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APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por finalidade sistematizar e registrar todas as ações
desenvolvidas pelo CEDAP em 2015.
Dentre os desafios institucionais, registra-se que, logo no início do ano o “Projeto
Arteiros”, realizado em parceria com a Fundação CASA, para o desenvolvimento de
atividades de arte e cultura em 26 Centros de Atendimento das Divisões Regionais
Metropolitana de Campinas, Litoral e Vale do Paraíba, sofreu um corte
orçamentário na ordem de 40%. Este fato levou-nos a discutir a viabilidade do
projeto, decidindo-se por dar continuidade na parceria.
O principal impacto institucional deste ano foi a não possibilidade de continuidade
do “Projeto Ateliê Escola – Convivência e Arte”, que visava atender adolescentes e
jovens egressos de medidas socioeducativas. Este projeto contou, durante 05 anos
com o patrocínio da Petrobras, que, pelas dificuldades financeiras e políticas
sofridas pela empresa, não renovou seus programas de responsabilidade social.
Um desafio recorrente é a obtenção da sede própria. Neste ano, após reunião com
a Secretária de Assistência Social, solicitamos cessão de uso de uma área no bairro
Campina Grande de propriedade da SANASA e que, parte dele, já se encontra
destinado à Prefeitura.
O CEDAP deu continuidade às ações de assessoramente através do desenvolvimento
do Programa ACESSUAS-TRABALHO, que teve seu fim em maio de 2015. Também
até esta data executou o Projeto AtuAção, desenvolvido no Campina Grande e que
visava sensibilizar a comunidade sobre o destino do lixo, suas consequências para o
meio ambiente e o impacto desses fatores na comunidade.
Outro fato relevante deste ano e que, apesar de ter sido comemorado como
conquista - a aprovação da Lei 13.019/2014 promulgada em julho de 2014 sobre o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) –, constituiu-se
em fator de grande ansiedade e apreensão para as OSCs diante da ausência de
regulamentação.

Campinas, abril de 2016.
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1. DADOS INSTITUCIONAIS
Nome da Organização: Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP
CNPJ: 58.374.869/0001-86
Endereço: Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas, SP, CEP:
13.073-320.
Tel/fax: (19) 3235.1800 / 3291.0287
E-mail: cedap@cedap.org.br
Sítio eletrônico: www.cedap.org.br
Inscrições e Certificações:
Inscrição CMAS nº 115E
Inscrição CNAS nº 71010.001703/2004-16
Inscrição CMDCA nº 121
CEBAS nº 71010.002214/2006-43

2. HISTÓRICO
O CEDAP é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em
1987 por um grupo de profissionais e educadores populares, vinculados a
movimentos sociais, universidades, igrejas e instituições públicas, com a finalidade
de contribuir para o movimento de redemocratização da sociedade brasileira pósregime militar, buscando fortalecer e apoiar as organizações e movimentos
populares de Campinas e região.
Ao longo destes anos, passou por reformulações à medida que as mudanças sociais
da realidade apresentaram novos desafios. Tendo como pressupostos as bases da
educação popular, realizou os chamados trabalhos de base, contribuindo para que
o público envolvido - grupos de trabalhadores, mulheres, lideranças comunitárias e
outros - tivesse uma formação que o colocasse em condições de efetivar
intervenções na realidade e transformá-la.
Em 1995, a partir de uma parceria com o Ministério da Saúde, iniciou o
desenvolvimento de projeto socioeducativo sobre prevenção às DST/AIDS e
sexualidade com adolescentes de escolas públicas, o que marcou o início da
atuação do CEDAP junto a adolescentes e jovens, desdobrando-se num conjunto de
ações e projetos que incentivam o protagonismo juvenil num processo educativo
emancipatório de conquista dos direitos de cidadania.
Com vinte e oito anos de existência, o CEDAP firmou-se no cenário de Campinas e
região como um centro de referência no desenvolvimento de projetos destinados
ao público adolescente e jovem, e no apoio, assessoria e formação de lideranças
comunitárias.
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Atualmente, como organização da rede socioassistencial privada de atendimento
de Campinas, o CEDAP desenvolve ações preventivas nos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e suas
famílias e que visam também a articulação e mobilização comunitária. Trabalha
ainda com ações de proteção junto a pessoas e famílias que vivenciam situações de
violência e ou violações de direitos e com adolescentes em conflito com a lei.
Como organização de assessoramento continua ofertando formações e assessorias a
grupos de pessoas e lideranças para o trabalho comunitário e social, formação de
profissionais da rede social para o trabalho com as adolescências, e ainda ações de
articulação, sensibilização e mobilização junto ao público prioritário da política de
assistência social para acesso aos cursos de qualificação profissional.
As atividades oferecidas são totalmente gratuitas, sustentadas por meio de
parcerias, convênios e patrocínios celebrados com o poder público, empresas,
fundações, campanhas e eventos, e das contribuições de indivíduos.

3. MISSÃO
“Realizar atendimento protetivo e desenvolver projetos de educação para a
cidadania junto a adolescentes, jovens, adultos e suas famílias, favorecendo o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e estimulando estratégias
coletivas de participação e transformação da realidade social e ambiental, tendo
como valores fundamentais a democracia e a solidariedade”.

4. VISÃO
“Tornar-se referência no acolhimento e formação socioeducativa de crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias e lideranças comunitárias, pautando-se no
despertar da autonomia, valorizando-os enquanto sujeitos históricos, numa
concepção de educação como prática de liberdade e pré-condição da vida
democrática”.

5. DIRETRIZES
As ações são norteadas pelas seguintes diretrizes:


Concepção de educação libertária para um mundo livre de desigualdades.



Concepção do educador como instigador político.



O educador deve estar em constante autorreflexão, revendo continuamente
sua prática, suas verdades e certezas.
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Matriz de valores: Metas do Milênio – democracia, igualdade, liberdade,
desenvolvimento sustentável, identidade nacional, diversidade e soberania.



Método dialógico na interação educador e educando.



Articulação e fortalecimento de redes.



Abordagem transversal dos temas: diversidades, etnia, gênero, religião e
cultura de paz.

6. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS


Contribuir para a elevação da cidadania e da qualidade de vida,
incentivando a prática da participação, da solidariedade, da organização e
da ação comunitária;



Desenvolver atividades de caráter protetivo, de educação e de promoção
humana, social e ambiental, com prioridade para aquelas vinculadas à
política de Assistência Social;



Desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativas à educação
popular, ao trabalho socioeducativo com adolescentes, à formação de
grupos representativos, à organização comunitária, a associações
cooperativas e de desenvolvimento social, cultural e ambiental;



Promover e divulgar estudos, pesquisas e avaliações de experiências
educativas e de promoção social e ambiental;



Capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos e
lideranças populares quanto ao desempenho da representatividade e ao
desenvolvimento de projetos de interesse social.

7. OBJETIVOS


Estimular ações e práticas transformadoras das relações sociais.



Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e
sustentável.



Contribuir para a organização e fortalecimento de grupos, organizações e
movimentos populares.



Estimular a participação social, política e a prática da cidadania ativa.



Capacitar indivíduos, organizações e movimentos populares para que possam
interferir e transformar a realidade social local na busca de melhor
qualidade de vida.
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Estimular a formação de redes entre organizações sociais para que, com
vistas à ação articulada, potencializem seus resultados e sua intervenção na
formulação de políticas públicas e garantam melhores condições de
sustentabilidade institucional.



Contribuir com a formação do jovem.



Estimular o protagonismo
vulnerabilidades.

juvenil,

proporcionando

a

redução

de

8. FONTES DE RECURSOS
FONTE DE RECURSOS

RECURSO DISPONIBILIZADO
(Recebido + saldo ano anterior + rendimentos)

Fundação CASA

2.969.796,57

Petrobras

799.866,34

Cofinanciamento Municipal

936.208,61

Cofinanciamento Municipal ACESSUAS

179.040,08

CMDCA

93.594,82

Outros

74.317,95

TOTAL

5.052.824,37

9. INFRAESTRUTURA FÍSICA
O CEDAP desenvolve suas atividades em duas unidades, em espaços alugados, com
as seguintes instalações:
Sede 01 – Jardim Guanabara:
Destaca-se que todos os ambientes possuem ventiladores e iluminação fria.
1º. Piso – nível da rua:
01 recepção com respectivo mobiliário e bebedouro;
01 sala de apoio administrativo com 02 mesas com cadeiras, 02 computadores com
acesso a internet e em rede, biblioteca, 02 armários, 01 impressora e 01 ramal
telefônico;
01 lavabo;

7

01 sala para a área administrativa e financeira com 07 mesas com cadeiras, 01
impressora, 07 computadores com acesso à internet e em rede, 01 armário e 02
arquivos gaveteiros;
01 almoxarifado para materiais de arte-educação, de escritório e arquivo morto;
01 sala para uso compartilhado das equipes (piso inferior, mas com acesso do 1º.
piso- parte interna) com 02 mesas com cadeiras, 02 computadores com acesso à
internet e em rede, 01 linha telefônica e 01 mesa para uso coletivo, 01 armário e
05 cadeiras;
01 sala para uso compartilhado das equipes, com 04 computadores com acesso à
internet e em rede, 01 mesa para uso coletivo com 04 cadeiras, 02 arquivos,
armários embutidos e 01 linha telefônica;
01 sala para uso de equipe com 02 computadores com acesso à internet e em rede,
com armários e 01 linha telefônica;
01 sala de uso compartilhado da coordenação com 02 computadores com acesso à
internet e em rede, 01 notebook, mesa de reuniões e 08 cadeiras, 03 mesas
individuais e 03 cadeiras, 01 linha telefônica, armário;
01 sala para oficinas e reuniões, equipado com: 20 cadeiras, tela, datashow e flip
shart;
03 banheiros;
01 cozinha com mesa para lanches breves, fogão com 04 bocas, geladeira, armários
e forno micro-ondas;
01 área de serviços com armário;
2º. Piso – inferior;
Rampa com acessibilidade;
01 sala de informática com 05 computadores com acesso à internet;
01 espaço para armazenamento de material pedagógico e de arte-educação;
01 sala de atendimento com 03 poltronas e mesas de apoio;
01 sala de arte-educação e para atividades socioeducativas, com cadeiras e mesas
de apoio, 03 armários para guarda de material;
02 banheiros;
Espaço externo coberto para atividades grupais e mesa para 10 pessoas para
lanches;
01 pia, armários para guarda de utensílios domésticos, churrasqueira, frigobar;
01 espaço coberto para atividades com crianças na perspectiva de brinquedoteca;
01 galpão coberto com isolamento termo-acústico com 70 m²;
Área livre de aproximadamente 70 m².
8

Sede 02 - Campina Grande:
01 garagem com 01 mesa adaptada para trabalho com grupos, oficina de capoeira
e atividades do Programa Viva Leite;
01 área nos fundos adaptada para trabalho com grupos, oficina de artes do corpo,
socioeducativas e artesanato com quatro mesas e 03 prateleiras de alumínio com
05 divisórias cada, 03 prateleiras de madeira de 90 cm x 30 e uma área livre.
01 sala para atividades coletivas com 3 mesas com 08 bancos acoplados em cada
uma, 2 mesas de 90 cm x 70 cm, 01 mesa de 60 cm x 60 cm, 01 televisão 01
aparelho com 30 cadeiras, arquivo, armário, estante para livros, 01 televisão e 01
aparelho de som, compartilhada e adaptada para refeitório.
01 sala de informática com 09 computadores em rede e com acesso a internet e
uma impressora inativa;
01 sala para atendimento com 03 mesas, cadeiras, 02 computadores com acesso à
internet, 02 impressoras, 02 arquivos e 01 extensão telefônica.
01 sala para atividade de dança e outras oficinas, com 1 armário, 1 arquivo, e uma
caixa amplificadora.
01 dispensa com 03 prateleiras com 05 divisórias, 01 armário de aço, 01 armário
em MDF, 01 freezer, 01 geladeira e 01 micro-ondas;
01 cozinha equipada com fogão semi-industrial, 01 geladeira, 03 armários, forno
bebedouro.
01 corredor com 01 bebedouro de alvenaria com 04 torneiras e duas prateleiras de
madeira com 1.50 cm x 40 cm.
03 banheiros e 01 área de serviço.
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10. QUADRO FUNCIONAL
POSIÇÃO NA ESTRUTURA

GESTÃO

TÉCNICA

ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

CARGOS

No. DE PROFISSIONAIS

Coordenação Geral

01

Coordenação Administrativo/Financeira

01

Coordenadores Técnicos

05

Coordenadores Regionais

04

Analista Técnico

01

Assistentes Sociais

07

Técnicos Sociais

04

Psicólogos

05

Pedagogo

01

Analista de Comunicação

01

Educadores Sociais

07

Arte-educadores

23

Analistas (RH e Financeiro)

03

Assistente (Administrativo e Financeiro)

04

Auxiliares Administrativos

04

Cozinheira

01

Auxiliar de cozinha

01

Auxiliar de Serviços Gerais

02
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11. ATIVIDADES REALIZADAS
11.1 PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS
As atividades dos programas, projetos, serviços e benefícios aqui apresentados
constam do Plano Trienal Institucional, intitulado: Cidadania, Convivência e Arte 2012-2014, elaborado a partir do acúmulo técnico e político do CEDAP num
percurso de mais de 28 anos de existência. Em 2015, atuamos em consonância com
os princípios e objetivos deste plano, porém a nova elaboração do planejamento
iniciou-se em outubro de 2015 e será finalizado em maio de 2016, tendo sua
validade até 2018.
Destacamos que, o trabalho com adolescentes e jovens, iniciado em 1995, ainda é
o principal eixo da ação institucional, percorrendo, no entanto, as diversas formas
de violências e violações vivenciadas por esse público e suas famílias.
Nos últimos anos, atendendo às diretrizes da política de Assistência Social,
principal setor da ação institucional, bem como às demandas da comunidade, o
CEDAP vem se desafiando e ampliando as ações junto a crianças e idosos.
Consta ainda deste relatório o trabalho formativo desenvolvido com profissionais
das áreas sociais que trabalham com as adolescências, lideranças populares e
comunitárias, incluindo ações de assessoramento junto ao público prioritário da
política de Assistência Social.
Por fim, importante destacar as ações de articulação com vistas a contribuir com a
formulação e o fortalecimento das políticas sociais.

