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* Fonte: Acervo da APE 2018 - Família residente no bairro Clarice Ataíde assistida pelo 

Programa de Acompanhamento Familiar. 
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Fonte: Acervo da APE 2018 – criança residente no bairro Recanto das Águas acompanhada 

pelo Programa de Formação Integral.  
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Apresentação 

 

Este trabalho apresenta o Relatório das Atividades que foram desenvolvidas na 

Associação Paula Elizabete referente ao período de 02/01/2018 a 29/12/2018.  

Expõe o Programa de Formação Integral e Acompanhamento Familiar, que são 

desenvolvidos em articulação com diversas parcerias, ações e projetos. A sua 

manutenção acontece por meio dos projetos, cumprindo com o objetivo principal 

de proporcionar aos usuários a promoção humana através do desenvolvimento 

de ações socioassistenciais que direcionam diariamente as atividades 

desenvolvidas. 

Os Serviços oferecidos são pautados pela Resolução nº 109, de 11 de Novembro 

de 2009, principalmente da Proteção Social Básica, com oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em consonância com o Plano de 

Ação anual e finalidades estatutárias. 

 

 

* Fonte: Criança moradora do bairro Recanto das Águas assistida pelo Programa de 

Acompanhamento Familiar. 
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1. Identificação 

 

Nome da Entidade Mantenedora: Associação Paula Elizabete 

Nome da Unidade Executora: Não se aplica 

CNPJ: 01.947.440/0001-13 

Endereço completo da sede: Rua Sagrada Família de Nazaré, 555 – Jaraguá 

Ponto de Referência: Estrada da Produção. CEP: 39.404.846 

Endereço completo do local de execução se for diferente do da sede: Não 

se aplica. 

Email: mariana@centropaulaelizabete.org.br 

Site: www.associacaopaulaelizabete.org.br / 

Facebook: www.facebook.com/APaulaElizabete 

Telefones: (38) 3215-3718 (38) 3082-7303 (38) 8426-5786 

Mandato da Diretoria: 24/07/2018 a 24/07/2022 

Presidente: Ana Maria de Melo 

Email: ir.ana@centropaulaelizabete.org.br 

Telefone do Presidente: (38) 9-98426-5781 

Área(s) de atuação conforme cadastro nacional de pessoas jurídicas CNPJ: 

88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 

 

Filial - CNPJ: 01.947.440/0002-02 

Endereço: Rua Marcos José dos Santos Souza, 139 - Jardim Vitapolis - Itapevi 

– SP/ CEP 06693-480 

Telefone: (11) 4142-250 

Cabe destacar que a Filial está inscrita no Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente em Itapevi e possui relatório de atividades e plano de ação 

próprios.  
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1.1.  Finalidades Estatutárias 

 

A Associação Paula Elizabete é uma associação civil, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, de 

caráter beneficente e assistencial, regida por este estatuto e pela legislação que 

lhe for aplicável. Possui sede e foro na cidade de Montes Claros, Estado de 

Minas Gerais, localizado a Rua Sagrada Família da Nazaré, nº 555, bairro 

Jaraguá, CEP 39.404.846. 

A Associação tem como objetivos principais e permanentes: 

 Assistência Social;  

 Promoção humana; 

 Desenvolvimento de serviços socioassistenciais, beneficentes de 

“Proteção Social Básica”, conforme previsto na lei; 

 Atendimento a crianças, adolescentes e jovens, dos 0 aos 18 anos de 

idade, e suas respectivas famílias, que se encontrem em situação de risco 

ou vulnerabilidade social, que se dará de forma gratuita, continua e 

planejada. 

 Proporcionar aos usuários momentos de convivência e fortalecimento de 

vínculos, por meio de atividades socioeducativas, pedagógicas, 

desportivas e culturais, visitas domiciliares, encaminhamento para os 

serviços oferecidos pela rede de atendimento pública, atividades 

comunitárias, de acolhimento e socialização.  

 Desenvolvimento de ações que visam a plena promoção social dos 

usuários nos serviços, possibilitando-lhes acesso ao acompanhamento 

pedagógico, a atividades culturais, desportivas, artísticas, de inclusão 

social e outras que favoreçam o seu pleno desenvolvimento, assim como 

a sua inserção no mercado de trabalho.  

 Atuar na defesa, promoção, assistência e garantia dos direitos sociais 

básicos, sobretudo, das crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social, de forma articulada e em parceria com as 

instâncias e organismos públicos e com outras instituições com os 

mesmos objetivos. 
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 Promover atividades de mobilização e conscientização como ferramentas 

de desenvolvimento humano e fortalecimento de iniciativas sociais, 

educacionais e profissionais. 

 Desenvolver atividades socioassistenciais por intermédio de instituições 

de longa permanência. 

A Associação Paula Elizabete garante o acesso gratuito dos seus serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciaisaos seus usuários(as), 

conforme a legislação. A Instituição possui uma equipe técnica composta 

pelas associadas,  gestor, coordenador administrativo, coordenadora geral, 

assistente social, psicóloga, orientadora social e  estagiários. O quadro de 

profissionais é de aproximadamente 33 colaboradores, sendo eles, 

profissionais em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

profissionais financiados por projetos não governamentais, voluntários e 

associadas. 

 

1.2.  Objetivos da Instituição 

 

Desenvolver condições para a inserção social da criança e do adolescente em 

situação de vulnerabilidade social, através de ações socioeducativas, acolhendo 

e promovendo o seu desenvolvimento no núcleo familiar. 

 

1.3. Premiações 

 

Matriz: 

 Melhores ONG’s de 2018: A Associação Paula Elizabete concorreu as 

Melhores ONG’s Época Doar e foi selecionada, está entre as 200 melhores 

Instituições do Brasil.   

 Homenagem ao Dia Internacional da Mulher: Em 08 de março de 2018, a 

associada, na época, Diretora Presidente, Marina Francisco Gardim recebeu 

o Diploma Maria do Carmo Lopes Prates em comemoração ao “Dia 

Internacional da Mulher“ como gesto de apreço e respeito a todas as 

mulheres expressão de amor, carinho e doação. 
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 Condecoração ao Mérito Cívico pelo Estado de Minas Gerais: Em 2014, 

a Diretora Presidente Marina Francisco Gardim, foi condecorada com a 

Medalha Maria da Cruz (Decreto nº 45.649/2011) pelo Estado de Minas 

Gerais, em evento promovido no município de Matias Cardoso, por meio do 

Governador Alberto Pinto Coelho, dentro das comemorações do “Dia dos 

Gerais”. 

 

Filial: 

 Selo Sustentável: No ano de 2016, a Associação Paula Elizabete por meio 

de sua unidade, no município de Itapevi -SP, dirigida pela Diretora Ana Maria 

de Melo, foi certificada com o Selo Sustentável. 

 Certificação Selo Social Empresarial – Filial Itapevi – 2015: Promovida 

pela Prefeitura Municipal de Itapevi e pelo Instituto Abaçaí, certificando a 

responsabilidade social da Organização por suas contribuições nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 

Unidas - ONU. 

 

 

 

1.4 Eleição de Diretoria 

 

Em 24 de julho de 2018 foi realizada a eleição de Diretoria da Associação 

Paula Elizabete. O evento contou com a participação associadas da Filial em 

Itapevi e com quorum da maioria das associadas. Houve também a 

participação dos funcionários, voluntários e membros da sociedade civil.  

Na oportunidade, foi apresentado um Balanço Social e Financeiro do 

quadriênio 2014-2018, isto é, uma explanação oral e física de todo trabalho 

desenvolvido na Associação Paula Elizabete no último mandado.   

Cabe aqui, apresentar as novas Associadas: 
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DIRETORIA DE 2018 – 2022 
 

CONSELHO FISCAL - CF 
 

Ana Maria de Melo 
Diretora-Presidente 
 
Maria Fátima de Jesus 
Diretora Vice-Presidente  
 
Ana Cristina Teixeira 
Tesoureira  
 
Maria Liduina Cavalcante da Silva 
Diretora da Filial Itapevi 
 
Maria Dias 
Vice-Diretora da Filial 

Valdina Luiza Gonzaga 
Primeira Titular – Presidente do CF 

 

Maria Soares Veloso 
Segunda Titular  
Ivaneide Bandeira Lima 
Terceira Titular  
 
Maria Stela Costa 
Primeira Suplente  
Maria Rachel Soares 
Segunda Suplente  
Josiana Veloso Fonseca 
Terceira Suplente  
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da APE – Assembléia Geral da Associação Paula Elizabete, Montes Claros. 
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2. Origens dos Recursos 

2.1.  Recursos Financeiros 

 Doações Pessoa Física 

 Doações Pessoa Jurídica 

 Doações de Recursos internacionais 

 Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) 

 Fomento por meio de eventos do Conselho Consultivo - Grupo voluntário 

de fomento: empresas e pessoas físicas. 

 

2.2.  Parcerias Relevantes 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 Conselho Municipal de Assistência Social 

 Centro de Referência da Assistência Social - CRAS  

 Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS  

 Estratégias de Saúde da Família – (ESF)  

 Prefeitura Municipal de Montes Claros – Secretaria de Educação  

 Conselho Tutelar 

 Cervantes  

 JJ Contabilidade  

 Delany Kennedy Soares 

 JC Contablidade e Associados LTDA 

 Condor Advocacia e Contabilidade 

 APC Contabilidade Ltda 

 Matur Organização Contábil 

 Ággape Soluções Empresariais  

 Cemig 

 Copasa 

 Gury Fotografia e Informática  

 Mesa Brasil/SESC   

 Programa de Aquisição de Alimentos-PAA  

 Posto Produção  

 Rotary Clube Liberdade  

 Studio Lummi  

 Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes  
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 Faculdades Integradas Pitágoras 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa 

 ONG GASNova 

 Fundação Banco do Brasil 

 Ajude-nos.org 

 Inter TV 

 Heloísa Helena Costa Nascimento Advocacia 

 Casa do Padeiro 

 Frigorífico Maísa 

 Maxximus Soluções Contábeis e Empresariais 

 N. Ideias 

 Eventho All 

 Moraes Consultoria & Desenvolvimento Humano 

 Mirante Buffet e Eventos 

 Posto Produção 

 WM Soluções em Vendas e Transportes 

 Pensão e Hotel Ubaí 

 Centernorte Distribuidora 

 RomSoft 

 Adv Link Soluções em TI 

 Chef Bernadete Guimarães 
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2.3.  Infraestrutura da Instituição 

 

A Instituição dispõe de um espaço físico próprio de 4.025M² com 743,07m² de 

área construída, ainda goza de 1.311,68 M² de construção cedidos por prazo 

indeterminado. Está localizado dentro de uma área verde de 29.688,25 M², 

possui salas diversas para atividades pedagógicas, culturais, artísticas, 

esportivas, com biblioteca, cozinha industrial, refeitório, campo de futebol 

gramado, quadra coberta, quadra de areia, laboratório de informática, laboratório 

de culinária, laboratório de corte e costura, laboratório de cerâmica, 03 quiosques 

e 02 piscinas, descritos abaixo:  

 

 01 sala para secretaria/supervisão pedagógica com mobiliários e 

computador.   

 04 salas pedagógicas com carteiras de braço, quadro negro e um armário.  

 01 sala de artes plástica com uma mesa e 15 bancos, quadro negro e um 

armário.  

 01 sala de música com instrumentos musicais diversos (teclado, violão, 

flautas, tambores e outros).  

 01 sala de dança com espelhos, aparelho de som e cds,  

 01 biblioteca com uma mesa, cadeiras, estantes e diferentes referências 

bibliográficas.  

 01 auditório com cadeiras, mesa e data show.  

 01 sala de captação de recursos com mesa, cadeiras, computador, 

armários.  

 01 sala para direção e gestão com mesas, cadeiras, armários e 

computador.  

 01 sala psicosocial com mesa, cadeira e armário.  

 01 sala de coordenação com arquivo, mesa, computador.  

 01 sala administrativa com mesas, computadores, telefones, fax, 

copiadoras, impressoras, cadeiras, armários, arquivos.  

 02 salas de almoxarifado.  

 02 cozinhas industriais, uma com despensa,  

 01 refeitório. 

 01 campo de futebol gramado.  
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 01 quadra coberta. 

 01 quadra de areia. 

 01 horta com espaço verde.  

 01 sala para atendimento psicológico.  

 01 laboratório de Marcenaria com maquinários e equipamentos para 

manutenção.  

 01 laboratório de Cerâmica com mesa, bancos, forno e materiais 

adequados.  

 01 laboratório de Corte e Costura com maquinários, mesas, cadeiras para 

confecção de uniformes e figurinos.  

 03 quiosques.  

 02 piscinas. 

 

 

* Fonte: Fotografia aérea da estrutura física da Associação Paula Elizabete. 
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3 Programas Ofertados  

Programa de Acompanhamento Familiar- PAF 

Programa Formação Integral- PFI 

3.1. Programa de Acompanhamento Familiar 

 

* Fonte: Voluntária Assistente Social Cleidimar Lemes em visita domiciliar à assistida 

pelo Programa de Acompanhemtno Familiar moradora do bairro Novo Horizonte no 

mês abril de 2018. 

 

O Programa de Acompanhamento Familiar agrupa os projetos e ações que 

acontecem no âmbito institucional e no território de abrangência do Centro de 

Referência de Assistência Social-CRAS Jk/Village, ou seja, na comunidade. 

A operacionalização das ações do Programa ocorre no âmbito institucional 

através do Gestor e Associadas para planejamento geral e monitoramento das 

ações. Sendo as atividades desenvolvidas na comunidade pela técnica de 

Serviço Social e Associadas, mediante visitas domiciliares, relatórios sociais, 

encaminhamentos, registros fotográficos e reuniões para avaliação dos 

resultados alcançados. 

Tais ações são ofertadas em parceria com sociedade civil, com recursos 

materiais e humanos disponibilizados pela Associação, através do seu portfólio 

de projetos. 
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Desenvolvimento 

As ações são desenvolvidas neste Programa tem como objetivo  acompanhar 

sistematicamente crianças, adolescentes, jovens de famílias que se encontram 

em situação de risco e vulnerabilidade social, por meio de, visitas domiciliares, 

intervenções psicossociais, com registro em instrumental adequado, registro 

fotográfico e inserção desses usuários/as nas ações dos projetos desenvolvidos 

na comunidade e Centro Paula Elizabete. Os bairros atendidos são: Jaraguá II, 

Clarice Ataíde, São Lucas, Novo Horizonte, Monte Sião I e II, Recanto das 

Águas, Village do Lago I e II, Minas Gerais, Castelo Branco, e Assentamento 

Estrela do Norte, localizado numa pequena comunidade rural. Os atendimentos 

ocorrem da seginte maneira:  

 Acolhida: a acolhida acontece através do primeiro contato da família com 

a instituição, no qual é feito preenchimento da ficha individual do usuário/a 

e inserção nas atividades ofertadas. Posteriormente contato entre  

técnico/a da Associação e grupo familiar. 

 Atendimento: o atendimento psicossocial dos usuários/as acontece de 

acordo às situações vivenciadas no cotidiano das atividades anuais, com 

acompanhamento do grupo familiar, intervenções e encaminhamentos 

para rede de serviços pública. 

 Visita domiciliar: a visita é realizada para conhecer o contexto 

sóciofamiliar do/a usuário/a, compreender a realidade, suas demandas, 

condições socioeconômicas, potencialidades e vulnerabilidades, 

enquanto favorece a aproximação da família com a Associação.  

 Estudo de caso: estudo qualitativo e interdisciplinar de determinados 

casos, contemplando elementos subjetivos de análise, condições causais 

para a situação das famílias em questão, contexto social, econômico e 

familiar dos/as usuários/as. A partir da discussão, são realizadas os 

devidos encaminhamentos com medidas de providências pertinentes ao 

caso. 

