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 Relatório de Atividades/2013 
SETOR: 
GER. ADM. FINANCEIRA 

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2013 
 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: CRA 6418/RP 
         KÊNIA NOBRE FERREIRA 
 

                                    ANO 2013 – ANO DE COLHEITA  
 O ano de 2013, nossos 17 anos! Foi mais um ano de colheitas, 
frutos de sementes que foram plantadas ao longo de anos. Com 
grandes dificuldades, porém contabilizamos muitas vitórias! 
Convênios tão esperados, SEMED, FPS, VEMEPA, Eventos 
significativos para captação de recursos. Feijoada do Bem e 
Você também Pode Brilhar, Campanha Lugar Um Lugar Seguro 
e Bazares. Deus nos surpreende e nos abençoa! 

2. OBJETIVO: Administrar o Setor Financeiro e de RH com o 
propósito de suprir e manter a rotina diária, implantada dentro dos 
padrões estabelecidos por Lei que nos regem. 

3.  PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:  
1. Devocional Diário no Setor; 
2. Negociações de Parcelamento e Quitação de 14 Rescisões Trabalhistas junto ao Sindicato; 
3. Representação no Ministério do Trabalho de Ação Trabalhista; 
4. Reunião Mensal com todos os Funcionários com comemoração dos aniversariantes (Devocional, Rotinas); 
5. Gestão na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Bloqueio Judicial indevido. (Concluído com abatimento  

do valor bloqueado no parcelamento existente); 
6. Gestão Receita Federal (cancelamento e novos parcelamentos da divida do INSS); 
7. Acompanhamento e conclusão da Fiscalização do Ministério do Trabalho; 
8. Conclusão do processo do terreno na Prefeitura. Documento Lavrado e Escriturado, Custo Zero; 
9. Preparação documental para Entrada nos Convênios dentro das novas normatizações; 
10. Prestação de Contas de Convênios - SEAS – SEMASDH – VISÃO MUNDIAL; 
11. Conclusão Processo de Isenção de IPVA; 
12. Imunidade do IPTU;  
13. Planejamento Financeiro com Provisões e Previsões de Pagamento; 
14. Atendimento a visitas, visando à captação de novos parceiros; 
15. Solicitação, Recebimento e prestação de Contas Convênio Vemepa (02 Aparelhos de Ar Cond. e 10 Berços); 
16. Solicitação, Recebimento Convenio FPS (Carro Boxer com 16 lugares); 
17. Solicitação, Recebimento e prestação de Contas Parcial Convênio SEAS;  
18. Continuidade de Gestão no Processo CEBAS – Receita Federal (Concluída a Resposta Jurídica); 
19. RH - treinamento de três funcionárias; 
20. Realização de Palestra Planejamento Financeiro - Escola de Pais; 
21. Gestão no Bradesco para redução de tarifas bancárias. 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2013: 
 Realizada troca do Programa de Gerenciador Financeiro (On line); 
 Conquista de 04 novos Padrinhos (Assessoria Contábil, Segurança Patrimonial, Parceria com Hospital 

Militar, Aika Distribuidora); 
 Conclusão de diversos processos. (Documento Terreno, Vendas dos carros);  
 Realizada entrada no Processo do Corpo de Bombeiros. 

5. PROPOSTAS PARA 2014:  
 

 Conclusão Processo Corpo de Bombeiros; 
 Continuidade da implantação do Programa On Line; 
 Redução do custo da Folha de Pagamento. 

 
 
 

“ Lança teu pão sobre as águas 

e depois de muitos dias o 

acharás”. Ec 11.1 
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 Relatório de Atividades/2013 
SETOR: 
PEDAGOGIA 

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2013 
 

TÉCNICA RESPONSÁVEL:  
GLAUCIA ARRUDA - PEDAGOGA 
 

HISTÓRIA DO CORAÇÃO: Quando *Maria chegou ao abrigo, apesar 

de ter uma idade avançada, não sabia ler nem escrever.  

Chegou até a mim e disse: Tia eu já tenho 12 anos e não sei ler nem 

escrever, quero muito aprender. Depois dessa fala, comecei a 

acompanhá-la mais de perto, juntamente com sua professora. 

Refletia muito sobre a negligência da família com ela. 

