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RELATORIO CIRCUNSTANCIADO 

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

DADOS DA ORGANIZACAO 

Nome:Casa Santa Maria 

CNPJ:03.775.328/0001 -78 

Endereco:Avenida João Batista Grava 

Bairro:Jardim Santa Monica 

Cidade:São Manuel 

Telefones:(14) 3842-3355 

E-mail:casasantamaria@enteronline.com.br  

Site: www.casasantamaria.com.br  

I. E.:649.037.241-110 

N°:32 

Complemento: 

UF:SP 

ATENDIMENTOS 

PerIodo - 1 0  trimestre 2019 - (janeiro, fevereiro, marco) 

Area de Atuaçao - Proteçâo Social Especial de Alta Complexidade - Serviço Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 13 anos e 11 meses. 

Segmento de atendimento: Crianças e Adolescentes 

Meta de atend imento:20 Crianças/Adolescentes 

Total de atendidos no periodo: Media mensal de 21 atendidos mensalmente, sendo que 01 

acolhida está desde maio de 2018 interna na Fundação Casa, mas continua corn a vaga na 

lnstituiçao. 

ATIVIDADES DE CARATER CONTINUADO DESENVOLVIDAS NO PERIODO 

Diante da complexidade do serviço, este e realizado de forma continua, ou seja, 

ininterruptamente, 24hs por dia, corn escala de 12X36. onde diariamente encontra-se sob 

orientaçao da equipe operacional e técnica. Tendo a oferta de refeicOes diárias além do - 
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desenvolvimento de acoes junto a educaçao e saüde, onde todos as acoihidos tern sua 

singularidade preservada. 

Corn o desacolhmento e inclusão de usuários do serviço, no mês de janeiro foi realizada a 
confirmaçao da matrIcula escolar de todos os acoihidos, bern como, houve par parte das Unidades 
Escolares a informação de que todos os acoihidos foram progredidos no ano escolar. 

Corn o inIcio das aulas no més de fevereiro e estando as matrIculas devidamente 
atualizadas, todos as acoihidos em idade escolar começaram essa atividade. 

Salientamos que todo o material escolar necessáno a essa primeira etapa foi disponibilizado 
aos acoihidos, como mochilas, cadernos, estojos, lápis, canetas entre outros e, agora todos estão 
adaptados ao ambiente e aos colegas. 

Unidade Escolar 
Acoihidos Participantes 

Jan Fey Mar 
- Educaçao Infantil: 03 03 03 

- Ensino Fundamental I - EMEF Ida InnocentiLuizetto: 06 06 04 

- Ensino Fundamental II "EE Maria Aparecida de 
Almeida Baida"  

04 

03 

04 

03 

02 

02 - Ensino Médlo: "EE Maria Aparecida de Almeida 
Baida". 

Sabre os atendimentos de saUde são realizados de forma continuada, de acordo corn 

as especificidades de todos os acoihidos. 
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Examesl 
Internaçao Consultas Psicolôgico! Odontologico 

Vacinas 
Psiquiátrico  

JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO 
FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO 

MAR0 MAR0 MARO MARO MAR0 

Posto SaUde Santa MOnica 14 

CAPS 12 

Rede de Pratânta 

Rede de Areiopolis 
*** 

Rede de São Manuel 05 08 03 

Psicologa Voluntária 05  04 

Hospital da Clinic-as de Botucatu 13 
06 06 

- UNESP  

Hospital Sorocabana 

Hospital Casa Pia São Vicente 06 08 
de Paula  

Dentista do Bern 
*** 10 

Documentação de Aparelho- 01 
LencOis Pauhsta  

TOTAL 20 19 26 26 10 

• Atividades esportivas, recreacionais e culturais: todos Os acoihidos estão inseridos em 
atividades esportivas e cuiturais no Projeto Ação FamIlia e no âmbito Escolar coma 
também, utilizam da bnnquedoteca e participam das atividades desenvolvidas no 
acoihimento. 
Fortalecimento de Vinculo: são realizadas através das visitas dos familiares e realizaram-
se aos domingos, na sede da instituiç.ão, seguindo as regras já definidas e de conhecimento 
dos visitantes. E também temos as visitas externas dos acoihidos a seus familiares, 
conforme deterrninação judicial. 
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Durante o trimestre ocorreram as visitas abaixo, sempre pautadas pelas familias abrangidas: 