 Concessão de doações: mediante situação de vulnerabilidade na qual a 

família se encontra, são entregue doações de alimentos (cestas 

alimentares, vestuário, calçados e material escolar) às famílias dos 

usuários/as atendidos. 
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Para atendimento dos serviços de continuidade ofertados por este programa, 

foram executados os seguintes projetos e ações:  

 Projeto de Extensão Cidadania e Saúde – integralmente. 

  

 Projeto Espaço Comunitário: Jardim de Betel – integralmente. 

 

 Ação: Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 

 



 

Página | 20 
 

 Ação: Programa Mesa Braisl/SESC. 

  

  

 

 Ação: Oficina com as mães das crianças e adolescentes que participam 

dos Projetos Sociais realizada pela Rede SESC. 
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 Ação: Cinema ao ar livre. 

         

 

 Ação: Shopping Solidário. 

 

 

 Ação com crianças e adolescentes dos Projetos Show de Bola e Talentos do 

Futebol na Horta Comunitária às quintas-feiras em parceria com a UFMG e 

Ânchora (Associação de Moradores do bairro Recanto das Águas). 
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 Ação: Natal das Famílias assistidas pelo Acompanhamento Familiar. 

  

 

 

 

Impacto Social Esperado  

A partir do trabalho ofertado espera-se resultados ao nível de: 

 Identificação e da prevenção de situação de risco pessoal e social das 

famílias atendidas, nomeadamente aquelas relacionadas com abusos, 

violência, negligência, trabalho infantil ou discriminaçao; 

 Acesso dos/as usuários/as aos serviços socioassistenciais disponíveis na 

comunidade, espaços de promoção e reconhecimento dos direitos 

sociais, econômicos e políticos; 

 Melhoria das situações de vulnerablidade e risco intrafamiliar; 

 Fortalecimento dos vínculos failiares e comunitários. 
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3.2  Programa de Formação Integral 

 

 

* Fonte: Criança acompanhada pelo Programa de Formação Integral no dia do Evento 

– Convívio das Famílias realizado dia 18 de agosto de 2018. 

 

O Programa de Formação Integral agrupa projetos e ações que acontecem no 

âmbito institucional, por meio de atividades socioeducativas, oficinas de esportes 

que promovem convivência e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários beneficiando crianças, adolescentes, jovens e famílias da 

comunidade. A execução desses serviços ocorrem conforme plano de trabalho 

e cronograma de atividades.   

Todas ações são desenvolvidas em parceria com sociedade civil, empresas não 

governamentais, Secretaria Municipal de Educação e com recursos materiais e 

humanos disponíveis pela Associação, através de seu portfólio de projetos. 

 

Desenvolvimento 

As ações são desenvolvidas no Centro Paula Elizabete por meio de projetos 

sociais, como oferta de oficina de futebol, reforço pedagógico em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação, (Projeto Novo mais Educação), trabalho em 

grupo com momentos de interlocução grupal. Os usuáros/as são inseridos nas 
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oficinas, com preenchimento da ficha individual, e a partir da faixa etária são 

dividos por turmas. 

Os acompanhamentos são contínuos e planejados e o público são crianças, 

adolescentes e jovens compreendidos na faixa etária de 6 a 17 anos de idade e 

suas famílias que residem no território de abrangência do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS JK-Vilage), sendo estes bairros: Jaraguá II, Clarice 

Ataíde, Novo Horizonte, Monte Sião I e II, Recanto das Águas, Village do Lago I 

e II, Minas Gerais, São Lucas, os quais são caracterizados como região 

vulnerável de Montes Claros. 

 

Os atendimentos ocorrem da seguinte maneira:  

 Acolhida: a acolhida acontece através do primeiro contato da família com 

a instituição, no qual é feito preenchimento da ficha individual do usuário/a 

e inserção nas atividades ofertadas. Posteriormente, há o contato entre  

técnico/a da Associação e grupo familiar. 

 Atendimento: o atendimento dos usuários/as acontece por meio dos 

grupos de trabalhos reflexivos com a psicóloga voluntária da Associação; 

oficinas com parceiros, como a Fundação Nestlé; projetos sociais 

desenvolvidos na Instituição; palestras e eventos com as crianças, 

adolescentes e suas famílias. Cabe destacar que a seguir, tais ações 

serão melhores exemplificadas.  

 Visita domiciliar: a visita domiciliar é realizada para conhecer o contexto 

sociofamiliar do/a usuário/a, assiduidade no projeto, compreender a 

realidade, suas demandas, condições socioeconômicas e 

vulnerabilidades, enquanto favorece a aproximação da família com a 

Associação, os/as seus/suas profissionais e serviços. Quando 

necessário, há o encaminhamento para a rede pública de atendimento. 

 Concessão de doações: mediante situação de vulnerabilidade na qual a 

família se encontra, são entregue doações de alimentos (cestas 

alimentares, vestuário, calçados e material escolar) às famílias dos 

usuários/as atendidos. 

 

 

 



 

Página | 25 
 

Para atendimento dos serviços de continuidade ofertados por este programa, 

foram executados os seguintes projetos e ações:  

 Projeto Show de Bola – Fundação Banco do Brasil – parcialmente. 

  

 Projeto Talentos do Futebol – parcialmente. 

 

 Projeto Aprimorar para Fazer Mais – integralmente.  
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 Projeto Novo Mais Educação – integralmente. 

  

 

 Projeto Conviver- Fundo da Infância e Adolescência - integralmente. 
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 Oficinas em parceria com a Fundação Nestlé – Projeto Voluntariar faz 

Bem. 

  

 

 

 

 Ação: Dia de Convívio das Famílias. 
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 Ação: Roda de conversa sobre Primeiros Socorros com os Funcionários. 

 

 Ação: Comemoração do dia das crianças. 
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 Oficina de Capoeira (cessão de espaço para grupo de capoeira da 

comunidade que ocorre nas segundas-feiras e aos sábados).  

  

 Convivência Semanal – Futebol aos Sábados (um grupo de 20 jovens e 

adultos da comunidade usam o espaço físico da Associação). 

 

 

 Turma com 20 crianças que frequentam a Instituição nas quintas-feiras, 

com momentos de brincadeiras e treinos mais lúdicos.  
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 Natal das crianças do Programa de Formação Integral em parceria com a 

Fundação Nestlé. 

 

  

 Impacto Social Esperado 

A partir do trabalho ofertado espera-se resultados ao nível de: 

 Incentivo e permanência na escola; 

 Participação dos usuários/as na oficina de futebol e nas atividades em 

grupo; 

 Identificação e da prevenção de situação de risco pessoal e social das 

famílias atendidas, nomeadamente aquelas relacionadas com abusos, 

violência, negligência, trabalho infantil ou discriminaçao; 

 Acesso dos/as usuários/as aos serviços socioassistenciais disponíveis na 

comunidade, espaços de promoção e reconhecimento dos direitos 

sociais, econômicos e políticos; 

 Melhoria das qualidade de vida dos usuários/as e suas familias. 
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3.3 Descrição de cada projeto que foi ofertado 

 

3.3.1. Projeto Show de Bola – Fundação Banco do Brasil – Termo de Fomento 

Nº 23 de 29/09/2017 

3.3.2. Projeto Talentos do Futebol – Termo de Fomento Nº 24 de 16/05/2018 

3.3.3. Projeto Aprimorar para Fazer Mais - Termo de Fomento Nº 21 de 

16/05/2018  

3.3.4. Projeto Novo Mais Educação – Parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação 

3.3.5. Projeto Conviver- Fundo da Infância e Adolescência- FIA - Convênio Nº 

115 de 09/09/2016 

3.3.6. Projeto de Extensão Cidadania e Saúde 

3.3.7. Projeto Espaço Comunitário: Jardim de Betel 
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3.3.1. Projeto Show de Bola – Fundação Banco do Brasil – Termo 

de Fomento Nº 23 de 29/09/2017 

Situação: Em andamento 

* Fonte: Adolescentes participantes do Projeto Show de Bola no dia do Evento – Dia 

das Crianças realizado dia 27 de outubro de 2018. 

 

Introdução 

O Projeto intitulado “Arte e Esporte na Infância e na Adolescência” foi aprovado 

pela Fundação Banco do Brasil, no entanto fez-se necessária sua atualização e 

reescrita em formulário próprio do CMCDA devido às exigências do Marco 

Regulatório Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015, 

Decreto Federal nº 8.726/2016 e legislação regulamentar do Município. 

Sendo renomeado por Projeto Show de Bola, o Projeto objetiva promover o 

fortalecimento das práticas esportivas para crianças e adolescentes, em situação 

de risco e vulnerabilidade social, compreendidos na faixa etária de 08 a 17 anos 

de idade, que vivem no território de abrangência do Centro de Referência de 

Assistência Social-CRAS. Está sendo desenvolvido em parceria com do Instituto 

de Assistência à Criança e Adolescente Village - Village Ativo, por meio de 

procura espontânea, busca ativa, encaminhamento do CRAS, CREAS, e escola 

pública do território. 
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Público-alvo  

O projeto destina-se a crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária dos 8 aos 

17 anos de idade que pertencem ao território de abrangência do CRAS 

JK/Vilage. 

FAIXAS ETÁRIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 

Idade Nº de adolescentes atendidos 
11 anos 04 adolescentes 

12 anos 0 

13 anos 09 adolescentes 

14 anos 23 adolescentes 

15 anos 25 adolescentes 

16 anos 17 adolescentes 

17 anos 06 adolescentes 

TOTAL 84 adolescentes 
 

GÊNERO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 

FEMININO MASCULINO 

12 72  

  

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA 

( ) Sim (X) Não Total de 
atendidos: 0 

Tipos: 
Nenhuma 

 

Capacidade de atendimento: 

O projeto foi ofertado para 84 (oitenta e quatro) usuários/as. 

 

Desenvolvimento 

-se alcançou os objetivos propostos; 

Através do acesso a serviços, conforme demandas existentes e 

necessidade: 

O desenvolvimento das ações elencadas no plano de trabalho possibilitou o 

alcance dos objetivos, pois, os (as) usuários (as) estão sendo atendidos no 

contra turno escolar, através de atividades de esportes, contemplando 

adolescentes em um time de futebol, com aulas teóricas e práticas, resgatando 

valores, incentivando o trabalho em equipe e a cooperatividade. Além disso, 

custeou a aquisição de material de esportivo para o desenvolvimento da oficina 

de esporte, bem como contratação de um Oficineiro de Futebol, responsável 

pelas atividades inerentes a oficina de esporte. 
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O Projeto foi planejado para acontecer três vezes por semana, com 28 crianças 

e adolescentes por turma. Na segunda e terça-feira o atendimento acontece com 

o público-alvo da Associação Paula Elizabete e o terinador contratado pelo 

Projeto. Na quarta-feira, como foi supracitado, há uma parceria com o Instituto 

de Assistência à Criança e Adolescente Village - Village Ativo, com a cessão de 

espaço, lanche e translado por parte da Associação para os beneficiários do 

referido Instituto. Cabe ressaltar que neste dia a oficina é desenvolvida por um 

treinador voluntário. 

 

Caracterização geral do atendimento  

Quais as ações e atividades a serem realizadas: 

-Acesso a experiências que fomentem a participação, trabalho em grupo, 

envolvendo a instituição, comunidade e pastorais, garantindo aos usuários 

reivindicar e expressar as suas opiniões. 

Os (as) usuários (as) são atendidos no contra turno escolar, três vezes por 

semana, em grupos de 28 crianças por dia, no turno vespertino, o que 

corresponde a 12 horas semanais de atividades esportivas, contemplando 

adolescentes em um time de futebol, com aulas teóricas e práticas, ministradas 

por um oficineiro de futebol. Realiza-se também acompanhamento do grupo 

familiar através das visitas domiciliares, monitoramento da frequência e eventos 

desenvolvidos na comunidade.  

O transporte é ofertado por esta Associação, sendo os usuários/as 

acompanhados por um motorista que realiza o translado nos pontos de 

embarque na comunidade e o desembarque até o Centro Paula Elizabete, e um 

oficineiro de futebol que acompanha o grupo durante o percurso. Para tanto, o 

atendimento diário limita-se a 28 usuários (as), totalizando um público de 30 

pessoas a serem transportadas, contando com o motorista e oficineiro. 

 

-Conhecimento dos seus direitos e deveres, acesso aos serviços 

socioassistenciais disponíveis; 

As ações desenvolvidas na comunidade permitiram a interação entre  o público 

envolvido e inserção das crianças, adolescentes e jovens nas atividades do 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.  
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-Ações que permitiram experiências potencializadoras da participação: 

 Campanhas socioeducativas: foram realizadas campanhas a partir do 

planejamento das ações previstas pelo projeto, como: palestras, grupos 

de trabalho que acontecem na Associação coordenados por uma 

psicológa voluntária, participação de 13 usuários/as na Pré-Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos grupos de 

trabalhos e ações coletivas desenvolvidas na comunidade, cujos temas e 

trabalhos desenvolvidos estimularam a convivência e fortalecimento do 

trabalho grupal, bem como ações e eventos na Instituição. 

A realização deste trabalho contou com a equipe técnica do Projeto e  

estagiária do curso de Serviço Social, através de  parceria com o  Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, bem 

como de quatro voluntários/as do GASNova, uma ONGD portuguesa 

(Organização Não Governamental para o Desenvolvimento). 

 Ações de articulação com a rede: foram realizadas visitas com a 

finalidade de mobilização e fortalecimento do trabalho em rede,  através 

da dinamização de ações com o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Montes Claros, Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar (CT), Faculdades Unidas 

do Norte de Minas, Universidade Estadual de Montes Claros, Clubes e 

outras organizações da sociedade civil. 

 Encaminhamentos para a rede pública: realizados encaminhamentos 

para acesso dos usuários(as) aos projetos, benefícios e serviços 

socioassistenciais disponíveis ao nível da rede pública, ou seja, saúde 

educação e assistência social, mediante identificação da demanda 

buscando atuar na contribuição da garantia dos direitos das famílias.  

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

SERVIÇO QUANTIDADE 

Psicologia 11 usuários  

PSF 05 usuários 

Rede Cidadã 09 adolescentes  

Doação de Alimentos 08 famílias 

Clínicas Particulares - voluntáriado 03 usuários 

CRAS 09 usuários 

TOTAL 45 encaminhamentos 



 

Página | 36 
 

 Visitas Domiciliares: como o Projeto ainda está em adamento, as visitas 

estão sendo realizadas, até o momento foram feitas 57 visitas 

domiciliares, 57 relatórios técnicos evolutivos que permitem conhecer o 

contexto sócio familiar do usuário(a), compreender a realidade do grupo 

familiar, as suas demandas e necessidades, recursos e vulnerabilidades, 

o que favorece a aproximação da família com a Associação e os seus 

profissionais.  

 

Impacto Social 

As ações possibilitaram a participação social e o convívio grupal, integração 

entre comunidade, Instituição e serviços oferecidos. No decorrer das atividades, 

as crianças e adolescentes desenvolveram maior autonomia, a partir das 

reflexões feitas em reunião semanal com grupo de convivência em uma roda de 

conversa realizada pela psicóloga Dênia, voluntária da Instituição. Esta 

intervenção possibilitou aos beneficiários do projeto a facilidade em construirem 

suas opiniões próprias em relação a vida e a compreenderem que a sua 

participação é de elevada importância para a elaboração de propostas e ações 

no contexto o qual se encontram inseridos, contribuindo para a  construção de 

projetos de vida e transformação da realidade vivenciada, em decorrência do 

conhecimento sobre os seus direitos e deveres.    

 

-recursos didáticos, materiais, espaços físicos;  

 Sede da Associação Paula Elizabete: quadra coberta, campo de futebol 

gramado, 02 piscinas, 03 quiosques, quadra de areia, refeitório, 

banheiros, auditório, sala de captação de recursos, de gestão, do setor 

administrativo, sala da equipe técnica do projeto; 

 Espaços (quadras e campos) cedidos na comunidade e nos parceiros 

como por exemplo a Funorte que cedeu o campo de futebol para 

treinamentos e campeonatos; 

 Automóvel modelo KOMBI, para fins de transporte dos profissionais do 

setor na realização de visitas domiciliares, visitas para acompanhamento 

dos usuários, articulação de rede, concessão de doações, entre outros; 

 Automóvel modelo Micro-ônibus, para fins de transporte das crianças e 

adolescentes para as oficinas.  
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 Computadores para elaboração de relatórios, pareceres técnicos e 

projetos, organização e monitoramento dos cadastros. 