Saímos em busca do tempo perdido. Em apenas 02 meses estava 

lendo. Que alegria! *Maria estuda em uma escola Municipal, 

frequentando a Turma Acelerado com boas notas e muitos elogios. Já 

retornou ao convívio da família, desta vez com uma tia que adquiriu 

sua guarda.                                                                             *nome fictício 
 

 

2. OBJETIVO Criar condições para o desenvolvimento integral das crianças. Uma prática educativa que propicie o 

desenvolvimento de cada capacidade: física, afetiva, cognitiva, ética, de relação interpessoal e social. Considerando as diferentes 

habilidades, interesses e maneiras de aprender de cada um, buscando estimular suas potencialidades. Valorizando a educação 

religiosa, como parte integrante nesse processo.  

 

3. AÇÕES REALIZADAS 
1 – Crianças matriculadas........................................................................................................................................... 117 
2 – Reunião de pais ...................................................................................................................................................... 04 
3 – Curso de capacitação para professores................................................................................................................... 03 
4 – Palestras para os pais.............................................................................................................................................. 05 
8 – Passeios culturais.................................................................................................................................................... 08 
9 – Aulas e atividades extraclasse............................................................................................................................... 345 
10 – Atividades com as crianças dirigidas por voluntários........................................................................................... 15 

11 – Atendimento individual as famílias da creche...................................................................................................... 15 

12 – Apresentação das turmas, explorando as datas comemorativas......................................................................... 29 

13 – Palestras na Escola de Pais.................................................................................................................................... 02  

 

 
4. AVALIAÇÃO 2013: 
 

1. Recebemos os computadores para montar a sala de informática, em andamento. 
2. Nossa Educadora Cristã fez o curso de Libras.   
3. Trabalhamos o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos professores, através de oficinas, objetivando o 

melhor manejo com as crianças! 
 

 

5. PROJETOS PARA 2014:  
 PASSEIOS CULTURAIS: Para que possamos desenvolver melhor o aprendizado de nossas crianças e que elas 
possam conhecer sua cidade a cultura do seu povo. 6 ao ano. 

 A cada último dia do mês teremos a comemoração dos ALUNOS ANIVERSARIANTES. 10 comemorações. 

 Mensalmente será trabalhado um TEMA TRANSVERSAL, COM ÊNFASE LUDICA. 10 oficinas.  

 SÁBADO ANIMADO, teremos a presença do professor de Educação Física fazendo atividades diversificadas 
com nossas crianças, criando assim um ambiente de lazer e educação em todos os sábados do ano. 

 BRINQUEDOTECA: Montagem da brinquedoteca para uso das crianças acolhidas! 
 

 



 

 
 
 

    
 

    

 
     1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO 
      Aline*chega ao Lar com seus 04 irmãos por motivo de abandono/maus tratos, a mãe deixava as 
crianças sozinhas em casa. Quando chegou, Aline ainda mantinha o bom humor e manifestava 
bastante preocupação com os irmãos menores. Iniciamos a assistência psicológica individual e nos 
grupos operativos, onde pudemos constatar ampla evolução nos aspectos emocionais das crianças.  
Aline se destaca por ser uma criança que mantem a autonomia e autoestima elevada, acima de todo 
sofrimento vivenciado com sua família. Agradecemos ao Senhor pela vida preservada dessa criança e 
de seus irmãos que estão conosco, dando a possibilidade de ampliar nossos conhecimentos diante 
dessa realidade social. Amém.                                                                                                      
                                                                                                                                        *(nome fictício) 
  
 

 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2013 

    2. OBJETIVOS       
 O Serviço de psicologia tem por objetivos atender e acompanhar de forma preventiva e curativa a demanda institucional, tendo como 
principal foco, o acolhimento infantil e assistência aos familiares, além do quadro funcional e o publico alvo assistido pelos programas 
desenvolvidos pela instituição. Realiza ações integradas aos Serviços de saúde, social, pedagógico e de educação cristã.  
 
