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1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO:  
Muitos foram as histórias vindas com as crianças acolhidas neste 
ano, porém uma, deixou toda equipe do Lar muito sensibilizados. 
Foi a História do Marquinhos (nome fictício), com apenas 2 anos, 
no quadro de desnutrição grave, sofria maus tratos e tortura 
através da restrição alimentar, violência físicas e emocionais, em 
estado lamentável, seu olhar era de inocência, e seu corpo 
gritava adormecido pela dor. E as dores vividas eram 
indescritíveis com fraturas calcificadas nas costelas, e crânio, 
mãos e pernas enfraquecidas pelas cordas que o mantia 
amordaçado. Seu quadro geral era de entristecer a alma.  
No Lar Batista Janell Doyle encontrou aconchego do amor, uma 
cama limpinha, boa alimentação médicos especialistas. E tudo foi 
contribuído para reconstrução de uma criança feliz, aprendeu a 
ser forte e segue cheio de esperança. Ainda carrega suas dores, 
mas além disso leva consigo muito mais amores que aqueceu a 
sua vida. Hoje declaramos com alegria para o Senhor “Aqui está 
a criança que nos confiou”. 

2. OBJETIVO: Ofertar Acolhimento 

Institucional, a crianças e adolescentes, afastados 
do convívio familiar por meio de Medida Protetiva, 
através de ações que garantam o atendimento 
integral, de modo a favorecer o fortalecimento da 

cidadania, autonomia e reinserção familiar.  
 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2018:  

 Vivencia em Família: realizamos em 100%. 

 Projeto FAMÍLIA ACOLHEDORA: Implantado, com Fomento firmado em 2019 

 Projeto Laço de Família: Famílias participantes em 70% (observado crianças sem referência familiar)  

 Projeto Médico Solidário: realizamos 100% 
 

3. AÇÕES REALIZADAS:  
1. Entrada de Crianças e adolescentes no Acolhimento Institucional ....................................................................................65 
2. Saída de Crianças no Acolhimento Institucional ............................................................................................................... 35 
3. Média de crianças com permanência mensal na Instituição...............................................................................................24 
4. Retorno a família biológica................................................................................................................................................. 23 
5. Inserção em família substituta (adoção)............................................................................................................................ 12 
6. Óbito de crianças................................................................................................................................................................00 
7. Acolhimento, Recepção, e integração de crianças/adolescente através de atividades individual/grupo.........................  319 
8. Assistência aos familiares dos acolhidos   .......................................................................................................................  263 
9. Reunião junto à equipe técnica...........................................................................................................................................14 
10. Visitas Domiciliares.............................................................................................................................................................33 
11. Encaminhamento para inserção de famílias em projetos sociais, geração de renda e outros.......................................... 29 
12. Atendimento a casais habilitados ä adoção e pretensos adotantes.................................................................................. 06 
13. Comemoração dos aniversários de Criança e Adolescentes acolhidos ............................................................................36 
14. Atendimento na área de Saúde ......................................................................................................................................   552 
15. Elaboração de Sumários e Pareceres sociais....................................................................................................................336 
16. Inserção na Rede Pública Educação Regular ....................................................................................................................29 
17. Atividades Lúdicas, recreativas e Passeios........................................................................................................................12 
18. Visita técnica para discussão dos casos no Juizado da Infância e da Juventude..............................................................06 
19. Transferência de crianças a outras instituições .................................................................................................................00 
20. Atendimento e / ou orientações aos funcionários...............................................................................................................12 
21. Supervisão de Estágio........................................................................................................................................................16 
22. Audiências Concentradas ...................................................................................................................................................04 

Rodas de Conversa e Grupo de apoio familiar 00 

Audiência Concentrada 2º fase 00 

Orientação e Encaminhamento para rede de serviços locais com resolutividade  01 

Consultas pediátricas  17 

Atendimento na área saúde (vacinas, exames, dentistas...) 39 

Internações  00 

04 
  

23. c 

24. 15 

25.  

5. PROJETOS PARA 2019:  

 Dar continuidade aos projetos de 2018. 

 Implantar o Projeto “Qualificar Janell”, visa ofertar o Curso de Cuidador, em parceria com o CEBRAC, a toda 
equipe de cuidadores que atuam no Lar Batista Janell Doyle. 

 Ofertar trimestralmente o Programa “Cuidando do Cuidador”, com a meta de incluir um profissional de 
psicologia para atender a equipe.  

 Desenvolver o Projeto “Laços de Família” são encontros vivenciais, com proposta de desenvolver junto a 
familiares e responsáveis pelos acolhidos, momentos de habilidades e competências em família. 

  Habilitar famílias para atender o Projeto Família Acolhedora.  

 Workshop “A voz do Adolescente” – trabalhar a autonomia enquanto acolhido.  
 
 