 

-como foi o trabalho dos profissionais envolvidos, quais as suas funções 

e vínculos com a Associação; 

Os profissionais estão desenvolvendo os trabalhos de forma integrada, junto à 

comunidade, usuários/as e Instituição. 

Os profissionais dos setores administrativos da Associação, como assistente 

social, gestor, administrador são responsáveis desde a parte de elaboração do 

plano de trabalho quanto da execução, acompanhamento, monitoramento e 

prestação de contas do projeto.  

Há também os voluntários e as associadas que auxiliaram o processo de 

execução, como formalização de parcerias, realização dos eventos, grupos de 

trabalho. 

O oficineiro de futebol e o treinador voluntário do Village Ativo são responsáveis 

pelas oficinas, aulas e treinos. Além disso, acompanham o motorista no trajeto 

realizado para buscar e levar os/as usuários/as.   

O motorista realiza o translado das crianças e adolescentes. 

O orientador social tem as seguintes funções: desenvolver atividades 

socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e 

garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 

vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o 

fortalecimento da função protetiva da família; apoiar e desenvolver atividades de 

abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando 

ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e 

demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; apoiar e 

participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver 

atividades individuais e coletivas de vivência na Instituição e, ou, na comunidade; 

acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;  

apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de 

vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, 

pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades 

socioassistenciais; apoiar na elaboração de registros das atividades 

desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos 
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de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento 

Individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e 

acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao 

mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao 

emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de 

direitos sociais; participar das reuniões de equipe para o planejamento das 

atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; acompanhar 

o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de 

registros periódicos e apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades 

e demandas. 

 

Recursos humanos 

01 Oficineiro de Futebol - Contratação pelo Projeto Show de Bola  

01 Treinador – Voluntário do Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Village - Village Ativo 

01 Motorista – Voluntário da Associação 

01 Psicóloga – Voluntária da Associação 

01 Orientador Social – Profissional da Associação 

02 Agentes sociais – Contratação pelo Projeto Talentos do Futebol 

02 Assistentes Sociais – Profissional da Associação 

01 Gestor Estratégico – Profissional da Associação 

01 Coordenador Administrativo – Profissional da Associação 

01 Assistente Administrativo – Profissional da Associação 

 

-quais foram os períodos  de funcionamento; 

Segundas-feiras – de 13 às 17h Oficina de Futebol  

Terças-feiras – de 13 às 17h Oficina de Futebol  

Quartas-feiras – de 13 às 17h Oficina de Futebol  

Quinta e sexta-feira são realizadas as visitas domiciliares, visitas a parceiros, e 

o acompanhamento do Projeto, no período de 7:30 às 13:30.  

 

-quais as parcerias realizadas; 

 Centro de Referência de Assistência Social/CRAS; 

 Rede Cidadã; 

 Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Village - Village Ativo; 
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 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa; 

 GASNova, uma ONGD portuguesa; 

 Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte. 

 

-como foi a relação com as famílias e comunidade; 

 A interação aconteceu por meio do acolhimento, escuta, visitas 

domiciliares, atendimentos, grupos de trabalho coletivos: como a Oficina 

com as mães, as rodas de conversas, eventos: Dia do Convívio e Dia das 

Crianças, doações de cestas alimentares e roupas mediante a situação 

de vulnerabilidade. 

 

-como foi o acompanhamento junto ao público alvo; 

 Lista de frequência nas atividades desenvolvidas; 

 Relatório de acompanhamento; 

 Registro Fotográfico. 

 

-se há intenção de dar continuidade ao projeto/programa, quais as 

justificativas e perspectivas; 

O projeto está em andamento e como tem alcançado resultados positivos, há a 

intenção de dar continuidade às oficinas e ações previstas conforme o SCFV, 

mas para concreção desta intenção, será necessária aprovação de outras fontes 

de recursos, uma vez que a Organização não dispõe ainda de geração de renda 

e os parceiros articulados não conseguem assumir as demandas previstas para 

realização deste.   

 

-se a metodologia adotada foi condizente com a proposta no 

projeto/programa informado no Plano de Ação, quais dificuldades e 

facilidades encontradas; 

Sim. Até o presente momento o desenvolvimento do Projeto tem ocorrido de 

forma harmônica, visto que buscou-se desenvolver as atividades a partir do 

cumprimento da carga horária semanal exigida e com atividades de visitas 

domiciliares, elaboração de relatórios, planejamento e execução das ações, 

conforme previstas no plano de trabalho.  
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A dificuldades encontradas para execução, foram por questões burocráticas, 

referente à demora na liberação de recursos. 

Cabe ressaltar uma dificuldade que infelizmente é vivenciada pelas crianças e 

adolescentes, por morarem em um território com alto índice de violência, tráfico 

de drogas, ou seja, de violação de direitos, o que gera a infrequência. Houve 

diversos casos de desistências por parte dos adolescentes, pois tiveram que 

mudar de casa por estarem sendo ameaçados, por problemas familiares, por 

terem que ir morar com os avós e por participarem de outros projetos que 

acontecem todos os dias da semana. Quando ocorre a desistência e há sobra 

de vagas, são feitas novas inscrições.   

Quanto às facilidades, pode-se destacar o acesso à Instituição, já que é realizado 

o transporte; as condições climáticas, bem como os profissionais que 

executaram sua função de forma satisfatória.  

  

Estratégias para que o usuário contribua na elaboração do projeto; 

A contribuição dos usuários (as) deu-se através da convivência e do vínculo que 

foram gerados no decorrer do Projeto, o que fez com que os usuários 

interagissem espontaneamente, apresentaram suas dificuldades, principalmente 

no que diz respeito à escola (ensino-aprendizagem), desejos em participarem de 

trabalhos de grupo, sendo encaminhados às rodas de conversas realizadas aos 

sábados, às Oficinas da Fundação Nestlé, aos grupos com a psicóloga 

voluntária, o que resultou em novas experiências e em novos conhecimentos 

adquiridos a partir da participação nas ações supracitadas, pois, é isso que lhes 

garante a integração na sociedade como ser participativo, crítico e criativo. Estes 

relatos permitiram observar quais as necessidades a serem trabalhadas, em 

parceria que viabilizam a sua realização, num esforço único e coletivo de 

contribuir efetivamente para transformar a realidade em que vivem. 

 

-se o cronograma de execução proposto pelo projeto/programa informado 

no Plano de Ação foi cumprido; 

O cronograma está sendo executado conforme proposto no plano de trabalho. 

Início: 01/06/2018 e Término: 31/03/2019 
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Recursos financeiros  utilizados  

Recurso Total: R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais). 

Recurso Utilizado até a data de 10/12/2018: 19.517,75 (Dezenove mil, 

quinhentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos). 

Fonte: Fundação Banco do Brasil 

 

Avaliação e monitoramento 

A avaliação está sendo feita através de reuniões mensais que objetivam analisar 

os instrumentais, bem como as ações que foram realizadas até o momento, a 

fim de avaliar as estratégias, propor mudanças e sugerir melhorias.  

O monitoramento é realizado a partir do acompanhamento do andamento diário 

do Projeto, por meio da lista de presença das atividades desenvolvidas e pelos 

relatórios de acompanhamento.  

 

 

Fonte: Acervo da APE – Reunião de avaliação e monitoramento - portfólio de projetos 
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3.3.2. Projeto Talentos do Futebol – Termo de Fomento Nº 24 de 

16/05/2018 

 

Situação: Em andamento 

 

 

* Fonte: Crianças na Oficina de Futebol – Projeto Talentos do Futebol. 

 

Introdução 

O projeto tem a finalidade de assegurar espaços de referência para o convívio 

grupal, para o desenvolvimento das relações de afetividade, vivências, 

solidariedade e respeito mútuo, bem como para oferta de esporte e lazer através 

do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Cabe ressaltar que tal 

Projeto é desenvolvido em parceria com o Show de Bola, isto é, um complementa 

e fortifica o outro. 

 

Público-alvo  

O projeto destina-se a crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária dos 8 aos 

17 anos de idade que pertencem ao território de abrangência do CRAS 

JK/Vilage. 
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FAIXAS ETÁRIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 

Idade Nº de adolescentes atendidos 
11 anos 04 adolescentes 

12 anos 0 

13 anos 09 adolescentes 

14 anos 23 adolescentes 

15 anos 25 adolescentes 

16 anos 17 adolescentes 

17 anos 06 adolescentes 

TOTAL 84 adolescentes 
 

GÊNERO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 

FEMININO MASCULINO 

12 72  

  

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA 

( ) Sim (X) Não Total de 
atendidos: 0 

Tipos: 
Nenhuma 

 

Capacidade de atendimento: 

O projeto foi ofertado para 84 (oitenta e quatro) usuários/as. 

 

Desenvolvimento 

-se alcançou os objetivos propostos; 

Através do acesso a serviços, conforme demandas existentes e 

necessidade: 

O desenvolvimento das ações elencadas no plano de trabalho possibilitou o 

alcance dos objetivos, pois, os (as) usuários (as) estão sendo atendidos no 

contra turno escolar, através da oferta de espaços para de atividades de 

esportes, contemplando adolescentes em um time de futebol, com aulas teóricas 

e práticas, resgatando valores, incentivando o trabalho em equipe e a 

cooperatividade. Isto é, assegurou espaços de referência para o convívio grupal, 

oferta de esporte e lazer através do serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos. Contou com fomento do projeto Show de Bola e outras ações da 

Associação para executá-lo. 

 

Caracterização geral do atendimento  

Quais as ações e atividades a serem realizadas: 
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-Acesso a experiências que fomentem a participação, trabalho em grupo, 

envolvendo a instituição, comunidade e pastorais, garantindo aos usuários 

reivindicar e expressar as suas opiniões. 

O projeto oportuniza a oferta de espaço para o desenvolvimento do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos, com ênfase na atividade esportiva, 

com a participação dos usuários (as) na oficina do esporte (futebol). As 

atividades acontecem no contra turno escolar, três vezes por semana, em grupos 

de 28 crianças por dia, no turno vespertino, o que corresponde a 12 horas 

semanais com treinamentos internos, utilizando o espaço físico disponível na 

Instituição, a quadra de areia e o campo de futebol para realizar os treinos táticos 

de condicionamento físico em solo, na academia e na piscina, proporcionando 

uma melhora nos aspectos fisiológicos, cognitivos, psicoemocionais e sociais, 

ou seja, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida e promoção da 

saúde.  

O transporte é ofertado por esta Associação, sendo os usuários/as 

acompanhados por um motorista que realiza o translado nos pontos de 

embarque na comunidade e o desembarque até o Centro Paula Elizabete, e um 

oficineiro de futebol que acompanha o grupo durante o percurso. Para tanto, o 

atendimento diário limita-se a 28 usuários (as), totalizando um público de 30 

pessoas a serem transportadas, contando com o motorista e oficineiro. 

É ofertado também espaço para realização das conversas e palestras no 

auditório e no refeitório acerca do mundo do trabalho, primeiros socorros, 

alimentação saudável, meio ambiente e outras temáticas. Realiza-se também 

acompanhamento do grupo familiar através das visitas domiciliares, 

monitoramento da frequência e eventos desenvolvidos na comunidade e na 

Associação.  

 

-Conhecimento dos seus direitos e deveres, acesso aos serviços 

socioassistenciais disponíveis; 

As ações desenvolvidas na comunidade permitiram a interação entre  o público 

envolvido e inserção das crianças, adolescentes e jovens nas atividades do 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.  
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-Ações de que permitiram experiências potencializadoras da participação 

social: 

 Campanhas socioeducativas: foram realizadas campanhas a partir do 

planejamento das ações previstas pelo projeto, como: palestras, grupos 

de trabalho que acontecem na Associação coordenados por uma 

psicológa voluntária, participação de 13 usuários/as na Pré-Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos grupos de 

trabalhos e ações coletivas desenvolvidas na comunidade, cujos temas e 

trabalhos desenvolvidos estimularam a convivência e fortalecimento do 

trabalho grupal, bem como ações e eventos no espaço físico da 

Instituição. A realização deste trabalho contou com a equipe técnica do 

Projeto e  estagiária do curso de Serviço Social, através de  parceria com 

o  Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa, bem como de quatro voluntários/as do GASNova, uma ONGD 

portuguesa. 

 Ações de articulação com a rede: foram realizadas visitas com a 

finalidade de mobilização e fortalecimento do trabalho em rede,  através 

da dinamização de ações com o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Montes Claros, Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar (CT), Faculdades Unidas 

do Norte de Minas, Universidade Estadual de Montes Claros, Clubes e 

outras organizações da sociedade civil. 

 Encaminhamentos para a rede pública: realizados encaminhamentos 

para acesso dos usuários(as) aos projetos, benefícios e serviços 

socioassistenciais disponíveis ao nível da rede pública, mediante 

identificação da demanda, buscando atuar na contribuição da garantia 

dos direitos das famílias.  

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

SERVIÇO QUANTIDADE 

Psicologia 11 usuários  

PSF 05 usuários 

Rede Cidadã 09 adolescentes  

Doação de Alimentos 08 famílias 

Clínicas particulares Voluntariadas 3 usuários 

CRAS 09 usuários 

TOTAL 45 encaminhamentos 
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 Visitas Domiciliares: como o Projeto ainda está em adamento, as visitas 

estão sendo realizadas, até o momento foram feitas 57 visitas 

domiciliares, 57 relatórios técnicos evolutivos que permitem conhecer o 

contexto sócio familiar do usuário(a), compreender a realidade do grupo 

familiar, as suas demandas e necessidades, recursos e vulnerabilidades, 

o que favorece a aproximação da família com a Associação e os seus 

profissionais.  

 

Impacto Social 

As ações possibilitaram a participação social e o convívio grupal, integração 

entre comunidade, instituição e serviços oferecidos. No decorrer das atividades, 

as crianças e adolescentes desenvolveram maior autonomia, a partir das 

reflexões feitas em reunião semanal com grupo de convivência em uma roda de 

conversa realizada pela psicóloga Dênia, voluntária da Instituição. Esta 

intervenção possibilitou aos beneficiários do projeto a facilidade em construirem 

suas opiniões próprias em relação a vida e a compreenderem que a sua 

participação é de elevada importância para a elaboração de propostas e ações 

no contexto o qual se encontram inseridos, contribuindo para a construção de 

projetos de vida e para a  transformação da realidade vivenciada, em decorrência 

do conhecimento sobre os seus direitos e deveres.    

 

-recursos didáticos, materiais, espaços físicos;  

 Sede da Associação Paula Elizabete: quadra coberta, campo de futebol 

gramado, 02 piscinas, 03 quiosques, quadra de areia, refeitório, 

banheiros, auditório, sala de captação de recursos, de gestão, do setor 

administrativo, sala da equipe técnica do projeto; 

 Espaços (quadras e campos) cedidos na comunidade e nos parceiros 

como por exemplo a Funorte que cedeu o campo de futebol para 

treinamentos e campeonatos; 

 Automóvel modelo KOMBI, para fins de transporte dos profissionais do 

setor na realização de visitas domiciliares, visitas para acompanhamento 

dos usuários, articulação de rede, concessão de doações, entre outros; 

 Automóvel modelo Micro-ônibus, para fins de transporte das crianças e 

adolescentes para as oficinas.  
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 Computadores para elaboração de relatórios, pareceres técnicos e 

projetos, organização e monitoramento dos cadastros. 

