
 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Relatório Final de Atividades da Execução Física e Financeira 

Mês: Janeiro a Março                         Ano: 2018 

Entidade: Grupo de Apoio NISFRAM 

Programa de Proteção Social: Básica            Segmento: ONG 

Processo Nº  18459/2017   Termo de Colaboração Nº 9715/2017 

Valor recebido no período: R$ 70.242,80  

Fonte de Recursos: (X) Municipal (X) Estadual   (X) Federal 

 

 

1. Identificação         

Entidade Executora: Grupo de Apoio NISFRAM 

Endereço: Rua: Palmiro Novi, nº 297 – Residencial Ipiranga, Sumaré/SP 

Telefone: (19) 3832-1235 / (19) 3832-1748  

E-mail: grupodeapoionisfram@uol.com.br 

 

 

1.1 Responsável 

Nome: Rosa Maria Góes da Silva 

Cargo: Presidente 

Endereço: Rua: Querubina Maria de Jesus Coelho, nº 221 – Residencial 

Ipiranga, Sumaré/SP 

Telefone: (19) 3832-3062 

E-mail: donagoes@uol.com.br  

                             

1.2 Responsável Técnico Social – NISFRAM  

Nome: Nathalia Minuzzi Vieira 

Formação: Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de São 

Paulo 

Cargo: Assistente Social 

Endereço: Rua: Joaquim Marcelino Leite – Casa 58 -, Hortolândia/SP 

Telefone: (19) 99238-8563 

E-mail: nathalia@nisfram.org.br 
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Atividades CRAS Área Cura/NISFRAM  

 Ações no Período de Janeiro a Março 

Atividade Realizada Descrição Data 

1. Eixo: Oficinas 

socioeducativas, culturais e de 

cidadania. 

1.1 Rodas de conversa, 

dinâmicas e brincadeiras 

Participantes: 06 a 17 anos 

  

 

1.2 Dança 

Participantes: 06 a 17 anos 

 

 

 

1.3 Circo 

Participantes: 06 a 17 anos 

 

 

1.4 Contação de Histórias 

Participantes: 06 a 17 anos 

 

 

 

 

Promover espaços de diálogo, de 

socialização, de aprendizagem e de 

participação em grupo.  

 

 

 

 Aquecimento, alongamento, 

desenvolvimento de técnicas básicas de 

Hip Hop Dance e coreografias.  

 

 

Aquecimento, alongamento, 

desenvolvimento de atividades circenses, 

jogos coletivos e jogos teatrais. 

 

 

 

Resgate da arte de contar histórias, 

estimulo a leitura, a criatividade e o 

imaginário. 

 

 

 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

 

2. Eixo: Atividades esportivas, 

jogos de integração e 

brincadeiras. 

 2.1 Capoeira 

Participantes: 06 a 17 anos  

 

2.2 Projeto RMC 

Participantes: 06 a 12 anos 

 

 

 

Desenvolver conhecimentos da prática da 

Capoeira, da sua musicalidade e de seus 

movimentos.  

 

Desenvolvimento de atividades esportivas 

diversas. 

 

 

 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

3. Eixo: Oficinas de 

Acessibilidade. 

3.1 LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) 

Introdução a LIBRAS. 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 



 

Idosos 

1. Eixo: Oficinas de acolhimento, 

culturais de cidadania. 

1.1 Oficina de acolhimento e 

cidadania. 

 

1.2 Informática 

 

 

2. Eixo: Atividade física  

 

 

 

 

Roda de conversa sobre direitos, 

cidadania e artesanato com material 

reciclável.  

 

Noções básicas de informática e utilização 

do computador; 

 

Atividade física adaptada; 

 

 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

 

 

Não Realizadas 

 

Justifica  

 

4. Avaliação mensal das atividades desenvolvidas 

4.1 Equipe técnica. 

Descrição das atividades desenvolvidas conforme plano de trabalho. 

1. Eixo: Oficinas socioeducativas, culturais e de cidadania 

Atividade 1.1 Rodas de conversa, dinâmicas e brincadeiras 

Local: NISFRAM 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Promover espaços de diálogo, de socialização, de aprendizagem e de 

participação em grupo.  

Metodologia: Organização da turma em forma de roda, de modo que todos possam se 

ver e ver o orientador, iniciar a atividade propiciando espaços de diálogo em que os 

participantes podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. 

Estimulando coletivamente a construção da autonomia, do respeito, da valorização da 

opinião dos colegas, da aprendizagem com a diversidade de ideias e conhecimentos. 

Os temas trabalhados nas Rodas de conversa, dinâmicas e brincadeiras foram: Cultura 

Nordestina; Febre Amarela; Volta as aulas com leitura do livro “Como seria o mundo 

sem escolas”; Festas de Carnaval; Inclusão, Diversidade e Preconceito; Dia 

Internacional da Mulher, com apresentação das crianças e adolescentes para as 

mulheres da família; Erradicação do trabalho infantil; Dia Mundial da Água e Pascoa.  

Atividade 1.2 Dança 

Local: NISFRAM 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Integrar, desinibir, divertir e promover o conhecimento, a disciplina, 

dedicação, expressividade, determinação através do viés técnico da repetição para o 

aprimoramento e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. 



 

Metodologia: As atividades iniciam com uma roda de conversa, seguidas de 

aquecimento e alongamento muscular. Durante a atividade os participantes 

desenvolvem técnicas de Hip Hop Dance, seguido de ensaio de coreografias.  

 

Atividade 1.3 Circo 

 

Local: NISFRAM 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento social, afetivo e motor através de 

atividades circenses, jogos coletivos e jogos teatrais.  

Metodologia: As atividades circenses iniciam com uma roda de conversa, seguidas de 

alongamento muscular, nela são trabalhados jogos coletivos, jogos teatrais, atividades 

circenses, malabarismos básicos com bolinhas e perna de pau, visando o 

desenvolvimento de diferentes aspectos pessoais como a sensibilidade na expressão 

corporal, a cooperação, o desenvolvimento da criatividade, a melhora da auto-

superação e a melhora da auto-estima. 

Atividade 1.4 Contação de História 

Local: NISFRAM 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Estimulo a leitura, resgate da arte de contar histórias, a criatividade, o 

imaginário, o lúdico e suas potencialidades.  

Metodologia: As atividades buscam o resgate da arte de contar histórias com uso de 

materiais diversos, despertando o gosto pela leitura, a interação, a imaginação, o 

desenvolvimento de princípios e valores. Os temas abordados nos livros, histórias, 

poemas, versos e brincadeiras foram: História as cinco saias – Autora: Luciene 

Tognetta, sobre empoderamento feminino; Malala – A menina que queria ir para a 

escola – Autora: Adriana Carranca, sobre a luta da menina paquistanesa pelo direito à 

educação das mulheres; Roda de poemas e versos; Apresentação de um Sarau 

literário; Montagem de um Árvore de Histórias. 