11.1.1 PROGRAMA DE PREVENÇÃO, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA.
Este programa concentra ações que visam contribuir para o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários, tendo por objetivos a promoção social das
famílias e a prevenção de situações de risco social a que estão expostas as
populações residentes em regiões periféricas, assim como a parcela da população
que devido ao ciclo de vida, vivencia situações de isolamento.
As ações desenvolvidas em grupos, de acordo com os diferentes ciclos de vida, têm
por objetivo complementar o trabalho social com famílias. De caráter preventivo e
proativo, é pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de
capacidades e potencialidades com vistas ao alcance de alternativas
emancipatórias.
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11.1.1.1 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL DO
CAMPINA GRANDE
Serviço que se propõe a potencializar as ações do CEDAP no extremo da região
noroeste de Campinas, especialmente nos bairros Campina Grande e São Luiz, e
visa contribuir para a promoção social das famílias e a redução das
vulnerabilidades e dos riscos sociais a que estão expostas as famílias e, em
especial, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, residentes
nestes territórios, possibilitando o acesso a atividades de recreação, cultura e
arte. Proporciona espaço de convívio e desenvolvimento relacional e
intergeracional aos participantes, buscando incentivar a socialização e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Público envolvido e abrangência territorial: Pessoas em seus diferentes ciclos de
vida, residentes na região de abrangência do CRAS São Luiz.
Meta de Atendimento: 250 pessoas
Metas atendidas: 248 pessoas
Horário de Funcionamento: de segunda à sexta-feira das 8h00 às 17h00s.
Em ocasiões especiais são ofertadas atividades aos sábados e, eventualmente, à
noite.
Participação do público envolvido:
No planejamento das atividades: as atividades previstas para 2015 foram
organizadas considerando a avaliação com o público participante em 2014, bem
como a disponibilidade técnica e a estrutura física atual.
No desenvolvimento das atividades: monitoramento ocorre às sextas feiras na
atividade “sexta integração”, o público envolvido contribuiu com sugestões de
atividades e programação do serviço. A avaliação do projeto com o público ocorre
anualmente no inicio do ano seguinte.
Objetivo geral: Proporcionar espaço de convívio e desenvolvimento relacional e
intergeracional às famílias residentes na região de abrangência do CRAS São Luiz,
buscando incentivar a socialização e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.
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Objetivo específico 01: Propiciar a convivência grupal de pessoas em seus diferentes ciclos de vida, buscando resgatar valores e
vínculos familiares.
Macroatividades realizadas
- Oficinas ofertadas:
- Artes do corpo: dança, capoeira e oficina de movimento,
visam desenvolver a expressão corporal e a cultura popular;
- Informática para crianças, adolescentes e adultos: acesso
básico ao pacote Office, redes sociais e também acesso livre,
visando ampliação de conhecimento e entretenimento
- Sexta Integração: encontro semanal com participantes de
todas as oficinas, tendo como proposta a integração entre
grupos, por meio de atividades cooperativas, comemorativas
e artísticas.

Resultados
Quantitativos

Qualitativos

- 9 oficinas ofertadas semanalmente,
divididas entre as modalidades citadas.

- Fortaleceu a interação e integração entre os
participantes com faixa etária diversificada;

- 192 oficinas ofertadas, com 55
participantes em média e 03 profissionais
envolvidos;

- Observada superação da dificuldade na convivência
intergeracional;
- Aumento do público adulto nas oficinas;
- Redução da ociosidade por parte de adolescentes e
adultos;
- Através das oficinas de artes do corpo identificamos
participantes reconhecendo melhor seu corpo e suas
limitações;
- Aumento da autoestima de adultos e possibilidades
de acesso a serviços de interesse (direito do
consumidor, cadastro de currículos, acesso a
informações sobre cursos, entre outros), reduzindo
custos e deslocamento físico para efetivação dessas
ações;
- Adolescentes utilizando das oficinas de acesso livre
para entretenimento, realização de pesquisas e
trabalhos escolares;
- Maior disponibilidade e envolvimento do público
nas atividades intergeracionais, qualificando as
vivências e convivências entre os participantes;
- Observa-se que a comunidade tem acessou com

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320.
Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br
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maior qualidade as oficinas ofertadas e como
consequência percebeu-se aumento de frequência
dos participantes e diminuição de desligamentos.
Roda de Conversa: ação realizada no início de cada oficina
com a proposta de oportunizar a expressão dos participantes
e a troca de vivências

- Realizada diariamente;
- Média de participantes por roda: 18,
sendo 08 rodas por semana;
- 03 educadores envolvidos

- Passeios: atividades
confraternização.

externas

de

integração

e

- Participantes resolvendo questões interpessoais,
avaliando e sugerindo as atividades ofertadas.

- Semestrais;
- Média de 55 participantes por atividade
e 04 profissionais envolvidos.

- Projeto Férias: integração dos projetos com foco em
atividades cooperativas.

- Ocorre 02 vezes ao ano;
- Média de 70 participantes
educadores envolvidos.

- Público atendido socializando vivências em espaços
externos (casa, escola e comunidade), permitindo
assim maior atenção e conhecimento, por parte da
equipe, sobre as questões da comunidade;

e

03

- Integração entre o público que frequenta a
organização;
- Público atendido acessando os espaços de lazer
ofertados.
- Integração entre os participantes das oficinas e
projetos;
- Aumento da autoestima e do protagonismo de
adolescentes que contribuíram no planejamento das
atividades desenvolvidas e também puderam
conduzir algumas delas.

- Articulação da rede socioassistencial local:

- Eventos sem periodicidade definida;

- Atividade de integração: CEDAP e Casa dos Anjos;

- 02 eventos realizados;

- Aumento do vínculo
diferentes organizações;

- Torneio de futebol: CEDAP, Casa dos Anjos, Aldeias
Infantis e CECOMPI.

- Média de 32 participantes do CEDAP nos
eventos e 03 profissionais envolvidos

- Integração
participantes;

entre

as

entre

profissionais

organizações

e

de
seus

- Ampliação do convívio social entre crianças e
adolescentes da região.
- Datas Comemorativas e Festa dos Aniversariantes: evento
realizado pelo menos uma vez ao mês envolvendo os
participantes dos diferentes grupos que possibilita a diversão
e comemoração de aniversários e datas cívicas.

- 20 eventos realizados, com 55
participantes em média e 04 profissionais
envolvidos.

- Interação e integração do público com faixa etária
diversificada.
- Aumento do conhecimento das principais datas

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320.
Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br
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cívicas, sendo essas vivenciadas com ludicidade;
- Aniversariantes comemorando seu nascimento com
acesso a cardápio de festas e atividades recreativas.

Objetivo Específico 02: Estimular o desenvolvimento humano e social de crianças e adolescentes e de suas famílias, criando
oportunidades de convívio socioeducativo, explorando experiências lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer.
Resultados

Macroatividades Realizadas
- Oficinas Socioeducativas: oficinas semanais, com
abordagem de temas como: grupo, família, meio-ambiente,
sexualidade, entre outros.

Quantitativos

Qualitativos

- Atividade semanal, 40 oficinas realizadas,
com média de 10 participantes e 01
educador envolvido.

- Adolescentes refletindo sobre temas do
cotidiano, vivencias e com especial atenção a
efetivação de seus direitos e deveres.

Objetivo Específico 03: Promover o acesso a serviços e programas da saúde, educação, cultura e esporte, por meio da articulação de
ações intersetoriais.
Resultados

Macroatividades Realizadas
- Articulação para atividades conjuntas: CEDAP e Escola
Padre Antonio Móbili. Atividades de integração e
apresentação no espaço escolar.

Quantitativos

Qualitativos

- Sem periodicidade definida;

- Aproximação nas relações entre CEDAP e
escola;

- 04 atividades realizadas;
30
participantes
aproximadamente, 120
escola;
-

13

profissionais

do
CEDAP
participantes

envolvidos

(CEDAP

e,
da

- Reconhecimento do público que frequenta os
dois equipamentos, facilitando o diálogo entre
profissionais;

e

- Olhar mais positivo, por parte da escola, em
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- Atendimento social: realizado pela assistente social, sem
periodicidade definida, porém que ocorre quase
diariamente. Os atendimentos sociais podem gerar
referenciamentos
e
contrarreferenciamentos
para
equipamentos locais, parceiros e serviços do município.

escola).

relação a algumas crianças e adolescentes.

- 389 atendimentos realizados pela assistente
social;

- Melhor compreensão do território, através da
troca de informações nos espaços de discussões;

- 22 referenciamentos realizados:

- Vinculação do público e suas famílias com o
serviço social e equipe do CEDAP;

- CRAS: 17;
- Proteção Social de Média Complexidade:
01;

- Redução do deslocamento da comunidade até o
CRAS;

- Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos: 01;

- Aumento dos encaminhamentos assertivos aos
casos discutidos com a rede;

- Conselho Tutelar: 01;
- Órgão de defesa e responsabilização: 02
- Realização de visitas domiciliares, sempre que
necessário. Contribui para o reconhecimento da composição
e dinâmica familiar.

- 09 visitas realizadas e até 02 profissionais
envolvidos, conforme avaliação discussão
interna do caso.

- Maior propriedade para
diagnóstico do território.

elaboração

- Ampliação do conhecimento da dinâmica e
composição familiar;
- Aumento do vínculo dos profissionais com
famílias e público atendido;
- Maior propriedade para elaboração
diagnóstico social do território;

- Relatórios enviados ao Conselho Tutelar e CREAS

- Sem periodicidade definida;
- 04 relatórios elaborados e encaminhados,
sendo 02 para cada serviço;
- 02 profissionais envolvidos.

de

do

- Maior respaldo aos serviços que solicitaram os
relatórios
através
da
socialização
dos
atendimentos,
encaminhamentos
e
desenvolvimento social das famílias envolvidas.
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Específico 04: Estimular a participação social dos sujeitos envolvidos visando à conquista dos direitos de cidadania, a melhoria da
qualidade de vida, a solidariedade e o fortalecimento dos vínculos sociocomunitários.
Macroatividades Realizadas
- 18 de Maio: atividade com o objetivo de refletir sobre o
enfrentamento à exploração sexual de crianças e
adolescentes. Foi realizada uma atividade no centro de
Campinas e uma atividade interna de abordagem deste tema
com o público do CEDAP.

Resultados
Quantitativos
- Apresentação
capoeira);

no

centro

Qualitativos
(dança

e

- Realizada anualmente;
- 30 participantes do CEDAP;
- 03 profissionais envolvidos.
- Atividade interna;
- Realizada anualmente;

- Crianças, adolescentes e suas famílias
compreendendo e identificando as diversas
situações que envolvem o abuso e a exploração
sexual;
- Aumento da autoestima dos grupos que
realizaram apresentações no evento, devido a
valorização do trabalho e atividades em que elas
participam.

- Média de 55 participantes;
- 03 educadores envolvidos.
- Pré-conferência e Conferência dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

- Sem periodicidade definida
- Participação em 05 encontros externos;
- 10 participantes do CEDAP;
- 02 profissionais envolvidos.

- Maior apropriação de crianças e adolescente
sobre o ECA;
- Desenvolvimento da capacidade de percepção e
crítica do público participante das conferências,
sobre os espaços ofertados para a reflexão de
políticas para infância e juventude;
- Os participantes do CEDAP questionaram o
pouco espaço de “voz” garantido ao público
interessado, assim como o distanciamento da
linguagem utilizada na conferencia para a
compreensão de crianças e adolescentes.

- Festa Julina: evento realizado no fim de semana, a fim de
promover através de brincadeiras populares, bingo,
quadrilha, maior integração entre grupos e famílias.

- 01 evento realizado, envolvimento de toda
equipe, e profissionais da sede central e
média de 190 participantes.

- Socialização com as famílias e comunidade das
ações e atividades desenvolvidas pelo CEDAP, no
território;
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- Participação com qualidade do público presente
no evento;
- Reconhecimento das famílias da qualidade do
cardápio servido no evento e das atividades
desenvolvidas.
- Atividade desenvolvida
ACESSUAS-Trabalho.

pela

equipe

do

projeto

- Sem periodicidade definida;
- 190 participantes
envolvidos.

e

15

profissionais

- Troca, identificação das ações e integração
entre equipes e projetos envolvidos no evento;
- Bom aproveitamento dos participantes das
atividades ofertadas no evento;
- Divulgação do CEDAP e projetos desenvolvidos
na sede Campina Grande.

- Atividade desenvolvida pelo grupo DEASA.

- Sem periodicidade definida;
- Aproximadamente 120 participantes;

- Troca, identificação das ações e integração
entre equipes e projetos envolvidos no evento;

- 15 profissionais do DEASA envolvidos e 03
profissionais do CEDAP.

- Bom aproveitamento dos participantes das
atividades ofertadas no evento;
- Divulgação do CEDAP e projetos desenvolvidos
na sede Campina Grande.

AtuAção: desenvolvimento de ações específicas e com
financiamento
específico,
sobre
meio-ambiente
e
drogadição, parcerizado com o FMDCA.

- Duas vezes na semana;
- 15 participantes;
- 02 profissionais envolvidos;

- Apreciação e reconhecimento do território por
parte da equipe e participantes do projeto;
-Aumento de conhecimento das questões que
referem-se ao ambiente e a atuação individual e
coletiva sobre o meio;
- Participantes refletindo sobre as consequências
da postural individual no coletivo;
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Principais atividades de gestão do projeto:
Atividades Realizadas
01) Reuniões do colegiado de coordenação;
02) Reuniões de equipe;
03) Reuniões de planejamento;
04) Preenchimento de Instrumentais de monitoramento e
avaliação.
05) Participações nas reuniões CMDCA, como suplente do
colegiado.
06) Reuniões do Reordenamento;
07) Participação nas reuniões intersetoriais;
08) Encontro para elaboração do Plano Trienal;
09) Participação em comissões CMDCA: Comissão de ética,
de acompanhamento do Programa Viva Leite, de
segurança alimentar, de organização das eleições dos
conselheiros tutelares;
10) Reuniões do Plano de Cargos e Salários;
11) Articulação com Escola e Centro de Saúde;
12) Articulação para manutenção da cada atual e do
terreno;
13) Participação em eventos de captação de recursos e
comemorações: Pizza e aniversário do CEDAP;
14) Participação em Editais: Claro, Volkswagen e Itaú
Unicef, cofinanciamento PMC;
15) Participação em eventos relacionados ao Prêmio Itaú
Unicef.

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

01) 39 reuniões- coordenadora técnica;
02) 43 reuniões – todos os profissionais
03) 03 reunião – todos os profissionais;
04) 13 reuniões- todos os profissionais;
05) 21 reuniões - participação da
coordenadora técnica do serviço;
06) 03 reuniões – Coordenadora Técnica;
07) 08 reuniões – Assistente social;
08) 05 reuniões - Coord. Técnica e 02
profissionais;
09) 19 reuniões – Coordenadora técnica
10) 04 reuniões/ 03 profissionais da equipe;
11) 08 reuniões/ 05 profissionais da equipe;
12) 04 reuniões / Coord. Técnica ;

- As atividades de gestão possibilitaram os seguintes
resultados:
- Maior aproximação com o projeto institucional;
- Socialização e reconhecimento do público atendido
na organização;
- Participação efetiva em espaços de reflexão da
política de assistência social e infância e juventude;
- Apropriação e responsabilização dos profissionais
representados no planejamento institucional da
organização;
- Articulação e participação produtiva nas discussões
de Cofinanciamento (MROSC);
Equipe
de
coordenação
melhor
apropriada/preparada para participação em editais
em eixos diversos;
- Equipe com percepção realista dos desafios e
possibilidades nos anos de 2016, principalmente ao
que se refere aos recursos.

