




ANO 2021
90 EDUCANDOS MATRICULADOS:

06 a 08 anos: 25
09 a 11 anos: 39
12 a 14 anos: 26

09 educandos completaram 14 anos até dezembro de
2021 e foram encaminhados à Modalidade II do SCFV.

Aderiram: 05
Não aderiram: 04



Eixos:
Convivência Social.
Participação.
Direito de Ser.

Temas transversais:
Infância/Adolescência;
Direitos Humanos e
Socioassistenciais;
Meio Ambiente;
Cultura. 

Percursos executados:
Pacto de Convivência;
Meio ambiente e Saúde;
Diversidade cultural na
convivência do território. 



   No ano de 2021 as atividades foram desenvolvidas de
forma remota, presencial com o público prioritário e
após um período se estendeu a todos que quiseram
vir presencialmente, com atendimento duas vezes na
semana, por um período de 1 hora e 45 minutos com
cada grupo, conforme Plano de Ação Covid-19.



Em relação as atividades propostas pela Instituição
no início do ano em torno de 60% das crianças
retornaram ao atendimento presencial, e após um
período as famílias foram manifestando o desejo de
enviar seus filhos para as atividades.

Vemos isso como positivo pois quando estão na
instituição conseguimos identificar situações de
desproteção por meio se suas falas informais no
refeitório, roda, acolhida e atividades onde
podemos articular ações de prevenção a essas
desproteções.



A pandemia trouxe uma maior aproximação das
famílias em relação as atividades enviadas, onde a
interação familiar foi essencial para sua realização, as
atividades foram realizadas junto com os responsáveis
que optaram por não enviar os filhos para o
atendimento presencial e, consequentemente, houve o
fortalecimento de vínculos familiares.



   Os avanços se destacam pela aproximação com os usuários
e o fortalecimento dos vínculos com a Instituição, tanto as
crianças, adolescentes e famílias, poder ofertar espaços de
escuta pela prestadora de serviço da Psicologia, e por existir
um trabalho interdisciplinar é um grande ganho para a equipe
e para as famílias, pois nos ajuda a identificar as causas das
situações de violação de direitos e traçar estratégias de
encaminhamentos com a rede, que facilita a articulação.

POTENCIALIDADES:



     A pandemia trouxe uma maior aproximação das famílias
devido aos benefícios eventuais que foram distribuídos
como cartão alimentação, PAA e cestas básicas. 

 Mantivemos a articulação com as escolas para
permanência de alguns educandos nos estudos, acesso à
escola, apoio na aquisição (vale transporte), também nas
provas de recuperação, orientando as famílias para que
enviassem os filhos para não perder o ano letivo. Também
fomos apoio as famílias na aquisição de documentos tais
como CPF e RG, realizando o agendamento. 

POTENCIALIDADES



Atendimento aos educandos com retornos gradativos.
Atualizações de decretos referente as orientações do
covid-19. 
Relaxamento com as medidas de proteção após os
adultos receberem a vacina.
As crianças e adolescentes tiveram dificuldade de ficar de
máscara.

DIFICULDADES:



(10 horas semanais)



Atendimento individual ao educando: 23
Atendimento individual à família: 37
Atendimento em grupo com educandos: 15
Atendimento em grupo com famílias: 7
Atendimento remoto com famílias: 11
Encaminhamentos: 7 (CAPS-I, CAPS-AD, UNIFIL, PITÁGORAS)
Participação em estudo de casos: 12
Planejamento: 12
Visitas: 7
Sugestão de articulação com o Conselho Tutelar: 5
Escuta e mediação com a Equipe: 3



     Em análise geral o serviço da psicologia tem
contribuído muito para a estratégia de ações e
intervenções das vulnerabilidades e desproteção social
o olhar aprimorado ao sofrimento e déficit intelectual,
cognitivo e até mesmo mental possibilita a equipe
desenvolver estratégia e principalmente tato ao tratar
as demandas com o público citado, o que causa efeito
afetivo aproximando os Educandos da instituição com
um comportamento de confiança e credibilidade.