2. Eixo: Atividades esportivas, jogos de integração e brincadeiras 

Atividade 2.1 Capoeira 

Local: NISFRAM. 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Desenvolver conhecimentos da prática da Capoeira, da sua musicalidade e 

de seus movimentos.  

Metodologia: As atividades iniciaram com uma roda de conversa, seguida de 

alongamento muscular, explicação para o manuseio dos instrumentos musicais 

(berimbau, pandeiro, atabaque e agogô), entoação de cantigas, para que através da 

musicalidade se determine o ritmo e o estilo do jogo na roda de capoeira, iniciação aos 

movimentos básicos da capoeira. A pratica deste esporte proporciona o 

desenvolvimento da consciência corporal, individual e coletiva, do respeito, do 

equilíbrio, da coordenação motora através da brincadeira lúdica e do resgate histórico e 

cultural.  



 

Atividade 2.2 Projeto RMC 

Local: Quadra da Praça Wanderson Salvador de Farias e NISFRAM. 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Promoção de práticas esportivas organizadas, visando o desenvolvimento 

físico, motor e social dos participantes. 

Metodologia: A prática de diversas modalidades esportivas coletivas, como futebol, 

handebol, vôlei, basquete, atletismo, aconteceram nas quadras de esportes da Praça 

Wanderson Salvador de Farias, com grupos divididos por faixa etária aproximada. A 

partir das atividades, suas regras e condições, as crianças conseguem compreender 

formas de socialização, integração, respeito e protagonismo, além do desenvolvimento 

físico e afetivo que o esporte proporciona. 

3. Eixo: Oficina de Acessibilidade 

Atividade: Atividade de iniciação a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

Local: NISFRAM. 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Proporcionar noções básica da Língua Brasileira de Sinais visando favorecer 

o conhecimento do universo e da cultura surda, bem como facilitar a comunicação inicial 

entre surdos e ouvintes, propiciando aos participantes conhecimentos de inclusão e 

acessibilidade. 

Metodologia: As atividades visaram a introdução da Língua Brasileira de Sinais aos 

participantes, tendo como início o ensino do Alfabeto; Pronomes; Saudações; Números 

cardeais e ordinais; Dias da semana; Meses e estações do ano; Lugares e cores. 

Utilizando apostilas e livros de LIBRAS, brincadeiras, jogos em LIBRAS, exibição de 

vídeos, adaptação de músicas, rodas de conversa e dinâmicas.    

 

 Idosos 

 

1. Eixo: Oficinas de acolhimento, cultura e cidadania 

Atividade 1.1 Oficina de acolhimento e cidadania 

Local: NISFRAM. 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Proporcionar aos idosos cidadania e conhecimento acerca de seus direitos 

através da socialização de informações, orientações, aprendizado e convivência 

comunitária. 

Metodologia: Roda de conversa sobre os temas de interesse dos participantes, sobre 

direitos, mudança de legislação e como isso afeta a vida dos usuários, roda de 

conversa sobre envelhecimento com qualidade de vida, regaste de músicas e danças e 

artesanato com material reciclável.  

Atividade 1.2 Informática 

Local: NISFRAM. 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Proporcionar a inclusão digital de idosos através de noções básicas de 

informática e utilização do computador. 



 

Metodologia: As atividades são desenvolvidas por etapas, inicialmente os participantes 

conhecem a estrutura básica de um computador, como CPU, monitor, teclado, mouse, 

bem como suas funções e utilidades. Posteriormente são introduzidos os sistemas 

operacionais do computador, onde aprendem a conhecer e acessar arquivos, internet, 

e-mail. Essas ferramentas estimulam a manutenção da memória, proporcionam 

aprendizado e interação.  

 

2. Eixo: Atividade física 

Atividade 2.1 Atividade física 

Local: NISFRAM 

Data: Janeiro, Fevereiro e Março. 

Objetivo: Promoção de práticas esportivas e recreativas adaptadas que proporcionam 

momentos de descontração, de interação, de desinibição, de socialização visando à 

melhoria da qualidade de vida. 

Metodologia: As atividades físicas têm uma abordagem recreativa e se iniciam com 

uma roda de conversa, seguida de alongamento. São usados diferentes materiais, 

como colchonetes, cordas, bolas e bambolês. Essas práticas são estimulantes e 

desafiantes a socialização e a autoconfiança diante de suas capacidades 

proporcionando novo ânimo para bem viver. 

5. A equipe Técnica envolvida com o serviço atende a NOB-RH/SUAS?         

  (X) Sim     (  ) Não 

Descreva:  

Considerando um trabalho realizado em parceria, para realização das ações propostas, 

atuam no Serviço:  

  

a) Equipe Técnica Central Única de Atendimento do PBF/ Cadúnico; 

(Acompanhamento, controle e supervisão dos serviços) 

b) Equipe Técnica do CRAS Área Cura; 

       (Acompanhamento, controle e supervisão dos serviços) 

c) Equipe Técnica do Grupo de Apoio NISFRAM. 

 (Execução do SCFV)  

Assistente 

Social/Analista 

Superior 

completo 

30 h/s 

Orientador Social  Médio 

Completo 

40 h/s 

Facilitadores/Monitor 

de oficinas  

Médio 

Completo 

20 h/s e 40 h/s 

Técnicos 

especializados 

(administrativo, 

contábil, jurídico) 

Ensino 

superior  

40 h/s CLT e  

Prestadores de 

Serviços  

Apoio Operacional 

(cozinha, limpeza, 

Ensino 

fundamental 

40 h/s 



 

manutenção) completo 

 

6. A Equipe está capacitada para execução do serviço? 

Sim, toda a equipe envolvida no SCFV possui a formação e a experiência necessária 

para a execução do Serviço. Todos os profissionais são contratados mediante processo 

seletivo, avaliando suas capacidades técnicas e comportamentais para execução da 

proposta. Eventualmente são realizadas capacitações profissionais. 

 7. Total de Pessoas Atendidas 

As tabelas abaixo apresentam os de atendimentos diretos e indiretos realizados no mês 

de Janeiro, Fevereiro e Março/2018 pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos do Grupo de Apoio NISFRAM. Todas as famílias são referenciadas no CRAS 

Área Cura. 