 

-como foi o trabalho dos profissionais envolvidos, quais as suas funções 

e vínculos com a Associação; 

Os profissionais que foram contratados no início do projeto pediram 

desligamento por motivo de mudança de endereço, o que inviabilizava a 

continuidade dos mesmos, já que a Associação está localizada em um território 

um pouco afastado. As profissionais (agentes sociais) que foram contratadas 

recentemente estão desenvolvendo seu trabalho de forma integrada, junto à 

comunidade, usuários/as e Instituição, com a função de apoiar e desenvolver 

atividades de abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários 

possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de 

necessidades e demandas dos usuários; participar no planejamento das ações; 

organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 

vivência na Instituição e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar 

os usuários na execução das atividades. 

Os profissionais dos setores administrativos da Associação, como assistente 

social, gestor, administrador são responsáveis desde a parte de elaboração do 

plano de trabalho quanto da execução, acompanhamento, monitoramento e 

prestação de contas do projeto.  

Há também os voluntários  e as associadas que auxiliaram o processo de 

execução, como formalização de parcerias, realização dos eventos, grupos de 

trabalho. 

O oficineiro de futebol e o treinador voluntário do Village Ativo são responsáveis 

pelas oficinas, aulas e treinos. Além disso, acompanham o motorista no trajeto 

realizado para buscar e levar os/as usuários/as.   

O motorista realiza o translado das crianças e adolescentes. 

 

Recursos humanos 

01 Oficineiro de Futebol - Contratação pelo Projeto Show de Bola  

01 Treinador – Voluntário do Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Village - Village Ativo 

01 Motorista – Voluntário da Associação 

01 Psicóloga – Voluntária da Associação 
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01 Orientador Social – Profissional da Associação 

02 Agentes sociais – Contratação pelo Projeto Talentos do Futebol 

02 Assistentes Sociais – Profissional da Associação 

01 Gestor Estratégico – Profissional da Associação 

01 Coordenador Administrativo – Profissional da Associação 

01 Assistente Administrativo – Profissional da Associação 

 

-quais foram os períodos  de funcionamento; 

Segundas-feiras – de 13 às 17h Oficina de Futebol  

Terças-feiras – de 13 às 17h Oficina de Futebol  

Quartas-feiras – de 13 às 17h Oficina de Futebol  

Quinta e sexta-feira são realizadas as visitas domiciliares, visitas a parceiros, e 

o acompanhamento do Projeto, no período de 7:30 às 13:30.  

 

-quais as parcerias realizadas; 

 Centro de Referência de Assistência Social/CRAS; 

 Rede Cidadã; 

 Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Village - Village Ativo; 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa; 

 GASNova, uma ONGD portuguesa; 

 Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte. 

 

-como foi a relação com as famílias e comunidade; 

 A interação aconteceu por meio do acolhimento, escuta, visitas 

domiciliares, atendimentos, grupos de trabalho coletivos: como a Oficina 

com as mães, as rodas de conversas, eventos: Dia do Convívio e Dia das 

Crianças, doações de cestas alimentares e roupas mediante a situação 

de vulnerabilidade. 

 

-como foi o acompanhamento junto ao público alvo; 

 Lista de frequência nas atividades desenvolvidas; 

 Relatório de acompanhamento; 

 Registro Fotográfico. 
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-se há intenção de dar continuidade ao projeto/programa, quais as 

justificativas e perspectivas; 

O projeto está em andamento e como tem alcançado resultados positivos, há a 

intenção de dar continuidade às oficinas e ações previstas conforme o SCFV, 

mas para concreção desta intenção, será necessária aprovação de outras fontes 

de recursos, uma vez que a Organização não dispõe ainda de geração de renda 

e os parceiros articulados não conseguem assumir as demandas previstas para 

realização deste.   

 

-se a metodologia adotada foi condizente com a proposta no 

projeto/programa informado no Plano de Ação, quais dificuldades e 

facilidades encontradas; 

Sim. Até o presente momento o desenvolvimento do Projeto tem ocorrido de 

forma harmônica, visto que buscou-se desenvolver as atividades a partir do 

cumprimento da carga horária semanal exigida e com atividades de visitas 

domiciliares, elaboração de relatórios, planejamento e execução das ações, 

conforme previstas no plano de trabalho.  

A dificuldades encontradas para execução, foram por questões burocráticas, 

referente à demora na liberação de recursos. 

Cabe ressaltar uma dificuldade que infelizmente é vivenciada pelas crianças e 

adolescentes, por morarem em um território com alto índice de violência, tráfico 

de drogas, ou seja, de violação de direitos, o que gera a infrequência. Houve 

diversos casos de desistências por parte dos adolescentes, pois tiveram que 

mudar de casa por estarem sendo ameaçados, por problemas familiares, por 

terem que ir morar com os avós e por participarem de outros projetos que 

acontecem todos os dias da semana. Quando ocorre a desistência e há sobra 

de vagas, são feitas novas inscrições.   

  

Estratégias para que o usuário contribua na elaboração do projeto; 

A contribuição dos usuários (as) deu-se através da convivência, confiança, do 

diálogo e vínculo que foram gerados no decorrer do Projeto, o que fez com que 

os usuários interagissem espontaneamente, apresentaram suas dificuldades, 

principalmente no que diz respeito à escola (ensino-aprendizagem), desejos em 

participarem de trabalhos de grupo, sendo encaminhados às rodas de conversas 
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realizadas aos sábados, às Oficinas da Fundação Nestlé, aos grupos com a 

psicóloga voluntária, o que resultou em novas experiências e em novos 

conhecimentos adquiridos a partir da participação nas ações supracitadas, pois, 

é isso que lhes garante a integração na sociedade como ser participativo, crítico 

e criativo. Estes relatos permitiram observar quais as necessidades a serem 

trabalhadas, em parceria que viabilizam a sua realização, num esforço único e 

coletivo de contribuir efetivamente para transformar a realidade em que vivem, 

colaborar na construção de projetos de vida. 

 

-se o cronograma de execução proposto pelo projeto/programa informado 

no Plano de Ação foi cumprido; 

O cronograma está sendo executado conforme proposto no plano de trabalho. 

Início: 01/06/2018 e Término: 31/05/2019 

 

Recursos financeiros  utilizados  

Recurso Total: R$ 92.162,75 (Noventa e Dois Mil, cento e sessenta e dois reais 

e setenta e cinco centavos). 

Recurso Utilizado até a data de 10/12/2018: 34.943,01 (Trinta e Quatro Mil, 

novecentos e quarenta e três reais e um centavo). 

Fonte: Fundo da Infância e Adolescência - FIA 

 

Avaliação e monitoramento 

A avaliação está sendo feita através de reuniões mensais que objetivam analisar 

os instrumentais, bem como as ações que foram realizadas até o momento, a 

fim de avaliar as estratégias, propor mudanças e sugerir melhorias.  

O monitoramento é realizado a partir do acompanhamento do andamento diário 

do Projeto, por meio da lista de presença das atividades desenvolvidas e pelos 

relatórios de acompanhamento.  
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3.3.3. Projeto Aprimorar para Fazer Mais - Termo de Fomento Nº 

21 de 16/05/2018  

Situação: Encerrado 

 

        * Fonte: Fotografia do equipamento Servidor Torre Power Edge T130 que fica na 

sala do Setor Administrativo. 

Introdução 

O projeto surgiu a partir da necessidade de adquirir um servidor que garantisse 

o armazenamento de 100% de dados institucionais e informações singulares dos 

usuários/as atendidos no Centro Paula Elizabete e suas famílias. Tem a intenção 

de beneficiar diretamente a Associação Paula Elizabete no acervo digital 

institucional e armazenamento de informações peculiares do atendimento ao 

público alvo. 

 

Público-alvo  

O presente projeto beneficiou diretamente a Associação Paula Elizabete no 

acervo digital institucional e armazenamento de informações peculiares do 

atendimento às 300 crianças e adolescentes compreendidos na faixa etária de 

07 a 17anos de idade. 
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Capacidade de atendimento: 

Temos estrutura física apropriada para até 400 (quatrocentos atendimentos 

diários em sua sede) para tanto não dispomos de recursos humanos e 

financeiros disponíveis. No momento, a Associação desenvolve projetos através 

de captação de recursos via formalização de parcerias, concorrência a 

editais/escritas de projetos e realizações de campanhas, como a do Fundo da 

Infância e Adolescência. 

 

Desenvolvimento 

-se alcançou os objetivos propostos; 

Através do acesso a serviços, conforme demanda existentes e 

necessidade: 

Sim, os objetivos foram alcançados.  

 

Caracterização geral do atendimento  

Quais as ações e atividades a serem realizadas: 

A execução do trabalho ocorreu a partir da aquisição do equipamento Servidor 

Torre Power Edge T130. 

 

-Acesso a experiências que fomentem a participação, trabalho em grupo, 

envolvendo a instituição, comunidade e pastorais, garantindo aos usuários 

reivindicar e expressar as suas opiniões. 

Essas ações são desenvolvidas conforme planos de trabalhos de cada projeto. 

Especificamente neste projeto estas ações não se aplicam. 

 

-Conhecimento dos seus direitos e deveres, acesso aos serviços 

socioassistenciais disponíveis; 

No que se refere ao atendimento dos usuários, as ações são desenvolvidas na 

comunidade e no Centro Paula Elizabete, sendo atendidos e orientados acerca 

de seus direitos e deveres, bem como encaminhamentos que se fizerem 

necessáros. 

 

-Ações de que permitiram experiências potencializadoras da participação 

social: 
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Ações de articulação com a rede: 

Participação nas reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente/CMDCA para divulgação e articulação do trabalho 

ofertado. 

 

Impacto Social 

Quanto ao projeto em questão, possibilitou uma melhoria na central de dados 

Institucionais através da aquisição de um servidor, o que gerou armazenamento 

dos dados e informações institucionais com vistas a conservação e 

compartilhamento de arquivos, documentos, imagens, vídeos inerentes ao 

serviço e atendimento realizado com às famílias, resguardando de uma 

ocasional perda de arquivos originais. 

 

-recursos didáticos, materiais, espaços físicos;  

 Infraestrutura física da Sede da Associação Paula Elizabete, 

principalmente as salas utilizadas pelo setor administrativo, pelo gestor, 

captação de recursos, equipe técnica dos projetos. 

 Mesas e cadeiras; 

 Armários; 

 Computadores; 

 Impressora 

 Máquina Fotográfica.  

 

-como foi o trabalho dos profissionais envolvidos, quais as suas funções 

e vínculos com a entidade; 

Foi  positiva, o envolvimento dos profissionais com o trabalho ocorreu de forma 

direta na captação do recurso e sua utilização, posteriormente escrita do plano 

de trabalho, aquisição do servidor e monitoramento do trabalho conforme 

objetivos propostos no plano de trabalho. 

 

Recursos humanos 

Associadas do Centro Paula Elizabete 

Equipe Técnica – Contratados pela Associação 

Equipe Técnica – Contratados pelo Projeto Taletos do Futebol 
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-quais foram os períodos  de funcionamento; 

Os serviços são ofertados de segunda a sexta- feira, das 8h as 17h . 

 

-quais as parcerias realizadas; 

 Cemig - Com destinação ao FIA; 

 Copasa - Com destinação ao FIA; 

 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FIA; 

 

-como foi a relação com as famílias e comunidade; 

A interação ocorre através do compartilhamento de dados por parte dos 

usuários/ as para com a Associação. 

 

-como foi o acompanhamento junto ao público alvo; 

No que se refere a execução do projeto em questão, o acompanhamento ocorreu 

a partir dos prazos estipulados no cronograma de execução e metas. 

 

-se há intenção de dar continuidade ao projeto/programa, quais as 

justificativas e perspectivas; 

Existe intenção em manter o que foi proposto no projeto, mas cabe ressaltar que 

esse  projeto foi realizado em etapa única.  

 

-se a metodologia adotada foi condizente com a proposta no 

projeto/programa informado no Plano de Ação, quais dificuldades e 

facilidades encontradas; 

O projeto foi executado com êxito. Dessa forma, pode-se concluir que foi 

alcançada a meta principal de melhorar a central de dados Institucionais através 

da aquisição de um servidor, garantindo a segurança do material e/ou 

instrumentais que contém dados sigilosos, estudos e histórico digital utilizados 

no atendimento às famílias e construído ao longo de vários anos, bem como 

armazenar, dados e informações institucionais com vistas a conservação e 

compartilhamento de arquivos, documentos, imagens, vídeos inerentes ao 

serviço e atendimento realizado com às famílias, resguardando de uma 

ocasional perda de arquivos originais. Portanto, o projeto beneficiou diretamente 

a Associação Paula Elizabete no acervo digital institucional e armazenamento 
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de informações peculiares do atendimento às crianças e adolescentes 

compreendidos na faixa etária de 07 a 17anos de idade.  

 

Estratégias para que o usuário contribua na elaboração do projeto; 

Neste projeto específico não houve participação do usuário. 

 

-se o cronograma de execução proposto pelo projeto/programa informado 

no Plano de Ação foi cumprido; 

Sim. O cronograma foi executado conforme proposto no plano de trabalho. 

Início: 16/05/2018 e Término: 17/07/2018 

 

Recursos financeiros utilizados  

Recurso: R$ 2.560,00 (Dois mil e quinehntos e sessenta reais) 

Situação: Encerrado e sem aplicação financeira. 

Fonte: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONFIA 6%. 

 

Avaliação e monitoramento 

A avaliação foi realizada através de reuniões para verificar os resultados 

alcançados. Já o monitoramento foi realizado a partir do acompanhamento diário 

da  execução do trabalho. Cabe ressaltar que á foi feito o envio do relatório de 

prestação de contas em formulário específico do orgão financiador, com registro 

fotográfico e nota fiscal emitida pela empresa prestadora de serviço. 
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3.3.4. Projeto Novo Mais Educação 

Situação: Em andamento 

 

 

        * Fonte: Solenidade de Abertura do Programa Novo Mais Educação que aconteceu 

na Sede da Associaçao no dia 16 de abril de 2018. 

 

Introdução 

É um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação em parceria com a 

Associação Paula Elizabete, com o objetivo de oferecer atendimento de 

acompanhamento pedagógico, por meio do reforço escolar em parceria com as 

Escolas Municipais Dú Narciso, João Valle Maurício e Rozenda Zane Moraes. 

 

Público-alvo  

As ações desenvolvidas tem o intuito de realizar o acompanhamento sistemático 

de crianças e adolescentes de 09 a 13 anos de idade com dificuldades de 

apredizagem, conforme descrito abaixo: 

 Escola Municipal Dú Narciso – 30 alunos do 3º e 4º ano 

 Escola Municipal João Valle Maurício – 76 alunos do  5º, 6º e 7º ano 

 Escola Municipal Rozenda Zane Moraes – 28 alunos do 6º e 7º ano 

 TOTAL: 134 alunos 
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Capacidade de atendimento: 

Foi realizado um diagnóstico pela Secretaria de Educação, o que permitiu 

selecionar os alunos, e diante disso a Instituição se organizou para receber 216 

crianças e adolescentes no turno matutino e 223 no período vespertino, no 

entanto, o projeto ainda não teve adesão dos pais e alunos, além disso, por ser 

um projeto experimental do atual governo, deu-se início das atividades com a 

Escola Municipal João Valle Maurício em abril, posteriormente com a Escola Dú 

Narciso em maio e Rozenda Zane Moraes em agosto.  

 

Desenvolvimento 

-se alcançou os objetivos propostos; 

Através do acesso a serviços, conforme demanda existentes e 

necessidade: 

Acompanhamento Pedagógico: atividades de português, com incentivo à 

leitura e permanência na escola, interpretação, escrita, letras, palavras, frases e 

textos. Segundo a coordenadora do Projeto, contribuiu também para incentivo 

ao hábito de leitura, a partir da exposição de livros, empréstimo e discussão 

sobre a importância da leitura na vida do ser humano, o que favoreceu melhora 

na escrita e interpretação das atividades propostas. Atividades de matemática, 

estudo das quatro operações, escrita dos numerais, interpretação, palavras e 

textos. 