13) 03 eventos/ todos os profissionais;
14) 04 reuniões/ Coord. Técnica e Coord.
Geral;
15) 02 eventos/ Coord. Técnica.
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Principais Atividades de Formação da Equipe
Atividades Realizadas

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

01) Formações viabilizadas pelo CEDAP – Encontrinhos
envolvendo trabalhadores de Campinas com os temas: Plano
de Cargos e Salários, Redução de Danos com Carla Linarelli,
apresentação dos resultados e orçamento de 2014.

- 07 atividades internas realizadas;
- Equipe envolvida por representatividade.

02) Capacitações
relativas
aos
projetos/serviços
ofertados: Público Prioritário, MROSC, Gestão territorial,
Reordenamento e Cofinanciamento.

- Sem periodicidade definida;
- Participação em eventos com 02 profissionais
envolvidos.

03) Participação no Seminário “Tanta Violência: Não é
certo!”.

- Participação de toda a equipe;

04) Encontros de Mobilização sobre a Redução da
Maioridade Penal

- Sem periodicidade definida;
- Participação em 03 encontros, com 08
adolescentes e 06 profissionais envolvidos.

05) Capacitações sobre as melhores práticas na
cozinha: Práticas de manipulação de alimentos,
alimentação saudável, reaproveitamento de alimentos e
eventos do Mesa Brasil.
06)

Encontro para educadores na UNICAMP

- Maior conhecimento sobre o MROSC;
- Apropriação de questões institucionais por
parte das equipes;
- Integração com profissionais de outros
espaços.
- Maior integração dos profissionais que
trabalham em sedes diferentes;
- Maior conhecimento da equipe em relação a
questões que permeiam outros projetos.

- Sem periodicidade definida;
- Participação em 10 atividades, com 04
profissionais envolvidos.
- Participação em 01 encontro
envolvimento de 02 educadores.

com

o
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Recursos Humanos Envolvidos:
NOME

Escolaridade

Função

C. H.
Regime
Semanal Trabalhista

Simone Rita Zanelato

Pós Graduação

Coordenadora Técnica

22h00

CLT

Aline Cristina R. Baptista

Superior completo

Assistente Social

20h00

CLT

Tamires da Silva Oliveira

Superior completo

Educadora Social

40h00

CLT

Kedma Ap. do Nascimento

Superior completo

Educadora Social

30h00

CLT

Jefferson R. de Oliveira

Ensino Médio

Educador Social

40h00

CLT

Edith A. Bortolozo/ Lívia
Nazatto

Superior completo

Coordenação Geral

05h00

CLT

Daiane Silva Begalli

Superior completo

Coord. Administrativa

05h00

CLT

Claudia R. Ap. Emídio
Loures

Superior
incompleto

Estagiária de Serviço
Social

06h00

Ana Claudia S. Fernandes

Ensino Médio

Auxiliar de Limpeza

30h00

CLT

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO:
Cofinanciamento Municipal
RUBRICA

VALOR – R$

Folha de pagamento

113.233,54

Material de Consumo

7.637,09

Pessoal, encargos e auxílios

63.398,90

Serviços de terceiros

18.920,34

Devoluções (Ref. 2014)

13.700,27

TOTAL

216.890,14

CMDCA – Projeto AtuAção
RUBRICA

VALOR – R$

Folha de pagamento

36.377,36

Material de Consumo

13.587,15

Pessoal, encargos e auxílios

31.559,47

Serviços de terceiros

2.700,00

Devoluções (Ref. 2014)

5.758,97

TOTAL

89.982,95
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11.1.1.2 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 06 A 14
ANOS.
Este serviço visa oferecer um espaço de convivência, formação para a participação
e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa
etária. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas possibilitando o acesso e uso das tecnologias de informação e visam
também, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.
Quando assumiu os remanescentes da Casa da Criança "Luz do Amanhecer", única
Organização do território e que desenvolvia este serviço, o CEDAP discutiu com a
comunidade que daria início nas suas ações por meio do Serviço Centro de
Convivência Inclusivo e Intergeracional, considerando sua experiência e acúmulo
técnico. A comunidade compreendeu a proposta, mas diante da ausência de outros
serviços e de espaços de lazer na comunidade, manteve a expectativa de que o
CEDAP ofertasse o atendimento diário a crianças e adolescentes. Desse modo,
apesar das restrições do atual espaço físico, o CEDAP compreendeu que deveria
iniciar o atendimento em 2013 e apresentou ao cofinanciamento municipal plano
para atender 30 metas e, considerando a grande demanda reprimida e a
possibilidade de reorganizar o atendimento do Centro de Convivência, em 2014
ampliou para 60 metas. Mesmo com esta ampliação de meta, ainda identifica-se
demanda reprimida para atendimento deste público na comunidade.
Aspecto fundamental em 2015 foi que, devido à parceria desenvolvida junto à
escola Padre Antônio Mobili, o CEDAP, através do Centro de Convivência foi
vencedor de etapa interior e semifinalista do Prêmio Itaú-UNICEF. Esta premiação
traz o reconhecimento dos esforços e resultados em atender as crianças e
adolescentes desta comunidade e em executar ações em parceria com a escola.
Público Envolvido e Abrangência Territorial: crianças e adolescentes entre 06 e
14 anos e 11 meses de idade, residentes na região de abrangência do CRAS – São
Luiz.
Meta de Atendimento: 60 crianças e adolescentes.
Metas Atendidas: 60 crianças e adolescentes.
Horário de Funcionamento: de segunda à sexta-feira das 8h00 às 12h00 no
trabalho direto com as crianças e aberto até às 17h00 para atendimento às famílias
e comunidade.
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Em ocasiões especiais são ofertadas atividades aos sábados e, eventualmente, à
noite aos familiares.
Participação do público envolvido:
Realizado dois encontros de monitoramento do trabalho ofertado às crianças junto
às famílias:
Avaliação das atividades com os participantes ao final de todas as atividades.
Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes e possibilitar o acesso a direitos, oferecendo espaço de convivência e
de experimentação de atividades lúdicas que favoreçam o desenvolvimento da
consciência cidadã e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociocomunitários.
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Objetivo Específico 01: Oportunizar as crianças a vivência de atividades que permitam identificar sensações e habilidades,
estimulem a curiosidade e a criatividade, favorecendo a escuta, a fala, a autonomia, a aprendizagem formal/não formal e o estar no
coletivo.
Macroatividades Realizadas

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

- Roda de Conversa: atividade diária realizada
no início da manhã, com a proposta de
oportunizar a expressão dos participantes e a
troca de vivências, além de favorecer a
identificação de temas a serem abordados.

- 03 profissionais envolvidos e
55 participantes em média,
diariamente.

- Participantes desenvolvendo atenção, cumplicidade e reconhecimento
através da troca de experiências, além de superarem características pessoais
como a timidez;

-Café da manhã/Almoço: ofertado diariamente,
antes e após as oficinas, com cardápio
elaborado por nutricionistas do CEASA. Oferta
de cardápio mais completo e estímulo a
alimentação saudável.

Diariamente,
04
profissionais envolvidos e 55
participantes em média.

- Oficinas de artes do corpo (dança e
capoeira): atividades de expressão corporal e
cultura popular.

– 02 vezes na semana, 01
profissional envolvido e média
de 55 participantes.

- Equipe com maior compreensão da dinâmica do público e da comunidade
atendida;
- Crianças e adolescentes experimentando alimentos que não compõe sua
rotina alimentar (hortifruti e sobremesas), além do acesso a alimentação com
qualidade nutricional.
- Crianças experimentando e incluindo alimentos em seus pratos com menor
resistência.
- Contribuíram para o desenvolvimento da coordenação motora, lateralidade,
percepção corporal e rítmica;
- Aperfeiçoamento da técnica de dança e capoeira;
- Aumento do interesse dos participantes por linguagens artísticas.

- Oficinas de informática: acesso básico ao
pacote Office, pesquisas e redes sociais.

– 02 vezes na semana, 01
profissional envolvido e 55
participantes em média.

-Possibilitaram o acesso aos recursos tecnológicos e midiáticos e estimularam
o uso de tais meios para realização de trabalhos escolares, além de
viabilizarem o acesso às informações acerca da realidade;
- Melhora no desempenho escolar, (relatado pela escola e pelas famílias)
através da realização de trabalhos e pesquisas com o uso da oficina de
informática.
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- Participantes com maior facilidade na busca por informações on-line.
- Oficinas recreativas (Sexta Integração):
atividades recreativas que estimulam a
participação coletiva e cooperativa dos
participantes.

- Semanal, 03 profissionais
envolvidos e média de 55
participantes.

- Grupos integrados e com senso de cooperação no desenvolvimento das
atividades de “gincana”.

Datas
Comemorativas:
Festa
dos
aniversariantes, carnaval, dia da mulher,
páscoa, dia das mães, dia do índio, dia da água,
dia dos pais, semana da criança, consciência
negra e natal.

- Sem periodicidade definida,
22 atividades realizadas,
média de 55 participantes e
04 profissionais envolvidos.

- Eventos que possibilitaram a diversão e comemoração de aniversários e
datas cívicas, além de reflexão, por parte dos participantes sobre o real
significado dessas datas.

- Passeios: atividades externas de integração e
confraternização: Parque Zeca Malavazzi –
Paulínia e Parque Santa Clara.

- 02 passeios realizados
semestralmente,
05
profissionais
envolvidos,
média de 100 participantes.

- Promoveram a integração e confraternização entre os participantes e grupos
dos diferentes projetos do CEDAP, além de suas equipes;

- Projeto Férias: Integração dos projetos com
foco em atividades cooperativas

- Atividades semestrais, com
média de 70 participantes e
03 profissionais envolvidos.

- Integração entre participantes dos projetos desenvolvidos na Unidade do
Campina Grande;

- Atividade de Integração junto com a Casa dos
Anjos.

- Sem periodicidade definida,
com
média
de
20
participantes
e
03
profissionais envolvidos.

- Integração entre as OSC e participantes;

- Torneio de Futebol: atividade realizada entre
CEDAP, Casa dos Anjos, Aldeias Infantis e
CECOMPI.

- Sem periodicidade definida,
com
média
de
12
participantes
e
03
profissionais envolvidos.

- Integração entre as OSC e participantes do torneio;

- Crianças e adolescentes experienciando atividades recreativas e de lazer em
espaços externos.

- Aumento da autoestima dos adolescentes, em razão da vivência do papel de
jovens educadores.
- Maior vínculo entre os profissionais das organizações, facilitando os contatos
para referenciamento, discussão de casos, compreensão da realidade do
território.
- Maior vínculo entre os profissionais das organizações facilitando os contatos
para referenciamento, discussão de casos, compreensão da realidade do
território.
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Objetivo Específico 02: Propiciar espaço protegido para a abordagem de temas relacionados ao cotidiano de crianças e adolescentes,
dentre os quais: necessidades humanas, consumo, ostentação, alternativas de inserção social, “trabalho no tráfico de drogas”, e
esgotamento de recursos naturais, utilizando-se de ferramentas lúdicas e midiáticas.
Macroatividades Realizadas

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

- Oficinas de Fotografia: Produção, seleção e
exposição de fotos. Adolescentes e educadores
exploraram o bairro para capturar imagens que
demonstrassem as belezas e desafios da
comunidade.

- Sem periodicidade definida,
com
média
de
20
participantes
e
02
profissionais envolvidos.

- Ampliação do conhecimento, do público atendido e dos profissionais do
CEDAP, às questões relativas ao território.

- Oficinas socioeducativas: foram abordados os
seguintes temas: grupo, família, respeito, meio
ambiente, sentimentos, sexualidade, gênero,
mídia, consumo consciente, cooperação, cultura
brasileira, entre outros.

– 02 vezes na semana, 03
profissionais envolvidos e 55
participantes em média.

- Aumento da capacidade dos participantes dos projetos para discussão de
temas cotidianos em ambientes internos e externos;
- Participantes realizando discussões com qualidade e facilidade em expressar
opinião;
- Crianças e adolescentes multiplicando conhecimentos com os familiares e
amigos.

Objetivo Específico 03: Favorecer a descoberta de habilidades e potencialidades e estimular o protagonismo de crianças e
adolescentes, possibilitando a compreensão dos conceitos de cidadania e violação de direitos.
Macroatividades Realizadas
- Atividades na escola E.E. “Padre Antônio
Mobili”:
atividades
de
integração
e
apresentação no espaço escolar

Principais Resultados
Quantitativos
- 04 atividades realizadas,
porém
sem
periodicidade
definida.
- 30 participantes do CEDAP e
média de 120 participantes da

Qualitativos
- Aproximação nas relações entre CEDAP e escola;
- Identificação do público atendido em comum que frequentam os espaços;
- Oportunidade, por parte da escola, de poder ver a outra forma de atuação
de crianças e adolescentes que frequentam os dois espaços, gerando um olhar
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escola.

mais positivo sobre eles.

- 05 profissionais do CEDAP
envolvidos e média de 8
profissionais da escola.
- 18 de maio: atividade que objetiva refletir
sobre o enfrentamento da exploração sexual de
crianças e adolescentes. Participação em evento
no centro de Campinas e atividades internas
com abordagem do tema com o público
participante do CEDAP.

Apresentação no centro de
Campinas: Dança e capoeira

- Crianças, adolescentes e suas famílias, compreendendo e identificando as
diversas situações que envolvem o abuso e exploração sexual;

- Atividade anual, com 03
profissionais envolvidos
e
média de 08 participantes do
6 a 14 anos.

- Estima elevada dos grupos que realizam apresentações no evento.

Atividades Internas
- Atividade anual, com média
de 55 participantes e 03
profissionais envolvidos.
- Participação na Pré-Conferência Lúdica e
Conferência dos direitos da criança e do
adolescente.

- 05 atividades realizadas,
porém
sem
periodicidade
definida,
com
10
participantes
e
02
profissionais
do
CEDAP
envolvidos.

- Maior apropriação de crianças e adolescentes sobre o ECA;
- Capacidade de percepção do público participante das conferências sobre os
espaços ofertados para reflexão de políticas para infância e juventude;
- Participantes desenvolvendo criticidade em relação a este espaço e
avaliando o distanciamento da linguagem utilizada na Conferencia para sua
compreensão, além de observarem o pouco espaço de “voz” destinado ao
público interessado, opiniões que são compartilhadas pelos profissionais do
CEDAP.