 
 
 

  
 

  PROJETO CUIDANDO E ACOLHENDO desenvolvido em 80%. 
  ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS, junto às crianças acolhidas, famílias através das Rodas de família, bem como 

funcionários e a comunidade do Projeto Nutrir para Viver; 
 SONHO DE ANIVERSÁRIO: Realizamos 03 aniversários trimestrais das crianças acolhidas, com ajuda de padrinhos e 

colaboradores; 
 CAPTAÇÃO DE RECURSOS: Visita a 02 empresas para captação de recursos financeiros.  
 BAZAR DE USADOS: Ampliamos nossas atividades no Lar através do planejamento e ações em conjunto com o setor de 

Enfermagem, contribuindo na organização, distribuição e vendas de itens no Bazar de Usados para captação de recursos 
financeiros junto à comunidade do Mauazinho. 

 

 

 

 

 

 

Período: 
Janeiro a Dezembro/2013 
 

     Responsável: 
      Marilene C. do Nascimento  
      CRP 20/02292 
 

                                            

 Setor: 
 Psicologia 

5. PROJETOS PARA 2014 
 

 CUIDANDO E ACOLHENDO: Dar continuidade as atividades do Projeto Cuidando e Acolhendo 
 SONHO DE ANIVERSÁRIO: realizar 4 festas trimestrais. 
 FAZENDO MINHA HISTORIA: Montagem de um álbum com registros fotográficos e escritos da história de cada criança. 
 LAR DE MENINA: Inicio e desenvolvimento do projeto direcionado para as adolescentes acolhidas, visando o bem estar físico, 
pessoal e emocional, socialização e relacionamentos interpessoais. 
. FAMILIA, UM PLANO DE DEUS: Projeto desenvolvido junto à família, em conjunto com o setor de Educação Cristã e Serviço 
Social do Lar. 

 
  

       
         3. AÇÕES REALIZADAS 
 

1. Assistência psicológica junto às crianças acolhidas individual/ grupal com participação de 06 estagiários..........................3801 
2. Assistência psicológica aos familiares das crianças acolhidas (Individual/Roda de Família)...................................................152 
3. Atendimento psicológico aos funcionários e seus familiares......................................................................................... ............147 
4. Reunião junto à equipe técnica.................................................................................... .................................................................76 
5. Supervisão de Estagiários (numero de encontros de supervisão)...............................................................................................141 
6. Elaboração de relatórios, pareceres, laudos e encaminhamentos.................................................................................................58 
7. Orientação a casais habilitados e pretensos adotantes............................................................... ...................................................10 
8. Elaboração e execução de projetos (Cuidando e Acolhendo)......................................................................................................03 
9. Atendimento Psicológico na Admissão e desligamento...............................................................................................................15 
10. Acompanhamentos domiciliares...................................................................................................................................................05  
11. Acompanhamento a visitantes no Lar...........................................................................................................................................22 
12. Apoio a Captação de recursos (Bazar)..........................................................................................................................................14 
13. Palestras e Cursos de capacitação (Funcionários, Comunidade do Projeto Nutrir para Viver e Programa Maternidade 

Saudável).................................................................................................................................................................. .....................10 
14. Planejamento das atividades Institucionais (eventos)...................................................................................................................64 
15. Acompanhamento a profissionais especialistas de saúde.............................................................................................................39 
16. Realização de Aniversários das Crianças Acolhidas..................................................................................... ...............................06  
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Relatório de Atividades/2013 
Setor: 
 

Período: 
Janeiro a Dezembro/2013 
 

Técnico (a) Responsável: 
 Enf.Cinthia Batista - Coren166651 
 Téc. Enf. Rosilene Araújo - Coren480928 
 

    2. OBJETIVO: 
O serviço do setor de saúde tem por finalidade oferecer um atendimento diferenciado e humanizado à demanda organizacional e em especial as crianças 

assistidas pelos Programas Abrigo, Creche e Sócio-familiar.  Em nossa pratica diária procuramos suprir as necessidades de saúde de nossas crianças de 

maneira individualizada, ate o retorno ao convíviofamiliar de origem ou a inserção em uma nova família. 

 

 

 

 
 
 
 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2013: 

 O projeto Gotinhas de Educação foi realizado com sucesso, tivemos a participação de todas as 
crianças acolhidas com o total de 11 oficinas. 

 Desenvolvemos o projeto Nutrir pra Viver, onde assistimos a 10 crianças prematuras e desnutridas. 
 Realizada a captação de recursos através do bazar de usados, com um total de 14 bazares. 
 