ACOLHIDOS 30  FEIRA 50FEIRA 6° FEIRA SABADO DOMINGO 

Grupodeo2irmâos 04 04 04 04 04 

GrupodeO4irrnâos - - 08 08 08 

Grupodeo3irmâos - - 03 03 13 

Grupodeo4irmâos - - - - 05 

01 acolhida 05 

Em janeiro 02 acolhidos passaram o perlodo de final de ano e férias escolares junto ao genitor, 
sendo desacoihido no final do mês. 

o grupo de 04 irmãos foram toda 6a  feira para a casa da genitora e retornavam na 2a  feira., 
sendo desacoihidos em fevereiro do corrente ano. 

o grupo de 03 irmãos vão uma 6a  feira no mês para a casa da tia paterna retornando no 
domingo e o restante dos finais de semana vão para a casa da irma aos domingos. 

Após Audiência Concentrada em fevereiro, o grupo de 04 irmãos iniciou visita a casa da 
genitora todo domingo no periodo da tarde. 

Uma adolescente iniciou visita a rasa da genitora todo domingo, após decisão em Audiência 
Concentrada. 

Alimentaçao:O cardápio e realizado de acordo corn os produtos alimentIcios 

adquiridos pela lnstituição e pode ser modificado de acordo com doaçôes recebidas, atendendo 

a demanda de produtos pereciveis. Realizamos urn trabalho de orientação junto as crianças 

adolescentes para que possam se portar a mesa de forma saudável e educada, observando-

se a idade de cada urn. São servidas 05 refeiçöes diárias, atendendo as necessidades 

alimentares das cnancas I adolescentes, bern como, proporcionado uma alimentação saudável 

observando alguma restrição ou médica que possa haver. 

As refeiçôes estão assim distribuldas: 

9. 
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Janeiro Fevereiro Marco 
22 acolhidos 23 acolhidos 18 acolhidos 

Almoco/jantar 1.364 1.288 1.116 

Café 	da 	manhä, 

lanche 	da 	tarde 	e 2.046 1.932 1.674 

lanche da noite 

Total 3.410 3.222 2.790 

Obs. Nos meses de janeiro e fevereiro tivemos 01 acolhida se alimentando do Leite 
Pregornim, cedido pela Farmâcia de Alto Custo da UNESP, que foi interrompido, pois a 
mesma estâ corn a saüde estabihzada e agora ira iniciar a alimentação corn leite integral. 

Atividades Técnicas e Operacionais: ocorrem de acordo corn as necessidades do 

serviço, onde e observada a idade dos acolhidos e elaborada açoes que condizem corn 

suas expectativas e habilidades, sempre monitoradas pelas cuidadoras, que são 

capacitadas para desenvolver esse trabalho. Os relatOrios e PIA são elaborados e enviados 

ao Poder Judiciário ou outro Orgão que necessitar, atendendo assim as demandas 

existentes e a legislação vigente. A manutenção do Livro da Vida e Prontuário é feita 

mensalmente, onde se anota as fatos e situaçôes vivenciadas, preservando a 

individualidade e possibilitando urn registro fiel, que norteará as relatórios e acôes 

elaborados, visando o acornpanhamento do caso e fornecendo subsidios para diagnóstico 

e propostas de intervencöes. 

OBJETIVOS G ERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos as 

sexos, ern situação de medida de proteçao e situação de nsco pessoal, social e de abandono, cujas 

familias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 

cuidado e proteçãa. Oferecendo urn ambiente acolhedor, inseridas na comunidade e corn aspecto 

semeihante ao de uma residência. Mantendo a atendimento personalizado, em pequenos grupos e 

favorecendo o convivio familiar e comunitário, bern corno a utilizaçaa dos equipamentos e serviços 

disponiveis na comunidade local. 

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERIODO 
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Além das atividades essenciais para o desenvolvimento das atividades diárias, temos outras 

açôes que são desenvolvidas corn os acoihidos, como forma de integrá-los a sociedade bern como, 

ocupando as horas ociosas corn intervencoes que Ihes propiciem urn aprendizado saudável e 

promissor. Paralelo as atividades diretas corn os acolhidos, ha também a capacitação da equipe 

que atua diretamente corn os mesmos, visando a qualidade do trabaiho desenvolvido. 