Objetivo Específico 04: Contribuir para a sensibilização das famílias dos atendidos nas ações de proteção e cuidado, favorecendo o
diálogo intrafamiliar e o fortalecimento de vínculos.
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Macroatividades Realizadas
- CEDAP & Comunidade: evento aberto a
comunidade, com o objetivo de divulgar ações e
produções dos grupos e da organização, além de
desenvolver a cidadania dos participantes. Os
eventos contaram com a participação do Projeto
ACESSUAS TRABALHO e do grupo DEASA (grupo
de profissionais da CPFL e outras empresas).

Principais Resultados
Quantitativos
-02 eventos realizados;
- Evento
Trabalho:

com

ACESSUAS

- 15 profissionais do CEDAP
envolvidos;

Qualitativos
- Possibilitou aos participantes, aumento do conhecimento sobre o assunto e
acesso a serviços relacionados a capacitação profissional e inclusão escolar,
além de qualidade de vida, legislação trabalhista e economicidade,
reciclagem, elaboração de currículo, entre outros;
- Famílias identificando membros da equipe nas suas atribuições;

-Média de 190 participantes.

- Aumento da afinidade e confiança entre equipe e famílias;

- Evento com DEASA:

- Troca, identificação das ações e integração entre equipes e projetos
envolvidos no evento;

- 09 profissionais do CEDAP e
15 profissionais do DEASA
envolvidos.

- Bom aproveitamento dos participantes das atividades ofertadas no evento
com ACESSUAS e DEASA;
- Divulgação do CEDAP e projetos desenvolvidos na Sede II – Campina Grande.

Festa Julina: evento realizado no fim de
semana, com objetivo de promover, através de
brincadeiras populares, bingo e quadrilha, maior
integração entre grupos e famílias.

Evento
anualmente;

realizado

- 15 profissionais envolvidos;
- Média de 190 participantes.

- Socialização com as famílias e comunidade das ações e atividades
desenvolvidas pelo CEDAP, no território;
- Reconhecimento das famílias da qualidade do cardápio servido no evento e
atividades ofertadas;
- Aumento da qualidade da participação do público presente no evento.

Discussão
de
casos
com
a
rede
socioassistencial: CRAS, ONGs, Centro de
Saúde, escola Pe. Antônio Mobili e Conselho
Tutelar

- Sem periodicidade definida;

- Reflexão e aumento dos encaminhamentos assertivos aos casos discutidos;

- 02 profissionais do CEDAP e
média de 02 representantes
dos serviços mencionados

- Reconhecimento do público em comum atendido nos serviços;

Visitas domiciliares: realizada pelo serviço
social e membros da equipe.

- Sem periodicidade definida;

- Aumento do vínculo com famílias e público atendido;

- 22 visitas realizadas;

- Maior propriedade da equipe para elaboração de diagnóstico do território;

- 01 profissional envolvido.

- Reconhecimento da composição e da dinâmica familiar.

- Sem periodicidade definida;

- Aumento dos encaminhamentos assertivos aos casos discutidos;

Referenciamento/contrarreferenciamento:
para equipamentos locais, parceiros e serviços

- Maior propriedade da equipe para elaboração de diagnóstico do território.

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320.
Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br

28

do município.

- Referenciamentos: 42

- Reconhecimento do público em comum atendido nos serviços;

- CRAS: 28;

- Maior propriedade da equipe para elaboração de diagnóstico do território.

- Proteção Social de Média
Complexidade: 01;
- SCFV: 01;
- Saúde: 02;
- Educação: 01;
- Conselho Tutelar: 04;
- Outros órgãos de defesa e
responsabilização: 05.
- Contrarreferenciamento: 10
- CRAS: 10
-01 profissional envolvido.

Principais atividades de gestão do projeto:
Atividades Realizadas
01) Reuniões de coordenação;
02) Reuniões de equipe;
03) Reuniões de planejamento;
04) Preenchimento de Instrumentais de monitoramento
e avaliação do CEDAP;
05) Reuniões CMDCA;
06) Reuniões intersetoriais;

Principais Resultados
Quantitativos
01) 39 reuniões;
02) Equipe – 43 reuniões;
03) Equipe – 03 reuniões;
04) Equipe - 01 (avaliação);
05) 21 reuniões, 01 profissional
envolvida;
06) 08 reuniões e 02profissionais
envolvidas;

Qualitativos
- Possibilidade de maior aproximação com o projeto
institucional;
- Socialização e reconhecimento do público atendido na
organização;
- Participação efetiva em espaços de reflexão da política de
assistência social e infância e juventude;
- Apropriação e responsabilização dos profissionais representados
pela Sede II do planejamento institucional do CEDAP;
- Equipe de coordenação melhor apropriada/preparada para
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07) Participação em comissões CMDCA (Comissões:
ética; acompanhamento do programa Viva Leite;
segurança
alimentar;
organização
da
eleição
conselheiros tutelares);
08) Capacitações em geral: Marco Regulatório,
Reordenamento, e outras;
09) Articulação Escola e Centro de Saúde;
10) Participação em Eventos e comemorações: Pizzas e
aniversário CEDAP;
11) Elaboração de planos a editais e acompanhamento:
Emenda Parlamentar; Claro; Volkswagen, Itaú Social e
cofinanciamento PMC;
12) Eventos relacionados ao Prêmio Itaú Unicef

07) 19 reuniões e 01 profissional
envolvida;

participação em editais em eixos diversos;
- Equipe da Sede II apropriada dos desafios e possibilidades de
trabalho para o ano de 2016.

08) 01 profissional envolvida;
09) 08 reuniões e 05 profissionais
envolvidos;
10) Equipe – 03 atividades;
11) 03 profissionais envolvidos e
04 reuniões;
12) 02 eventos/Coord. Técnica

Principais Atividades de Formação da Equipe
Atividades Realizadas
01) Capacitações sobre o serviço realizado na
Sede
II:
MROSC;
Reordenamento;
Cofinanciamento, entre outras.
02) Encontros Internos do CEDAP: Encontrinhos.

03) Público Prioritário: capacitação especifica
para o CEDAP durante o monitoramento (CSAC) no
mês de maio, realizado pela técnica de

Principais Resultados
Quantitativos
01) Sem periodicidade definida;
09
eventos;
02
profissionais
envolvidos.
02) Reuniões
mensais;
07
encontros
realizados;
Equipe
envolvida por representatividade.
03) 01 encontro – Equipe.

Qualitativos
- Maior conhecimento sobre MROSC;
- Apropriação, por parte da equipe, de questões institucionais da
organização;
- Integração da equipe com profissionais de outros espaços;
- Aumento da qualificação em relação ao preparo e oferta de
alimentação à população atendida.
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referência.
04) Seminário “Tanta Violência Não É Certo”;
05) Mobilização contra a redução da maioridade
penal.
06) Formações relacionadas a prática de
manipulação de alimentos, alimentação saudável,
reaproveitamento de alimentos e eventos do Mesa
Brasil.
07) Encontros para educadores UNICAMP

04) 01 evento – Equipe.
05) Sem periodicidade definida;
03 encontros; 08 adolescentes e 06
profissionais envolvidos.
06) Sem periodicidade definida;
10 atividades realizadas e 04
profissionais envolvidos.
07) 01 encontro e 02 educadores
envolvidos.
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Recursos Humanos Envolvidos:
NOME

Escolaridade

Função

C. H.
Regime
Semanal Trabalhista

Simone Rita da Conceição

Pós Graduação

Coordenadora Técnica

18h00

CLT

Kedma Ap. do Nascimento

Superior completo

Educadora Social

10h00

CLT

Elenice Martins da Silva

Fund. Completo

Cozinheira

35h00

CLT

Edith A. Bortolozo/ Lívia
Nazatto

Superior completo

Coordenação Geral

05h00

CLT

Daiane Silva Begalli

Superior completo

Coord. Administrativa

05h00

CLT

Aline Cristina R. Baptista

Superior completo

Assistente Social

10h00

CLT

Claudia R. Ap. Emídio
Loures

Sup. incompleto

Estagiária de Serviço
Social

06h00

Estágio

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO:
RUBRICA

VALOR – R$

Folha de pagamento

40.785,66

Material de Consumo

1.882,93

Pessoal, encargos e auxílios

26.840,90

Serviços de terceiros

987,30

Devoluções (Ref. 2014)

922,68

TOTAL

71.419,47
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11.1.1.3 PROJETO “ATELIÊ ESCOLA – CONVIVÊNCIA E ARTE”
Este projeto nasceu a partir das diversas experiências consolidadas pelo CEDAP
junto a adolescentes e jovens e da vivência desenvolvendo atividades de arte e
cultura junto aos adolescentes em conflito com a lei internos nos Centros de
Atendimento da Fundação CASA, e também, por identificar que não existia
trabalho continuado pós-extinção da medida socioeducativa no município,
tampouco ações previstas nas diferentes políticas públicas.
Esta nova frente de ação só se tornou viável em 2010, a partir da conquista de
patrocínio da PETROBRAS obtido com a aprovação do projeto na Seleção Pública
2010 do Programa Desenvolvimento & Cidadania. Foi reapresentado no edital de
2012 e novamente selecionado, com patrocínio de julho/2013 até julho/2015,
porém o projeto foi desenvolvido até dezembro de 2015. Ressaltamos que no
período de julho a dezembro de 2015, devido à incerteza da continuidade do
projeto não realizamos novas inclusões de adolescentes. Em junho de 2015
realizamos o Seminário “Tanta Violência: Não é Certo!”, que apresentou a
sistematização do projeto, desde 2011 e o resultado da pesquisa realizado pela
Professora Doutora Doraci Lopes.
Devido à crise política-financeira da Petrobras, não houve a possibilidade de
renovação do Ateliê-Escola por este parceiro. Entendendo a necessidade de
continuidade do atendimento e olhar específico para este público, buscaremos,
através de esforços institucionais, a possibilidade de obter financiamento para o
projeto com outros financiadores e parceiros.
Público envolvido e abrangência territorial: adolescentes egressos de medida
socioeducativas e suas famílias, do município de Campinas.
Meta de Atendimento: 60 adolescentes e suas famílias, num total de 200 pessoas.
Público Atendido: 58 adolescentes e 130 familiares, num total de 188 atendidos.
Horário de Atendimento: de 2ª. a 6ª. feira, das 8h30 às 18h00.
Atividades em datas especiais aos finais de semana ou, eventualmente, à noite.
Participação do Público Atendido:
Planejamento das atividades com adolescentes e jovens, nos encontros grupais;
Planejamento com as famílias: realizado de forma continua nos encontros de
famílias;
Avaliação de todas as atividades com adolescentes, jovens e famílias;
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Assembleias (com todos os participantes): encontro destinado a tomada de decisão
sobre o destino do recurso arrecadado em bazares.
Objetivo geral
Contribuir para a inserção social de adolescentes e jovens, pós cumprimento de
medida socioeducativa, do município de Campinas.
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Objetivo Específico 01: Ampliar o campo de referência dos adolescentes egressos do sistema de medida socioeducativa, assim como dos jovens já
vinculados ao projeto e de suas famílias, por meio da arte-educação, estimulando o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades.
Macroatividades Realizadas
- Realização de atividades de sensibilização
com adolescentes e famílias nas executoras de
medidas socioeducativas antes do término da
medida.

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

- 07 sensibilizações com profissionais
e adolescentes;

- Mesmo com a ampliação das ações de sensibilização, constata-se
mais indicações de amigos pelos adolescentes e jovens já
participantes do projeto, do que encaminhamentos dos serviços;

- Em torno de 70 pessoas atingidas
entre
jovens
e
profissionais
sensibilizados;
- 08 profissionais
envolvidos.

do

projeto

- Novas estratégias para divulgar o projeto foram implementadas
como: articulação com o projeto Arteiros no âmbito das oficinas
realizadas dentro da Fundação CASA e ações no CRAS Campo Belo e
CREAS Sul.

- Realização oficinas semanais de arteeducação e socioeducativas com adolescentes
e jovens. Foram trabalhadas as seguintes
temáticas: desigualdade social, intervenção
através da arte urbana, identidade, periferia,
desigualdade social, classe social, redução da
maioridade penal, capitalismo, violências,
ausência do estado na periferia, consciência
negra com as linguagens: lambe-lambe, fanzine,
camisetas, grafite, stencil, filtro dos sonhos.
Também foram abordados assuntos voltados
para geração de renda como qualidade dos
produtos, cálculo de custo, entre outros.

- 190 oficinas de arte-educação e
socioeducativas realizadas com 07
participantes em média em cada
grupo, totalizando 43 adolescentes e
jovens participantes das oficinas e
05
profissionais
diretamente
envolvidos.

- Possibilitou desconstruir conceitos e a ampliar visão de mundo;

- Realização de encontros de famílias
quinzenais com 03 horas de duração utilizando
como estratégia a arte e o artesanato;

-13 encontros realizados com 22
participantes.

- Tanto o socioeducativo quanto as oficinas de artesanato contribuíram
para o desenvolvimento grupal, pessoal, o desenvolvimento de
criticidade e o acompanhamento das famílias, assim como possibilitou
o acesso a serviços e direitos da saúde e assistência social;

- 12 famílias participando
encontros quinzenais.

dos

- Desenvolvimento de criatividade, criticidade e participação ativa;
- Possibilitou o fortalecimento dos participantes enquanto sujeitos;
- Desenvolvimento de identidade de classe e grupal – tomada de
decisões em grupo.

- Despertou o interesse para a geração de renda.
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- Realização de encontros recreativos com as
crianças das famílias dos participantes,
simultâneos aos encontros dos familiares
adultos, com as seguintes ofertas: contação de
história, jogos e brincadeiras, pinturas lúdicas,
desenhos, vídeos, músicas, cores, questões de
gênero.

- 13 encontros realizados com 20
participantes;

- Possibilitou o desenvolvimento de habilidades, como: concentração,
coordenação motora, raciocínio lógico;

- 12 famílias
encontros

- Potencializou o encontro dos adultos, facilitando a presença das
famílias;

- Promoção de visitas monitoradas aos
participantes e suas famílias e espaços de artecultura;

- 14 atividades externas realizadas
com
aproximadamente
43
participantes: SESC, Cinema, MIS,
Parque
Taquaral,
Bosque
dos
Italianos, Fazenda Roseira, Quilombo
Urbano, Praça do Jardim Fernanda e
visita ao Projeto Circolando na Praça
do Campo Belo.

participando

dos

- Acompanhar as crianças contribuiu para a compreensão da dinâmica
familiar e maior clareza em alguns encaminhamentos;
- Desenvolveu maior integração entre a equipe do projeto e os
participantes;
- Possibilitou acesso a espaços públicos e culturais, ampliou o
repertório cultural, facilitou a discussão de temas como o racismo,
violência policial e juventude, assim como incentivou a ocupação dos
espaços públicos da periferia com intervenção urbana e o uso dos
espaços públicos da cidade.

