial – 110 (Carrinho, colchão, roupa, higiene, material escolar, mochila, fraldas) 

      3. Psicoterapia Breve – 80 atendimentos 
4. Encaminhamentos – 60 para rede socioassistencial 
5. Visitas Domiciliares - 84 
6. Busca Ativa – 24  
7. Grupo de Crianças até 06 anos – 90 crianças em 200 encontros. 
8. Grupo de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos – 75  Adolescentes em 200 encontros. 
9. Grupo de Adolescentes de 15 a 17 anos – 25 – 14 encontros 
10. Grupo de Jovens – 15 mães/ 12 encontros – 320 jovens formados em informática pelo CETAM 
11. Grupo de Idosos – 30 idosos em 40 encontros. 
12. Nutrir para Viver – 70 crianças de baixo peso em encontro mensal – 15 encontros 
13. Doação de 1.070 Cestas Básicas no ano, Distribuição de 100 Chester pelo Mesa Brasil no Natal 
14. Enxovais entregues – Outubro a Dezembro – 20 
15. Banda de Música – 15 crianças em 12 encontros. 
16. Conscientização ambiental – Horta feita pelas crianças, com orientação da engenheira agrônoma 
17. Curso Profissionalizante com o SEBRAE – 50 alunos em 2 turmas de 25. 
18. Transformando casas, Restaurando vidas – 7 casas para chamar de meu lar 
19. Ação de Cidadania – 1 -  250 atendimentos 
20. Eventos em datas Comemorativas – 8 ações  
 

  

5. PROJETOS PARA 2019:  
 Dar continuidade aos projetos de 2019; 

 Buscar novas parcerias para as oficinas e doações; 

 Fábrica de sonhos (Fábrica de enxovais, Banda Musical, JiuJitsu, Ballet, Fabrica de Línguas, Fábrica artesanato, 
Refriteca, Hospital dos Brinquedos, Informática, Horta no lar, Confraria do Sabor com vendas e aulas); 

 
 
 