5. PROJETOS PARA 2014: 
 

 PROJETO NUTRIR PARA VIVER, com a finalidade de assistir 10 crianças prematuras e /ou 
desnutridas ou ainda com enfermidades crônicas. 

 PROJETO GOTINHAS DE EDUCAÇÃO, promoção de bons hábitos, visando à melhoria da qualidade 
de vida das crianças, com 11 oficinas de educação em saúde. 

 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA para os cuidadores em 6 encontros anuais. 
 QUALIFICAÇÃO DA COMUNIDADE, mães da comunidade com 2 cursos de berçaristas por ano. 

 
 

. 

3. AÇÕES REALIZADAS (QUANTITATIVO): 

1. Consultas pediátricas ..............................................................................................................................................................................................  359 
2. Consultas Especializadas..........................................................................................................................................................................................62 
3. Imunizações realizadas.............................................................................................................................................................................................112 
4. Tratamento dentário...................................................................................................................................................................................................08 
5. Exames realizados......................................................................................................................................................................................................94 
6. Cuidados de enfermagem( curativos, injeções, etc.)...........................................................................................................................................  432 
7. Acompanhamento de Crianças em hospitais, pronto – socorros.........................................................................................................................17 
8. Internações.................................................................................................................................................................................................................14 
9. Obitos..........................................................................................................................................................................................................................--- 
10. Visitas domiciliares (Creche, Abrigo e Nutrir pra viver).........................................................................................................................................03 
11.  Avaliação física de crianças abrigadas...................................................................................................................................................................43 
12. Reunião com a equipe técnica para discussão de procedimentos na instituição...............................................................................................06 
13. Atendimento a famílias socialmente privadas em necessidades básicas..........................................................................................................300 
14. Palestras capacitação e encontros com colaboradores.......................................................................................................................................04 
15. Atendimento defisioterapia ..................................................................................................................................................................................  20 
16. Atendimento de fonoaudilogia................................................................................................................................................................................12 
17. Cirurgias.....................................................................................................................................................................................................................01 
18. Dia da Saúde..............................................................................................................................................................................................................01 
19. Palestras na Escola de Pais.....................................................................................................................................................................................03 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. HISTÓRIA DO CORAÇAO  

Viver experiências com as crianças é vivenciar a cada dia a Ação de Deus! 
Recebemos uma mãezinha trazendo um bebê desnutrido, *Emanoel com 4,498kg 
já com quase 2 anos. Demos suporte emocional, alimentação e buscamos facilitar 
suas consultas, sua mãe aderiu muito bem ao tratamento e se esforçou bastante. 
Ficamos impressionadas com o ganho dessa criança, em um mês ele ganhou 
1,900Kg. Assim vimos Emanoel renascendo para vida! Senhor, somos gratos! 

                                                                                                  *Nome fictício. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relatório de Atividades/2013 
SETOR: 
COMITE SETORIAL 
DE AÇÃO SOCIAL 

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2013 
 

RESPONSÁVEL: 
Pr Sergio Felizardo de Oliveira 

Sr. Presidente da CBA, Irmãos Convencionais e demais pessoas 
presentes nesta Assembleia, em nome do Comitê do Lar Batista 
Jannel Doyle, saúdo a todos com a Maravilhosa Paz do Nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo. 

 Primeiramente Quero expressar uma palavra de reconhecimento do 
quanto o Senhor nos tem  auxiliado neste tempo de extrema 
dificuldade pela qual nossa nação tem passado e consequentemente 
todas as instituições que dependem da graça de terceiros. Todavia é 
mister ressaltar que mesmo diante de todas as barreiras e 
dificuldades, podemos apresentar aqui um relatório que muito nos 
alegra, devido as grandes superações que tivemos, das quais 
podemos destacar: A diminuição relevante de nossa folha de 
pagamento devido o convenio com a SEMED; a adesão de novos 
parceiros; o Marketing profissional em todos os meios de 
comunicação; o reconhecimento de entidades governamentais, 
mantendo-nos como uma das instituições de referencia no âmbito 
social; a continuidade do projeto transparência;  a grande aceitação 
do Lar Batista por toda a sociedade Manauara. Empresas e 
Denominações  tem visto no Lar, um investimento Eterno e Lucrativo, 
por tratar-se de algo divino com finalidade nobre. Vale ressaltar que 
todas essas vitórias ainda não são suficientes pra sanar todas as 
necessidade do Lar, por este motivo precisamos buscar mais parcerias 
no sentido de estabilizarmos as finanças. 