Objetivo Específico 02: Propiciar a convivência grupal dos adolescentes e jovens e de suas famílias, facilitando a troca de experiências, a reflexão
e a discussão das questões inerentes às adolescências, aos direitos sociais e à cidadania.
Macroatividades Realizadas
- Realização de eventos/encontros

Principais Resultados
Quantitativos
01
assembleia
aproximadamente 15 pessoas;

Qualitativos
com

- Proporcionou momento de convivência entre os adolescentes com sua
própria família;

- Festa junina com aproximadamente
100 pessoas;

- Possibilitou aos profissionais maior compreensão da dinâmica
familiar;

- 02 encontros para discussão sobre a
redução da maioridade penal;

- Apropriação dos participantes ao espaço do CEDAP;

01 encontro de planejamentos para

- Possibilitou maior diálogo e tomada de decisão conjunta e exercício

- Integração entre os participantes e com os profissionais;
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atividade externa (SESC Bertioga);

democrático entre adolescentes e famílias.

- 01 passeio para o Parque Santa
Clara;
- 01 festa de encerramento do
projeto, na Estação Cultura, com 50
pessoas.
- Realização de oficinas socioeducativas em
conjunto as oficinas de arte-educação, com os
seguintes temas: desigualdade social, violências,
cidadania, conjuntura política proibicionista,
criminalização da pobreza, identidade étnica e
racismo, direitos civis, direitos trabalhistas,
direitos previdenciários, sexualidade, saúde e
redução da maioridade penal.

- 190 oficinas de arte-educação e
socioeducativas com adolescentes /
jovens;

- Realização de
intergeracional

- 06 oficinas realizadas;

- Oficina realizada até março/2015;

- 4 participantes envolvidos;

- Esta ação necessitou de revisão de sua estratégia no que se refere a:
organização da atividade, clareza em seu objetivo, disponibilidade de
recursos humanos e material e proposta de dia e horário de
funcionamento das oficinas. Avaliou-se que o objetivo de realizar
ações conjuntas entre adolescentes e suas famílias, os eventos e
assembleias demonstraram-se mais eficientes;

oficinas

de

informática

43
adolescentes
e
participaram das oficinas;
- 05 profissionais
envolvidos

jovens

diretamente

- 02 profissionais envolvidos.

- Possibilitou desconstruir conceitos e a ampliar visão de mundo;
- Desenvolvimento de criatividade, criticidade e participação;
- Empoderamento dos adolescentes através do conhecimento sobre os
seus direitos;
- Fortalecimento enquanto sujeitos.

- Realização de ações diárias de acompanhamento dos participantes na
sala de informática auxiliando nas seguintes atividades: elaboração de
currículo, cadastramento dos currículos em sites de emprego,
pesquisas diversas, redes sociais, download de músicas e
gerenciamento de e-mails.
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Objetivo Específico 03: Desenvolver acompanhamento psicossocial sistemático aos adolescentes e jovens e seus familiares, favorecendo o acesso a
serviços complementares junto às redes de atendimento social e socioassistencial do município, numa perspectiva intersetorial.
Principais Resultados

Macroatividades Realizadas
- Realização de atividades de acolhimento e
escuta, inclusive do acolhimento inicial.

- Realização de encaminhamentos do público
atendido, a partir das demandas identificadas, à
rede de serviços sociais do município: saúde,
educação,
assistência
social,
habitação,
sociojuridica, cultura, esporte e lazer.

Quantitativos

Qualitativos

161
atendimentos
psicossociais individuais;

- Possibilitou a identificação das demandas, compreensão da realidade e
favoreceu o conhecimento dos serviços existentes e do direito ao acesso;

- 91% dos participantes foram
acolhidos em suas demandas
no primeiro semestre de 2015.

- Atendimentos fortaleceram os vínculos entre equipe e jovens;

- 16 discussões de caso com a
rede
de
serviços
para
referenciamento a política de
assistência social, educação e
saúde;

- Possibilitou acesso aos serviços/políticas públicas e potencializou o
desenvolvimento da autonomia para o acesso aos serviços.

- O acolhimento não atingiu 100% dos participantes devido a falta de contato
com o participantes mais antigos do projeto.

- Visitas aos adolescentes na Fundação CASA possibilitou a continuidade do
acompanhamento e estreitamento dos vínculos.

- 25 encaminhamentos, assim
como o auxílio para acessar a
Defensoria Pública;
- 170 contatos
com a rede;

telefônicos

- 08 visitas na Fundação CASA;
- 08 profissionais envolvidos.
- Realização de visitas
participantes do projeto.

domiciliares

aos

- 24 visitas
realizadas;

domiciliares

- 03 profissionais envolvidos.

- Possibilitou fortalecer os vínculos entre os profissionais e os participantes
(jovens e familiares),
- Maior compreensão da dinâmica familiar, da acessibilidade e do território.
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Objetivo Específico 04: Propiciar a oportunidade de obtenção de renda, incentivando o interesse e a adesão dos adolescentes e jovens ao projeto.
Macroatividades Realizadas
- Concessão de bolsa auxílio mensal aos
adolescentes e jovens.

- Captação de produtos usados para serem
utilizados nas oficinas como: óleo de cozinha,
palletes, bobinas de fio, sarrafos de madeira,
pneus, caixotes de madeira, tecidos, glicerina,
tecelhas (peças para mosaico) de vidro, latas de
alumínio, garrafas pet.

Principais Resultados
Quantitativos
261
bolsas
concedidas;

Qualitativos
auxílio

- Possibilitou incremento na renda familiar dos participantes e minimizou
situações de risco em conjunto com outras ações;

34
adolescentes/jovem
receberam bolsa-auxílio.

- Favoreceu o comprometimento dos jovens em participarem das atividades.

- 09 pontos de coleta de
materiais;

- Participantes sensibilizados para a reutilização de materiais, conseguindo
visualizar possibilidades de utilizá-la em outros espaços;

- 05 profissionais envolvidos.

- Recursos adquiridos com a comercialização dos produtos foram revertidos
em benefício dos participantes e decididos em assembleias (cestas básicas e
passeios).

Objetivo Específico 05: Contribuir para que os participantes ampliem suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou que possam
empreender alternativas de geração de renda, buscando a conquista de autonomia.
Macroatividades Realizadas
- Encaminhar e apoiar os adolescentes e jovens
para estágios e vagas de trabalho.

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

15
adolescentes/jovens
inseridos no mercado de
trabalho (formal e informal);

- Potencialização dos desejos (já existentes) dos jovens de se inserirem no
mercado de trabalho;

- Atualização mensal do mural
de divulgação de vagas do
CEDAP.
Ampliação e fortalecimento de vínculos com a
rede de educação para apoiar a inserção e a

- 04 encontros realização com
professores mediadores das

- Reflexão sobre o perfil divulgado nas vagas de emprego ofertadas que,
muitas vezes, não correspondem ao perfil do jovem egresso de medida
socioeducativa.
- Maior compreensão dos professores sobre medidas socioeducativas e
adolescentes em conflito com a lei;
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permanência dos participantes na escola.

escolas estaduais em parceria
com a diretoria de ensino
oeste de Campinas;

- Reflexão sobre outras formas de atendimentos deste público nas escolas.

- 67 professores envolvidos,
atingindo 97 unidades de
ensino.

Principais atividades de gestão do projeto:
Principais Resultados

Atividades Realizadas

Quantitativos

1) Reuniões de equipe;

1) 39 reuniões

2) Reuniões para Plano de Cargos e Salários;
3) Reunião com adm/financeiro;
4) Reuniões do colegiado de coordenação;

2) 02 reuniões;
3) 04 reuniões;
4) 35 reuniões;

5) Apresentação do projeto SEDS e
representantes da Fundação CASA;
6) Reuniões com a Diretoria Executiva do
CEDAP;
7) Reuniões Reordenamento SCFV – SMCAIS;
8) Participação no GT da Juventude – FEAC;
9)
Identificação,
contratação
e
desenvolvimento das atividades visando
assessoria para a sistematização do projeto.
10) Contato com a equipe de gestão da
Petrobras;
11) Encontros com o Movimento Municipal

5) 01 reuniões
participantes;
6) 04 reuniões;

com

7) 05 reuniões;
8) 01 reunião;
9) 04 encontros;

10) Bimestral, 04 contatos.
11) 05 encontros;

Qualitativos

19

1) Possibilitou alinhamento metodológico, monitoramento das ações, traçar
novas estratégias de ação, a interdisciplinaridade e melhora nas relações
intra equipe;
2) Facilitou a compreensão das funções de cada profissional da equipe;
3) Monitoramento e planejamento dos recursos;
4) Ajustes das questões institucionais, integração de ações entre projetos,
potencialização/racionalização no uso de recursos, definições de estratégias
e trocas de experiências.
5) Fortalecimento da articulação e divulgação do projeto junto a possíveis
futuros parceiros;
6) Adequação do projeto às diretrizes institucionais;
5, 7 e 8) Potencializou as discussões acerca de políticas públicas;

9) Definição de método e objeto da pesquisa, cronograma e estratégias para
divulgação dos resultados durante o Seminário;
10) Possibilidade de afinamento entre as questões do projeto e do CEDAP e o
alinhamento necessário ao patrocinador.
11) Adolescentes e equipe mais apropriados sobre a temática da redução da
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contra a redução da maioridade penal;
12) Reuniões com a diretoria de ensino oeste
_Campinas;
13) Reuniões da Intersetorial Leste;
14) Reuniões com a CSAC - Controladoria
Setorial e Avaliação e Controle.
15) Reuniões com a Professora responsável
por supervisão de estágio em Psicologia da
PUC-Campinas

12) 02 reuniões;

maioridade penal;
12, 13 e 14) possibilidade de articulação do projeto com diferentes atores das
políticas de educação e assistência social;

13) 01 reunião;
14) 05 reuniões;
15) 05 reuniões;

15) Maior aproximação e acompanhamento da oferta de estágio pelo CEDAP.

Principais Atividades de Formação da Equipe
Atividades Realizadas

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

1) Apresentação do projeto no Congresso da Associação
Brasileira de Psicologia Social – ABRAPSO, com comunicação
oral e pôster.

- 04 membros da equipe
participando do evento;

2)Capacitações internas e externas, palestras e seminários:
Participação da equipe nos seguintes eventos: “Intolerância
religiosa e laicidade”; Capacitação sobre drogas organizado
pela CMES; Encontro sobre redução de danos com Carla
Linareli; 1ª Audiência Pública da Juventude Negra; Palestra
sobre Abordagem Polícial, organizado pelo GT da Juventude –
FEAC; 1º Encontro Latinoamericano de Educadores Sociais e
Capacitação na Metodologia “Espinha de Peixe”.
3)Supervisão técnica aos profissionais do projeto em
encontros mensais com 03 horas de duração;

- 07 eventos e toda a
equipe participante.

- Favoreceu a sistematização do trabalho e a reflexão que
desenvolvemos no projeto ao expor as ações dos encontros de
família, arte urbana como metodologia e o Projeto Ateliê Escola
como um todo.
- Possibilitou reflexão e embasou discussões sobre temáticas que
estão presentes no trabalho, proporcionando maior integração das
ações e da equipe.
- Maior visibilidade ao projeto e maior participação nas discussões
acerca das políticas públicas.

14
encontros
de
supervisão
com
01
profissional externo e toda
a equipe participante;

- Maior compreensão sobre os desafios do trabalho com a
juventude em conflito com a lei; acolhimento das inseguranças,
descobertas conjunta dos entraves e possibilidades; integração da
equipe.
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4) Organização de Conferências: participação na organização
da Conferências Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e Conferência Municipal da Juventude -

12
reuniões
para
organização
- 01 membro da equipe;
03
adolescentes
participando
das
Conferências

- Possibilitou maior visibilidade ao projeto;
- Introduziu a equipe do projeto na organização de espaços de
discussão de políticas públicas;

**
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Recursos Humanos Envolvidos:
Nome

Função

Escolaridade

Regime
Trabalhista

C.H.
Semanal

Edith A. Bortolozo/
Lívia Nazatto

Coordenação Geral

Superior

CLT

05h00

Mariana Martinho Saes

Coordenação Técnica

Superior

CLT

36h00

Daiane Silva Begalli

Coord. Administrativa

Superior

CLT

05h00

Silvia Regina D. Fonseca

Analista Técnica

Superior

CLT

20h00

Uirá Lopes Fernandes

Assist. Comunicação

Superior

CLT

30h00

Lucilene Felipe Gomes

Assistente Social

Pós graduação

CLT

30h00

Gustavo Trevisan
Salciotto

Psicólogo

Superior

CLT

30h00

Silmara de Oliveira
Prates

Educadora Social

Superior

CLT

30h00

Michael G. Ferreira da
Silva

Educador Social

Ensino Médio

CLT

30h00

Cristiane S. de Oliveira
Cruz

Aux. Administrativo

Ensino Médio

CLT

30h00

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO:
RUBRICA

VALOR – R$

Folha de pagamento, encargos
e benefícios.

492.446,01

Material de Consumo

44.459,88

Serviços de terceiros

86.955,86

TOTAL

623.861,75
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11.1.2 PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO E DE FORMAÇÃO.
Este programa tem por objetivo desenvolver ações que propiciem a formação e
capacitação de lideranças e a articulação comunitária visando à transformação das
condições sociais a que a população dos bairros periféricos está submetida. Por
meio das atividades formativas junto a organizações comunitárias, busca o
fortalecimento organizacional e a apropriação de novos conceitos e instrumentos
para o cumprimento de seus objetivos. Visa ainda, propiciar aos participantes,
ampliação de conhecimento para análise crítica do papel do Estado e da atuação
de suas organizações no processo de debate e construção das políticas públicas,
oferecendo subsídios que incentivem e qualifiquem a participação junto aos
conselhos municipais, além de favorecer a articulação e o trabalho em rede.
Prevê também, a formação e assessoria aos profissionais das políticas sociais que
trabalham com adolescentes e jovens, visando instrumentalizá-los para as questões
que envolvem as adolescências e a construção ou fortalecimento de redes locais
entre os serviços destinados a este público.
Incorpora ainda, ações que propiciem monitorar e apoiar o acesso da população
prioritária da política de assistência social a programas que ofereçam
oportunidades para sua autonomia e emancipação social, bem como que produzam
dados que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas.