          Para o ano de 2022, será proposto um olhar mais
atento aos encaminhamentos realizados no ano 2021;
atendimento em formato de grupo para pais e
responsáveis; bem como a retomada dos grupos
multifamiliar; visitas domiciliar aos casos que não
estamos atingindo a  presença  dos responsáveis nas
propostas e grupos em alguns casos nem mesmo no
individual, para esse público será pensada estratégias
de atendimento com a rede de serviço
socioassistencial.





RESULTADOS ALCANÇADOS

  Ainda que a situação de isolamento social e o
atendimento remoto se fizeram presentes nesta ocasião, a
atuação do Serviço Social em garantir o acesso do usuário
ao serviço e direitos sociais, promovendo o
acompanhamento familiar junto ao CRAS e articulações
em rede.



 A atuação articulada em casos atendidos pela OSC e
serviços da rede, demonstraram impacto positivo na
perspectiva do plano de intervenção no acompanhamento
dos casos dentro do PAIF e PAEFI. O monitoramento articulado
é de alta relevância e garante aos serviços a oferta de
atendimento qualitativo e vigilância socioassistencial. Neste
período o fornecimento de kits alimentação também
colaboraram para a redução de impactos que permeiam
questões da fome já que, em decorrência da pandemia,
muitas famílias perderam seus empregos e muitas vezes, a
cesta básica garantiu o acesso a alimentação não somente
do educando e sim, de sua família.



DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Atendimentos Sociais Presenciais__________________
Atendimentos Sociais Remotos____________________ 
Articulação com a Rede de Serviço _________________ 
Busca Ativa____________________________________  
Encaminhamento de educandos____________________
Encaminhamento para serviços____________________
Encaminhamentos - Comunidade___________________
Encaminhamentos para Cad. Único_________________ 
Estudos de caso com a Rede de Serviços____________

70
46
46
14
46
04
02
51
10



Estudos/Discussão de casos com Equipe____________
Envio de Informativos____________________________
Fornecimento de Kits Alimentação OSC_____________
Fornecimento de Kits Alimentação PML_____________ 
Fornecimento de Kits PAA________________________
Fornecimento de Kits Higiene e Limpeza_____________
Cestas Básicas entregues a usuários do CRAS________
Participação em Reuniões Externas_________________
Visitas Domiciliares______________________________

20
23

529
60

468
61
11
42
47



SCFV
Rede
CMDCA
CMAS
Rede 3º Setor
Nota Faz o Bem 





“Espaço Educativo e Rotina: Categoria
pedagógica de convivência e
múltiplas aprendizagens” e "Práticas
Restaurativas, Mediação de Conflitos
e concepção e prática."

Palestra sobre o ECA. Justiça Social e
os direitos da Infância do Paraná.

Planejamento e avaliação.

Espaço de escuta e mediação.

Live sobre Trabalho Infantil.

CAMAR - "Práticas restaurativas:
consolidando um ambiente saudável"
e "design thinking e direitos humanos:
caminho para a criação de projetos
para o serviço de convivência".

"A rede de proteção de crianças e
adolescentes vítimas de violência -
escuta especializada" 

Apresentação e treinamento prático
do Sistema de Subvenção Social
WEB-SISS/WEB.

O enfrentamento da Violência Contra
Criança e Adolescente – Conhecer
pata intervir.

Refletindo sobre a importância da
escuta, e como fazemos essa escuta
com as crianças. (Estagiários do 5º
ano do Curso de pedagogia da UEL)





QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 
Adrieli Renata Moraes 

André Luís Barbosa dos Santos

Função: Educador Social
Data de Admissão: 10/02/2021

Função: Educador Social
Data de Admissão: 24/04/2017
Rescisão de Contrato de Trabalho: 05/04/2021

Alzenir Araujo Silva
Função: Serviços Gerais
Data de Admissão: 05/07/2021

Camila Torresan 
Função: Educador Social
Data de Admissão: 01/02/2017



Diana da Silva de Almeida

Elisângela Correa Chamorro

Função: Cozinheira
Data de Admissão: 19/02/2021
Rescisão de Contrato de Trabalho: 01/12/2021