JANEIRO: 

• Como esse é urn més de férias escolares, as atividades foram diredonadas para 0 lazer, 
corn brincadeiras, jogos direcionados e passeios como dernonstra a programação para esse 
perlodo: 

Atividades/ Passeios 

Casa do Papai Noel 

Almoço corn Piscina 

Piscina 

Churrasco corn Piscina 

Atividades Lüdicas 

Sernana de Fénas 

Cinema 

Pizzaria 

Local 

Antigo Hotel Astral 

Casa da Coordenadora da Instituição 

lnstituicão 

Casa de uma Colaboradora 

lnstituicao 

Projeto Açao Familia 

lnstituição 

Pizzaiolo 

Nas dependências da lnstituição fol montada uma piscina de plástico que diariamente, corn a 
presença da cuidadora em horários pré-determinados fez a alegria dos acolhidos. Salientamos que 
todos Os cuidados inerentes as higienizaçöes da água foram devidamente realizadas. 

• Nesse més tivemos a decisão do INSS, que concedeu a Pensão por Mode do genitor de 
urn dos acolhidos, estando ele amparado por esse beneficio ate completar 21 anos de 
dade. 

• Nesse més elaborarnos e enviarnos urn Projeto para a Fundação ABRINQ , que se 
selecionado trará mais recursos para o serviço desenvolvido. 
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FEVEREIRO: 

• Corn o inicio das aulas a rotina da Casa voltou ao seu cotidiano, intercalando as atividades 
escolares corn as atividades no Projeto Açao, Legiao Mirirn e o dia a dia de qualquer 
criança/adolescente corn suas tarefas e momentos de lazer. 

• As visitas e saidas para a casa dos genitores se fez de acordo corn a programaçao 
previamente elaborada e viabilizada pela lnstituição através da locornoção dos mesmos. 

• Nesse rnês tivemos ao Apadrinharnento Profissional da proprietária do salão de beleza 
Studio Czar, que gentilmente recebeu as criancas/adolescentes para urna tarde de beleza, 
inclusive corn lanche e guloseimas. 

• Encaminhamos urn adolescente para participar da seleção do Cursinho Pré Vestibular 
Atena, sendo o mesmo conternplado corn urna vaga para preparação para urn futuro 
vestibular. 

• ApOs participaçâo na Audiência Concentrada no dia 27 do corrente, realizamos todas as 
providencias para atender as deterrninaçoes judiciais, inclusive no que tange aos 
desacolhimentos lavrados. 

• Nesse mês encerramos a periodo de Transiçâo dos acoihidos da Casa Clélia Rocha para 
a Casa Santa Maria, sendo urn trabalho concluldo de maneira positiva e satisfatário, 
agregando todas as crianças/adolescentes envolvidos. 

MARcO: 

• As atividades escolares já estão em ntmo normal, todos adaptados as escolas que 
frequentam, bern como, aos colegas. 

• Fornos selecionados corno finalistas do projeto enviado em janeiro do corrente para a 
Fundaçao ABRINQ e, agora estarnos aguardando as procedimentos a serem realizados 
para a nova etapa a ser adotada. 

• Através de urn Apadrinharnento Profissional, temos urn acolhido que nesse més realizou 
toda documentação odontológica para colocação de Aparelho Ortodôntico, que terá todo a 
tratamento realizado gratuitarnente por essa profissional. 

• Nesse mês finalizamos a elaboracao do Relatôrio Anual de 2018, corn dados e informaçoes 
referentes ao serviço realizado nesse perIodo. 