Expresso também meu agradecimento Primeiramente a Deus, que 
nos motivou a lutar por nossos ideais, a todos os Membros do nosso 
Comitê, sem esquecer do nosso antecessor Diac. Ivan Lima e todas as 
Igrejas que de forma gloriosa nos auxiliaram nas diversas áreas de 

acompanhamento do Lar Batista. 

Quero finalizar esta palavra convocando nossas igrejas a participarem 
mais da vida do Lar, no sentido de se mobilizarem afim de fazerem 
também a sua parte, pois o Lar Batista é Nosso! 

“Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Amor de Deus o Pai, e a 
Comunhão do espírito Santo sejam conosco. Amem! 

                                                      Pr. Sergio Felizardo de Oliveira 

                                                                                       President
e do Comite do lar Batista 

 
 

REUNIÕES 
TÉCNICAS 
 

Foram feitas 5 reuniões no 
ano convencional. 

 
 

 

RECOMENDAÇÕES DA 85ª  ASSEMBLEIA DA CBA 
 
1. Que o Lar continue buscando ampliar a participação de nossas igrejas no dia-a-dia do Lar.  

O Lar visitou quatro igrejas que geraram oportunidade, com as crianças ou levando mensagem. 7 igrejas 
batistas realizaram visitaram ao lar.  

2.  Que seja inserido no calendário da CBA, que no mês de outubro de cada ano, por ocasião do 
aniversário do Lar Batista Jannell Doyle, seja considerado o mês da Ação Social e que haja o 
levantamento de uma oferta por todas as igrejas da capital e interior para o Lar Batista Janell Doyle 
O lar preparou uma campanha, Lugar Seguro. Enviou cartazes, e-mails e cartas às igrejas. 4 
igrejas enviaram ofertas. 

 

 

Composição do Comitê 
 
Pastor Sergio Felizardo 
Jardelson Pereira Sarmento 
Ana Maria Ferraz Afonso 
 
Suplentes 
 
Estelita dos Reis Maia 
Pr Edgar Silva Santos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relatório de Atividades/2013 
SETOR: 
DIREÇÃO 

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2013 
 

TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL: 
MAGALY ARAUJO / CRP 20.01730 
 

CONSTRUINDO UM LUGAR SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

Precisamos Construir um Espaço Emocional Seguro para Nossas Crianças e Adolescentes, um espaço 
onde estejam protegidas por pessoas que compreendam sua fragilidade e vulnerabilidade. Estamos 
trabalhando este tema até Outubro 2014, quando o LAR completa sua maior idade, 18 anos. Estamos 
trabalhando uma política de proteção, onde cada funcionário ou voluntário que fizer parte de nossa 
instituição estará assinando um compromisso de proteger as crianças.  
 
Vários EMBAIXADORES DO BEM, estiveram conosco emprestando sua imagem para o lançamento da 
campanha. Você também está convidado a Construir conosco um lugar seguro para Crianças e 
Adolescentes. 

AVALIANDO 2013 
Ano de conquistas em meio às lutas que sempre nos acompanham!  

 Tivemos um grande crescimento em nossas campanhas com um marketing profissional 
(Campanha Lugar Seguro, Feijoada do Bem, Fotos com Cacau Mangabeira).  

 Celebramos vários convênios trabalhados por anos, FPS para ganharmos a Boxer; SEMED, 
para funcionários e Merenda Escolar; SEAS financeiro; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
doação de moveis; VEMEPA doação de berços e ar condicionado; SEMASDH financeiro.  

 Apoio do Ministério Publico do Trabalho para pagamento de contas de energia; 
 Terreno do lar com titulo definitivo; 
 Imunidade do IPTU; 
 Nova Reforma com a construção do sonhado lactário, uma nova lavanderia, banheiros 

reformados, pisos trocados, pintura realizada. 