11.1.2.1 FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS PARA O TRABALHO COMUNITÁRIO E SOCIAL
Tem como propósito contribuir para o desempenho mais consciente e qualificado
do papel social de dirigentes, profissionais e participantes de Organizações e
grupos comunitários, especialmente os que trabalham ou pretendem trabalhar com
crianças e adolescentes, e assim melhorar os resultados de seus projetos e de suas
intervenções. O projeto espera também promover o incremento da participação
social e dos trabalhos em rede.
Público envolvido e abrangência territorial:
Lideranças e representantes de organizações populares das cinco regiões da
cidade;
Organizações sociais – dirigentes e integrantes das equipes de gestão.
Obs.: As regiões sudoeste e noroeste, por apresentarem os piores índices de ICV e
as maiores demandas por serviços públicos, terão prioridade garantida.
Horário de Funcionamento: de segunda às sextas-feiras, das 8h30 às 18h00 para
atendimento inicial e orientações, sempre que possível com agendamento.
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Capacitações e formações: com cronogramas específicos.
Participação do Público Atendido:
- O planejamento das atividades foi realizado considerando as necessidades e
expectativas dos participantes;
- Avaliações realizadas ao final de cada encontro e avaliação escrita final.
Objetivo geral: Contribuir para uma participação ativa e qualificada das
organizações comunitárias e dos movimentos populares de Campinas, e assim
colaborar para o processo de fortalecimento da democracia participativa.
Objetivos específicos:
1) Propiciar aos participantes, ampliação de conhecimento para análise critica
do papel do Estado e da atuação de suas organizações no processo de
debate e construção das políticas públicas.
2) Oferecer subsídios para incentivar e qualificar a atuação das organizações
populares junto aos conselhos municipais de políticas públicas.
3) Favorecer a articulação das organizações populares, incentivando a
constituição de trabalhos em rede.
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Ações Previstas

Público Envolvido

Ações Realizadas

Resultados

Período

-Fortalecimento Organizacional e
profissionalização gradativa.

Encontros mensais,
durante o ano e
sempre
que
solicitado.

1) Instituto ANELO
- Assessoria técnica e de gestão;

Equipe
da
área
administrativa e gestores;

-Orientações e apoio para
busca
de
inscrições
e
certificações;
- Orientações sobre prestações
de contas, formalização e
política de assistência social.

- Levantamento de necessidades
para realização de encontros de
formação para trabalho com
crianças e adolescentes.

- Gestores e equipe técnica;

02) Assessoramento à Associação
São Jerônimo

- Representantes da equipe
da área administrativa e
gestores;

03) Participação em reuniões do
Conselho Municipal de Assistência
Social conjunta com demais OSCs
de Assessoramento.

- Presidência do CMAS e
representantes de 03 OSCs
inscritas
como
de
Assessoramento:
FEAC,Instituto Robert Boch e
Compassion Brasil
e 02
representantes do CEDAP.

- 02 reuniões junto aos
gestores para levantamento de
necessidades de formação da
equipe.
02
reuniões
com
os
representantes
da
Organização,
além
da
contadora
sobre
a
regularização da Certificação
do CEBAS da OSC.
- Reuniões para discussão sobre
a implementação dos Fóruns
Regionais de Assistência Social,
conforme
deliberação
das
últimas
Conferências
Municipais.

- Necessidades de formação
identificadas
e
realizado
cronograma
para
o
desenvolvimento do trabalho em
2016.

- 2º. Semestre/2016.

- A Organização se apropriou com
mais clareza sobre as principais
questões que precisava esclarecer
e os caminhos legais a percorrer.

- 1º. Semestre 2015

- Processo culminou com o
processo da Conferência Municipal
de Assistência Social e acabou
sendo desarticulado

1º. Semestre de 2015
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11.1.2.2 PROGRAMA ACESSUAS – TRABALHO
Ações de sensibilização, mobilização e monitoramento do acesso a programas que
contribuam para a autonomia e emancipação da população mais vulnerável.
Tem como propósito promover a articulação entre as diferentes ações de
qualificação e formação profissional em desenvolvimento no município,
sensibilizar, mobilizar e apoiar o acesso da população atendida nos serviços e
usuária dos benefícios da Assistência Social, aos cursos de formação e qualificação
profissional. Pretende ainda, monitorar a permanência e a inserção profissional dos
atendidos, bem como sistematizar e produzir informações com vistas a contribuir
com o aperfeiçoamento de programas e políticas públicas.
Período de desenvolvimento do projeto: dezembro/2014 a junho/2015.
Público envolvido e abrangência territorial*: usuários da política de Assistência
Social com idade entre 16 a 59 anos, do município de Campinas, conforme edital.
* Ressalte-se que houve repactuação da abrangência territorial, sendo definidos
pelo gestor como territórios prioritários para as ações de sensibilização,
mobilização e encaminhamento aos cursos as regiões: sul, sudoeste e noroeste de
Campinas. Todas as regiões foram priorizadas para acompanhamento da trajetória
nos cursos.
Meta de Atendimento: 1570 usuários
Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira das 8h30 às 18h00s
Foram realizados eventos aos finais de semana e à noite.
Participação do Público Atendido: avaliação das atividades diretamente
desenvolvidas junto ao público envolvido.
Objetivo Geral: Contribuir para a ampliação da possibilidade de inserção no
mundo do trabalho da população que vivencia situações de vulnerabilidade e risco
social e pessoal por meio do acesso a cursos de qualificação profissional.
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Objetivo Específico 01: Promover e ampliar a articulação entre as diversas políticas sociais, bem como com o Sistema S, visando o fortalecimento
de parcerias para o desenvolvimento das ações do ACESSUAS-TRABALHO.
Macroatividades Realizadas
- Articulação com órgãos da política de trabalho
saúde, educação e serviços da rede privada.

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

- 16 órgãos contatados com
destaque para CPAT, CIC Vida
Nova, escolas públicas e
CRAS.

- Parceria com o CPAT resultou em ações de assessoramento e formação à
equipe e grupos envolvidos nas ações, bem como nas ações comunitárias;
parceiro importante para trabalhar a temática da economia solidária;

- 47 ações desenvolvidas pela
equipe;

- Articulações permitiram a realização de mobilizações e ações comunitárias
que geraram aos usuários informações e serviços sobre o mundo do trabalho:
inclusão de CV no SINE; emissão de carteira de trabalho, entre outros;
- Realização de 03 Ações Comunitárias nas regiões Noroeste e Sudoeste;
- Destacamos a parceria com o CPAT resultou na intermediação da
articulação entre o CEESD e o CPAT, com desdobramentos para ambos e a
articulação com o CIEE, que resultou em grande número de encaminhamentos
realizados na ação comunitária da E.E. Ruy Rodriguez (região noroeste).

- Articulação com a rede socioassistencial e
órgãos e entidades locais (em cada território).

- 95 ações desenvolvidas pela
equipe;

- Parcerias estabelecidas com Organizações e CRAS, resultando em
mobilizações e ações comunitárias;

- 34 Organizações contatadas,
dentre as quais: OSCs dos
territórios;
CRAS;
Intersetoriais.

- Nas ações foram realizadas reflexões importantes sobre: gênero, trabalho
informal x trabalho formal, economia solidária/MEI, direitos trabalhistas,
valorização da qualificação profissional;
- Conhecimento do funcionamento da rede para a equipe, o que proporcionou
melhoria das ações de articulação.
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Objetivo Específico 02: Realizar atividades de sensibilização e orientação junto ao público prioritário do programa ACESSUAS, dentre os quais as
pessoas com deficiência, sobre temas relacionados ao mundo do trabalho, promovendo a participação cidadã e protagonista.
Macroatividades Realizadas
Oficina educativa e de orientação social,
ações comunitárias e exposição fotográfica
“Mundo do trabalho: Evolução, Direitos e Tipos
de Trabalho”.

Principais Resultados
Quantitativos
- 54 ações desenvolvidas;
- 06 profissionais envolvidos;
- 1.224 pessoas
diretamente.

atingidas

Qualitativos
- Possibilidade de reflexão sobre o mundo do trabalho, inclusão produtiva e
demais temas relacionados ao projeto;
- Ações comunitárias e exposição fotográfica mostraram-se métodos
eficientes de divulgar e transmitir informações de maneira rápida e com
qualidade, sendo esses espaços validados pelos participantes das ações;
- A metodologia utilizada nas oficinas educativas foi fundamental para os
momentos de ausência de vagas.

- Divulgação de cursos e vagas disponíveis,
através de panfletos, convites, cartazes e redes
sociais, incluindo os cursos disponibilizados pelo
CEPROCAMP.

- 405 folhetos e cartazes
distribuídos;

- Elaboração de material específico sobre os cursos ofertados pelo
CEPROCAMP e as formas de acessá-los;

- 3.794 pessoas
indiretamente.

atingidas

- Ampla divulgação das ações comunitárias nos bairros, assim como do
projeto como um todo.

- Elaboração de um guia de acesso: manual que
contém informações sobre políticas de emprego
e renda, serviços relacionados a esta temática,
assim como informações sobre educação,
internet gratuita, documentação e acesso a
cursos.

- 50 Guia de acesso impressos
pelo CEDAP;

- População, via atendimento dos profissionais dos CRAS, melhor informada
sobre locais, telefones e forma de acesso a direitos relacionados a políticas
de trabalho e renda, educação, entre outras.

- 13 CRAS receberam 3 cópias
do Guia de acesso;

OBS: Como desdobramento
desta ação, 10.000 cópias do
guia de acesso estão sendo
impressos pela SMCAIS, para
serem
distribuídos
à
população em geral.
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Objetivo Específico 03: Realizar ações de divulgação dos cursos de capacitação profissional do PRONATEC e demais cursos que possam ser
ofertados pelo município, visando a disseminação de informação sobre os mesmos.
Macroatividades Realizadas

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

- Divulgação de cursos e vagas disponíveis,
através de panfletos, convites, cartazes e redes
sociais, incluindo os cursos disponibilizados pelo
CEPROCAMP.

- 15 cartazes de cursos do
CEPROCAMP distribuídos em
CRAS e escolas públicas.

- Elaboração de material específico sobre os cursos ofertados pelo
CEPROCAMP e as formas de acessá-los;

- Elaboração de um guia de acesso: manual que
contém informações sobre políticas de emprego
e renda, serviços relacionados a esta temática,
assim como informações sobre educação,
internet gratuita, documentação e acesso a
cursos.

- 50 Guias de acesso impressos
pelo CEDAP;

- População, via atendimento dos profissionais dos CRAS, melhor informada
sobre locais, telefones e forma de acesso a direitos relacionados a políticas
de trabalho e renda, educação, entre outras.

- 13 CRAS receberam
cópias do Guia de acesso;

03

OBS: Como desdobramento
desta ação, 10.000 cópias do
guia de acesso estão sendo
impressos pela SMCAIS, para
serem
distribuídos
à
população em geral.
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Objetivo Específico 04: Encaminhar o público envolvido com o programa para o preenchimento das vagas ofertadas pelo PRONATEC/Brasil sem
miséria e demais iniciativas de qualificação profissional em desenvolvimento no município.
Principais Resultados

Macroatividades Realizadas
- Encaminhamentos realizados
comunitárias: para CPAT e CIEE.

nas

Quantitativos
ações

Qualitativos

- Ação comunitária na E.E.
Ruy Rodriguez

- População tendo acesso a serviços público
deslocamento;

- CIEE: 90

- Jovens tendo a oportunidade de se inscrevem para vagas de estágio;

- CPAT: 54

- População melhor informada e sensibilizada sobre as temáticas do projeto.

- Ação Comunitária
Nelson Mandela

sem necessidade de

CRAS

- CIEE: 9
- CPAT: 15
Total:168 encaminhamentos
- Encaminhamentos realizados durante as ações
de monitoramento da trajetória do usuário, para
cursos, CRAS (benefícios sociais) e EJA.

Total:
encaminhamentos;

12

- Equipe com dificuldades de identificar o público prioritário e suas
vulnerabilidades, durante as ações de mobilização, diante da não vinculação
desta população com a equipe;
- Observamos que a baixa oferta de vagas dos cursos do PRONATEC/BSM e
das dificuldades de articulação prévia com o CEPROCAMP para a divulgação e
o encaminhamento de usuários para inscrição no edital de seleção cós
cursos, comprometeu significativamente a execução deste eixo.

- Encaminhamento para preenchimento de
vagas
dos
cursos
disponibilizados
pelo
CEPROCAMP

04
encaminhamentos
realizados em oficinas para
cursos do CEPROCAMP.

- Poucas vagas abertas para cursos de qualificação, devido ao cenário
politico-histórico. Porém, foram repassadas informações sobre cursos
técnicos.
Destaca-se ainda que:
- A oferta de cursos insuficiente e o preenchimento das vagas se deu de
maneira muito rápida, conforme as orientações e calendários do MEC;
- Diante das reiteradas mudanças de calendário dos cursos do PRONATEC, que
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adiavam cada vez mais o início dos cursos, optamos por intensificar as
oficinas sobre o mundo do trabalho, CV e entrevista, assim como a divulgação
de informações e orientações sobre o percurso de acesso futuro às ofertas de
cursos de qualificação profissional do PRONATEC e outras do município.
- Neste 2º convênio tivemos a possibilidade de construção de fluxo de
encaminhamento e monitoramento de usuários interessados ou inscritos em
cursos do PRONATEC junto aos CRAS, porém ele não se efetivou devido à
ausência de cursos.
- Dificuldade em obter o retorno dos encaminhamentos por contato
telefônico.

Objetivo Específico 05: Encaminhar às políticas públicas visando a superação, as pessoas que atendem aos critérios do programa, mas que
vivenciam dificuldades que as impossibilitam de acessá-lo.
Macroatividades Realizadas
- Encaminhamentos realizados durante as ações
de monitoramento da trajetória do usuário, para
cursos, CRAS (benefícios sociais) e EJA.

Principais Resultados
Quantitativos
Total:
encaminhamentos;

Qualitativos
12

- Equipe com dificuldades de identificar o público prioritário e suas
vulnerabilidades, durante as ações de mobilização, diante da não vinculação
desta população com a equipe;
- Observamos que a baixa oferta de vagas dos cursos do PRONATEC/BSM e
das dificuldades de articulação prévia com o CEPROCAMP para a divulgação e
o encaminhamento de usuários para inscrição no edital de seleção cós
cursos, comprometeu significativamente a execução deste eixo.
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Objetivo Específico 06: Realizar monitoramento e acompanhamento dos usuários no acesso e durante sua trajetória nos cursos, e gerar relatório
ao final do projeto.
Principais Resultados

Macroatividades Realizadas

Quantitativos

- Monitoramento do acesso e trajetória do
usuário nos cursos realizados em 2014/2015,
com os seguintes métodos: entrevistas por meio
de telefone e presencial nas escolas.

