
 

 

 

RELATORIO DE ATIVIDADES 2018 
 

 

 

SOROCABA-SP 

Abril/2019 

 

 



                              Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori 
                               CNPJ: 12.207.727/0001-23 

                                Fone: 15 – 3359-2690 / 99747-5500 
                               Email: ascriancafeliz@hotmail.com 

 

Visite nossa página no Face: www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba 
Acesse nosso site: http://www.associacaocriancafeliz.com.br 

A – FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

Conforme artigo 4º, 5º e 6º do estatuto social da Associação Criança Feliz de 

Sorocaba, registrado sob o número 148.725 no 2º Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas de Sorocaba, datado de 07/05/2014 e descrevemos na integra as 

finalidades estatutárias: 

Art. 4º - A ACFS tem como missão contribuir para o desenvolvimento cognitivo, 

motor, sensorial, emocional, educacional e social de crianças, adolescentes e suas 

famílias, através do atendimento multidisciplinar, a fim de possibilitar sua inclusão, 

emancipação e participação plena e efetiva na sociedade. 

Art. 5º - A ACFS oferece atendimento por meio do serviço de Proteção Social 

Básica, de forma continuada, permanente e planejada, para crianças e adolescentes 

com dificuldade de aprendizado, proveniente de deficiência motora, sensorial e 

cognitiva, que impossibilitam seu pleno desenvolvimento. 

Art. 6º - São Finalidades da ACFS: 

I. Proporcionar o desenvolvimento de crianças e adolescentes com dificuldade 

de aprendizado, possibilitando sua inclusão e a participação efetiva na vida em 

família e sociedade; 

II. Elevação da autoestima e promoção do protagonismo das crianças e 

adolescentes atendidos; 

III. Promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida das crianças e dos 

adolescentes e suas famílias; 

IV. Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e outros 

serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de 

Garantia de Direitos; 
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V. Vigilância Socioassistencial do território de intervenção em relação a crianças 

e adolescentes com dificuldade de aprendizado; 

VI. Promover o desenvolvimento de sociabilidades, por meio de atividades 

lúdicas, vivências artísticas acesso a brinquedos, momentos de brincadeiras, com 

foco no fortalecimento de vínculos familiares; 

VII. Oferecer um espaço de convivência que possibilite o desenvolvimento do 

protagonismo, sua autonomia, habilidades e competências a partir de interesses e 

demandas de cada faixa etária; 

VIII.   Complementação do trabalho social com famílias, a prevenção de ocorrência 

de        riscos sociais, o fortalecimento familiar e comunitário, a promoção de acesso 

a benefícios socioassistenciais, programas de transferência de renda e serviços 

setoriais; 

IX. Promover o acesso à informação, cultura, esporte, artes, lazer, com vistas a 

desenvolver novas sociabilidades; 

X. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando 

troca de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os 

vínculos familiares e comunitários; 

XI. Promover a articulação de rede de serviços socioassistenciais básicos e 

especiais, assim como com os serviços públicos de educação, saúde, cultura, 

esporte e segurança, conselhos de políticas públicas e de defesa de segmentos 

específicos, visando o enfrentamento da pobreza, a inserção no mundo do trabalho, 

a inclusão social e o usufruto de direitos; 

XII. Contribuir para inserção, reinserção e permanência de crianças e 

adolescentes no sistema educacional;  
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XIII. Promover e realizar estudos, capacitações de profissionais internos, 

campanhas publicitárias, debates e pesquisas, oficinas e diálogos, sobre temas 

relacionados às finalidades da ACFS. Exemplo: Conscientizar a importância do 

nosso planeta. 

B – OBJETIVOS 

1. GERAL 

Acolher as famílias e seus filhos (as) com dificuldade de aprendizagem, realizado 

em grupos organizados de modo a ampliar trocas culturais e vivências, desenvolver 

o sentimento de pertencimento e identidade, fortalecer a função protetiva da família, 

favorecimento e promoção da socialização e convivência comunitária de modo a 

fortalecer vínculos, melhorar a qualidade de vida e prevenir situações de exclusão e 

risco social. Os SCFV com foco nos familiares serão realizados através das 

seguintes oficinas nas áreas de assistência social, educação, cultura e esportes. 

2. ESPECÍFICOS 

2.1 Assegurar as famílias um espaço para o desenvolvimento de encontros em 

grupos de modo a promover a integração social e comunitária, desenvolvimento de 

relações de afetividade e sociabilidade, e fortalecimento de vinculo familiar, por meio 

de palestras, oficinas temáticas e outras orientações, na busca de um ambiente 

estimulador, saudável, seguro e acolhedor. 

2.2 Orientar e apoiar famílias valorizando a cultura familiar e comunidades locais 

pelo resgate de suas culturas. 

2.3 Desenvolver o sentimento de pertencimento e identidade, promovendo a 

socialização e convivência. 

2.4 Fomentar oportunidades que proporcione o desenvolvimento efetivo de 

melhoria na qualidade de vida e reduzam índices de evasão escolar. 
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2.5 Oferecer serviços, programas e projetos adequados as potencialidades e 

interesses da pessoa com dificuldade de aprendizagem dentro de suas capacidades 

e possibilidades, fortalecendo a autoestima e diferentes habilidades. 