 

Caracterização geral do atendimento  

Quais as ações e atividades a serem realizadas: 

O Programa oferece atividades complementares curriculares em contraturno 

escolar que visa um ganho educacional dos envolvidos por meio do contato com 

os conhecimentos, equipamentos sociais e culturais existentes na escola ou no 

local em que a mesma está situada. Esse processo de discussão coletiva propõe 

a melhoria da qualidade do ensino, da convivência social, da democratização e 

acesso ao conhecimento. Deste modo, as atividades complementares 

curriculares em contraturno contribuem para a superação das demandas 

pedagógicas da escola e em responder aos anseios da comunidade no que se 

refere à redução do risco social, visando à formação integral do aluno, 

beneficiando a sociedade como um todo. 
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-Acesso a experiências que fomentem a participação, trabalho em grupo, 

envolvendo a instituição, comunidade e pastorais, garantindo aos usuários 

reivindicar e expressar as suas opiniões. 

As atividades acontecem no contra turno escolar, duas vezes por semana cada 

turma, no turno matutino, o que corresponde a 04 horas semanais, utilizando o 

espaço físico disponível na Associação Paula Elizabete, da seguinte maneira: 

 Escola Municipal Dú Narciso – quarta e quinta-feira 

 Escola Municipal João Valle Maurício – segunda e terça-feira 

 Escola Municipal Rozenda Zane Moraes – quarta e quinta-feira 

 

-Conhecimento dos seus direitos e deveres, acesso aos serviços 

socioassistenciais disponíveis; 

As ações desenvolvidas tem como objetivo contribuir para que o público alvo 

tenha informações acerca de seus direitos, deveres e serviços ofertados na rede 

de atendimento pública. 

 

-Ações que permitiram experiências potencializadoras da participação 

social: 

 Campanhas socioeducativas: foram realizadas campanhas a partir do 

planejamento das ações previstas pelo plano anual, como: palestras, 

grupos de trabalho, participação dos usuários/as na Pré-Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos grupos de 

trabalhos e ações coletivas desenvolvidas na comunidade, cujos temas 

e trabalhos desenvolvidos estimularam a convivência e fortalecimento 

do trabalho grupal. Os participantes do projeto em questão foram 

convidados a participar das atividades supracitadas. 

 Ações de articulação com a rede: Buscou-se participar efetivamente 

das reuniões do CMDCA, no sentido desenvolver ações que 

beneficiasse a comunidade atendida. 

 

Impacto Social 

O impacto social foi alcançado a partir do atendimento aos beneficiários/as com 

desenvolvimento de ações que fortaleceram o ensino-apredizagem e a 

permanência com êxito no decorrer do percurso escolar.    
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-recursos didáticos, materiais, espaços físicos;  

 Infraestrutura física da Sede da Associação Paula Elizabete; 

 Mesas, cadeiras e armários da Associação; 

 Ônibus Escolar da Prefeitura.  

 

-como foi o trabalho dos profissionais envolvidos, quais as suas funções 

e vínculos com a entidade; 

Recursos humanos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação: 

01 Coordenadora 

05 Professoras 

03 Motoristas 

04 Monitoras 

 

-quais foram os períodos  de funcionamento; 

Este programa funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 10h na sede da 

Associação. 

 

-quais as  parcerias  realizadas; 

 Prefeitura Municipal de Montes Claros – Secretaria de Educação; 

 Escola Municipal Dú Narciso; 

 Escola Municipal João Valle Maurício; 

 Escola Municipal Rozenda Zane Moraes. 

 

-como foi a relação com as famílias e comunidade; 

A interação dá-se através de reuniões com famílias, reuniões na escola, 

atividades ofertadas, eventos e festas. 

 

-como foi o acompanhamento junto ao público alvo; 

Há o acompanhemento das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, por 

meio do reforço, atividades lúdicas, jogos, incentivo à leitura no período de 4 

horas semanais. O planejamento acontece nas sextas-feiras - 1h semanal/4h 

mensal juntamente com a equipe da Secretaria de Educação e representantes 

da Associação Paula Elizabete. O monitoramento do público-alvo é feito através 

da lista de frequência.  
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-se há intenção de dar continuidade ao projeto/programa, quais as 

justificativas e perspectivas; 

Este projeto possui estratégia de continuidade com redesenho anual por meio 

da Secretaria Municipal de Educação. A Associação espera dar continuidade a 

essa parceria.  

 

-se a metodologia adotada foi condizente com a proposta no 

projeto/programa informado no Plano de Ação, quais dificuldades e 

facilidades encontradas; 

Sim, o projeto foi  desenvolvido através do acompanhamento pedagógico 

(orientação de estudos e leituras). Buscou-se desenvolver  o trabalho a partir dos 

objetivos propostos conforme descrito no Programa de Formação Integral e 

metas de atendimento das escolas parceiras. 

 

Estratégias para que o usuário contribua na elaboração do projeto; 

O usuários/as participaram das fases de elaboração e do diagnóstico. 

 

-se o cronograma de execução proposto pelo projeto/programa informado 

no Plano de Ação foi cumprido; 

 O cronograma foi executado conforme proposto na formalização da parceria. 

 

Recursos financeiros  utilizados  

Recursos: Não se aplica 

Parceria com recursos humanos e transporte do público-alvo. 

 

Avaliação e monitoramento 

A avaliação está sendo feita através de reuniões que objetivam analisar os 

instrumentais, bem como as ações que foram realizadas até o momento, a fim 

de avaliar as estratégias, propor mudanças e sugerir melhorias.  

O monitoramento é realizado a partir do acompanhamento do andamento diário 

do Projeto, por meio da lista de presença das atividades desenvolvidas e pelos 

relatórios de acompanhamento.  
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3.3.5. Projeto Conviver- Fundo da Infância e Adolescência- FIA - 

Convênio Nº 115 de 09/09/2016 

Situação: Encerrado 

 

 

* Fonte: Crianças e famílias participantes do Projeto Conviver no dia do Evento – 

Convívio das Famílias realizado dia 18 de agosto de 2018. 

 

Introdução  

O projeto possui a finalidade de contribuir no fortalecimento dos vínculos, 

trocas de experiências, fortalecer o respeito, a solidariedade, vínculos 

familiares, promover a participação cidadã e estimular o desenvolvimento do 

protagonismos dos seus usuários/as a partir de atividades socioeducativas, de 

visitas domiciliares, encaminhamento aos serviços que a rede de atendimento 

pública oferece. 

 

Público Alvo  

Foram beneficiadas 200 crianças e adolescentes matriculadas e freqüentes. 

Indiretamente foram beneficiadas as famílias dos usuários atendidos do 

território com perfil de renda de programas de transferência de renda. 
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Desenvolvimento 

Atividades serão desenvolvidas através do acesso à ampliação da 

capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades de 

convívio e/ou por demanda apresentada: 

 Acolhida: a acolhida acontece através do primeiro contato da família 

com a Instituição, neste momento é efetuada a inscrição dos 

usuários/as.  A partir do preenchimento da ficha de cadastro e do 

diagnóstico é feito a enturmação dos usuários/as. E, posteriormente 

contato entre o/a usuário/a e o/a técnico/a da Associação.  

 Atendimento: o atendimento psicossocial dos usuários/as acontece de 

acordo às situações vivenciadas no cotidiano das atividades anuais e 

são realizadas estudo de caso, intervenções e encaminhamentos para 

rede de serviços. 

 Visita domiciliar: a visita domiciliar é realizada para conhecer o 

contexto sócio familiar do/a usuário/a, compreender a realidade do 

grupo familiar, suas demandas e necessidades, recursos e 

vulnerabilidades, enquanto favorece a aproximação da família com a 

Associação, os/as seus/suas profissionais e serviços. 

 Estudo de caso: estudo qualitativo e interdisciplinar de determinados 

casos, contemplando elementos subjetivos de análise, condições 

causais para a situação das famílias em questão, contexto social, 

econômico, familiar dos/as usuários/as, estratégias de intervenção, 

entre outros pontos pertinentes. 

 Concessão de doações: encaminhamento de doações (alimento, 

vestuário, calçado, material escolar, etc.) às famílias dos usuários/as 

atendidos programa, que mediante visita domiciliar se encontrem em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

Acesso a atividades de lazer, desporto, manifestaçoes culturais que 

propiciaram o desenvolvimento das potencialidades e ampliação do 

universo informacional, cultural, através do/da: 

 Atividades Esportivas: futebol, com aulas teóricas e práticas de 

futebol com atividades de alongamento, preparação e treinos diários 

internos e externos, participação em torneios de diversas modalidades, 
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disputa de campeonatos e torneios, integração dos usuários/as na vida 

social, promoção da saúde, melhora no rendimento escolar, 

preservação do meio ambiente, desenvolvimento integral dos 

usuários/as e sua formação para o exercício e a prática da cidadania. 

 Reforço Escolar: Despertar o prazer em aprender, com estímulo da 

leitura, escrita e matemática através da superação de dificuldades na 

aprendizagem, reduzindo a retenção, a evasão e a infrequência, tanto 

no âmbito escolar como nas ações do projeto.  

 

Acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e 

condições sobre o seu usufruto através de: 

 Encaminhamentos para a rede pública: procedimento que facilita o 

acesso dos/as usuários/as aos projetos, benefícios e serviços 

socioassistenciais disponíveis ao nível da rede pública, mediante 

identificação da demanda e prosseguindo na busca pela garantia 

direitos das famílias.  

 

Ações de que permitiram experiências potencializadoras da participação 

social através de: 

 Campanhas socioeducativas: foram realizadas a partir do 

planejamento das ações contempladas no plano de ação anual, 

realizando rodas de conversas e oficinas com temas como: meio 

ambiente, sáude da mulher, do idoso, da criança e do jovem, educação 

financeira, mercado de trabalho, dentre outras. 

 Ações de articulação com a rede: mobilização e fortalecimentos das 

redes de atendimento da Assistência Social. 

 

Participação dos/as usuários/as em atividades que irá favorecer ao 

relacionamento e convivência grupal, compartilhamento de saberes, 

respeito a si próprio aos outros, desenvolvimento da autonomia, 

autoestima e extensão da cidadania através das:  

 Educação Patrimonial: orientação sobre educação patrimonial, onde 

os usuários/as são orientados a estabelecerem um bom relacionamento 

no meio que estão inseridos, assim como, o espaço e bens que neles 
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se encontram, a necessidade de valorização, a preservar os bens, que 

por sua vez, são patrimônio. Isto é a estabelecer um fortalecimento das 

relações sociais, vivências cotidianas e pratica de cidadania. 

 Diversas atividades: desenvolvidas na Instituição, como celebração da 

páscoa, comemoração ao dia das crianças, festa da família, passeios 

externos, ação educativa com acadêmicos de Odontologia da Funorte, 

dia da convivência interna, oficina com as mães em parceria com o 

SESC, 03 oficinas em parceria com a Fundação Nestlé, a partir do 

Projeto Voluntariar Faz Bem, e culminância para encerramento do 

calendário anual confraternização natalina. Essas atividades propiciam 

aos usuários/as experiências culturais, convivência grupal, momentos 

de alegria, euforia, interação e a participação cidadã. Além destas 

atividades a Instituição oferta aos usuários/as, alimentação diária no 

turno atendido. 

 

Impacto Social 

 As atividades favoreceram a formação integral do ser humano, como 

agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência 

com êxito no decorrer do percurso escolar; 

 Possibilitou o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a 

partir da convivência, do diálogo, da confiança e da interação; 

 Contribuiu para prevenção da ocorrência das situações de riscos 

sociais, e  melhoria na qualidade de vida dos usuários/as atendidos e 

suas famílias. 

 

Recursos materiais: 

 01 sala para secretaria/supervisão pedagógica com mobiliários e 

computador.   

 04 salas pedagógicas com carteiras de braço, quadro negro e um 

armário.  

 01 sala de artes plástica com uma mesa e 15 bancos, quadro negro e 

um armário.  
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 01 sala de música com instrumentos musicais diversos (teclado, violão, 

flautas, tambores e outros).  

 01 sala de dança com espelhos, aparelho de som e cds.  

 01 biblioteca com uma mesa, cadeiras, estantes e diferentes referências 

bibliográficas.  

 01 auditório com cadeiras, mesa e data show.  

 01 sala de captação de recursos com mesa, cadeiras, computador, 

armários.  

 01 sala para direção e gestão com mesas, cadeiras, armários e 

computador.  

 01 sala psicosocial com mesa, cadeira e armário.  

 01 sala de coordenação com arquivo, mesa, computador.  

 01 sala administrativa com mesas, computadores, telefones, fax, 

copiadoras, impressoras, cadeiras, armários, arquivos.  

 02 salas de almoxarifado.  

 02 cozinhas industriais, uma com despensa. 

 01 refeitório. 

 01 campo de futebol gramado.  

 01 quadra coberta. 

 01 quadra de areia. 

 01 horta com espaço verde.  

 01 sala para atendimento psicológico.  

 03 quiosques.  

 02 piscinas. 

 Espaços na comunidade, como as casas de alguns moradores, igrejas, 

CRAS. 

 Automóvel modelo KOMBI, para fins de transporte dos profissionais do 

setor na realização de visitas domiciliares, visitas para 

acompanhamento dos usuários, articulação de rede, concessão de 

doações, entre outros; 

 Automóvel modelo Micro-ônibus, para fins de transporte das crianças e 

adolescentes para as oficinas.  
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Recursos Humanos:  

01 Oficineiro de Futebol - Contratação pelo Projeto Show de Bola  

01 Treinador – Voluntário do Instituto de Assistência à Criança e Adolescente 

Village - Village Ativo 

01 Motorista – Voluntário da Associação 

01 Psicóloga – Voluntária da Associação 

01 Orientador Social – Profissional da Associação 

02 Agentes sociais – Contratação pelo Projeto Talentos do Futebol 

02 Assistentes Sociais – Profissional da Associação 

01 Gestor Estratégico – Profissional da Associação 

01 Coordenador Administrativo – Profissional da Associação 

01 Assistente Administrativo – Profissional da Associação 

01 Auxiliar de Limpeza 

 

-como foi o trabalho dos profissionais envolvidos, quais as suas funções 

e vínculos com a entidade; 

Procurou-se desenvolver um trabalho integrado com o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento Vínculos entre profissionais, usuários e comunidade, 

estimulando a participação de todos nas atividades propostas, contribuindo 

significativamente para a inserção e permanência da criança e do adolescente 

na Associação e escola. 

Os profissionais estão desenvolvendo os trabalhos de forma integrada, junto à 

comunidade, usuários/as e Instituição. 

Os profissionais dos setores administrativos da Associação, como assistente 

social, gestor, administrador são responsáveis desde a parte de elaboração do 

plano de trabalho quanto da execução, acompanhamento, monitoramento e 

prestação de contas do projeto.  

Há também os voluntários e as associadas que auxiliaram o processo de 

execução, como formalização de parcerias, realização dos eventos, grupos de 

trabalho. 

O oficineiro de futebol e o treinador voluntário do Village Ativo são 

responsáveis pelas oficinas, aulas e treinos. Além disso, acompanham o 

motorista no trajeto realizado para buscar e levar os/as usuários/as.   

O motorista realiza o translado das crianças e adolescentes. 
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O orientador social tem as seguintes funções: desenvolver atividades 

socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e 

garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 

vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o 

fortalecimento da função protetiva da família; apoiar e desenvolver atividades 

de abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários 

possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de 

necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das 

informações; apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar 

oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência na 

Instituição e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os usuários 

na execução das atividades;  apoiar no processo de mobilização e campanhas 

intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento 

de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação 

das ações das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração de registros 

das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a 

relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano 

de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, 

informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, 

benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de 

articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras 

políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; participar 

das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultado; acompanhar o ingresso, frequência 

e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos e 

apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 

O auxiliar de limpeza é reponsável pelo lanche e pela limpeza do espaço físico 

utilizado diariamente pelas crianças e adolescentes. 

 

-quais foram os períodos de funcionamento; 

Segunda a sexta- feira- 08h às 17h. 