PLANEJANDO 2014 
 

 Celebrar Convênios: SEAS, SEMASDH, SEMED, SEMSA, VEMEPA, ASSEMBLEIA. 
 Reforma anual: nova brinquedoteca, guarda-roupas individuais, sala de informática, nova sala de 

Serviço Social, Secretaria da creche, gabinete dentário, troca de piso dos quartos; 
 Processo do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS; 
 Implantação da Política de Proteção à Criança e ao Adolescente; 
 Redução do Acolhimento para 20 crianças conforme determinação nacional para abrigos; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relatório de Atividades/2013 
SETOR: 
EDUCAÇÃO CRISTÃ 

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2013 
 

TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL: 
SUANNY MARTINS DE LIMA 
 

1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO: Este período foi o momento de 
arregaçar as mangas e colocar a mão na massa; sair do estado de inércia e 
mergulhar mais fundo; o Senhor nos disse “os campos estão brancos para 
ceifa” é hora de trabalhar! E diante disso conto-lhes a história de Lucas*; um 
menino que foi abandonado pelos pais e que guardava essa dor na alma, 
necessitado de ouvir do amor do Pai e conhecê-lo. Deus nos usou e nos fez 
ser benção na vida desse pequenino, que é d’Ele. Deus o curou e assim 
colocou um novo sorriso em seus lábios. O Senhor da ceara nos capacite para 
a boa obra ajudando-nos a construir um lugar seguro!Amém! (*nome fictício) 

 
 
2. OBJETIVO: A Educação Cristã tem como finalidade conduzir as crianças, 
famílias e colaboradores ao Salvador, a ouvir o evangelho (Mt.28.18); levando luz, 
aos que estão em trevas (Jo.8.12); a “água da vida” a quem tem sede (Jo.7.37) e “o 

pão da vida” a quem tem fome (Jo.6.35). Promovendo o crescimento espiritual de 

cada um, para que se tornem homens e mulheres com vidas dedicadas ao Senhor. 
Propagando a Palavra de Deus (II Tm.4.2), com a certeza de que Ela não volta 
vazia (Is.55:11). 

3. AÇÕES REALIZADAS:  
1. Devocionais (crianças) .....................................................................................................................204 
2. Devocionais colaboradores diurnos e noturnos .............................................................................037 
3. Cultos domésticos (crianças) ..............................................................................................................015 
4. “Família o Plano de Deus” acompanhamento pais e família ........................................................010  
5. Aconselhamento às crianças através do Projeto Calçada – bolsa verde ........................................036 
6. Aulas de Educação Cristã ..............................................................................................................105 
7. Evangelização em encontros e aconselhamentos com a comunidade...........................................046 
8. Kid’s club – encontros mensais com as crianças da comunidade ................................................011 
9. Cultos e idas a igreja. .....................................................................................................................044 
10. Doações de Bíblias – parceria com a SBB .....................................................................................1210 
11. Firmar parcerias com igrejas para efetivação do trabalho ..............................................................006 
12. Curso de libras na escola estadual augusto carneiro .....................................................................001 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2013: 
 Os devocionais e aulas com as crianças foram 100% realizados; 
 Realizamos devocionais com os funcionários em 80%; 
 Realizamos 03 encontros com funcionários e moradores da comunidade,  em Abril,  Maio e Dezembro; levando uma 

porção do Senhor, em todos tivemos a parceria de grupos de irmãos e amigos. Projeto 100% cumprido;  
 Aconselhamos e evangelizamos as crianças, funcionários e comunidade, 100% realizado; 
 Os encontros Kid’s Club, que acontecem uma vez por mês, com as crianças da comunidade, foram 100% realizados, 

com a presença de 80 crianças. 
 Tivemos nossos cultos domésticos em horário noturno 70% realizado, com um retorno de bom relacionamento com as 

crianças e cuidadores; 
 Firmamos parcerias com igrejas, amigos e outras instituições, das quais obtivemos doações de Bíblias e NT para 100% 

dos funcionários e crianças. 
 O Projeto “FAMÍLIA O PLANO DE DEUS” 100% realizado. 
 Curso de Libras 100% concluído. 