 

C – ORIGEM DOS RECURSOS 

Receitas com restrição 70% 

Convênio Órgão Públicos 69% 

Convênio Estadual - 12 – 17 69% 

Editais/Financiadores 1% 

Empresas 1% 

Institutos 0% 

Fundações 0% 

Receitas sem restrição 30% 

Receitas próprias 30% 

Eventos 13% 

Doação nota fiscal paulista 0% 

Doações 17% 

Receita Serviço Voluntário 0% 

Receitas Financeiras Sem Restrição 0% 

Outras Receitas (rendimento de aplicação) 0% 

 

D – INFRAESTRUTURA 

A sede da organização é : 

(   ) própria (    ) alugada (    ) cedida ( X ) outros: Comodato      

ESPAÇOS QUANTIDADE UTILIZAÇÃO 

Recepção 01 
Sala de espera para o atendimento e rodas de 

conversas – grupos de pais. 

Salas de atendimento 03 
Atendimento da Coordenação / Assistência Social 

/ Psicologia. 

Brinquedoteca/Biblioteca 01 
Atividades lúdicas e atividades individuais de 

estimulação 
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Sala de Oficinas 02 
Oficinas temáticas com crianças e/ou 

adolescentes. Artesanato para as famílias. 

Copa 01 Utilizado pelos profissionais 

Banheiros 03 
Banheiro masculino e feminino (usuários) e 

banheiro colaboradores e voluntários 

Área externa 01 
Atividades recreativas, rodas de conversa e 

gincanas lúdicas. 

        

E – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

E.1 – PÚBLICO ALVO 

A ACFS atendeu crianças e adolescentes com idade entre 06 e 17 anos, que 

apresentaram dificuldades de aprendizagem. Também atendeu suas respectivas 

famílias. A maior parte estava em situação de vulnerabilidade social e usufruíam dos 

serviços de seus CRAS de referência. 

E.2 – CAPACIDADE DE ANTENDIMENTO 

Em 2018 atendemos 134 usuários e suas respectivas famílias. 

E.3 – RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO 

 

 

Receita Valor 

Doações pessoas físicas e jurídicas R$ 12.000,00 
Eventos R$   5.000,00 
Patrocinadores R$ 10.000,00 
Eventos Sociais R$ 20.000,00 
Receita com restrição R$ 151.800,00 
Despesas Valor 

Material de uso contínuo (papelaria e descartáveis) R$ 25.000,00 
Despesas de água/luz/telefone/internet R$ 10.000,00 
Recursos humanos e encargos R$ 126.000,00 
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E.4 – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

E.5 – ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

A abrangência foi Municipal, atendendo toda a rede pública em seus diferentes 

territórios. 

E.6 – PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

E.6.1 – ATIVIDADES 

 Realização de grupos de pais com profissionais de Psicologia e Assistência 

Social, promovendo orientações e trocas de experiências. 

 Acolhida e escuta pelos profissionais da Assistência Social. 

 Trabalho socioeducativo de orientação e fortalecimento de vínculos com as 

famílias, por meio da equipe de Psicologia. 

Colaboradores Quantidade Escolaridade Tipo de vínculo 

Assistente Social 1 Superior C. L. T. 

Estagiária de Serviço Social 2 Superior incompleto 
Estágio não 
remunerado 

Estagiário em Administração  1 Superior Incompleto 
Estágio não 
remunerado 

Psicóloga 2 Superior C. L. T. 

Estagiário em Psicologia 3 Superior Incompleto 
Estágio não 
remunerado 

Arte Educador 1 Ensino Médio C. L. T. 

Psicopedagoga 4 Superior Voluntário 

Coordenadora  1 Superior C. L. T. 

Pedagoga 3 Superior C. L . T. 

Estagiária em Pedagogia 4 Superior Incompleto 
Estágio não 
remunerado 
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 Atendimento psicológico, pedagógico e social às crianças e aos adolescentes 

com dificuldade de aprendizagem. 

 Passeios com as famílias e usuários, trabalhando o direito à cidade. 

 Eventos em datas culturais comemorativas. 

 Chá com as Famílias: grupos de voluntários compostos por ginecologista, 

pedagogo, advogado, nutricionista, além dos nossos funcionários de 

psicologia e assistência social. Promovendo palestras e roda de conversa 

com assuntos sobre educação de filhos, sociedade, saúde da mulher, 

economia doméstica, nutrição, filmes, teatro, artesanato, etc. 

 Oficina de Culinária para adolescentes. 

 Projeto de Leitura e Apoio Psicopedagógico: atividades lúdicas e recreativas 

num ambiente facilitador de aprendizagem em conteúdos relacionados à 

interpretação de texto e raciocínio matemático, desenvolvidas em oficinas. 

 Aprendendo Música: oficina de violão, onde os arranjos das músicas são 

feitos para favorecer uma prática conjunta, focada em iniciantes. 

 Oficinas esportivas. 

 Oficinas de artesanato. 

 Oficinas de jogos teatrais. 

 Horta Feliz: criação e participação efetiva dos usuários nas práticas de 

preparação de canteiros, sementeira, transplantes de mudas, controle das 

ervas daninhas e colheita. 

 Reuniões de Matriciamento e Intersetoriais. 

 Oficinas de cine-debate. 
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 Rodas de conversa. 

Fotos anexadas: 

 

 

E.6.2 – MONITORAMENTO 

Feito por meio de listas de presença. 

E.6.3 – AVALIAÇÃO 

Realização de avaliações contínuas e sistemáticas aos finais dos encontros. 

 

     Ana Carolina Freitas M Pereira   Vinicius de Melo Nascimento 
             Presidente      Assistente Social 