Atendimentos - SCFV NISFRAM 

Janeiro, Fevereiro e Março 

2018 

Crianças/Adolescentes - Participantes 

Frequentes nas Oficinas 320 

Crianças/Adolescentes - Processo de Busca 

ativa 135 

Crianças/Adolescentes - Processo de 

Exclusão 83 

Crianças/Adolescentes - Situação de 

Acolhimento   03 

Crianças/Adolescentes em Escola Integral 12 

Crianças/Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Sócioeducativa 01 

Crianças/Adolescentes - Inserção em outros 

Programas/Serviços - IPMS 

02 

Crianças/Adolescentes em Acompanhamento 

com o CRAS 

03 

Idosos - Participantes Frequentes nas Oficinas 10 

Idosos em Busca Ativa 12 

Idosos em Processo de Exclusão 08 

Total  589 

 

Atendimentos Sociais 

Janeiro, Fevereiro e Março 

2018 

Famílias vinculadas ao SCFV 63 

Crianças, Adolescentes e Idosos  135 

Família para a Inclusão no SCFV  41 

Total 239 

 



 

Assim, considera-se que foram atendidos no mês de Fevereiro: 

 330 crianças, adolescentes e idosos frequentes nas oficinas; 

 168 crianças, adolescentes e idosos em situações diversas; 

 91 crianças, adolescentes e idosos em processo de exclusão; 

 63 atendimentos de famílias dos participantes vinculados ao SCFV; 

 135 crianças, adolescentes e idosos que foram atendidos pelo serviço social; 

 41 Famílias para a Inclusão no SCFV. 

Somando o total de 828 atendimentos diretos e indiretos. 

8. Resultados e encaminhamentos 

A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o CRAS Área Cura 

possibilita a identificação e encaminhamento das famílias aos serviços 

socioassistenciais, contribuindo para o aumento do acesso, a melhoria da qualidade de 

vida dos usuários e a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou 

reincidência. 

 

9. População Atendida 

9.1 Os usuários participaram das atividades desenvolvidas? Se sim, quais 

instrumentos de avaliação foram utilizados? 

(   ) Entrevista     

(   ) Pesquisa    

(  ) Reunião de Avaliação      

(X) Outros: Lista de participação nas atividades do SCFV.  

9.2 Resultado da Avaliação 

A equipe técnica realiza o monitoramento mensal dos participantes, através da lista de 

frequência nas atividades, das justificativas de faltas, do processo de busca ativa, e se 

necessário do processo de exclusão. Sendo assim, de modo geral durante o período de 

Janeiro a Março a frequência nas atividades do SCFV foi satisfatória.  

10. Descrever a integração com a rede Intersetorial 

Saúde: 
 Não houve articulação. 

Segurança: 
Não houve articulação. 

Sistema de Garantia de Direitos: 
Articulação junto ao Conselho Tutelar, no que se refere a um participante do SCFV. 

Habitação: 
Não houve articulação. 
 

Assistência Social: 
Conforme a demanda do SCFV, todas as famílias são encaminhadas para o CRAS do 
território para referenciamento, avaliação social, inclusão em programas sociais, 
preenchimento e atualização do cadastro único, encaminhamentos para atendimento na 
rede socioassistencial. 



 

Articulação junto ao CRAS para acompanhamento de algumas crianças e adolescentes. 

Educação:  
Não houve articulação. 

Conselhos Municipais e Estaduais:  
Participação em reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA). 

 

11. O Serviço contribuiu para: 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada por 

meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, dentre os impactos sociais 

esperados para alcançar os objetivos propostos, foram identificados: 

 

 Aumento do acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais 

A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o CRAS Área 

Cura possibilita a identificação e encaminhamento das famílias que precisam 

ser assistidas pelos Serviços para o desenvolvimento do trabalho social efetivo, 

visando o rompimento do atendimento segmentado e descontextualizado das 

situações de vulnerabilidade social vivenciadas. 

 

 Melhoria da qualidade de vida dos participantes 

A inserção da criança, adolescente e idoso no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos contribui para a prevenção dos riscos sociais e 

situações de vulnerabilidade, contribui também para a criação de mecanismos 

de enfrentamento e através da oferta de espaços que propiciam o 

desenvolvimento da autonomia, do exercício de cidadania, da interação coletiva, 

da aproximação com atividades culturais, melhorando assim a qualidade de vida 

destes sujeitos. 

 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou 

reincidência 

A inclusão da criança, adolescente e idoso no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos contribui para a melhoria da sua qualidade de vida, 

para a prevenção dos riscos sociais e situações de vulnerabilidade. Contribui 

também para a criação de mecanismos de enfrentamento e superação de 

situações de fragilidade social vivenciadas. Através da oferta de espaços que 

propiciam o desenvolvimento da autonomia, das potencialidades dos sujeitos, 

de espaços coletivos de escuta e troca de experiências. 

 

12. Controle Financeiro: 

Saldo anterior: R$0,00   Despesas com RH: R$ 34.822,71 

Recebido no período: R$ 70.242,80  Encargos RH: R$ 7.305,77 

Rendimento da Aplicação: R$ 31,30  Consumo e Serviços: R$ 28.145,62 

Saldo Acumulado: R$ 0,00   Tarifas bancárias: R$ 0,00 



 

 

13. Documentação de Registro (anexos) 

( X) Fotos     (  ) Convocação                                  

(X) Lista de Presença       (  ) Registro de avaliação   

(  ) Ata       (  ) Outros  

 

14. Manifestação Técnica 

O trabalho realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 

NISFRAM proporciona aos participantes atividades artísticas, culturais, de lazer e 

esportivas, de acordo com a faixa etária. É uma forma de interação social planejada, 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. Visando à 

formação para a participação, cidadania, desenvolvimento do protagonismo e 

autonomia das crianças e adolescentes. 

O protagonismo proposto nesse trabalho acredita que crianças e adolescentes podem 

ser protagonistas, nos diferentes espaços que estejam inseridos. O trabalho 

desenvolvido o SCFV contribui de forma significativa para a construção e elaboração 

desses projetos de vida. Estimular o protagonismo dos usuários e também estimular a 

criatividade, a consciência, a liberdade e a responsabilidade de seus atos.  

 

Sumaré, 27 de Abril de 2018. 