 

5. PROJETOS PARA 2014:  
 “UM LUGAR SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES” - Trabalhar sob este tema nos projetos e atividades 
pra 2014; 
 CAPTAÇÃO DE RECURSOS – Visitar igrejas evangélicas e buscar consolidar parceria, pra que se tornem igrejas 
madrinhas financeiras e/ou voluntárias; 
 O PROJETO “FAMÍLIA, PLANO DE DEUS” – Alcançar 60% dos pais e familiares de nossas crianças acolhidas, 
recebendo-os na 1º visita e os acompanhando em 10 encontros ao ano, abordando temas sobre famílias e evangelismo, no almoço 
em família. 
 Dar continuidade aos projetos de 2013 e ações realizadas. 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO 

 

Este ano vivenciamos história de Isabela*, que residia conosco desde março de 2010. Com  07 anos, 
sua mãe a levava para as ruas a fim de pedir dinheiro. Chegou ao acolhimento com comportamento 
indócil, fruto de uma família envolvida com uso e vendas de entorpecentes. Com o tempo, a 
convivência, aconselhamentos, atendimentos psicológicos e oração, foi tornando-se uma mocinha 
responsável, amável no falar e no agir. O Problema então era que sua família biológica não se 
interessava em tê-la de volta e continuava no tráfico, a adoção pouco provável, já com  10 anos de 
vida. Foi quando, neste ano, recebemos um casal habilitado, que encantou-se com Isabela, e sua 
história. Hoje ela já faz parte desta família (pai, mãe e irmã), e o que parecia ser o fim, tornou-se o 
começo de uma linda história. 
                                                                                                                           *Nome fictício. 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2013 

    2. OBJETIVO 
O Serviço Social através de sua prática interventiva assume o compromisso de diante dessa realidade 

complexa e permeada de multifacetas, possibilitar a compreensão e ser facilitadores da construção de novas 
perspectivas de vida a crianças e famílias com direitos violados. Temos buscado a Deus para direcionar todas as 
nossas ações e conseguimos alcançar sucesso, trazendo à vida de quem nos procura o amor, o respeito, a 
dignidade e a esperança. Acreditar que a convivência em abrigos é possível, que a instituição é efetivamente um 
espaço social de proteção e alternativa há milhares de famílias, faz com que nosso trabalho seja transformador. 

 

Período: 
Janeiro a Dezembro/2013 
 

Responsável: 
Ana Rebeca M. da Silva de Vilar 
Assistente Social - CRESS 3191 
 

Setor: 
Serviço Social 

5. PROJETOS PARA 2014 

 A 1ª Edição da Escola de Pais aconteceu nos meses de Setembro, Outubro e Novembro, com a presença de cerca de 50% 
dos pais das crianças da comunidade e 50% do acolhimento. Houve interesse e participação nas oficinas, sendo o objetivo 
alcançado. 

 As visitas domiciliares foram intensificadas, com 30% a mais que no ano anterior. Também o estímulo às visitas dos pais ao 
Lar. 

 Crachás de visitas confeccionados, gerando identificação e organização para os pais e/ ou responsáveis que realizam visitas 
às crianças. 

 Mini-banner informativo confeccionado, sendo enviado a alguns órgãos ou pessoas da rede através de email ou mídias sociais.  

 
 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO: Dinamizar o uso do crachá, para otimizar a identificação das famílias no espaço interno do Lar. 
 MINI BANNER: Intensificar a distribuição do mini-banner informativo para a rede de proteção a criança e ao adolescente. 
 ALMOÇO EM FAMILIA: Reunir em grupo, mensalmente  os pais das crianças acolhidas, objetivando sanar duvidas, 

compartilhar idéias e vivencias,  utilizando o momento de almoçar com seus filhos. Facilitanto assim o fortalecimento dos 
vínculos afetivos. 

 CRIANÇAS EM CASA: Dar continuidade ao acompanhamento nas residências, levando as crianças para visitas em suas casas. 
 Realizar acompanhamento quinzenal dos processos no Juizado da Infância e Juventude. 