Função: Pedagoga
Data de Admissão: 02/05/2018

Gabriela Aurora Villar
Função: Auxiliar Administrativo
Data de Admissão: 01/03/2018

Gilmar Silva de Oliveira
Função: Serviços Gerais
Data de Admissão: 10/06/2019

Mariana Barcellos Pinheiro 
Função: Assistente Social
Data de Admissão: 27/05/2019



Rodrigo Batista Antunes 
Função: Assistente Administrativo
Data de Admissão: 20/02/2019

Rosângela Ferreira Lopes
Função: Serviços Gerais
Data de Admissão: 04/01/2019
Rescisão de Contrato de Trabalho: 10/06/2021

Valéria Espinosa Siena da Silva
Função: Coordenadora
Data de Admissão: 27/04/2015

Vanilde Maria de Proença Lemes
Função: Cozinheira
Data de Admissão: 24/11/2021
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PRESIDENTE: Tokiko Yamasaki Barreto

VICE PRESIDENTE: Adilson de Biagi

PRIMEIRO SECRETARIO: Márcia Marques da Silva Carvalho

SEGUNDO SECRETARIO: Simone F. F. P. da S. Tridapalli

PRIMEIRO TESOUREIRO: Adriano Shoiti Okuno

SEGUNDO TESOUREIRO: Marco Aurélio Alves

GESTÃO MAIO 2020 - 2023GESTÃO MAIO 2020 - 2023



CONSELHEIRO FISCAL TITULAR: 
   Paulo Cesar Loni

   Hercílio Vicente Travaglia

   Antônio Onivaldo Tessaro

CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE:
   Giancarlo Alves Garcia Teixeira

   Osvaldo Adão Bertoli

   Mariangela Nairne Pinesso

DIRETOR ESPIRITUAL 
   Wilson Liutte Costa



Nota Paraná: 13
Bazar: 1



Doações de Pessoas Físicas.
Doações de Pessoas Jurídicas.
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.
Paróquia Sant'Ana. 





Alphaville / Sant'Ana - Alimentos
Campanha Juntos Contra a Fome - Alimentos
Empresa ASST Engenharia e Desenvolvimento - Alimentos
Guarani Açaí -  Sorvete
 Hachimitsu - Pão
 LBV - SOS Calamidades - Cestas Básicas
 Mais Minas - Pão de hambúrguer
 Santander - Ag. Aurora - Cestas Básicas e frango
Santander - Ag. R. Mina Gerais - Cestas Básicas e frango
 St James International School - Alimentos
 Stock - Alimentos
 TG SUPERFOODS - Bebida láctea
 Contínua Logística e Transporte - Alimentos



Apadrinhe de Coração.
Bazar.
Copel.

Programa Nota Paraná.
Projeto Óleo Solidário.
Campanha União Solidária.





PROJETOS
 APROVADOS

Objeto: “Aproximando Pessoas: uso da tecnologia para o
acompanhamento de crianças e adolescentes atendidas
pela Casa Acolhedora”. – R$ 29.966,07 – Para pagamento de
prestação de serviço e compra de equipamentos.

Executado:
- Pagamento da prestação de serviço de psicologia;
- Uso de recurso (SOBRA): aquisição de caixa de som portátil.



Objeto: “Expressão Corporal Hip Hop Dance: Vive, conviver
e aprender a ser”. - R$ 31.250,00. – Para pagamento de
prestação de serviço e compra de equipamentos.

Executado:
Compra de equipamentos:
- 01 par de Caixa acústica;
- 01 amplificador de som;
- Microfone auricular;
- Tela retrátil para projeção de imagens;
- Projetor de imagens.

Haja vista o isolamento social, a prestação de serviço não
foi iniciada neste ano e foi prorrogada o início das
atividades de Hip Hop para 2022.



Venda de rifas para contribuição na construção da sede
da Casa Acolhedora. 