 

 

 

             

Rosa Maria Góes da Silva   Andrea Cristina da Silva Bueno 

Presidente / Responsável    Psicóloga / Responsável Técnica do CRAS Área Cura 

CPF: 137.639.618-10    CRP 06/91465    

 

 

 

 

              

Nathalia Minuzzi Vieira   Márcia Letícia de Sousa                            

Assistente Social    Tesoureira 

Responsável Técnica  

CRESS: 59.428 

 

 

 

 

 

 



 

Registro das Atividades 

 

  
 

 
 



 

 
 

   

 



 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Área Cura/NISFRAM  

Relatório de Atividades da Execução Física e Financeira 

Mês: Março a Dezembro                              Ano: 2018 

Entidade: Grupo de Apoio NISFRAM 

Programa de Proteção Social: Básica       Segmento: OSC 

 

1. Identificação          

Entidade Executora: Grupo de Apoio NISFRAM 

Endereço: Rua Palmiro Novi, nº 297 – Residencial Ipiranga, Sumaré/SP 

Telefone: (19) 3832-1235 / (19) 3832-1748  

E-mail: grupodeapoionisfram@uol.com.br 

 

1.1 Responsável 

Nome: Rosa Maria Góes da Silva 

Cargo: Presidente 

Endereço: Rua Querubina Maria de Jesus Coelho, nº 221 – Residencial 

Ipiranga, Sumaré/SP 

Telefone: (19) 3832-3062 

E-mail: donagoes@uol.com.br  

                             

1.2 Responsável Técnico Social – NISFRAM  

Nome: Nathalia Minuzzi Vieira 

Formação: Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de São 

Paulo 

Cargo: Assistente Social  

Endereço: Rua: Joaquim Marcelino Leite – Casa 58 -, Hortolândia/SP 

Telefone: (19) 99238-8563 

E-mail: nathalia@nisfram.org.br 
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

O Grupo de Apoio NISFRAM, tem por finalidades: 

 Promover a educação infantil e apoiar alfabetização e o ensino de jovens e 

adultos; Promover a educação profissionalizante a todos os níveis; Promover a 

ética, a ação voluntária, a democracia e a cultura da paz; Lutar pelo direito de 

acesso à educação, cultura e esportes, bem como a inclusão digital; Estimular a 

ação protagonista da juventude e a conquista de direitos sociais; Buscar junto 

aos órgãos públicos, em todos os níveis, a implementação de políticas públicas 

voltadas a promoção da cidadania e participação popular; Requerer e divulgar 

estudos, pesquisas e conhecimentos técnicos; Estimular a formação de agentes 

multiplicadores em diversas áreas de interesse social; Promover a Proteção 

Social Básica, desenvolvendo ações socioassistenciais, saúde, lazer e cidadania, 

buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários da população 

que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da 

privação, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos e/ou 

fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social, decorrentes 

de discriminação etária, étnica, de gênero, de qualquer deficiência, dentre outras. 

Parágrafo Único: O Grupo de Apoio NISFRAM não distribui entre seus 

associados, diretores, conselheiros, empregados e/ou doadores quaisquer 

eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, replicando, integralmente, na consecução de seus objetivos 

sociais. 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: 

 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Sumaré via Lei de Incentivo – 

1% do IR;  

 Subvenção Municipal; 

 Termos de Cooperação com a administração municipal; 

 Prestação de Serviços Sociais junto a iniciativa privada; 

 Programa Governo Estadual – Nota Fiscal Paulista; 

 Participação em Eventos e Festas. 



 

INFRAESTRUTURA:  

A OSC conta com espaço físico de 388,24 m², em bom estado de conservação, 07 

anos de construção, distribuídos em dois andares, da maneira que segue, onde são 

executados os serviços socioassistenciais tipificados;  

 Salão para atividades coletivas, comunitárias e culturais; 

 01 refeitório para funcionários e colaboradores; 

 01 cozinha;  

 02 salas para atividades socioeducativas; 

 01 sala para arquivos;  

 02 salas para o administrativo; 

 01 laboratório de informática; 

 07 banheiros distribuídos nas salas. 

Anexo a este a OSC conta com imóvel com 250 m², sendo 125 m² de construção 

distribuídos da seguinte maneira: 

 01 recepção; 

 01 sala administrativa; 

 01 biblioteca aberta a comunidade; 

 01 sala para atendimento individual; 

 01 banheiro; 

 01 almoxarifado; 

 01 área coberta para atividades diversas; 

O restante de 125 m² é considerado como área aberta. 

Outras Informações relevantes:  

O Grupo de Apoio NISFRAM presta atendimento aos beneficiários abrangidos pela 

Lei nº 8.742/1993 – LOAS, no que tange ao tipo de serviço realizado a OSC se 

caracteriza como atendimento, uma vez que presta serviço de forma gratuita, 

continuada, permanente e planejada dirigidos ás famílias e indivíduos em situações de 

vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal.  

Atividades Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos  

  Área Cura/NISFRAM  

 Ações no Período Março a Dezembro 2018 

 

Atividade Realizada Descrição Data 



 

1. Eixo: Oficinas 

socioeducativas, culturais e de 

cidadania. 

1.1 Atividades socioeducativas e 

de culturais  

Participantes: 06 a 17 anos 

  

1.2 Dança 

Participantes: 06 a 17 anos 

 

1.3 Circo 

Participantes: 06 a 17 anos 

 

1.4 Contação de Histórias 

Participantes: 06 a 17 anos 

Promover espaços de diálogo, de 

socialização, de aprendizagem e de 

participação em grupo.  

 

 Aquecimento, alongamento, 

desenvolvimento de técnicas básicas de 

Hip Hop Dance e coreografias.  

 
Aquecimento, alongamento, 
desenvolvimento de atividades circenses, 
jogos coletivos e jogos teatrais. 
 
 
 
Estimular a leitura, resgate da arte de 
contar histórias, a criatividade e o 
imaginário. 
 

 

 

 

Março a Dezembro 

 

 

Março a Novembro  

 

 

 

Março a Dezembro 

 

 

Março a Dezembro 

2. Eixo: Atividades esportivas, 

jogos de integração e 

brincadeiras. 

  2.1 Capoeira 

Participantes: 06 a 17 anos  

  

2.2 Projeto de Esportes 

Participantes: 06 a 17 anos 

 

Desenvolver conhecimentos da prática da 

Capoeira, da sua musicalidade e de seus 

movimentos.  

 

Pratica de atividades esportivas diversas, 
jogos de interação e brincadeiras 
esportivas. 
 
 

 

 

 

Março a Junho 

 

 

Março a Dezembro 

 

 

3. Eixo: Oficinas de 

Acessibilidade. 

3.1 Libras (Língua Brasileira de 

Sinais) 

 

3.2 Coral de Libras 

Introduzir no cotidiano de ouvintes a 

Língua Brasileira de Sinais 

 

Difundir a Libras utilizando a música como 

instrumento de interação social 

 

Março a Dezembro 

 

 

Agosto a Dezembro 

 

Não Realizadas Justificativa  

 

Atividade Realizada Descrição Data 

Idosos 

1. Eixo: Oficinas de 

acolhimento, culturais de 

cidadania. 

1.1 Oficina cultural e de 

cidadania. 