62
alunos
entrevistados;

Qualitativos
foram

- 43 por telefone;

- As entrevistas nas Escolas trouxeram uma grande riqueza de dados, além de
economia de tempo.
- Entrevistas permitiram que se pudesse compreender melhor as questões que
levam o aluno a evadir dos cursos do PRONATEC;

- 19 presenciais;
- 02 reuniões de devolutiva do
monitoramento nas escolas:
SEST/SENAT e SENAI Roberto
Mange;

- Possibilitou o levantamento de informações sobre os beneficiários deste
programa e sua interface com o público atendido pela política de assistência
social.

Principais atividades de gestão do projeto:
Principais Resultados

Atividades Realizadas

Quantitativos

Qualitativos

- Reunião de planejamento (início do
trabalho).

-03 reuniões;
- Toda equipe envolvida.

- Possibilidade de entendimento do projeto, assim como valorizar as
especificidades de cada membro da equipe.

- Participação em reunião com colegiado de
coordenadoras de CRAS para devolutiva dos
resultados do Programa.

- 01 reunião;

- Aproximação do CEDAP com a equipe de gestão dos CRAS;

Aproximadamente
profissionais
participantes
reunião.

20
da

- Maior apropriação deste coletivo sobre os resultados e impactos do
Programa no município.
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- Reuniões de metodologia

- 15 reuniões;
- 04 profissionais participando.

- Espaço de estudo e afinamento de metodologia que propiciou melhoria de
resultados em relação às atividades aplicadas e na condução das técnicas
sociais aplicadas nas oficinas.

- Reuniões com parceiros.

- 41 reuniões realizadas;

- Possibilitou aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento da rede e
entender parte dos processos, bem como articular ações conjuntas.

- Reuniões com gestores municipais.

- 05 reuniões realizadas;

- Proximidade com a gestão facilitou o diálogo e a compreensão das etapas
do projeto, as dificuldades enfrentadas e suas formas de superação.

- Reuniões de equipe.

-21 reuniões realizadas;

- Afinamento, crescimento e possibilidade de desenvolvimento
identidade da equipe do projeto.

- 06 profissionais participantes.
- Reuniões para avaliação (ao final do
projeto).

- 05 reuniões realizadas;

- Participação no colegiado de Coordenação
Institucional.

- 23 reuniões;

- 06 profissionais participantes.
- 01 profissional participante –
coordenadora técnica

de

- Oportunidade da equipe rever pontos relevantes de avanço ou pontos para
melhoria do Programa.
- Ajustes e integração das ações do projeto junto ao CEDAP e em outros
projetos e serviços.

Principais Atividades de Formação da Equipe:
Principais Resultados

Atividades Realizadas

Quantitativos

- Atividades de formação internas sobre:
Metodologia de trabalho, Educação Popular
e elaboração de oficinas participativas.
- Participação em encontros internos e
temáticos: Encontro sobre redução de danos
com Carla Linareli; Seminário “Tanta
Violência: Não é certo!”.

- 06 profissionais participantes.

- 03 profissionais participantes.

Qualitativos
- Espaço de estudo e afinamento de metodologia que propiciou melhoria de
resultados em relação às atividades aplicadas e na condução das técnicas
sociais aplicadas nas oficinas.
- Profissionais melhor capacitados para os desafios relacionados ao campo
de trabalho da área social.
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Recursos Humanos Envolvidos:
Nome

Função

Formação

C. H.
Semanal

Vínculo

Lívia Nazatto

Coordenação

Superior

40h00

CLT

Patrícia Gimeno

Técnico social

Mestrado

40h00

CLT

Luanda Jaquetto

Técnico social

Superior

40h00

CLT

Priscilla C. Rezende Índio Brasil

Assistente Social

Superior

30h00

CLT

Fernanda Aguiar Cruz

Técnico social

Mestrado

40h00

CLT

Karina Cappelli

Técnico social

Mestrado

40h00

CLT

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO:
RUBRICA

VALOR – R$

Folha de pagamento

94.783,27

Material de Consumo

374,40

Pessoal, encargos e auxílios

65.724,48

Serviços de terceiros

14.353,91

Devoluções (Ref. 2014)

3.804,02

TOTAL

179.040,08
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11.1.2.3 PROJETO “FALANDO PRA GALERA”
Este projeto se propõe a capacitar e assessorar profissionais de equipamentos
sociais que atendem adolescentes e famílias com o objetivo de contribuir para a
redução das vulnerabilidades sociais e pessoais, especialmente drogadição,
violência e DST/HIV/AIDS, a que estão expostos adolescentes, jovens e suas
famílias. Procura também, incentivar a construção de redes de atenção às
adolescências por meio da articulação que promove.

Objetivo Geral: contribuir para a redução das vulnerabilidades sociais e pessoais
que envolvem as questões da sexualidade e adolescências, e também incentivar a
construção de redes de atenção a adolescentes e famílias por meio da articulação
dos profissionais dos serviços sociais envolvidos.

Objetivos Específicos:
1) Oferecer formação para grupos de profissionais das áreas da saúde, educação e
assistência social, a fim de propiciar a reflexão sobre os conceitos que envolvem as
adolescências e o conceito de família.
2) Contribuir para a melhoria do vínculo entre profissionais da saúde, assistência
social, educação e a comunidade jovem.
3) Estimular o diálogo, propiciar a articulação entre as diversas instituições que
atuam com adolescentes, jovens e famílias da periferia, incentivando a construção
e ou o fortalecimento de redes de atenção às adolescências.
Público envolvido e abrangência territorial:
Profissionais das áreas da saúde, educação e assistência social da rede de serviços
sociais, em grupos de até 25 pessoas, com capacidade de atendimento de até 03
capacitações por semestre e com abrangência no âmbito da Região Metropolitana
de Campinas.
Ações desenvolvidas:
01) Assessoria e Capacitação aos profissionais atuantes do CREAS Louveira:
- Formação da equipe: 04 assistentes sociais, 03 psicólogos, 01 estagiária de
psicologia, diretora da atenção especial, assessora e 02 profissionais do CEDAP.
- 10 encontros com os profissionais do CREAS Louveira, de julho a dezembro de
2015.
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- Temas abordados nos encontros: mapeamento da rede socioassistencial,
saúde, educação, habitação e política de emprego de Louveira e região,
definições dos serviços ofertados pelo CREAS, discussões de caso, manejo com
famílias que sofrem violência, contribuição na avaliação e planejamento do
serviço.
- Principais qualitativos: Profissionais mais seguros quanto aos
encaminhamentos, manejo e metodologia de trabalho; Fortalecimento da
compreensão conceitual e metodológica da equipe, incluindo a formação de
grupos de adolescentes; Contribuição para o reconhecimento, por parte da
equipe do CREAS, de suas qualidades, competências e habilidades; Espaço de
suporte para as incertezas relacionadas com a gestão municipal.

Recursos Humanos Envolvidos:
Nome

Função

Formação

CH/Semanal

Vínculo

Livia Nazatto

Coordenação Geral

Superior

40h00

CLT

Roberta Lopes Medeiros

Coord. de Projeto

Superior

36h00

CLT
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11.1.3 PROGRAMA DE PROTEÇÃO, RESGATE E, OU, FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS E DE PROTAGONISMO SOCIAL.
Este programa visa apoiar, orientar e acompanhar famílias que tenham entre seus
membros uma ou mais pessoas em situação de ameaça ou violação de direitos. Por
meio de estratégias metodológicas que incluem a arte-educação, grupos
socioeducativos, atendimentos individualizados, referenciamentos e articulações
com a rede socioassistencial, demais políticas sociais e o sistema de garantia de
direitos, visa à promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos
familiares, comunitários e sociais. Este fortalecimento se estende à função
protetiva das famílias, diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e,
ou, as submetem a situações de risco pessoal e social.

11.1.3.1 PROJETO FIRMEZA / SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)
Projeto desenvolvido no âmbito do PAEFI/CREAS, em parceria com a Secretaria
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social e visa ofertar apoio,
orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros
vivenciando situação de ameaça ou violação de direitos, diante do conjunto de
condições que as vulnerabilizam e ou as submetem a situações de risco pessoal e
social.
Configura-se para que os direitos sociais, civis e políticos sejam dados e garantidos
por meio de uma política de assistência social, estruturada também por ações de
enfrentamento, que possibilitem dar visibilidade às violações e que favoreçam
articulação política que promova a materialização do Sistema de Garantia de
Direitos.
Meta de Atendimento: 90 famílias.
Metas Atendidas: 90 famílias e 474 pessoas.
Público Envolvido e Abrangência Territorial:
Pessoas que vivenciam violações de direitos referenciados pelo CREAS – Noroeste.
Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira das 8h30 às 18h00s
Participação do público envolvido:
Oficinas de arte educação e sexualidade: no primeiro encontro com os
adolescentes houve discussão sobre o que é o PAEFI e quem são as pessoas
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atendidas; escolha dos temas a serem discutidos, planejamento das atividades,
utilizando dinâmica e atividades lúdicas; realização do contrato de trabalho.
Avaliação das atividades ao final de cada eixo temático e do semestre.
Passeios e atividades externas: passeios sugeridos pelos participantes, em
conjunto com a equipe. Após cada passeio, houve avaliação com os participantes.
Objetivo geral:
Contribuir para o fortalecimento das famílias com membros que vivenciam situação
de violações de direitos visando o desempenho das funções de cuidado e
socialização.
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Objetivo Específico 01: Estimular a autonomia dos indivíduos, por meio da reflexão e da tomada de consciência quanto à sua condição
atual, contribuindo para restaurar e preservar sua integridade.
Principais Resultados

Macroatividades Realizadas

Quantitativos

1.
Oficinas
de
Arte-Educação
e
Socioeducativas: realizadas simultaneamente
em 03 encontros semanais, com 03 horas de
duração cada (1º Semestre) e 02 encontros
semanais (2º semestre). Foram abordados os
seguintes temas: mulher, relações de gênero,
violência de gênero, policial e na periferia,
mulher negra, mitologia dos orixás, culturas de
matriz africana, 18 de maio, redução da
maioridade penal, criminalidade, prostituição,
exploração sexual, pré-conceito (machismo,
homofobia, racial), mês da consciência negra,
orientação sexual, territorialidade. Utilizamos
as técnicas de desenho, pintura, lambe-lambe,
grafitti, modelagem em argila, criação de
personagem e de boneco mamulengo.

- 111 encontros desenvolvidos
durante o ano, com 05
participantes em média em
cada encontro;
- Média de 05 profissionais
diretamente envolvidos.

Oficinas

de

sexualidade:

realizadas

de

- Construção da identidade grupal;
- Boa vinculação dos adolescentes com equipe /PAEFI/CEDAP favoreceu a
vinculação com as famílias;
- Estímulo às construções coletivas, proporcionando diálogo, escuta e
respeito;
- Oficina funciona como organizador interno, refletindo na organização da
vida cotidiana;
- As trocas de experiências, partindo das situações vividas pelos próprios
adolescentes, possibilitaram reflexões;
- Disponibilidade para experimentar novas linguagens de trabalho, o que
pode indicar maior capacidade de lidar com as angústias;
- Aproximação dos adolescentes de diferentes projetos, propiciando novos
modos de se relacionar e ampliando a consciência sobre a convivência social.
- Maior envolvimento dos adolescentes nas oficinas,
aprofundamento na discussão dos temas trabalhados;

Foram
usadas
as
seguintes
estratégias
metodológicas: filmes e debates, rodas de
conversa,
arte-educação,
panfletagem,
participação em espaços públicos e de
participação popular. Realização de atividade
de arte educação envolvendo adolescentes
participantes do Projeto Arteiros e do PAEFI.

-

Qualitativos

possibilitando

- Efeito terapêutico do uso da arte-educação;
- Construção e fortalecimento da coletividade e da participação social;
- Disponibilidade para ouvir o outro e para experimentar novos modos de se
relacionar;
- Desenvolvimento da capacidade de escuta e empatia;
- Compreensão, pelos adolescentes, sobre o sentido do acompanhamento do
PAEFI, potencializando a melhora.
- 08 encontros realizados;

- Empoderamento das participantes quanto às questões de gênero,
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outubro
a
dezembro,
adolescentes e jovens.

para

meninas,

- Média de 03 participantes
por encontro.

sexualidade e cuidados com o corpo;
- Promoção da saúde sexual e reprodutiva;
- Ampliação do conhecimento sobre corpo e gravidez;
- Aumento na distribuição de preservativos masculinos e femininos, inclusive
para os funcionários do CEDAP.

- Passeios, Festas e Atividades Externas:
atividades que ocorreram em espaços como:
Wet´n Wild, SESC, MIS, Festa Julina da
organização, Atos contra a redução da
maioridade penal, Evento “18 de Maio”, lanche
coletivo em lanchonete, participação no II
encontro da juventude na Fazenda Roseira,
Parque Aquático em Suzano/SP, Parque
Ibirapuera/SP, Confraternização no clube Santa
Clara do Lago.

- Sem periodicidade definida;
- 287 participantes
diferentes atividades;

nas

- 07 profissionais diretamente
envolvidos

- Facilidade na aproximação entre a equipe e as famílias, o que melhora o
vínculo e permite conhecer mais sobre as dinâmicas familiares;
- Garantia de “espaços de vida”, onde é possível experimentar outros modos
de se relacionar, diferentes dos modos permeados pela violência;
- Identificação de demandas de trabalho para o acompanhamento;
- Ampliação da compreensão e amadurecimento do olhar dos profissionais em
relação às necessidades das famílias;
- Fortalecimento das relações entre a equipe e as famílias (o profissional
passa a ser visto como alguém com quem se pode contar e não só como um
“fiscalizador”);
- Melhora na integração entre os adolescentes;
- Fortalecimento da identidade do grupo de adolescentes;
- Ampliação do direito à cidade, à convivência social, ao lazer e à diversão;
- Ampliação da consciência sobre a convivência social.

- Elaboração e acompanhamento do PIFA

- Acompanhamento a serviços públicos - órgãos
de emissão de documentos, UBS, DDM,
Defensoria Pública, Audiência no Fórum, dentre
ouros, de acordo com a demanda de cada
família/indivíduo.

- 04 PIFA elaborados;

- Reflexão com a família acerca de suas necessidades e potencialidades;

- Sem periodicidade definida;

- As famílias não conseguem cumprir os prazos e pactuações feitas no PIFA,
gerando dificuldade para acompanhar o PIFA já que muito pouco ou nada se
cumpre dele.

- Sem periodicidade definida;

- Empoderamento das famílias na busca pela autonomia, o que as fortalece
na compreensão e no exercício de seus direitos.

- 07 profissionais envolvidos.
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- Atendimentos individuais: Social, Psicologia,
Educador e Interdisciplinar.

- Atendimentos semanais;
- 07 profissionais diretamente
envolvidos.