 

-quais são as parcerias reaizadas; 

 Secretaria Municipal de Educação; 
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 Faculdades de Saúde Ibituruna – FASI; 

 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; 

 Estratégia Saúde da Família (ESF); 

 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FMDCA; 

 Fundação Nestlé; 

 Escola Municipal Dú Narciso; 

 Escola Municipal João Valle Maurício; 

 Escola Municipal Rozenda Zane Moraes; 

 Rede Cidadã; 

 Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Village - Village Ativo; 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa; 

 GASNova, uma ONGD portuguesa; 

 Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte. 

 

-como foi a relação com as famílias e com a comuidade; 

A interação se deu por meio da acolhida, escuta, atendimentos, grupos de 

trabalho, eventos, festas, doações de cestas alimentares, vestuários, material 

escolar e a participação das famílias nos trabalhos em grupos desenvolvidos 

na comunidade.  

 

-Como foi o acompanhamento junto ao público alvo; 

Os usuários foram acompanhados a partir da participação nas oficinas, nos 

eventos, nos grupos de trabalho, ou seja, pela lista de frequência e pelos 

relatórios. 

 

-se há intenção de dar continuidade ao projeto/programa, quais as 

justificativas e perspectivas; 

Existe intenção em manter o que foi proposto no projeto, ou seja, continuidade 

das ações na comunidade e vínculo construído, mas cabe ressaltar que esse  

projeto foi realizado com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, tendo em seu cronograma de execução prazo de início e 

término.  
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-se a metodologia adotada foi condizente com a proposta no 

projeto/programa informado no Plano de Ação, quais dificuldades e 

facilidades encontradas; 

Sim, a execução do projeto ocorreu a partir do planejamento das ações 

integrado com o Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos entre 

profissionais, usuários e comunidade, estimulando a participação de todos nas 

atividades propostas, contribuindo significativamente para a inserção e 

permanência da criança e do adolescente na Associação e escola. As ações 

ocorreram na Associação e na comunidade, através de palestras e oficinas. 

Foi feita aquisição de material de consumo para continuidade das atividades. 

A dificuldades encontradas para execução, foram por questões burocráticas, 

referente à demora na liberação de recursos. 

 

-estratégias para que o usuário contribua na elaboração do projeto  

Utilizou-se como estratégia de intervenção, momentos de reflexão coletiva, 

onde a contribuição dos usuários/as ocorreu através da interação e 

observações, demonstrando as necessidades a serem trabalhadas em 

conformidade com as ações do Programa de Formação Integral e com os 

projetos que viabilizam a sua realização. 

 

-se o cronograma de execução proposto pelo projeto/programa 

informado no Plano de Ação foi cumprido; 

Sim. O cronograma foi executado conforme proposto no plano de trabalho. 

Início: 14/12/2016 e Término: 30/11/2018 

 

Cronograma de execução  

OBS: O início das atividades se deu a partir de março de 2017, pois foi 

considerado o período de férias escolares e feriados, para não ocasionar 

uma infrequencia ou evasão.  

 

Recursos financeiros  utilizados: 

Recurso Recebido: R$ 84.024,18 (Oitenta e quatro mil, vinte e quatro reais 

e dezoito centavos). 



 

Página | 70 
 

Aplicação Financeira: 8.370,41(Oito Mil, trezentos e setenta reais e quarenta 

e um centavos). 

Contrapartida: 59,13 (Cinquenta e nove reais e treze centavos). 

Recurso Toral: 92.453,72 (Noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

três reais e setenta e dois centavos). 

Fonte: Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA. 

 

Avaliação e monitoramento  

A avaliação foi realizada através de reuniões mensais que objetivaram analisar 

os instrumentais, bem como as ações que foram realizadas até o momento, a 

fim de avaliar as estratégias, propor mudanças e sugerir melhorias.  

O monitoramento foi desenvolvido a partir do acompanhamento do andamento 

diário do Projeto, por meio da lista de presença das atividades desenvolvidas 

e pelos relatórios de acompanhamento.  
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3.3.6. Projeto de Extensão Cidadania e Saúde 

Situação: Em andamento 

 

 

* Fonte: Roda de Conversa com o tema Combate ao Bullying realizada na Escola 

Municipal Dú Narciso no dia 03 de novembro de 2018. 

 

Introdução 

O projeto “Cidadania e Saúde” é uma ação promovida por estudantes de 

Medicina, Direito e Engenharias da Faculdades Integradas Pitágoras em 

parceria com a Associação. Tal projeto tem como objetivo promover ciclos de 

palestras voltadas ao debate de conteúdos relevantes à formação do cidadão, 

melhores condições de saúde e ações humanitárias.  

Ademais, o projeto tem como proposta ofertar à comunidade local ações em 

saúde, voltadas à prevenção de doenças e agravos, além de aspectos de 

direitos e deveres do cidadão. As palestras ministradas, contudo, são abertas 

a toda comunidade. 

 

Público-alvo  

O projeto destina-se a crianças, adolescentes e jovens assistidos pelo Centro 

Paula Elizabete e seus familiares (especialmente pais e mães) residentes no 

território de abrangência do CRAS JK-Village, fomentando projetos como 
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Show de Bola, Talentos do Futebol, Programa de Acompanhamento Familiar 

e o Programa de Formação Integral, a partir das temáticas alinhadas com cada 

objeto pactuado. 

 

ATENDIDOS 

FAIXA ETÁRIA Nº de atendidos 

Crianças (até 12 anos) 56  

Adolescentes ( 13 aos 18 anos) 190  

Jovens (19 aos 29 anos) 40 

Adultos (30 aos 59 anos) 143 

Idosos (60 anos) 13 

TOTAL 442 
 

GÊNERO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 

FEMININO MASCULINO 

341 101 

  

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA 

( ) Sim (X) Não Total de 
atendidos: 0 

Tipos: 
Nenhuma 

 

Capacidade de atendimento: 

As oficinas realizadas semanalmente tem capadidade de atender 30 inscritos, 

como as temáticas são diversas e para diferente tipo de público-alvo, foram 

atendidos no total 442 beneficiários (as). 

 

Desenvolvimento 

-se alcançou os objetivos propostos; 

Através do acesso a serviços, conforme demandas existentes e 

necessidade: 

O desenvolvimento das ações elencadas no plano de trabalho possibilitou o 

alcance dos objetivos, pois, os (as) usuários (as) foram atendidos nas rodas 

de conversas com os temas de acordo com a demanda elencada pelos 

próprios participantes. É importante informar que a inserção das famílias nas 

rodas de conversas se deu através do trabalho de acompanhamento e 

mobilização social na comunidade. 
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Caracterização geral do atendimento  

Quais as ações e atividades a serem realizadas: 

-Acesso a experiências que fomentem a participação, trabalho em grupo, 

envolvendo a instituição, comunidade e pastorais, garantindo aos 

usuários reivindicar e expressar as suas opiniões. 

O desenvolvimento do projeto ocorreu a partir de Oficinas com rodas de 

conversas, isso é, realização de explanações sobre matérias teóricas, bem 

como a realização de demonstrações práticas para ajudar a consolidar o 

conhecimento acerca das mesmas, seguida de discussão complementar com 

a participação da comunidade. 

As ações, denominadas “oficina de cidadania e saúde”, são realizadas 

semanalmente, por meio de palestras e oficinas na tentativa de melhorias dos 

problemas atuais da região. Os casos de maior gravidade foram 

encaminhados para atendimento no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ).  

 

-Conhecimento dos seus direitos e deveres, acesso aos serviços 

socioassistenciais disponíveis; 

As ações desenvolvidas na comunidade permitiram a interação entre  o público 

envolvido e inserção das crianças, adolescentes e jovens nas atividades do 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.  

 

-Ações de que permitiram experiências potencializadoras da participação 

social: 

As oficinas propostas tiveram êxito pois contavam com a participação da 

comunidade. Dessa forma, as ações e oficinas planejadas permitiram 

experiências potencializadoras da participação social, do empoderamento, do 

fortalecimento de vínculos no território, do engajamento e do pertencimento. 

 

Impacto Social 

As oficinas tiveram os seguintes resultados esperados diante do “problema”: 

 Quebrar tabus, receios e medos que envolvem temas polêmicos da 

atuação dos profissionais de várias áreas (saúde, direito e 

engenharias); 
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 Sensibilizar parcela da comunidade acadêmica a respeito da 

importância da relação médico-paciente, profissional-moradores, 

principalmente em casos de enfermidades graves, problemas 

extrajudiciais; 

 Trabalhar as temáticas propostas de forma dinâmica e participativa, 

fazendo com que todos os envolvidos tenham tido a oportunidade de 

expor suas angústias e dúvidas e compartilhar suas experiências, 

contribuindo assim para um aprendizado mútuo; 

 Abordar as diversas temáticas sob um olhar multidisciplinar; 

 Atingir o maior número de pessoas possíveis nas discussões; 

 Levar informações e maneiras de solucionar os problemas da 

comunidade, mostrando os direitos e deveres de cada cidadão e 

auxiliando os mesmos a resolvê-los. 

 Construir banco de dados com os dados cadastrados nas ações 

realizadas na Associação Paula Elizabete de Montes Claros. 

 

-recursos didáticos, materiais, espaços físicos;  

 Sede da Associação Paula Elizabete; 

 Espaços cedidos na comunidade e nos parceiros, como casa de 

moradores, igrejas, salões, CRAS; 

 Automóvel modelo KOMBI, para fins de transporte dos profissionais e 

articulação da rede; 

 Computadores para elaboração de relatórios, cartazes, organização e 

monitoramento das oficinas; 

 Lanche nas rodas de conversas. 

 

-como foi o trabalho dos profissionais envolvidos, quais as suas funções 

e vínculos com a Associação; 

O trabalho foi desenvolvido pelos estagiários das Faculdades Integradas 

Pitágoras de Montes Claros, associadas, voluntários/as e profissionais da 

Organização. 
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-quais foram os períodos  de funcionamento; 

O Projeto Extensão e Cidadania acontece semanalmente aos sábados na 

comunidade de 08:30hs às 10:30 hs, ou mediante ação planejada.  

 

-quais as parcerias realizadas; 

 Centro de Referência de Assistência Social/CRAS; 

 Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros - FIP MOC; 

 Estratégia Saúde da Família (ESF); 

 Comunidade Local. 

 

-como foi a relação com as famílias e comunidade; 

 A interação aconteceu por meio do acolhimento, escuta, visitas 

domiciliares, atendimentos, grupos de trabalho coletivos, eventos, 

festas, doações de cestas alimentares e roupas mediante a situação de 

vulnerabilidade. 

 

-como foi o acompanhamento junto ao público alvo; 

 Lista de frequência nas atividades desenvolvidas; 

 Relatório de acompanhamento; 

 Registro Fotográfico. 

 

-se há intenção de dar continuidade ao projeto/programa, quais as 

justificativas e perspectivas; 

O projeto está em andamento e como tem alcançado resultados positivos, há 

a intenção de dar continuidade às oficinas.  

 

-se a metodologia adotada foi condizente com a proposta no 

projeto/programa informado no Plano de Ação, quais dificuldades e 

facilidades encontradas; 

Sim. Até o presente momento o desenvolvimento do Projeto tem ocorrido de 

forma harmônica, visto que buscou-se desenvolver as atividades a partir do 

diagnóstico e levantamento de demandas da comunidade a ser beneficiada, 

ou seja, a construção conjunta das oficinas.  
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Estratégias para que o usuário contribua na elaboração do projeto; 

A contribuição dos usuários (as) deu-se através da convivência e do vínculo, 

onde os usuários interagiram espontaneamente, relataram suas vivências, 

apresentaram suas dificuldades, desejos em participarem em trabalhos de 

grupo, vivenciaram novas experiências, adquiriram novos conhecimentos, 

pois, é isso que lhes garante uma sobrevivência e a integração na sociedade 

como ser participativo, crítico e criativo. Estes relatos permitiram observar 

quais as necessidades a serem trabalhadas pelo Projeto. 

 

-se o cronograma de execução proposto pelo projeto/programa 

informado no Plano de Ação foi cumprido; 

O cronograma está sendo executado conforme proposto no plano de trabalho: 

 

TEMA DATA Horário PÚBLICO ALVO LOCAL 

Sabe aquele pensamento 
que fica incomodando sua 
mente? 

24/02/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Adolescentes Escola Municipal  
João Valle Maurício 
Bairro: 
Novo Jaraguá 

Você sente preparado 
para o mercado de 
trabalho 

03/03/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Jovens e suas 
famílias 

Igreja Assembleia de 
 Deus 
Bairro: 
 Recanto das Águas 

Mulher como vai a sua 
saúde? 

10/03/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Mulher 
 

Igreja Santa Paula 
Bairro: Village do Lago 
I 

Aprenda a cuidar do meio 
ambiente 

17/03/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade Rua Nove 
Bairro: Monte Sião 

Você tem cuidado bem de 
sua saúde? 

24/03/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Famílias Escola Municipal  
Dú Narciso 
Bairro: Novo Jaraguá 

Você é um consumidor 
antenado e sabe de seus 
direitos? 

07/04/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Famílias Escola Municipal João 
Valle Maurício 
Bairro: Novo Jaraguá 

Precisa de uma vida 
financeira mais tranquila? 

14/04/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Famílias da e 
comunidade 

Rua 4,  
Bairro: Minas Gerais 

Primeiros socorros 28/04/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade e 
profissionais da 
Associação 

Centro Paula Elizabete 

Pra você é leite, para a 
criança é vida! 

05/05/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Mulheres Av. Antônio de Freitas, 
S/N-  
Bairro: Clarice Ataíde 

Como vai a sua saúde? 12/05/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Adolescentes Escola Municipal  
João Valle Maurício 
Bairro: Novo Jaraguá 

Viva mais e melhor sem 
álcool e outras drogas. 

19/05/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Adolescentes Salão Padre Marcos 
Bairro: Jaraguá II 

As diversas faces do 
Bullying. Saiba como 
identificar e evitar esse 
mal em sua vida! 

26/05/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Adolescentes Escola Municipal  
João Vale Maurício 
Bairro: Novo Jaraguá 
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Convívio da famílias 
I Edição 

18/08/2018 13:30hs 
às 

17:00hs 

Crianças, 
adolescentes, 
jovens e toda sua 
família. 

Centro Paula Elizabete 

Cinema ao ar livre 24/08/2018 18:00hs 
às 

20:00hs 

Comunidade Rua 4,  
Bairro: Minas Gerais 

Você está mesmo 
preparado para o mercado 
de trabalho? 

25/08/2018 14:30 hs 
às 

17:00 hs 

Comunidade Associação  
Paula Elizabete 

Dia da horta 26/08/2018 08:00s 
às 

13:00hs 

Comunidade Rua 4, 
Bairro: 
Recanto das Águas 

Primeiros Socorros 08/09/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade Rua 12, n 20 
Bairro: 
Recanto das Águas 

Saúde e Direitos da 
Mulher 

15/09/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 
 

Mulheres Rua E, n 196, 
Bairro: 
Village do Lago I 

Vocação Profissional e 
Mercado de Trabalho 

22/09/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 
 

Jovens Escola Municipal Dú 
Narciso 

Meio Ambiente 29/09/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade Rua 12, n 20, 
Bairro: 
Recanto das Águas 

Saúde Mental e 
Inteligência Espiritual 

06/10/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade Rua 7, n 71, 
Bairro: 
Monte Sião 2 

Nutrição e saúde da 
criança é de 
responsabilidade de 
todos! 

11/10/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade CRAS JK/Village 

Você sabe dos seus 
direitos, enquanto 
consumidor? 

20/10/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade Rua E, n 196, 
Bairro: 
Village do Lago I 

Jovem, você tem cuidado 
da sua saúde? 

27/10/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Jovens Escola Municipal  
João Valle Maurício 
Bairro: Novo Jaraguá 

Comemoração mês das 
crianças 

27/10/2018 08h 
Às 
12h 

Crianças, 
adolescentes, 
jovens e toda sua 
família. 