 

 

 

Roda de conversa sobre direitos, 

cidadania e artesanato com materiais 

diversos 

 

 

 

 

Março a Dezembro 

 



 

 

 

2. Inclusão digital 

 

 

3. Eixo: Atividade física  

 

 

Noções básicas de informática e utilização 

do computador; 

 

 

Atividade física adaptada; 

 

 

Março a Dezembro 

 

 

Março a Dezembro 

 

 

Não Realizadas Justificativa  

 

Descrição das atividades desenvolvidas conforme plano de trabalho 

1. Eixo: Oficinas socioeducativas, culturais e de cidadania 

Atividade 1.1 Atividades socioeducativas e culturais 

Local: NISFRAM 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Promover espaços de diálogo, de socialização, de aprendizagem, de 

participação em grupo e de fortalecimento de vínculos comunitários através do 

estímulo ao protagonismo social. 

Descrição: As atividades realizadas tiveram caráter lúdico e cultural e foram 

permeadas por rodas de conversa, dinâmicas de grupo, confecções artísticas com 

material reciclável, colagens, recortes, pintura, jogos de tabuleiro, jogos de interação, 

gincanas, competições musicais, montagem de painéis temáticos, faixas e cartazes. 

Ao longo do ano foram exibidos vídeos e realizadas sessões de cinema como gancho 

para a reflexão e debate de temas relevante. As diversas temáticas abordadas 

proporcionaram um espaço aberto de diálogo, interação e fortalecimento de valores 

entre as crianças, adolescentes e orientadores.  



 

  

 



 

 

  



 

     

 Ações para promoção de saúde bucal   

    
 

 

 

 Rodas de conversa com convidados  

 Palestra sobre o “Setembro Azul” em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos – 

Convidados: Regiane, Juliana, Viviane e Alexandre, pessoas surdas que relataram 

suas histórias de vida, promovendo a conscientização sobre a importância da 

visibilidade do Setembro Azul.   



 

  

 

 Palestra sobre a importância da educação no trânsito – Convidado: Humberto, 

representante do Observatório Nacional de Segurança Viária.  

   
 

 



 

 Palestra sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual 

Infantojuvenil – Convidado: Luciana, Michael e Rodrigo, representantes do 

Conselho Tutelar de Sumaré.  

   

 Palestra sobre Gestão de Conflitos – Convidado:  representantes do Comitê de 

Desenvolvimento Social de Sumaré – Ações na Comunidade da Coca Cola 

FEMSA Brasil. 

   

 Palestra para orientações e cadastro dos adolescentes no CIEE – Convidado: Luis 

Gustavo Migotti, consultor de atendimentos dos programas de estágio e aprendiz 

do CIEE. 

 
 Atividade 1.2 Dança 

Local: NISFRAM 



 

Data: Março a Dezembro  

Objetivo: Integrar, desinibir, divertir e promover o conhecimento, a disciplina, 

dedicação, expressividade, determinação através do viés técnico da repetição para o 

aprimoramento e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. 

Descrição: Rodas de conversas sobre a história da cultura hip-hop; Treino de passos 

básicos e intermediários de break dance; Montagem e ensaio de coreografias para 

apresentações.  

    



 

  

 

 

Atividade 1.3 Circo 

Local: NISFRAM 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento social, afetivo e motor através de 

atividades circenses, jogos coletivos e jogos teatrais.  

Descrição: Rodas de conversa; Aquecimento com alongamento; Jogos de 

aquecimento; Acrobacias e malabarismo com cambalhotas, perna de pau e bolinhas e 

saltos com bambolê; Dinâmicas de relaxamento e concentração; Jogos teatrais para 

desinibição; Apresentação de organização da estrutura teatral e presença de palco; 



 

Construção de textos e coreográficas para peça teatral; Exibição de curtas metragens 

sobre o universo do circo; Apresentação de peça teatral intitulada “O circo AMI ZADE”, 

realizada na festa de confraternização com as famílias dos atendidos pelo SCFV; 

Apresentação da “Palhaça Flor” para as crianças e adolescentes. 

    

    

    



 

      
Atividade 1.4 Contação de História 

Local: NISFRAM 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Estimulo a leitura, resgate da arte de contar histórias, a criatividade, o 

imaginário, o lúdico e suas potencialidades.  

Descrição: As atividades buscaram ampliar o universo literário das crianças e 

adolescentes através da contação de história, incentivando-os ao gosto pela leitura, 

bem como o desenvolver a sensibilidade, e o uso da oralidade de forma crítica e 

criativa. Nessa perspectiva, essa atividade propiciou momentos de convívio e 

interação social, na medida em que se as crianças e adolescentes agrupam, para o 

exercício da leitura compartilhada e a fim de escutar e socializar pequenas 

experiências adquiridas nas histórias, exercendo memória e percepção. Utilizamos 

como método a leitura colaborativa e a contação através da dramatização, 

desenvolvendo o gosto pela leitura, a curiosidade e a capacidade de dar uma 

sequência lógica para os fatos, ampliando seus conhecimentos e estimulando a 

linguagem oral e escrita. As histórias abordadas no decorrer do ano buscaram tratar 

de temas atuais e de temas que resgatassem valores importantes no desenvolvimento 

humano.  

As histórias contados durante o ano foram: “As cinco saias”; “Malala” A menina que 

queria ir para a escola; “Meu amigo faz iii”; “A escada dos sonhos”; “A pipa e flor”; “As 

mães nunca são iguais”; “A menina e o pássaro encantado”; ”A matriosca triste”; “Blue” 

a cachorra que não era triste e nem azul; “Turtle, Sempre Amigos”; “Catarina a 

tartaruga poetisa”; A importância de competir;  “História do lobo e três carneirinhos”; 



 

“Um elefante nunca esquece”; “Balaio de histórias”; “Raduan”; “O jardim de cada um”; 

“Máquina de estações”; Coletânea Bullyng; “A viagem de Alaa”; História “Digui Digui 

Digui”;  

As crianças e adolescentes participaram de “PicContos” (Piquenique com contação de 

histórias) realizados na praça de com história; Confecção de uma colcha de retalhos;  

  

 



 

   

   
 2. Eixo: Atividades esportivas, jogos de integração e brincadeiras 

Atividade 2.1 Oficina de Capoeira 

Local: NISFRAM. 

Data: Março a Junho 

Objetivo: Desenvolver conhecimentos da prática da Capoeira, da sua musicalidade e 

de seus movimentos.  

Descrição: As atividades representaram uma oportunidade para integração entre 

diferentes componentes como, história, atividade física, música, envolvendo as 

crianças e adolescentes em um espírito de cooperação onde os jogadores, os músicos 

e os componentes da roda se revezam em todos esses papéis.  

Foram abordados aspectos gerais sobre a capoeira, sua história, seus 

fundamentos, suas tradições, sua ginga, seus movimentos de ataque e defesa e seus 

floreios, sua cultura, seus ritmos estabelecido por seus instrumentos e suas músicas. 

