
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2017 

Serviço de Acolhimento Institucional - ACONCHEGO  

 

NOME DA ENTIDADE: LAR ESCOLA AGRÍCOLA A SEMENTE 
CNPJ: 50.521.475/0001-00 
E-MAIL: laragricola.cotia@yahoo.com.br 
ENDEREÇO: Estrada Do Una, 164, Aguassaí 
MUNICÍPIO/UF: Cotia São Paulo 
CEP: 06726-295 
 

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: Acolher e garantir proteção integral 

a Crianças e adolescentes em medida provisória, afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em 

função de abandono, maus tratos, ou cujas famílias ou responsáveis 

encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua 

função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao 

convívio familiar de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento 

para família substituta. 

 

2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: Área de 

Assistência Social: 

Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - 
ACONCHEGO 
 
• DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA: Foram desenvolvidas as 

atividades de acordo com as faixas etárias de cada acolhido. Sendo que todas 

tiveram em comum o desenvolvimento de um convívio familiar, grupal e social 

possibilitando cada um dentro de sua faixa etária condições para que possam 

adquiriram um aprendizado que favoreça o seu desenvolvimento, autonomia, 

protagonismo e conhecimento. Conscientizando-o para experiência de vida na 

sociedade.  
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Os trabalhos nas faixas etárias foram realizados da seguinte forma: 

Faixa etária de 0 a 05 anos: A Instituição buscou desenvolver atividades de 

convivências, estabelecimento e fortalecimento de vínculos e socialização. 

Centradas nas brincadeiras, com foco na garantia de segurança da acolhida, 

convívio familiar e comunitário, por meio de expressão, interação e proteção 

social, experiências lúdicas acessam a brinquedos onde favoreça seu 

desenvolvimento físico e emocional. 

 

Faixa etária de 06 a 11 anos: Assegurou a oportunidade de lazer, adquirindo 

conhecimento e informações que possibilitem uma convivência sadia em 

ambiente sociocultural. Propiciando a compreensão dos valores e limites, 

conscientizando a respeitar regras e convivência com o outro. Buscando 

desenvolver a capacidade com cuidados básicos, com a saúde, alimentação e 

higiene, viabilizando meios para que aprendam a ler e escrever. 

Faixa etária de 12 a 14 anos: Propiciou atividades culturais, esportivas e de 

lazer, garantindo a escolarização e profissionalização, através de atividades 

pedagógicas, desenvolvemos trabalhos direcionados aos acolhidos e formar 

que supra as suas dificuldades apresentadas. Preservando a identidade e 

oferecendo ambiente de respeito e dignidade aos mesmos, favorecendo assim 

seu desenvolvimento físico e emocional. 

Faixa etária de 15 a 17 anos: A Instituição desenvolveu atividades que 

estimulou a convivência social dos adolescentes adquirindo um aprendizado e 

conhecimento que favorece o seu desenvolvimento a participação cidadã e 

uma formação geral para o mercado de trabalho. Onde os mesmo adquirem 

experiência de vida em sociedade com meios próprios de sobrevivência. Todos 

recebem atendimento periodicamente dos profissionais envolvidos, orientando 

os mesmo para escolha profissional, criando oportunidades de acesso a direito 

e praticas associativa. 

 

NOSSO COMPROMISSO: Garantir proteção integral (moradia, saúde, 

alimentação, higienização, vestimenta), acesso a vivências lúdicas e 



 

recreativas, a educação formal e atenção especializada para crianças e 

adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e Conselho 

Tutelar, que se encontram com seus direitos violados e/ou em situação de 

vulnerabilidade necessitando de acolhimento institucional em caráter 

excepcional e transitório, trabalhando o fortalecimento dos vínculos familiares e 

da rede significativa da criança / adolescente com vistas à reinserção familiar e 

comunitária. 

 

Dentre as áreas de Trabalho neste serviço destacamos: 

TRABALHO SOCIAL: Na esfera social nosso trabalho teve como objetivo a 

reinserção da criança / adolescente ao convívio familiar e comunitário; 

garantindo a convivência entre irmãos e com a rede significativa da criança e 

adolescente, bem como o acesso a documentação. Para tanto foram 

proporcionadas visitas semanais nas quais a família possa ter contato com 

criança / e a vinculação pode ser mantida e fortalecida. 

Durante o período de permanência no serviço buscamos propiciar o 

desenvolvimento individual e grupal, trabalhando a prevenção e proteção 

contra riscos e mantendo o registro de seu histórico em prontuários. 