• Assistente Social esteve no dia 12 participando de uma reuniâo corn o terna" Lixo o que 
você faz corn o seu", que será urn Projeto desenvolvido junta a todos OSC do municIpio, 
viabilizado pela Diretoria da Promoção Social 

RESULTADOS ALCANCADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

NO PERIODO 

• Curnprimos a que preconiza o ECA, possibilitarnos a satisfação das necessidades de 

alirnentacâo, saüde, corn espaço de convivéncia, respeitando as individualidades, 

Avenida João Batista Grava, 32 - Jardim Santa MOnica - Cep 18650-000 - São Manuel - SF 
Fone/Fax: (14) 3842.3355 / 3841.3905 - e-mail: casastamarla@enteronline.com.br  - site: 	w.casasantamaria.com.br  



WIFEW-WEEMIM  
Fund,d.i 74  de F. qejro (I' ?700 

• Promovemos melhoria no atendimento diana dos acolhidos, na busca do resgate da 

autoestima e o fortalecimento de vinculos comunitário 

• 0 entrosamento entre todos as acolhidos tern se concretizado dia a dia, através das 

atividades desenvolvidas e as atitudes dos mesmos. 

• Corn relação as rnetas traçadas no Piano para 2019, relatarnos que neste tnimestre, foram 

assirn trabalhadas: 

- A capacidade de atendimento de 20 usuários, teve urna media mensal de 21 

acoihidos, havendo nesse periodo 02 acolhirnentos através de rnandado judicial o 

que não a interferi no trabalho realizado. 

.- Houve a realização de Reunião corn a Rede Socioassistencial, para a Elaboraçaa 

do Piano Individual de Atendimento (PIA). 

Desenvolvemos açôes que fortaleceram os encontros semanais dos acoihidos corn 

suas farnilias, sempre visualizando a vivência dos mesmos no seio familiar. 

Foram criadas condicoes para ampliação das competências individuais e grupais e 

fundamentais para a desenvolvimento integral das crianças e adolescentes 

acoihidos, inclusivo corn inserção em atividades na comunidade e culturais. 

Tivemos nesse perIodo a apadnnharnento profissional na area de saijde, a que 

possibilitou a atendimento individualizado e agil. 

PARCEIROS DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERIODO SE 

HOUVER 

0 desenvolvimento das atividades so foi possivel diante dos recursos disponibilizados 

através das parcerias da: 

• Prefeitura Municipal de São Manuel 

• Prefeitura Municipal de Pratânia 

• Usina Acucareira S. Manoel S.A. 

• Loja Maconica 

• Fazenda Experimental UNESP 

• Childhood Brasil 

• Corn unidade em geral. 
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FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS INDIVIDUAlS NO 

PERIODO? 

VISITAS DOMICILIARES 

(X) Sim 	Quantas? 10 para farniliares 

Não 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAlS 

(X) Sim 	Quantas? 118 no periodo. 

Não 

FORAM REALIZADAS REUNIOES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU 

INTERSETORIAL NO PERI000? 

(X) Sim 	 Quantas? 86 reuniöes 

Corn quem? 

(15) Equipe Técnica do Serviço (01 reuniöes sernanal da equipe técnica e 01 

reuniöes trimestral da equipe de colaboradores. 

) CRAS de Areiá polls 

(04) CRAS de São Manuel 

(08) CREAS de São Manuel 

(02) Conselho Tutelar AreiOpolis 

(02) Conselho Tutelar de São Manuel 

( ) Delegacia de Defesa da Muther (DDM) 

(04) OAB 

Ministério Püblico 

(01) Audiência Concentrada 
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( ) Tribunal de Justiça 

(17) Escolas 

(08) Unidade Básica de Saüde 

(1) DEMOLAY. 

(13) Equipe Técnica do Juizo. 

(2) Promoção Social de Areiópolis 

(05) UNESP (Equipe de Psiquiatria) 

(02) CMDCA 

( )CMAS. 

(02) Setor de Saüde do Municipio de São Manuel. 

Não 

FORAM REALIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL 

E/OU INTERSETORIAL NO PERIODO? 

(X) Sim 	 Quantos? 43 

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias) 

(02) CadUnico 

( )CRAS 

(04) CREAS 

(02) Con selho Tutelar 

(07) OAB 

( ) Ministério Püblico 

( ) Tribunal de Justiça 

(28) Escolas 

( ) Unidade Básica de Saüde 

( ) PoupaTempo 

(01) Delegacia de Policia Civil 

(04) Guarda Municipal 

Nâo 
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AvALIAcA0 DO PROCESSO DE TRABALHO 

PONTOS FACILITADORES 

. A Casa Santa Maria vem atuando em urn sistema de planejamento estratégico envolvendo 

a definição de metas e de apolo que possam ser avaliadas frequentemente e adaptadas 

conforme necessidade. Contarnos corn o apolo de todo setor técnico e operacional, ponto 

de partida para elaboraçâo do piano, podendo ser adaptados para atender as 

necessidades do dia a dia, a que torna nosso trabalho mais ágil. 