As atividades tiveram início com uma roda de conversa, seguida de alongamento, 



 

treino de movimentos básico, explicação sobre os instrumentos, formação de roda de 

capoeira com golpes e execução de sequências dos movimentos. 

     

     

Atividade 2.2 Projeto de Esportes 

Local: Quadra da Praça Wanderson Salvador de Farias e NISFRAM. 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, 

como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.  

Descrição: O projeto de esportes contribuiu ao longo do ano para a prática de 

diversas modalidades esportivas coletivas, como futebol, handebol, vôlei, basquete e 

atletismo, bem como o resgate de jogos e brincadeiras tradicionais. As atividades 

aconteceram nas quadras de esportes da Praça Wanderson Salvador de Farias, 

localizada no Jd. Ipiranga – Sumaré/SP, com grupos divididos por faixa etária 

aproximada.  



 

No mês de outubro, deu-se início o Programa Atleta do Futuro em parceria com 

o SESI Sumaré e a empresa PPG Brasil. Esse programa visa contribuir para a 

garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia 

elaborada pelo SESI/SP, permitindo que os participantes aprendam diferentes 

modalidades esportivas, com conteúdos e estratégias adequadas para cada faixa 

etária.  

Essas atividades visaram promover o desenvolvimento da expressão corporal, 

da interação, socialização e troca de experiências. Através do ato de brincar foi 

possível estimular o respeito, o protagonismo além do desenvolvimento físico e 

afetivo. 

   



 

  

 

 

3. Eixo: Oficina de Acessibilidade 

Atividade 3.1: Atividade de iniciação a Libras (Língua Brasileira de Sinais) 

Local: NISFRAM. 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Proporcionar noções básicas da Língua Brasileira de Sinais visando 

favorecer o conhecimento do universo e da cultura surda, bem como facilitar a 

comunicação inicial entre surdos e ouvintes, propiciando aos participantes 

conhecimentos de inclusão e acessibilidade. 

Descrição: As atividades de iniciação em Libras buscaram promover o ensino básico 

da Língua Brasileira de Sinais (Libras) a crianças e adolescentes ouvintes, com a 

proposta de facilitar a comunicação entre ouvintes e surdos e contribuir para o 



 

rompimento da barreira de comunicação que os separa. Visou também contribuir para 

a difusão da Libras e suscitar nos participantes o interesse pela Língua natural dos 

surdos. 

Salientamos que essas atividades não tem a função de formar interpretes ou 

fluentes em Libras, somente viabilizar a comunicação inicial entre ouvintes e surdos.  

                    

   

Atividade 3.2 Coral de Libras 

Local: NISFRAM. 

Data: Agosto a Dezembro 

Objetivo: Difundir a Língua Brasileira de Sinais, proporcionando de forma lúdica o 

aprendizado da língua por meio da tradução e interpretação de músicas. 

Proporcionando o acesso a musicalidade para os surdos como meio eficaz na 

construção da interação social.  

Descrição: As oficinas foram expositivas e dialogadas, sempre orientadas por uma 

temática. São ministradas por uma orientadora que é intérprete em Libras e 

acompanhadas por uma orientadora surda.  



 

Foi um ambiente propicio para aprendizagem tanto de ouvintes quanto de 

surdos. As músicas foram previamente selecionadas e as letras estudadas, para que 

fosse possível a busca pelos sinais que correspondessem a uma interpretação 

adequada, respeitando as línguas envolvidas e o sentido proposto pelo autor/cantor.  

Foram trabalhados ao longo das oficinas o Hino do Brasil, o Hino da cidade de 

Sumaré, a música Aquarela (interpretada por Toquinho) e a música Ser diferente é 

normal (interpretada por Gilberto Gil e Preta Gil). 

   
 

 Apresentações realizadas ao longo do ano 

 Apresentação do Coral de Libras na reinauguração do Núcleo de bem-estar Inésia 

Pavan Camillo 

     
 

 Apresentação do Coral de Libras na 1º Ação para Inclusão de Sumaré 



 

   
 

 Apresentação de Hip Hop na festa da Honda 

    
 

 

 Evento de Hip Hop no Instituto Bem Querer    

   
 

 Apresentação do mapa de migração da Área Cura no CCTI – Evento de 

Aniversário de Sumaré  



 

   
 

 Festas e passeios  

 Passeio para o Parque das Águas Sumaré  

  

 
 

 Passeio para o Clube da Bosch 



 

   
 

 Passeio ao teatro – Peça: A árvore da vida       

   
 

 

 Passeio ao teatro – Peça: Ednecca e as cores da vida       

   
 

 Páscoa  



 

   
 Dia das crianças no CRAS Área Cura  

   
 Dia das crianças na NISFRAM  

   
 

 

 

 

 Festa Junina 



 

  

 
 

 Festa de Halloween 



 

   

          
 Festa de Natal                               



 

  

 
 

 

 Festa de encerramento com famílias                                



 

   
 

 Festa de aniversariantes a cada trimestre                                 

  

 
 



 

 Participação das famílias e comunidade 

 Festa da família  

  

   

   
 

 Bazar solidário  



 

  

 
 Roda de conversa sobre relacionamento de pais e filhos com a psicóloga clínica 

Sueli Ferraz. 



 

  

 
 Ação itinerante do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT de Sumaré para a 

comunidade ao entorno da sede da NISFRAM.    



 

   
  Caravana iluminada de Natal da Coca Cola   



 

  

 
 

 Almoço de Natal com as famílias  



 

   

 



 

  

 
Resultados obtidos a partir das atividades realizadas 

 As atividades promoveram a criação de espaço de convivência, que contribuíram 

para o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses e demandas de cada faixa etária. 

 No decorrer do ano, ficou evidente uma melhora significativa na participação e 

assiduidade dos usuários, através de controle de frequência realizado por lista de 

presença.  



 

 Foram realizadas avaliações das atividades com os atendidos, através de roda 

de conversa, e onde os mesmos reconheceram a importância do SCFV como um 

espaço prazeroso que contribui para evitar a permanência nas ruas ou em casa 

sozinhos, expostos a riscos. Eles expressaram satisfação pelo espaço de acolhida, 

aprendizagem e troca de experiências. 

 A fim de, compreender a percepção das famílias acerca das contribuições e 

repercussões do trabalho realizado com as crianças e adolescentes foram realizadas 

rodas de conversa nos encontros em que houve a participação da família. Os 

responsáveis fizeram apontamentos quanto a transformações ocorridas nas relações e 

no ambiente familiar, relataram melhora no comportamento dos atendidos, melhora na 

responsabilidade, na autonomia, demonstrando mais interesse em atividades diversas. 

Salientaram ainda, que com os filhos inseridos na escola e no SCFV se sentem 

tranquilos para trabalhar sabendo que os filhos estão em segurança. 