      3. AÇÕES REALIZADAS 
 

1. Entrada de Crianças no Acolhimento Institucional ...................................................................................................................................43 
2. Saída de Crianças no Acolhimento Institucional ......................................................................................................................................43 
3. Média de crianças com permanência mensal na Instituição.....................................................................................................................30  
4. Retorno a família biológica........................................................................................................................................................................34 
5. Inserção em família substituta (adoção) ..................................................................................................................................................09 
6. Óbito de crianças......................................................................................................................................................................................00 
7. Atendimento aos pais / responsáveis......................................................................................................................................................134 
8. Entrevista e Cadastro Social (Acolhimento e demanda espontânea)......................................................................................................124 
9. Visitas Domiciliares...................................................................................................................................................................................34 
10. Encaminhamento para inserção de famílias em projetos sociais, geração de renda e outros..............................................................71 
11. Atendimento a casais habilitados à adoção e pretensos adotantes......................................................................................................62 
12. Orientação às crianças acolhidas..........................................................................................................................................................63 
13. Acompanhamento a crianças (Pronto Socorros, Hospitais, meios de comunicação, IML e outros).....................................................02  
14. Elaboração de Sumários e Pareceres Psicossociais..........................................................................................................................200 
15. Visita técnica para discussão dos casos no Juizado da Infância e da Juventude.................................................................................45 
16. Transferência de crianças a outras instituições ....................................................................................................................................00 
17. Atendimento e / ou orientações aos funcionários..................................................................................................................................64 
18. Estagiárias supervisionadas..................................................................................................................................................................04 
19. Audiências Concentradas da Justiça ....................................................................................................................................................04 

 
 

  

 Relatório de Atividades/2013 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relatório de Atividades/2013 
SETOR: 
SÓCIO FAMILIAR  

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2013 
 

TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL: 
MARGARETH OLIVEIRA DE SOUZA 
CRESS: 4499 

1. História do Coração:  
 
Raniely  chegou ao abrigo em uma manhã de muita chuva, ela chorava 
muito pois sua casa fora levada por um desmoronamento  naquele dia. 
Com muito carinho acolhemos a ela e sua família.  Fizemos uma força 
tareja com doação de alimentos, roupas, colchão e outros. Com a ajuda 
da defesa civil conseguimos coloca-la em lugar seguro. Hoje ela agradece 
pelo Programa do Lar com as famílias da comunidade e por ter sido 
presente em sua vida.     

 

2. OBJETIVO: Levar Jesus ás famílias. Promover a inclusão social e 
comunitária de famílias em situação de vulnerabilidade pessoal e social. 
Objetivos Específicos: 

 Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da 
sua qualidade de vida. 

 Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e 
serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na 
rede de proteção social de assistência social. 

 Trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 
através dos grupos de vivências. 

 

3. AÇÕES REALIZADAS:  
1. REFORÇO ESCOLAR (1º SEMESTRE)............................................................................................................................  120 
2. REUNIÕES DO MATERNIDADE SAUDÁVEL (20 ADOLESCENTES).......................................................................  060 
3. OFICINAS COM AS MÃES................................................................................................................................................ 060 
4. KID´S CLUBE....................................................................................................................................................................... 011 
5. ENCAMINHAMENTOS PARA O PROJETO NUTRIR PARA VIVER............................................................................ 048 
6. FAMÍLIAS ATENDIDAS EM SINISTROS........................................................................................................................  318 
7. MONITORAMENTOS (600 CRIANÇAS)..................................................................................................................,.....  3000 

 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2013: 
 O reforço proporcionado para as crianças foi realizado em 70% da meta; 
 Atividades com adolescentes grávidas 90%; 
 Conseguimos 60 encontros com as mães das crianças atendidas, 100% ;  
 Realizamos mensalmente atividades recreativas com as crianças, inclusive as datas comemorativas 100%; 
 Todas as famílias foram atendidas durante os 12 meses do ano. 100%  
 Conseguimos fazer visita domiciliar 04 vezes no ano às 600 crianças atendidas pelo projeto, 100%; 
 Oficinas levadas às escolas da comunidade, foram realizadas em 80%. 

 

5. PROPOSTAS PARA 2014:  
 600 CRIANÇAS: Atualizar o cadastro de 600 crianças da comunidade, sendo 300 famílias. 
 CURSOS PROFISSIONALIZANTES: Realizar Curso 05 cursos profissionalizantes para geração de emprego e renda; 
 ESCOLA DE PAIS: Realizar 10 encontros mensais com as famílias com os temas da escola de pais. 
 KID´S CLUB: Dinamizar o encontro com as crianças envolvendo grupos de artes das igrejas. 
 MATERNIDADE SAUDÁVEL: 20 Adolescentes grávidas se reunindo semanalmente. 

 