Centro Paula Elizabete 

Combate ao bullying é 
reponsabilidade de todos 

03/11/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade Escola Municipal Dú 
Narciso 

Envelhecendo com Saúde 13/11/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Idosos CRAS JK/Village 

Negligência Familiar e 
Diversidade de Arranjos 
Familiares 

21/11/2018 18:30hs 
às  

20:30hr 

Pais Rua 3, n 420 
Bairro: Minas Gerais 

Uso de Substâncias: 
Alcóol e outras Drogras – 
Aspectos Jurídicos  

24/11/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Jovens Escola Municipal  
João Valle Maurício 
Bairro: Novo Jaraguá 

Pedagogia do erro: 
Atitudes 
Comportamentais 
Positivas 

01/12/2018 08:30hs 
às 

10:30hs 

Comunidade Rua 12, n 20, 
Bairro: 
Recanto das Águas 

Cinema Comentado e 
Fechamento 

18/12/2018 14:30 hs 
às 

17:00 hs 

Comunidade Centro Paula Elizabete 
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Recursos financeiros  utilizados  

Utilizou-se recursos disponibilizados pela Organização, a fim de custear 

despesas com material gráfico, alimentação e transporte. 

 

Avaliação e monitoramento 

São realizados através da observação In loco. Ao final de cada roda de 

conversa os usuários/as se envolvem na avaliação de forma espontânea, 

apontando os pontos negativos e os positivos, com sugestões de novos temas 

a serem discutido. 

Além disso, a avaliação foi realizada através de reuniões mensais que 

objetivaram analisar os instrumentais, bem como as ações que foram 

realizadas até o momento, a fim de avaliar as estratégias, propor mudanças e 

sugerir melhorias.  

O monitoramento foi desenvolvido a partir do acompanhamento do andamento 

diário do Projeto, por meio da lista de presença das atividades desenvolvidas 

e pelos relatórios de acompanhamento.  

 

 

Fonte: Acervo da APE – Reunião de avaliação e monitoramento - portfólio de projetos. 
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3.3.7. Projeto Espaço Comunitário: Jardim de Betel 

Situação: Encerrado 

 

* Fonte: Assistente Social Cleidimar Lemes, Coordenadora Geral da APE Valdina 

Luiza Gonzaga, Cléo - moradora do Bairro Recanto das Águas e voluntárias do 

GASNova no evento Dia da Horta, realizado dia 26 de agosto de 2018. 

 

Introdução 

A Horta Comunitária é um projeto que surge da vontade de alguns moradores 

e da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Recanto das Águas, 

de renovar espaços poluídos e degradados inseridos na via pública, 

transformando-os em áreas de plantio comunitárias.  

Para tal, foi desenvolvido pela Associação Paula Elizabete com o apoio da 

Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Montes Claros/Centro Paula 

Elizabete, em parceria com voluntários/as do GASNova, uma ONGD 

portuguesa, um projeto (Espaço Comunitário: Jardim de Betel) de cooperação 

e capacitação da população residente. São princípios orientadores do trabalho 

o caráter participativo, inclusivo, avaliativo e de cidadania ativa. 
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Público-alvo  

Os moradores do bairro Recanto da Águas, com destaque para os usuários da 

Associação que integram os projetos “Show de Bola e Talentos do Futebol” e 

suas famílias. 

 

Capacidade de atendimento: 

O projeto teve o intuito de atender os moradores do bairro supracitado.  

 

Desenvolvimento 

-se alcançou os objetivos propostos; 

Através do acesso a serviços, conforme demandas existentes e 

necessidade: 

O desenvolvimento das ações elencadas no plano de trabalho possibilitou o 

alcance dos objetivos, os quais foram: 

 Impulsionar e apoiar o projeto da horta comunitária no bairro do Recanto 

das Águas; 

 Desenvolver ações socioeducativas e de sensibilização com as famílias 

da comunidade; 

 Promover fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através 

do trabalho em grupo; 

 Fomentar a reabilitação de um espaço comum. 

 

Caracterização geral do atendimento  

Quais as ações e atividades a serem realizadas: 

-Acesso a experiências que fomentem a participação, trabalho em grupo, 

envolvendo a instituição, comunidade e pastorais, garantindo aos 

usuários reivindicar e expressar as suas opiniões. 

O desenvolvimento do projeto ocorreu a partir das atividades demonstradas 

a seguir:  

 Visitas à comunidade com diagnóstico de observação 

- Uma assistente social da Associação Paula Elizabete, em conjunto com 

quatro voluntárias do GASNova fizeram uma visita ao local e conversaram com 

moradores do bairro, no sentido de perceber as necessidades existentes e de 

conhecer o trabalho já realizado na horta.  
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 Estabelecimento de parcerias e captação de recursos 

- Universidade Federal de Minas Gerais; 

-Foram necessárias parcerias para a aquisição de sementes, adubo, manilhas, 

água e também com conhecimento técnico na área. 

 Divulgação junto aos jovens 

- Esta iniciativa teve a finalidade de ir ao encontro das crianças, adolescentes 

e jovens do projeto “Show de Bola” que moram no Recanto das Águas, de 

forma a dar a conhecer o presente projeto, incentivando a sua participação. 

 Rodas de conversas 

- Foram realizadas rodas de conversas semanais, num total de cinco, com 

atribuição de responsabilidades, mediante distribuição de tarefas entre os 

jovens e adultos, e planejamento do evento futuro; 

- Sensibilização para temas como poupança, nutrição e proteção do meio 

ambiente; 

- Duas rodas de conversa foram destinadas a jovens (20 pessoas por sessão) 

e três rodas de conversa aos seus pais e mães (20 pessoas por sessão).  

- Realização de um momento de sensibilização com os jovens em que, com a 

ajuda de uma moradora experiente do bairro, se irá plantar sementes e explicar 

o funcionamento da horta. 

- Identificação de um coordenador a quem os jovens, os pais e as mães 

reportarão; 

- Realização de dinâmicas de grupo. 

 Dinamização de evento comemorativo 

- Reunião da comunidade num momento de convívio e partilha, com atividades 

recreativas, visando a continuidade e valorização da horta por parte dos 

moradores, sendo esperados cinquenta participantes. 

- As atividades recreativas consistiram no plantio de sementes, identificação 

das mudas com placas feitas de materiais reciclados, jogos recreativos e um 

lanche confeccionado com produtos passíveis de serem cultivados na horta. 

 Medição de impacto e avaliação do 1º mês 

- Número de participantes face ao número de pessoas expectadas (cinquenta 

pessoas); 

- Motivação e interesse em participar nas atividades propostas; 

- Número de novas mudas cultivadas. 
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-Conhecimento dos seus direitos e deveres, acesso aos serviços 

socioassistenciais disponíveis; 

As ações desenvolvidas na comunidade permitiram a interação entre  o público 

envolvido e inserção das crianças, adolescentes e jovens nas atividades do 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.  

 

-Ações de que permitiram experiências potencializadoras da participação 

social: 

O projeto proposto tive êxito pois contou com a participação da comunidade. 

Dessa forma, foi estruturado com e para os moradores, o que permitiu 

experiências potencializadoras da participação social, do empoderamento, do 

fortalecimento de vínculos no território, do engajamento e do pertencimento. 

 

Impacto Social 

As ações tiveram os seguintes resultados esperados diante do “problema”: 

 O fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a sensibilização 

para práticas agrícolas sustentáveis, o sentido de responsabilidade e de 

pertença, prevenir situações de risco e de vulnerabilidade social, bem 

como a melhoria das condições de vida dos habitantes 

 

-recursos didáticos, materiais, espaços físicos;  

 Sede da Associação Paula Elizabete: quadra coberta, campo de futebol 

gramado, 02 piscinas, 03 quiosques, quadra de areia, refeitório, 

banheiros, auditório, sala de captação de recursos, de gestão, do setor 

administrativo, sala da equipe técnica do projeto; 

 Espaços cedidos na comunidade e nos parceiros, como escolas, CRAS, 

casa dos moradores, igrejas; 

 Automóvel modelo KOMBI, para fins de transporte dos profissionais e 

articulação da rede; 

 Computadores para elaboração de relatórios, cartazes, organização e 

monitoramento das oficinas; 

 Lanche. 
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-como foi o trabalho dos profissionais envolvidos, quais as suas funções 

e vínculos com a Associação; 

01) -Técnico de Serviço Social - Associada 

(01) - Psicóloga-Coordenadora Geral - Associada 

(4) Voluntárias Portuguesas com formação em Medicina, Animação 

Sociocultural e Comunicação 

 

-quais foram os períodos  de funcionamento; 

No que se refere à execução do projeto, foi desenvolvido no bairro Recanto 

das Águas em horários e dias alternados, podendo acontecer ações em finais 

de semana. 

 

-quais as parcerias realizadas; 

 Centro de Referência de Assistência Social/CRAS; 

 Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Village Ativo; 

 Universidade Federal de Minas Gerais; 

 GASNova - Grupo de Ação Social. 

O GASNova é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 

portuguesa, sediada em Lisboa, fundada em 1998 por jovens universitários. 

Esta organização visa aproximar os jovens dos maiores desafios do mundo e, 

através da sensibilização, formação e mobilização, fazer deles novos agentes 

fomentadores de transformação social. Para isso desenvolve projetos de 

voluntariado na área da Cooperação para o Desenvolvimento e Cidadania 

Global em Portugal e em países de língua oficial Portuguesa (CPLP). 

 

-como foi a relação com as famílias e comunidade; 

 A interação aconteceu por meio do acolhimento, escuta, visitas, grupos 

de trabalho coletivos, eventos e do envolvimento do público-alvo. 

 

-como foi o acompanhamento junto ao público alvo; 

 Lista de frequência nas atividades desenvolvidas; 

 Relatório de acompanhamento; 

 Registro Fotográfico. 
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-se há intenção de dar continuidade ao projeto/programa, quais as 

justificativas e perspectivas; 

O Projeto teve prazo de execução, com início e fim. A transição ficará ao 

encargo da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Recanto das 

Águas, em parceria com o Centro Paula Elizabete. 

No mês de Agosto de 2019, está prevista a participação de novos voluntários 

do GASNova no projeto. 

 

-se a metodologia adotada foi condizente com a proposta no 

projeto/programa informado no Plano de Ação, quais dificuldades e 

facilidades encontradas; 

Sim. O Projeto ocorreu de forma harmônica, visto que buscou-se desenvolver 

da demanda apresentada pela da comunidade a ser beneficiada, ou seja, 

houve a construção conjunta, o que possibilitou envolver o maior número de 

pessoas da comunidade na sensibilização para práticas agrícolas 

sustentáveis, no plantio e cuidado da horta comunitária, expandindo e a 

tornando mais sustentável. Desenvolverem sentimento responsabilidade, de 

pertença, e consequentemente a melhoria das condições de vida.  

  

Estratégias para que o usuário contribua na elaboração do projeto; 

A contribuição dos usuários (as) deu-se através da convivência e do vínculo, 

do cuidado e da boa vontade em participar e realizar um projeto que já era 

desejado pela comunidade.  

 

-se o cronograma de execução proposto pelo projeto/programa 

informado no Plano de Ação foi cumprido; 

Período de execução: 1 a 31 Agosto de 2018 

Abaixo tem-se o calendário de atividade: 
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Atividade Data Público Alvo Intervenientes 
Recursos 
Materiais 

Visitas à 
comunidade 

com diagnóstico 
de observação 

Dia 1 de 
agosto 

Moradores do 
bairro, com 

destaque para os 
usuários do projeto 

“Show de Bola” 

Assistente Social da 
APE 

Voluntárias 
GASNova 

AMCOHRA 

Kombi 
Máguina 

Fotográfica 

Estabelecimento 
de parcerias e 
captação de 

recursos 

De 1 a 19 de 
agosto 

Parceiros 

Assistente Social da 
APE 

Voluntárias 
GASNova 

AMCOHRA 

Ofícios 

Divulgação junto 
dos jovens e 

adultos 

De 6 a 9 de 
Agosto 

Jovens do Show 
de Bola que 

moram no bairro 
do Recanto e suas 

famílias 

Assistente Social da 
APE 

Voluntárias 
GASNova 

AMCOHRA 

Bilhetes 

Rodas de 
conversas 

Dia 9, 15 e 23 
de Agosto 

18h00 

Jovens do Show 
de Bola que 

moram no bairro 
do Recanto e suas 

famílias 

Equipe técnica da 
APE 

Voluntárias 
GASNova 

AMCOHRA 

Projetor 
Registro de 
presenças 
Registro 

fotográfico 

Dinamização de 
evento 

comemorativo 

Dia 26 de 
agosto, 

domingo, das 
09h00 às 

13h00 

Comunidade Bairro 
do Recanto 

Equipe técnica da 
APE 

Voluntárias 
GASNova 

AMCOHRA 

Lanche 
Placas 

identificadoras 
Sementes 

Adubo 
Manilhas 

Bola e quadra de 
futebol 
Água 

Medição de 
impacto e 

avaliação do 1º 
mês 

Agosto de 
2018 

 

Assistente Social da 
APE 

Voluntárias 
GASNova 

AMCOHRA 

Questionário 

 

Recursos financeiros  utilizados  

Não se aplica. 

 

Avaliação e monitoramento 

Trabalho em grupo com diálogos e trocas de experiências;   

Registro de presenças; 

Reuniões; 

Relatórios; 

Registros fotográficos.  
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4. Revisão do Plano de Trabalho 

 

Das ações previstas para o ano de 2018, foi possível concretizar: 

 Garantia da continuidade das ações do Programa de Acompanhamento 

Familiar; 

 Garantia da continuidade das ações de Programa de Formação Integral; 

 Desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade para a 

Organização, através de participação e concorrência em editais, 

realização de eventos beneficentes e campanhas; 

 Informatização dos serviços administrativos – os processos foram 

consolidados como o orçamento anual, o lançamento das entradas e 

das saídas, instalação de servidor e bancos de dados, instalação de 

relógio de ponto cartográfico; 

 Criação de estratégias de fortalecimento para a sustentabilidade da 

organização – o Conselho Consultivo recebeu novos membros, 

modificou os formatos dos eventos de beneficência. Fomentação e 

promoção de reuniões do Grupo com reuniões quinzenais e realização 

de eventos (Jantar e Feijoada) para fins de captação de recursos e 

sustentabilidade da obra durante o ano de 2018; 

 Participação em editais para financiamentos de projetos – foram 

submetidos 06 projetos para a captação de recursos; 

 Participação em Conselhos Municipais – CMDCA e CMAS – 

participação ativa no CMDCA no ano de 2018, durante os mandatos 

vigentes. Após as eleições, a Associação assumiu a cadeira de vice-

presidente, com o voluntário Edenilson Durães; 

 Eventos de captação de recursos e Fortalecimento da Campanha – Lei 

8.242/91 Fundo da Infância e Adolescência – (FIA) foram desenvolvidas 

campanhas e ações nos meses de Abril e Dezembro de 2018 para a 

captação de recursos do FIA (Fundo da Infância e da Adolescência), 

bem como Café da manhã em agradecimentos aos doadores, e uma 

breve prestação de contas; 

 Prestação de contas de projetos – todas as prestações de contas 

seguidas de relatórios de execução foram realizadas nos prazos legais 

e obtiveram aprovação; 
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 Atualização das CNDs – todas as CNDs foram atualizadas; 

 Realização e participação em eventos, como: Dia de convivência, 

Comemoração da Páscoa, Dia das crianças, Festa de encerramento, 

participação em Seminário sobre Trabalho Infantil; 

 Formalização parceria com a Secretaria Municipal de Educação; 

 Ampliação de parcerias com o segundo e terceiro setor; 

 

Abaixo, tem a descrição de outras atividades que também são relevantes: 

 Trabalho Voluntário: Seguindo a orientação da Resolução 1.409/201 

ITG 2002 que versa sobre Trabalho Voluntário, a Associação 

contabilizou as horas dos voluntários, o que gerou um total de doações 

obtidas com voluntariado no ano de 2018 até o mês de setembro de R$ 

124.435,62. Vale mencionar que esse trabalho tem contribuído de forma 

muito positiva no desenvolvimentos das atividades da Instituição.  