Para a manutencao do serviço podemos contar corn o apoio da Prefeitura Municipal de 

São Manuel, que mensalrnente nos repassa valores através de convênios corn as três 

esferas, bern corn a Prefeitura de Pratània, a quai rnantêrn parceria para atendimento ao 

municlpio. 

Nesse mês houve dais acothimentos do Municipio de AreiOpolis, que resultou na 

reativação do convênio para que pudéssernos atender na sua integridade de suas 

necessidades. 

Também podemos contar corn a prefeitura que tern nos auxiliado muito, no fornecimento 

de conducao para levar nossos atendidos para realizaçao dos tratamentos medicos e 

tarnbérn para as passeios. 

Ternos grandes parceiros que rnensalrnente apolarn a nosso trabalho, dentre estes 

apresentamos a Usina Açucareira de São Manuel, Childhood Brasil e a cornunidade São 

Manuelense, que auxilia nas despesas da Casa. 

• A Sabesp que através da isençãa de 50% do valor da taxa de consurno facilita a 

pagamento desse recurso, indispensável para a vida cotidiana. 

Também contarnos corn a irnunidade do Cebas que nos proporciona urn desconto 

considerável nos encargos sociais da cota patronal. 

. A lnstituição possui dais veiculos, que nos auxilia rnuito na execuçâa de nosso trabaiho, 

pals estarnos localizados ern urn bairro afastado do centro da cidade e todo a trabalho a 

ser realizado, depende de condução, para locornoção tanto dos funcionérios corno dos 

acolhidos. 

• A parcena corn a Legião Mirirn de São Manuel que tern nos tern possibilitado a inclusão 

dos adolescentes no Programa Menor Aprendiz. 
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. Corn a transferéncia dos acolhidos da Casa Clélia Rocha para a Casa Santa Maria foi 

elaborada o Piano de Transiçao, que corn todo o apoio recebido e providencias realizadas 

possibilitou urn desenvolvimento aprazivel e corn o minima de conflito aos envoividos. 

• Em decorrência da transferéncia dos acolhidos da Casa Clélia Rocha houve a 

remanejamento de parte da verba desse serviço para a casa Santa Maria, sendo que a 

Recurso Federal custeou parte das despesas de alimentação, higiêne e limpeza, bern 

como, material de higiene pessoal, manutenção do veIculo, CPFL entre outros. 

• Corn relação a verba do Lar Anália Franco, as valores foram destinados a rnelhorias no 

acolhirnento em geral corn a aquisição de cortinas, edredons, pintura da parte interna da 

casa, implantação de um orquidário e também no que se refere a segurança, através da 

custeou da Brigada de lncêndio e seus equipamentos. 

• Corn a vinda do Recurso da esfera Estadual, utilizarnos para custeio de água, energia 

elétrica, combustivel, entre outros. 

PONTOS DE ENTRAVES 

0 posicionamento de familias de acolhidos que apesar de serern incluldas em diversos 

prograrnas socials, não correspondern as açôes realizadas. 

Mesmo corn a apoio da Prefeitura Municipal, não conseguirnos atingir na integra as normas 

propostas pelo ministério do desenvolvimento social, que é manter a equipe minima de atendimento 

aos usuários do serviço, devido falta de recursos financeiros para contratar as técnicas necessérias. 

Muitas barreiras em nossa trajetória, devido ao deficit dos recursos, uma vez que as 

convênios nãa tiveram as Indices de reajustes adequados as despesas, pals estes são fixos e as 

despesas variãveis, a que vem sendo uma das grandes dificuldades de nossos serviços, vista que 

as convênios recebidos mensalmente não estão cobnndo as despesas. 

São Manuel, 29 de marco de 2019. 

Toind 
ASSIUr,t Sodai 

No  61.523 - 
' P4e04015p 

Sérgio R ette- NicoIeW 
-_---Pféidente 
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