 Além disso, pontuaram o fato do SCFV oferecer lanche e almoço para as 

crianças e adolescentes, o que se mostrou um elemento importante para as famílias 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Formas de acesso  

- Por procura espontânea; 
- Por busca ativa; 
- Por encaminhamento da rede socioassitencial; 
- Por encaminhamento das demais políticas públicas.  

Todos os usuários são territorialmente referenciados no Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS da região Área Cura de Sumaré/SP. 

Dia e Horário/ Periodicidade  

 A oferta de atividades do SCFV ocorreu em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 

no horário das 7h30 às 11h e das 12h30 ás 16h, durante todo o ano de 2018. Foram 

ofertadas oficinas de atividades 5 vezes por semana para participantes da faixa etária 

de 06 a 17 anos.  

 A todos os usuários atendidos foram disponibilizados uniformes. 

 

Idosos 

1. Eixo: Oficinas de acolhimento, cultura e cidadania 

Atividade 1.1 Oficina cultural e de cidadania 



 

Local: NISFRAM. 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Proporcionar aos idosos momentos de descontração, acolhimento de modo 

a valorizar as suas vivencias e experiências e estimular a capacidade de escolha dos 

atendidos de forma a contribuir para o processo de envelhecimento autônomo.   

Descrição: As atividades com os idosos contribuíram para assegurar um espaço de 

encontro no qual eles puderam manifestar seus conhecimentos e habilidades artísticas 

e culturais, através de acolhida, rodas de conversa, música, artesanato com material 

reciclável. Nas oficinas os participantes também obtiveram conhecimento acerca de 

seus direitos através da socialização de informações, orientações, aprendizado e 

convivência comunitária. 

  



 

       

 



 

      

 
Atividade 1.2 Inclusão digital 

Local: NISFRAM. 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Proporcionar a inclusão digital de idosos através de noções básicas de 

informática e utilização do computador. 

Descrição: As atividades foram desenvolvidas por etapas, inicialmente os 

participantes conheceram a estrutura básica de um computador, como CPU, monitor, 

teclado, mouse, bem como suas funções e utilidades. Posteriormente foram 

introduzidos os sistemas operacionais do computador, onde tiveram acesso a 

arquivos, internet e e-mail. A evolução das oficinas aconteceram de forma gradual, os 

participantes foram aos poucos se familiarizando com o computador, possibilitando o 



 

domínio da utilização física de ligar/desligar, mexer no mousse, no teclado, e aos 

poucos foram incluídos no ambiente digital. 

Por meio da inclusão digital, os idosos puderam contatar parentes e amigos, 

oferecendo a oportunidade de descoberta e superação das próprias habilidades e 

potencializando o sentimento de integração social. Essas ferramentas estimulam a 

manutenção da memória, proporcionam aprendizado e interação.  

   

 2. Eixo: Atividade física 

Atividade 2.1 Atividade física 

Local: NISFRAM 

Data: Março a Dezembro 

Objetivo: Promoção de práticas esportivas e recreativas adaptadas que proporcionam 

momentos de descontração, de interação, de desinibição, de socialização visando à 

melhoria da qualidade de vida. 

Descrição: As atividades físicas aconteceram de forma diversificada, utilizando como 

recursos: colchonetes, bolas, bambolês, elásticos, bastões, circuitos, dança, atividade 

recreativa, entre outros. Visando a promoção da melhoria na qualidade de vida, na 

independência e na autonomia dos idosos, uma vez que essas práticas são 

estimulantes e trabalham além do aspecto físico e metabólico a socialização e a 

autoconfiança diante de suas capacidades proporcionando novo ânimo para viver 

bem. 

 



 

        

        
 Resultados obtidos a partir das atividades realizadas 

 As atividades promoveram a criação de espaço de convivência, que contribuíram 

para o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos idosos. 

 No decorrer do ano, o grupo foi bem participativo e contribuíram para o 

planejamento das atividades. Ao longo do ano foram realizadas diversas rodas de 

conversa para avaliação e aperfeiçoamento das atividades conforme as demandas e 

interesses dos participantes.   

 Em geral foram atendidas pessoas com histórico de depressão, hipertensão, 

diabetes, artrites, artroses, entre outras, as quais as atividades físicas adaptadas e as 

oficinas em grupo contribuíram para elevação da qualidade de vida, integração e 

convívio social.  

Formas de acesso  

- Por procura espontânea; 
- Por busca ativa; 
- Por encaminhamento da rede socioassitencial; 
- Por encaminhamento das demais políticas públicas.  



 

Todos os usuários são territorialmente referenciados no Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS da região Área Cura de Sumaré/SP. 

Dia e Horário/ Periodicidade  

 A oferta de atividades do SCFV ocorreu em dias úteis, as quartas e sextas-

feiras, no horário das 8h30 às 10h30 durante todo o ano de 2018. Foram ofertadas 

oficinas de atividades 02 vezes por semana para participantes da faixa etária de 60 

anos ou mais.  

 A todos os usuários atendidos foram disponibilizados uniformes. 

 

5. A equipe Técnica envolvida com o serviço atende a NOB-RH/SUAS?         

  (X) Sim     (  ) Não 

Considerando um trabalho realizado em parceria, para realização das ações 
propostas, atuam no Serviço:  
  

a) Equipe Técnica Central Única de Atendimento do PBF/ Cadúnico; 

(Acompanhamento, controle e supervisão dos serviços) 

b) Equipe Técnica do CRAS Área Cura; 

       (Acompanhamento, controle e supervisão dos serviços) 

c) Equipe Técnica do Grupo de Apoio NISFRAM. 

 (Execução do SCFV) 

 

Assistente 
Social/Analista 

Superior 
completo 

30 h/s 

Orientador Social  Médio 
Completo 

40 h/s 

Facilitadores/Monitor 
de oficinas  

Médio 
Completo 

20 h/s e 40 h/s 

Técnicos 
especializados 
(administrativo, 
contábil, jurídico) 

Ensino 
superior  

40 h/s CLT e  
Prestadores de 
Serviços  

Apoio Operacional 
(cozinha, limpeza, 
manutenção) 

Ensino 
fundamental 
completo 

40 h/s 

 

6. A Equipe está capacitada para execução do serviço? 

Sim, toda a equipe envolvida no SCFV possui a formação e a experiência 

necessária para a execução do Serviço. Todos os profissionais são contratados 

mediante processo seletivo, avaliando suas capacidades técnicas e comportamentais 

para execução da proposta. Eventualmente são realizadas capacitações profissionais. 



 

 

 7. Total de pessoas atendidas 

Meta de atendimento: 110 pessoas, dentre eles, crianças, adolescentes e idosos. 