CUPONS FÍSICOS: R$ 11.370,00

CUPONS ON-LINE: R$ 2.780,00

TOTAL ARRECADADO: R$ 14.150,00



PROJETOS E PRÊMIOS
 NÃO APROVADOS





CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -

Desde 2012

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e Adolescente - Desde 2009

CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social - Desde 2015

Utilidade Pública Municipal - Desde 2009

Utilidade Pública Estadual – Desde 2017

Convênio PML – Desde 2013



























A Instituição realizou e
entrega de doces doados

pelo Grupo da Torcida
Organizada, alimentos da

empresa HS Thecnology, kits
de higiene doados por uma

colaboradora, caixas de
bombom doadas por

diversos colaboradores e
Ovos de Páscoa doados pela

Paróquia Sant'Ana. Evento do dia 01/04/2021.



A Instituição realizou a
entrega de Cestas Básicas

doadas pelo Banco
Santander, caixas de leite

doadas pela Paróquia
Sant'Ana, toucas de lã
doadas pelo Asilo São

Vicente de Paula e uma
singela lembrancinha pelo

dia das mães.

Evento do dia 07/05/2021.



Evento do dia 08/05/2021.



organizada pela Paróquia Sant'Ana.

05/06/2021



organizada pela RPC em parceria com o SESC.

07/07/2021



A Instituição recebeu
doações de doces
típicos de diversos

colaboradores, kits de
bolachas e paçocas de

uma colaboradora, e
caixas de leite do
Colégio St' James.

Evento do dia 16/07/2021



A Instituição realizou a
entrega de kits de

alimentos doados por
uma colaboradora, de
pães para hamburguer
doados pela empresa

Mais Minas e uma
singela lembrancinha

pelo dia dos pais.

Evento do dia 06/08/2021.



O projeto foi desenvolvido por
uma voluntária formada em

Engenharia Ambiental e
o mesmo complementou o

percurso meio ambiente que
estava sendo desenvolvido

pelos educadores da
Instituição.

Iniciou no dia 24/08/2021



O projeto foi
desenvolvido por duas

alunas do ensino médio
do Colégio St' James.
O mesmo teve como

propósito tornar a arte
acessível a todos.

Iniciou no dia 20/09/2021



Ao longo da semana se realizaram
atividades lúdicas, o cardápio foi
preparado com as sugestões dos

educandos e teve um dia de beleza
com corte de cabelo e manicure. Para
as crianças da comunidade também

foram entregues kits de doces
doados por diversos colaboradores,

refrigerante doados pela empresa HS,
sorvete doado pela empresa Guaraní

Açaí e brinquedos doados pela
Paroquia Sant'Ana.De 04 a 07/10/2021



A Paróquia Sant'Ana organizou uma exposição de arte com telas com
temas bíblicos assinados por artistas da Academia David Wang. As

mesmas foram leiloadas e custearam a compra de livros de histórias
bíblicas e brinquedos para as crianças e adolescentes.

09/10/2021



Os missionários da
Paróquia Sant'Ana

visitaram os grupos de
educandos da Entidade

com a finalidade de
contar a primeira história
do livro que as crianças

e adolescentes
receberam de presente.

18/10/2021



A Casa Acolhedora recebeu a doação de 100 Big Mc, gentileza de duas
colaboradoras e amigas da Instituição.

23/10/2021



No mês de Outubro a Instituição recebeu a visita de crianças do 1° ano da
Escola Apoena que trouxeram uma doação de brinquedos para serem

distribuídos entre os educandos. 
03/11/2021



No Evento do Natal da Casa
Acolhedora se realizou a entrega dos

presentes arrecadados na Campanha
"Apadrinhe de Natal".

Na festa teve lanche, bolo e
refrigerante; entrega de cestas

básicas, panettones e kits natalinos.
 

Colaboradores: Torcida organizada
Zona de Fronteira, Falange Azul,
Abutre's, Zé Lanches, Paróquia

Sant'Ana e outros colaboradores
anônimos.

18/12/2021



PROJETO DE SUSTENTABILIDADE.
AMPLIAÇÃO DE MAIS 20 METAS MODALIDADE II.
REFORMA SALA DE ATENDIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS .



Muito
obrigado!

Valéria Espinosa, Elisângela Chamorro, Ivone de Souza, Mariana Barcellos, Rodrigo Antunes, Tokiko Yamasaki Barretto e Gabriela Villar.