 Shopping Solidário: Parceria com o Rotary, no qual foi realizado um 

evento e a comunidade ganhou várias roupas, sapatos, utensílios, 

brinquedos. 

 Voluntária de Psicologia: Foi firmada uma parceria com a Psicóloga 

Dênia, ela atende por demanda espontânea a comunidade às quintas-

feiras no turno matutino e sextas-feiras no período da tarde. Como 

houve também a demanda de atendimento nos Projetos, ela passou a 

fazer dinâmica de grupo com as crianças e adolescentes nas quartas-

feiras no turno vespertino. 

 Parceria firmada com as Faculdades Funorte: coordenadoria de 

extensão de práticas esportivas/ responsável Marcela Pamponet. Uso 

do campo de futebol no turno verspertino uma vez na semana para 

atender ao projeto Show de Bola. 

 Parceria firmada com Cursos de psicologia, educação física e 

pedagogia Funorte: atender a estagiários destes cursos de acordo 

com demanda em projetos desenvolvidos no Centro paula Elizabeth. 

Previsão: Fevereiro/ 2019. 

 Parceria com Curso de Artes Música da UNIMONTES: Alunos 

estagiários voluntários na festa das crianças que aconteceu no dia 
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27/10/2018. Parceria firmada para reativação da sala de música com  

Alunos estagiários desta Instituição. 

 

     Das ações previstas para o ano de 2018, não foi possível concretizar: 

 Blitz Educativa: a Associação participa de forma efetiva dos eventos 

propostos pelo CMDCA, no entanto, esse ano não houve o evento em 

formato de blitz e sim de uma roda de conversa e seminário, no qual a 

Associação participou.  

 Campanha-Arrecadação de Material Escolar (LUMMI): Apesar de não 

ter sido realizada a campanha com o Studio Lummi, a Associação Paula 

Elizabete desenvolveu campanha nas redes sociais, e o material 

arrecadado foi distribuido para as famílias assistidas pelo Programa de 

Acompanhamento Familiar.  

 Dia do Voluntariado: Esse evento é realizado em parceria com a FIEMG, 

como esse ano não houve a mobilização por parte desta, a Associação 

não participou.  

 Campanha - Arrecadação de Alimentos: Essa campanha é realizada em 

parceria com o Supermecado Bretas, no entanto, a funcionária 

responsável pelo setor foi transferida de cidade e não conseguiu a 

autorização com o Gerente para que a Instituição fizesse a campanha.  

 Avaliação de Desempenho dos Profissionais 

 Formalizar parceria de convênio com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social: após várias reuniões, ofícios protocolados e 

tentativas, não foi possível firmar tal parceria. O Secretário considera 

que o Marco Regulatório ainda é um desafio a ser vencido na realização 

de parcerias.  
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Fonte: Acervo da APE – crianças atendidas pelo Programa de Formação Integral.  
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5. Participação em Eventos 

 

 Nome: Todos os profissionais e associadas da Associação Paula 

Elizabete/ Data 20,21 e 22/11/2017: Capacitação em Gestão e 

Elaboração de Projetos; 

 Nome: Jader Oliveira – Coordenador Administrativo / Data Fevereiro de 

2018: Reforma Trabalhista, o que muda?; 

 Nome: Cleidimar Lemes – Assistente Social Voluntária/ Data 

02/03/2018: Seminário Fortalecimento da Rede para o 

Enfrentamento do Trabalho Infantil; 

 Nome: Cleidimar Lemes e Maria Fátima de Jesus – Assistente Social 

Voluntária e Associada/ Data 21/04/2018: Gerenciamento de 

Arquivos; 

 Nome: Mariana Medeiros – Assistente Social/ Data 10/05/2018: 

Captação Internacional de Recursos e Elaboração de Projetos para 

a União Européia; 

 Nome: Cleidimar Lemes – Assistente Social Voluntária/ Data 15 a 

22/06/2018: SimFip 2018 – Simpósio de Pesquisa Científica das FIP 

(Projeto de Extensão Saúde e Cidadania); 

 Nome: Jader Oliveira – Coordenador Administrativo / Data 18 a 

22/06/2018: Imersão Contábil – Gestão do Terceiro Setor; 

 Nome: Mariana Medeiros e Valdina Gonzaga – Assistente Social e 

Associada - Coordenadora Geral/ Data 24/08/2018: I Encontro 

Encontro das Instituições que ofertam o Serviço de Fortalecimento 

de Vínculos; 

 Nome: Jader Oliveira – Coordenador Administrativo / Data 06/09/2018: 

Curso E-Social; 

 Nome: Jéssica Durães – Assistente Administrativa/ Data 14 e 

15/09/2018: Curso de E-Social e Sistemas Adicionais; 

 Nome: Nágila Brant – Assistente Social/ Data:15/09/2018: Participação 

da Associação e Divulgação do FIA e do Jantar Beneficente na 

FENICS.  

 Nome: Mariana Medeiros – Assistente Social/ Data 24 e 25/09/2018: 

Curso de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos; 
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 Nome: Jader Oliveira – Coordenador Administrativo / Data 09/10/2018: 

Impactos do E-Social nas Organizações; 

 Nome: Izabella Oliveira e Juliana Ngulinda – Orientadora Social e 

Estagiária Voluntária / Data 10/10/2018: Workshop Violência contra 

Mulher; 

 Nome: Mariana Medeiros e Jader Oliveira – Assistente Social e 

Coordenador Administrativo/ Data 18/10/2018: Curso de Capacitação 

para Prestação de Contas; 

 Nome: Jader Oliveira – Coordenador Administrativo / Data 23/10/2018: 

Gestão Empresarial com melhor resultados e redução de riscos; 

 Nome: Izabella Oliveira e Juliana Ngulinda – Orientadora Social e 

Estagiária Voluntária/ Data: 24 e 25/10/2018: Conferência Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Nome: Mariana Medeiros e Renata Amaral – Assistente Social e Agente 

Social/ Data: 06/12/2018: Capacitação sobre o Plano Decenal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Nome: Nágila Brant e Izabella Oliveira – Assistente Social e Orientadora 

Social/ Data: 27/11 a 01/12/2018: Participação na FEPEG da 

Unimontes;  

 Nome: Nágila Brant – Assistente Social/ Data:11/12/2018: Palestra na 

Receita Federal – Fundo da Infância e Adolescência.  

 

Abaixo tem-se algumas fotos dos eventos supracitados: 

 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente 
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Participação da Associação e Divulgação do 

FIA e do Jantar Beneficente na FENICS 

 

 

 

  

 

Capacitação sobre o Plano Decenal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Capacitação para Prestação de 

Contas 
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I Encontro Encontro das Instituições que 

ofertam o Serviço de Fortalecimento de 

Vínculos 

 

Imersão Contábil – Gestão do 

Terceiro Setor 

Participação na FEPEG da 

Unimontes 
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Curso de Elaboração de Projetos 

para Captação de Recursos 

Capacitação em Gestão e 

Elaboração de Projetos 
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6. Nossos números 

           Apresentamos a execução de nossos trabalhos de forma quantitativa. 

 

Abaixo, tem-se informações acerca das doações de cestas básicas para o 

público descrito acima. Cabe ressaltar que para que isso seja realizado, há 

parcerias de suma importância, como o  Mesa Brasil/SESC  e Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA. 

 

MESA B PAA ESPONT TOTAL MÊS 

0 0 0 0 Janeiro 

36 0 0 36 Fevereiro 

96 0 0 96 Março 

107 0 0 107 Abril 

71 0 0 71 Maio 

85 0 0 85 Junho 

12 0 0 12 Julho 

101 211 0 312 Agosto 

119 108 49 276 Setembro 

92 29 46 167 Outubro 

107 0 52 159 Novembro 

94 0 29 123 Dezembro 

1.444 Ano de 2018 

 

 

Encaminhamentos da comunidade aos Serviços de Saúde da Rede de 

Voluntários da Associação: 

ESPECIALIDADE QUANTIDADE 

Dermatologista 15 

Neurologista 03 

Oftalmologista 01 

Ginecologista 05 

Dentista 04 

TOTAL 28 
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Descrição dos atendimentos em 2018 

    

 TOTAL 2018 

DEMONSTRAÇÃO POR PROJETO / AÇÕES PARTICIPANTES ATENDIDOS ATENDIMENTOS 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR               2.596  881               3.283  

Projeto Ufficio e Grimm                    150  

                  150  

                    720  

Ação: Shooping Solidário                    140                      140  

Ação: Oficina em parceria com o SESC                      15                       15  

Ação: Distribuição de cestas (cesta/und) alimentares - PAA                    348                      348  

Ação: Distribuição de cestas (cesta/und) alimentares - 
Mesa Brasil                    920                      920  

Ação: Doação de Cestas Básicas - Espontâneas                    176                      176  

Ação: Confraternização de Natal                      47                       47  

Projeto de Extensão Cidadania e Saúde                    520                    520                      520  

Ação: Acolhimento de Trabalho Voluntário                    181                    181                      181  

Projeto Espaço Comunitário: Jardim Betel                      30  

                    30  

                    120  

Ação: Acolhimento de Trabalho Voluntário                        9                       36  

Ação: Cinema ao Ar Livre                      30                       30  

Ação: Dia da Horta                      30                       30  

PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTENGRAL                    959                    554                   6.532  

Projeto Conviver                    200  

                  200  

                 1.222  

Ação: Turma de Trabalho Lúdico às Quintas-feiras                      20                      300  

Ação: Convivência Semanal                      26                       78  

Ação: Oficina de Capoeira                      20                       24  

Ação: Voluntariar Faz Bem - Fundação Nestlé Brasil                      60                       60  

Ação: Dia de Convívio                      85                       85  

Ação: Dia das Crianças                    110                      110  

Ação: Acolhimento Trabalho Voluntário                    107                    107                      107  

Projeto Aprimorar para Fazer Mais                       -                        -                          -    

Projeto Novo Mais Educação                    134                    134                   2.545  

Projeto Show de Bola                      84  

                 84                   1.972  Projeto Talentos no Futebol                      84  

Ação: Voluntariar Faz Bem - Fundação Nestlé Brasil - 
Confraternização de Natal                      28                      28                       28  

Ação: Acolhimento de Campo de Estágio                        1                        1                         1  

                        -                        -                          -    

TOTAL                  3.555                 1.435                   9.815  

 

Observação:  

Participante = inscritos no projeto. 

Atendidos = participantes que se mesclam em projetos que fomentam outro projeto.  

Atendimentos = Número de vezes em que foi atendido no mês.  
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NÓS QUEREMOS CONTRIBUIR PARA MUDAR O MUNDO 

QUEREMOS COLABORAR COM A TRANSFORMAÇÃO DE MONTES CLAROS 

 

Diante de tantas vulnerabilidades que persistem no mundo, em destaque, na cidade 

Montes Claros, fazemos nosso trabalho com o olhar voltado para as políticas locais, 

mas também, alinhados com o planejamento global desenvolvido pela Organização das 

Nações Unidas. 

Estão acordadas entre todos os 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, 169 

metas, agrupadas em 17 objetivos como propostas de um plano de ação até o ano de 

2030, chamado “Agenda 2030”, a qual contribui para fortalecer a paz mundial e a 

sustentabilidade do planeta.  

 

ESSE É UM PLANO PARA VOCÊ, A SOCIEDADE, GOVERNOS, EMPRESAS E 

UNIVERSIDADES: CONTRIBUIR PARA MUDAR O MUNDO! 

 

A Associação Paula Elizabete desenvolve diversas atividades para enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais em bairros periféricos das cidades de Montes Claros e Itapevi, 

conheça nossas ações e projetos sociais! 

 9 dos 17 Objetivos Sustentáveis do Milênio  

 16 metas da agenda 2030 

 Fazem parte das atividades e projetos sociais em que atuamos! 

 

 

http://www.agenda2030.com.br/os_ods/
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ODS  1. ACABAR COM A POBREZA EM TODAS AS SUAS FORMAS, EM TODOS OS 

LUGARES 

Realizamos acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade e ou risco 

social com crianças para encaminhamento a rede socioassistencial e contribuições na 

elaboração, controle e fiscalização das políticas públicas de promoção social. 

 

 

                                                                                           Montes Claros – 2018. 
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Imagens de um antes e depois de uma cozinha de uma família assistida pela Associação Paula 

Elizabete. 
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ODS 2 PARA CRIANÇAS – FOME ZERO 

Colaboramos na alimentação das famílias carentes de recursos financeiros e no acesso 

à alimentação saudável e segura por meio de doações e grupos de trabalho sobre 

alimentos seguros e nutritivos. 

 

 

  

 

Montes Claros – 2018. 
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ODS 3 PARA CRIANÇAS – SAÚDE E BEM-ESTAR 

São realizados grupos de trabalho em temas de saúde (DST’s), intervenções de saúde 

(Profilaxias e encaminhamentos para tratamentos dentários e médicos), 

conscientização sobre doenças epidêmicas, como a Dengue, saúde mental e bem estar, 

prevenção do uso de substâncias psicoativas. 
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Roda de conversa na Associação, 2018. 

 

 

 

 

Roda de conversa na comunidade, 2018. 
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ODS 4 PARA CRIANÇAS – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

Fazemos grupos de trabalho sobre diversidade de gênero, igualdade entre homens e 

mulheres, ações de intercâmbios entre países (voluntariado e financiamento social), 

ampliação da consciência global por meio de ações que convergem entre países e 

fomentamos a capacidade das crianças e indivíduos terem melhores oportunidades. 

 

  

 

Roda de conversa e visita a comunidade com Fra’ Alessandro da Itália. 

 

 

 

Reunião com lideranças da Associação de bairro, com a participação de voluntários 

internacionais.  
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ODS 5. ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÊNERO E EMPODERAR TODAS AS 

MULHERES E MENINAS 

São desenvolvidos grupos de trabalho com mulheres com temas de empreendedorismo, 

sexualidade, conflitos, negligências e abusos familiares, acesso a informação em 

diversas temáticas de seu empoderamento e encaminhamentos a rede pública de 

atendimento. 

 

 

 

 

Oficina em parceria com o SESC para mulheres da comunidade, 2018. 
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ODS 10. REDUZIR A DESIGUALDADE DENTRO DOS PAÍSES E ENTRE ELES. 

Contribuímos para promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

econômica ou outra em todos os trabalhos articulados na sociedade e no engajamento 

de conselhos deliberativos de políticas públicas como Conselho dos Direitos da Criança 

e do Adolescente e Conselho de Assistência Social. 

 

 

Montes Claros – 2018. 
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ODS 11 PARA CRIANÇAS – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Realizamos ações e campanhas ecológicas no Dia V, grupos de trabalho e intervenções 

nas comunidades sobre melhorias em saneamento básico e ações sustentáveis como 

horta comunitária, plantio de árvores em avenidas.                                                                           

       

 

 

Horta Comunitária – Jardim Betel, Associação Paula Elizabete – Recanto das Águas, Montes 

Claros, 2018. 
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ODS 12 PARA CRIANÇAS – CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

Desenvolvemos ações de reutilização de itens que iriam ser descartados incorretamente 

por meio de shopping solidário/bazzares (doação de vestimentas novas e usadas) 

contribuindo na sustentabilidade do consumo e evitando descarte inapropriado que 

impactam na natureza. 

 

 

Montes Claros – 2018. 
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ODS 17 - FORTALECER OS MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A 

PARCERIA GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Quando mobilizamos recursos internacionais para aplicar no desenvolvimento social 

local. 

 

Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Montes Claros – 2018. 

 

 

Visita do Grimm, Montes Claros – 2018. 
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Sendo o conteúdo deste documento em seu inteiro teor verdadeiro, firmo o 

presente.  

 

 

Montes Claros, 31 de Dezembro de 2018. 

 

 

Ana Maria de Melo 

Diretora-Presidente 