As tabelas abaixo apresentam os de atendimentos diretos e indiretos 

realizados de Março a Dezembro 2018 pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos do Grupo de Apoio NISFRAM.  

 

Atendimentos - SCFV NISFRAM 

  Março a Dezembro 

  2018 

Crianças/Adolescentes - Participantes 

Frequentes nas Oficinas 146 

Crianças/Adolescentes - Processo de 

Busca ativa 08 

Crianças/Adolescentes - Processo de 

Exclusão 40 

Crianças/Adolescentes - Situação de 

Acolhimento Institucional 03  

Crianças/Adolescentes – Processo de 

Transferência de Serviço 
01 

Idosos - Participantes Frequentes nas 

Oficinas 
09 

Idosos - Processo de Busca Ativa 00 

Idosos - Processo de Exclusão 07 

Total 214 

 

Atendimentos Sociais 

Março a Dezembro 

2018 

Famílias vinculadas ao SCFV 214 

Crianças, Adolescentes e Idosos  304 

Família para a Inclusão no SCFV  27 

                              Total 545 

 

Assim, considera-se que foram atendidos no período de Março a Dezembro: 

 155 crianças, adolescentes e idosos frequentes nas oficinas; 

 12 crianças, adolescentes e idosos em situações diversas; 

 47 crianças, adolescentes e idosos em processo de exclusão; 

 214 atendimentos de famílias dos participantes vinculados ao SCFV; 

 304 crianças, adolescentes e idosos que foram atendidos pelo serviço social; 

 27 Famílias para a Inclusão no SCFV. 



 

Somando o total de 759 atendimentos diretos e indiretos. 

8. Resultados e encaminhamentos 

A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o CRAS Área 

Cura possibilita a identificação e encaminhamento das famílias aos serviços 

socioassistenciais, contribuindo para o aumento do acesso, a melhoria da qualidade 

de vida dos usuários e a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento 

ou reincidência. 

 

9. População atendida 

9.1 Os usuários participaram das atividades desenvolvidas? Se sim, quais 

instrumentos de avaliação foram utilizados? 

(  ) Entrevista     

(  ) Pesquisa    

(  ) Reunião de Avaliação      

(X) Outros: Lista de participação nas atividades do SCFV.  

9.2 Resultados da avaliação 

A equipe técnica realiza o monitoramento mensal dos participantes, através da 

lista de frequência nas atividades, das justificativas de faltas, do processo de busca 

ativa, e se necessário do processo de exclusão. Sendo assim, de modo geral durante 

o período de Março a Dezembro a frequência nas atividades do SCFV foi satisfatória.  

10. Descrever a integração com a rede Intersetorial 

Saúde:  

Reuniões periódicas em grupos intersetoriais para discussão de casos e aprofundamento 

de temáticas relevantes aos atendidos. 

Segurança: 

Não houve articulação. 

Sistema de Garantia de Direitos: 

Articulação junto ao Conselho Tutelar, no que se refere a participantes do SCFV. 

Habitação: 

Não houve articulação. 

Assistência Social:  

Conforme a demanda do SCFV, todas as famílias são encaminhadas para o CRAS do 

território para referenciamento, avaliação social, inclusão em programas sociais, 

preenchimento e atualização do cadastro único, encaminhamentos para atendimento na 

rede socioassistencial. 



 

São realizadas reuniões periódicas para acompanhamento e discussão de caso dos 

participantes e famílias dos atendidos. 

Educação:  

Reuniões periódicas em grupos intersetoriais para discussão de casos e aprofundamento 

de temáticas relevantes aos atendidos. 

Conselhos Municipais e Estaduais:  

Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA). 

 

 Registros das reuniões periódicas com a rede intersetorial  

   

 

 

11. O Serviço contribuiu para: 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada 

por meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, dentre os impactos 

sociais esperados para alcançar os objetivos propostos, foram identificados: 

 

 Aumento do acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais 

A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o CRAS Área Cura 

possibilita a identificação e encaminhamento das famílias que precisam ser assistidas 

pelos Serviços para o desenvolvimento do trabalho social efetivo, visando o 

rompimento do atendimento segmentado e descontextualizado das situações de 

vulnerabilidade social vivenciadas. 



 

 Melhoria da qualidade de vida dos participantes 

A inserção da criança, adolescente e idoso no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos contribui para a prevenção dos riscos sociais e situação de 

vulnerabilidade e contribui também para a criação de mecanismos de enfrentamento e 

através da oferta de espaços que propiciam o desenvolvimento da autonomia, do 

exercício de cidadania, da interação coletiva, da aproximação com atividades culturais, 

melhorando assim a qualidade de vida destes sujeitos. 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência. 

A inclusão da criança, adolescente e idoso no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos contribui para a melhoria da sua qualidade de vida, para a 

prevenção dos riscos sociais e situações de vulnerabilidade. 

Contribui também para a criação de mecanismos de enfrentamento e superação 

de situações de fragilidade social vivenciadas, através da oferta de espaços que 

propiciam o desenvolvimento da autonomia, das potencialidades dos sujeitos, de 

espaços coletivos de escuta e troca de experiências. 

12. Documentação de Registro (anexos) 

(X) Fotos                                       

(X) Lista de Presença           

(  ) Registro de avaliação   

(  ) Convocação                                  

(  ) Ata 

(  ) Outros  

 

13. Controle Financeiro: 

Saldo anterior: R$ 0,00   Despesas com RH: R$ 170.563,26 

Recebido no período: R$ 326.811,10 Encargos RH: R$ 45.033,16 

Rendimento da Aplicação: R$ 452,11 Consumo e Serviços: R$ 95.853,23 

      Saldo Acumulado: R$ 15.813,56 

 

14. Manifestação Técnica 

O trabalho realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

NISFRAM proporciona aos participantes atividades socioeducativas, artísticas, 

culturais, de lazer e esportivas, de acordo com a faixa etária. É uma forma de 

interação social planejada, que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os 

usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, 



 

coletivas e familiares, visando à formação para a participação, cidadania, 

desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos usuários. 

O protagonismo proposto nesse trabalho acredita que os atendidos podem ser 

protagonistas, nos diferentes espaços que estejam inseridos.  

O trabalho desenvolvido o SCFV contribui de forma significativa para a 

construção e elaboração desses projetos de vida. Estimular o protagonismo dos 

usuários e também estimular a criatividade, a consciência, a liberdade e a 

responsabilidade de seus atos.  

 

 

Sumaré, 30 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

       

Rosa Maria Góes da Silva 
Presidente/ Responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM 
CPF: 137.639.618-10 
 

 

 

 

         
Nathalia Minuzzi Vieira                                  
Assistente Social/ Responsável Técnica do SCFV NISFRAM 
CRESS: 59.428 
 