 

A equipe dentro do Plano Individual de Acolhimento procurou garantir meios 

para que todas as crianças / adolescentes tenham restabelecidos seus direitos, 

o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de um maior grau de 

independência individual e social. À equipe Técnica do serviço  fornecer 

relatórios à autoridade judiciária competente para a reavaliação da situação da 

criança/adolescente, no máximo, a cada 6 (seis) meses para com isto, decidir 

de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar, ou 

colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no 

art. 28 da lei 12010 de 3 de agosto de 2009.  

 



 

TRABALHO EDUCACIONAL: Nesta área a instituição buscou proporcionar 

experiências educativas e culturais que gerem melhor qualidade de vida para 

cada criança / adolescente, e proporcionem desta forma, o desenvolvimento de 

conhecimentos e valores para a sua formação enquanto cidadão. Para tanto se 

faz necessário o desenvolvimento de senso crítico, o que leva a criança / 

adolescente a conhecer, avaliar e assumir as consequências de suas ações. 

Entendemos que o desenvolvimento e a maturação social / educativa poderão 

ser atingidos com maior eficácia, através de atividades e ambientes fisicamente 

agradáveis, acolhedores, organizados, e que proporcionem o acesso a todos 

os envolvidos no processo educacional. 

Com relação à educação formal o trabalho é encaminhar e matricular crianças 

e adolescentes de acordo com sua faixa etária, providenciando tudo que é 

necessário: uniforme, transporte e material pedagógico. O acompanhamento 

escolar na entidade é desenvolvido como uma complementação do que se 

aprende na escola, no qual, crianças e adolescentes tiram suas dúvidas e 

realizam as tarefas escolares.  

 

CUIDADOS NA ÁREA DA SAÚDE: O Lar buscou proporcionar, através da 

rede pública de serviços e do trabalho de profissionais voluntários, assistência 

médica, odontológica preventiva e curativa e diversos atendimentos / 

acompanhamentos terapêuticos.  

Para tanto assim que são acolhidos providencia-se cartão do UBS mais 

próximo, carteira de vacina, os cuidadores tem como compromisso de 

acompanhar as consulta e exames. A equipe Técnica quem realiza os 

encaminhamento e marcação de consultas, manutenção das vacinas 

atualizadas, cuida da agenda de atendimentos diários e orienta a equipe 

operacional. 

 

INCENTIVO AO LAZER: As brincadeiras e as atividades lúdicas são 

fundamentais para o desenvolvimento global do indivíduo, pois através do 

lúdico o indivíduo cria uma nova relação entre situações do pensamento e 



 

situações reais, contribuindo assim para o processo de socialização e 

oferecendo oportunidades de vivências coletivas e ressignificações individuais. 

Além disto, estimula o processo da aprendizagem, o cognitivo, o social e 

afetivo, a auto expressão, o desenvolvimento de habilidades básicas e 

aquisição de novos conhecimentos. 

Isto posto é nosso dever permitir a participação das crianças / adolescentes em 

atividades lúdicas, recreativas, culturais, esportivas, artísticas, garantindo 

assim a liberdade e facilidade de acesso a estas atividades, respeitando a 

individualidade de cada um. 

 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO: Diante do público atendido na 

Instituição, com seu histórico de vida específico e delicado, de afastamento 

algumas vezes, abrupto, da família e seus desdobramentos, e do sentimento 

de abandono e desamparo inerente a esta condição foi  necessário um trabalho 

multiprofissional para observar, avaliar, orientar e realizar encaminhamentos 

específicos e individualizados para cada criança e adolescente objetivando 

amenizar traumas, e promover condições para o seu desenvolvimento 

emocional com vistas a reconstrução de sua história e o fortalecimento de sua 

autoestima. 

Dentre algumas atividades desenvolvidas pela psicóloga estão: acolhida / 

recepção e escuta; atendimento e estudo familiar; construção do plano 

individual e/ou familiar de atendimento com a família / criança / adolescente; 

visitas e entrevistas domiciliares; monitoramento das visitas da família de 

origem e/ou extensa; preparação para transferência ou retorno ao convívio 

familiar; atendimentos grupais e individuais com vistas a encaminhamentos; 

observação e avaliação junto à equipe e encaminhamentos necessários às 

diversas áreas da saúde (terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, etc.); 

elaboração de relatórios e/ou prontuários internos e/ou subsidiando e 

acompanhando o processo judicial junto à VIJ; escuta e orientação à equipe 

técnico-operacional.  



 

PÚBLICO-ALVO:  

                          Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11meses. 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS:  

                                                                    40 crianças e/ou adolescentes.    . 

DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE:  

                                                     Horário integral/24 horas/ (12) doze meses 

RECURSOS HUMANOS:  

                                                      TÉCNICO 

Nome Formação Vínculo 
Empregatício 

Função Ocupada Carga Horária 
Semanal 

Veronica Costa de Lima Pedagogia CLT Diretora 44 

Rita de Cassia O. B silva Serviço Social Prestação Assistente Social 30 

Dirce Maria de Jesus Psicologia Prestação Psicóloga 30 

 
ADMINISTRATIVO/ APOIO 

Nome Grau de 
Instrução 

Vínculo 
Empregatício 

Função Ocupada Carga Horária  
Semanal 

Nubia Lima Santos Médio Contratado Cuidadora 44 

Elisabeth Ap. de Freitas Médio CLT Cuidadora 44 

Marina Batista da Costa Superior CLT Cuidadora 44 

Luciene Santos Benedito Superior CLT Cuidadora 44 

Mauricio Batista de Souza Médio CLT Motorista 44 

Eliane da Silva Santos Médio CLT Auxilia Administrativo 44 

Anacy da S. C. Theodoro Médio CLT Cozinheira 44 

Claudevice de Oliveira Médio CLT Auxiliar de Cozinha 44 

Sueli de Jesus Pereira Médio Médio Cuidadora 44 
Rosangela F da Paula Médio Médio Cuidadora 44 
Flávia Mendonça Médio Médio Cuidadora 44 
Jaslene F. do Nascimento Fundamental II CLT Serviços Gerais 44 

 

ESTÁGIO E VOLUNTÁRIOS 
Nome Grau de 

Instrução 
Formação  Ocupada Carga 

Horária Semanal 

Carlos Roberto Pacheco 3º Grau Contabilidade Contabilista 06 

Elaine Alves de Souza Corrêa  Técnico Nutrição Técnico em Nutrição 06 

Eliana Ribeiro Soares 3º Grau Psicóloga Roda de Conversa 06 

Érika Yamashita 3º Grau Odontologia Dentista 02 

Maria de Fátima Batista Fundamental I Do Lar Cozinheira 06 

Margarete de Jesus Ferreira Ensino Médio Cozinheira Cozinheira 06 

Marta Passiani  Ensino Médio Aux. Escritório Cozinheira 04 

Maria de Lurdes silva de Lima Fundamental I Do Lar Serviço Geral 04 

Eurice Silva Santos Oliveira Fundamental I Do Lar Cozinheira 04 



 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:. O Lar Escola Agrícola A Semente, situa-se 

no bairro do Aguassaí, região limítrofe entre os Municípios de Cotia e Vargem 

Grande Paulista, na Região Metropolitana Oeste de São Paulo.  

O bairro é cercado por condomínios horizontais de classe média e chácaras de 

veraneio. Nesta região estamos também cercados de muito verde, com 

bastante tranquilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 

 Preparação gradativa para o desligamento, seja para convivência 

familiar, adoção ou para o enfrentamento da vida adulta; 

 Aproximação  com as referencias afetivas bem como a preservação dos 

vínculos familiares; 

 Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

 Participação na vida da comunidade local e participação de pessoas da 

comunidade no processo educativo; 

 Alternativas para a preparação ao mundo do trabalho para os 

adolescentes; 

 Independência e auto-cuidado. 

 Informação integral quanto direitos e deveres na vida familiar e grupal.  

 Aproximação  com as referencias afetivas; 

 Promover o acesso a programações culturais, de laser, de esporte e 

ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivencia, 

desejos e possibilidades do publico. 



 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
 

RECURSOS PÚBLICOS 

 
RECURSOS PRIVADOS 

Fontes de 
Financiamento 

Empresas Organizações 
Sem Fins 

Lucrativos 

Pessoas 
Físicas 

Próprios  
TOTAL 

 
VALOR TOTAL 

 
R$ 20.629,30 

 
R$ 55.543,77 

 
R$ 20.390,90 

 
R$ 27.674,13 

 
R$ 124.238,10 

 

 
DESTACAMOS QUE TODAS AS ATIVIDADES SÃO GRATUITAS PARA OS 
USUÁRIOS. 
 
• DESPESAS DAS ATIVIDADES: Anexo o balanço patrimonial mencionando 

os gastos de recurso financeiro com cada atividade. 

 

3. PARCERIAS: 

 Doações de pessoas físicas anônimas; 

 Doações de empresas diversas. 

 Órgão de esfera Municipal, FUCONDI: Prefeitura Municipal de Cotia/ 

Secretaria do Desenvolvimento Social e esfera Federal. 

  

  
 

 MUNICIPAL  FUCONDI  FEDERAL  JECRIM  TOTAL 

 R$ 210.000,00  R$ 5.098,83  R$ 150.000,00  R$ 7.761,91  R$ 372.860,74 