- Reflexão acerca da violência vivenciada: reconhecimento de algumas das
violações de direitos e compreensão do sistema de garantia de direitos;
- Possibilitou falarem de si e de suas histórias de vida, permitindo à equipe
conhecer mais e melhor as famílias/sujeitos, favorecendo a construção do
acompanhamento;
- A escuta e a empatia possibilitaram relações de confiança, fundamentais
para o desenvolvimento do trabalho;
- Vivência de relações não violentas, que passa também pela relação com a
equipe (que é referência para os usuários);
- Acompanhamento sistemático de algumas famílias e pessoas promove
melhor compreensão sobre as questões vividas por elas e qualifica o
atendimento às mesmas.

- Acolhimento;

- Sem periodicidade definida;
- 06 profissionais envolvidos.

- Possibilitou uma melhor vinculação dos usuários com a equipe e a
instituição - naquilo que ela significa como possibilidade de cuidado;
- Possibilitou a apropriação do espaço institucional;
- Melhor aproveitamento dos atendimentos e das oficinas, a partir da
percepção de que se é acolhido.

Objetivo Específico 02: Contribuir para ampliação da qualidade das relações familiares para realizar suas funções de proteção,
cuidado e socialização, favorecendo o acesso aos serviços públicos do sistema de proteção social.
Principais Resultados

Macroatividades Realizadas
Referenciamentos
Contrarreferenciamentos.

Quantitativos
e

- 06 profissionais envolvidos.

Qualitativos
- Garantia ou facilitação de acesso aos serviços públicos para as famílias;
- Construção dos encaminhamentos junto com as famílias, fortalecendo-as
sobre seus direitos e melhorando a compreensão dos seus papéis.

- Visitas e Atendimento Domiciliares

-07 profissionais envolvidos.

- Facilitaram o contato inicial com a família, melhorando sua vinculação com
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o serviço;
- Ampliaram a compreensão da dinâmica familiar;
- Aproximação do contexto em que a família vive;
- Possibilitaram a reflexão com a família sobre as violações/violências
vivenciadas.
- Contato/Atendimento Telefônico

- 07 profissionais envolvidos.

- Agilizou a tomada de providências em relação às famílias com as quais o
vínculo está formado;
- Permitiu o contato com famílias que não acessam o serviço pessoalmente;
- Oferece aos usuários uma possibilidade real de contato com a equipe;
- Permitiu a constância do acompanhamento.

- Articulação da rede intersetorial para os
atendimentos em rede.

- 06 profissionais envolvidos.

- Qualificou a atenção dada às famílias pelos diferentes serviços que a
atendem;
- Fortalecimento das redes de atendimento e de cuidado;
- Aproximação entre os profissionais dos diversos serviços, facilitando o
fortalecimento da rede.

Objetivo Específico 03: Contribuir para a reparação de danos e a diminuição da incidência de violação de direitos, com ações de prevenção e
enfrentamento.
Macroatividades Realizadas
- Participação no evento do Dia 18 maio:
evento na praça central de Campinas,
organizado pelo CMDCA e SMCAIS.

Principais Resultados
Quantitativos
- 07 profissionais envolvidos;
- 05 adolescentes
participantes do evento;

Qualitativos
- Adolescentes mais conscientes quanto à construção participativa de uma
atividade;
- Aumento da visibilidade do fenômeno de ESCCA para a população de
Campinas;
- 300 unidades de preservativos dispensadas;
- Divulgação do CEDAP.
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- Participação na Frente Campinas contra a
Redução da Maioridade Penal

- Participação em 04 reuniões
de organização e 2 atos
públicos;
- Realização de 07 oficinas de
lambe-lambe com a
participação de 28
adolescentes e jovens;
- Participação em oficina
aberta de lambe-lambe e
stencil com 05 adolescentes.

- Adolescentes mais conscientes sobre o significado da redução da maioridade
penal;
- Articulação política entre diferentes OSCs do município em torno do tema
da redução;
- Estreitamento de vínculo com o Conselho de Direitos Humanos de Campinas;
- Produção e entrega, ao Prefeito e a Câmara de Vereadores, de Manifesto
contra a Redução da Maioridade Penal, assinado por diferentes OSCs da
cidade, vereadores e Conselho de Direitos Humanos.

- Participação no Seminário “Criança e
Adolescente: Avanços e desafios no diálogo
sobre direitos sexuais e reprodutivos”: evento
realizado pelo CRP/SP, em dez/2015.

- 03 profissionais envolvidos;

- Espaço para divulgação dos trabalhos do CEDAP;

- 01 oficina realizada pela
equipe do PAEFI, com a
participação de 30 pessoas.

- Troca de experiência sobre
adolescentes/jovens e sexualidade;

- Oficina de Sexualidade: realizada na escola
São Judas Tadeu, durante o movimento de
Ocupação das Escolas contra a Reorganização
Escolar, do Governo do Estado de São Paulo.

- 02 profissionais envolvidos;

- Oferta de discussão sobre a temática não trabalhada pela escola, mas que
perpassa todo o desenvolvimento infanto-juvenil;

- Média de 30 participantes

metodologias

de

trabalho

com

- Discussão sobre o fenômeno de ESCCA: conceituação e tipos de
manifestação.

- Prevenção sobre questões relacionadas à sexualidade, como DST/AIDS;
- Fortalecimento e apoio aos adolescentes que ocupara as escolas.

Principais Atividades de Gestão do Projeto:
Atividades Realizadas
- Reuniões de equipe.

Principais Resultados
Quantitativos
- 36 reuniões realizadas;
- 08 profissionais participantes.

Qualitativos
- Acompanhamento sistemático das ações do projeto, o que
permite as readequações necessárias;
- Acompanhamento do desenvolvimento da equipe e de cada
trabalhador;
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- Melhora a integração da equipe, facilitando a resolução de
conflitos;
- Possibilidade de discussão dos casos.
- Participação na reunião da Rede Noroeste, no
CREAS: reunião mensal, realizada com a
coordenação e o apoio técnico do CREAS e as
demais equipes do PAEFI/Noroeste.

- 10 reuniões
participante.

e

01

profissional

- Participação na reunião de coordenadores de
PAEFI: reunião mensal, realizada as coordenações
dos serviços da PSEMC (públicos e privados) e os
gestores (DOAS)

- 11 reuniões e 02 profissionais
envolvidos.

- Equipe identifica as reuniões quanto às discussões técnicas
relacionadas ao PAEFI;
- Pouca resolutividade do apoio técnico, que foi trocado no final
do ano.
- Espaço que possibilitou discussão sobre os critérios de inclusão
e desligamento do PAEFI, com elaboração de documento escrito,
que facilitou o diálogo entre as executoras e os CREAS;
- Facilitou o diagnóstico da periodicidade do acompanhamento às
famílias pelo PAEFI, para aprofundamento da discussão sobre o
que significa sê-lo estreito e sistemático;
- Aproximação entre executoras e gestor direto da política,
facilitando a discussão sobre dificuldades para a sua
implementação.

- Associação e atualização SIGM

- Ferramenta que se apresenta ainda como burocrática e com
baixa funcionalidade para auxiliar as famílias no desempenho de
suas funções de proteção e cuidado;
- Identificação de que a maioria das famílias não está
cadastrada.

Principais Atividades de Formação da Equipe:
Atividades Realizadas
01) Supervisão;

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

01) 19 encontros de supervisão p
equipe;

- A equipe não se adaptou à proposta de supervisão de 2015;
houve interrupção desta atividade em setembro, com avaliação
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02) Comissão de VDCCA
03) GT Juventude/FEAC
04) Capacitação para o Trabalho Interdisciplinar
05) Capacitação sobre Violências/ Educação Social
– CREAS;
06) Participação Encontros Formativos do Projeto
Arteiros;
07) Capacitação SIGM;
08) Atualização do BPC;
09) Formação Interna no CEDAP.

02) 04 reuniões na Comissão de VDCCA;
03)
GT
Juventude/FEAC
c
02
profissionais participantes;
04)
15 encontros Capacitação/
atualização;
05) 01 encontro Formativo do Arteiros,
com 04 profissionais participantes;

07) 05 profissionais participantes: SIGM
/BPC;

em dezembro;
- Qualificou a compreensão sobre o fenômeno com o qual
trabalhamos;
- Aumentou o conhecimento sobre os processos e procedimentos
relacionados ao trabalho;
- Possibilitou a participação e o controle social;
- Permitiu a formação continuada;
- Permitiu integração dos funcionários e a reflexão sobre as
rotinas de trabalho;
- Permitiu atualização sobre uso dos sistemas e dos direitos;
-Contribuiu para o sentimento de unidade entre os funcionários.

09) 07 eventos realizados e média de 32
profissionais participantes.
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Recursos Humanos Envolvidos:
Nome

Função

Formação

CH/Semanal

Vínculo

Coordenadora

Superior

35h00

CLT

Beatriz Rui Trevisan

Educadora

Superior

30h00

CLT

Lívia Alves S. Macedo

Psicóloga

Superior

30h00

CLT

Aline Leite de Souza

Assistente Social

Superior

30h00

CLT

Auda Melo dos Santos

Assistente Social

Superior

30h00

CLT

Marcela do Carmo Franco

Assistente Social

Superior

30h00

CLT

Tânia Lazarin

Psicóloga

Superior

30h00

CLT

Anayê Chinelatto Alves

Psicóloga

Superior

30h00

CLT

Serviços Gerais

Fund. Completo

35h00

CLT

Aux. Administrativo

Ensino Médio

40h00

CLT

Roberta Lopes Medeiros

Daniela dos Santos Oliveira
Aline Melo da Silva

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO:
RUBRICA

VALOR – R$

Folha de pagamento

263.410,69

Material de Consumo

60.525,08

Pessoal, encargos e auxílios

118.284,19

Serviços de terceiros

136.207,38

Devoluções (Ref. 2014)

11.519,15

TOTAL

589.946,49
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11.1.4 PROGRAMA DE ARTE-EDUCAÇÃO E ARTE CULTURA NO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO.
As ações deste programa, além de proporcionar o acesso ao direito a arte e a
cultura a adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida de
internação no sistema socioeducativo, visam, por meio da arte-educação, apoiá-los
e incentivá-los a refletirem sobre as possibilidades de construção de novos projetos
de vida, bem como que possam despertar e reconhecer suas capacidades criativas.
Visam ainda, de forma articulada com o Sistema de Garantia de Direitos, o
enfrentamento a situações de violência ou violação de direitos que envolvem
adolescentes enquanto autores de ato infracional no cumprimento de medidas
socioeducativas.

11.1.4.1 PROJETO ARTEIROS
Projeto iniciado em agosto/2008 decorrente de convênio celebrado com a
Fundação CASA, órgão ligado à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da
Cidadania de São Paulo, e se propõe a proporcionar, por meio de atividades
artísticas e culturais, o acesso à arte-cultura aos adolescentes em conflito com a
lei que cumprem medida socioeducativa em regime de internação, nos Centros de
Atendimento da Fundação CASA.
O convênio teve duas prorrogações de 06 meses cada e, em julho de 2014, a
Fundação CASA publicou novo edital ao qual o CEDAP concorreu com um plano para
as 03 regiões onde já trabalhava e foi vencedor.
A proposta de trabalho consiste em oferecer aos adolescentes em conflito com a
lei um espaço de convivência grupal para, a partir da sensibilização em diferentes
linguagens artísticas, incentivar a reflexão de novos significados em suas vidas.
Pretende-se ainda que esse trabalho repercuta nas diferentes interações nos
Centros de Atendimento, entre agentes educacionais e adolescentes, adolescentes
e coordenação pedagógica e assim, sucessivamente, fazendo com que isto
contribua para se construir um novo jeito de ver e de se relacionar com os
adolescentes em conflito com a lei, conforme preconiza o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE).
Devido a um contingenciamento orçamentário de aproximadamente 40% no ano de
2015, que culminaram com diversas demissões, não houve a possibilidade de, a
partir de abril de 2015, realizar o projeto com as mesmas metas do primeiro
trimestre do ano. Uma das consequências foi que, o projeto que anteriormente
atendia 100% dos adolescentes internos, passou a desenvolver oficinas de artecultura apenas para 70% dos adolescentes.
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Público envolvido e Abrangência Territorial: Adolescentes e jovens em conflito
com a lei com medida socioeducativa de internação, de 26 Centros de
Atendimento da Fundação CASA, assim divididos:
- DRMC - Divisão Regional Metropolitana de Campinas: CAs Casa Campinas, Maestro
Carlos Gomes, Jequitibás e Andorinhas – Campinas; Laranjeiras - Mogi Mirim; Rio
Piracicaba - Piracicaba, Limeira e Morro Azul – Limeira.
- DR Litoral – CAs Guarujá; São Vicente; Santos; Mongaguá; Mauá; São Bernardo do
Campo I e II; Santo André I e II;
- DR Vale do Paraíba: CAs Tamoios – São José Campos, Jacareí, Taubaté; Lorena,
Guarulhos, Guayi – Guarulhos, Itaquá e Terra Nova - Itaquaquecetuba e Arujá.
Meta de Atendimento: 26 Centros de Atendimento, com 126 turmas de oficinas no
primeiro trimestre. A partir de abril realizamos no mínimo, 78 turmas de
oficinas/mês.
Público atendido: Iniciamos o ano atendendo 2.283 adolescentes (26 CAs) e
finalizamos o ano atendendo 1.203 adolescentes (26 CAs).
Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 21h30 nos CAs.
Participação do público envolvido: apesar da especificidade deste projeto, buscase a participação dos adolescentes, sempre que possível, por meio de consulta por
interesses de linguagens e realização de workshops prévios à introdução de novas
oficinas e na organização de algumas atividades.
- Avaliação feita pelos adolescentes junto aos AEs no final do ciclo, ainda de forma
assistemática.
Objetivo Geral: Proporcionar aos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de internação na Fundação CASA, acesso às atividades de artecultura, tendo a arte-educação como instrumento de enriquecimento do sujeito,
de valorização da expressão, de descoberta e ampliação de potencialidades
singulares e de acesso a bens culturais.
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Objetivo Específico 01: Propiciar aos adolescentes a vivência e experimentação das linguagens artísticas, por meio de oficinas
culturais, reconhecendo a capacidade criativa e valorando a produção artístico-cultural.
Macroatividades Realizadas
- Realização de oficinas culturais nos CAs com
as seguintes linguagens artísticas:

Principais Resultados
Quantitativos

Qualitativos

- 1.216 turmas de oficinas no
ano;

- Adolescentes descobrindo e reconhecendo novas capacidades e
habilidades;

- 17.443 vagas ocupadas.

- Adolescentes se reconhecendo em suas produções e através delas
pertencentes a diversos universos culturais;



Capoeira



Música – Ritmos Brasileiros



Dança de Rua - Hip Hop



Literatura



Rap – Hip Hop

-Rotatividade da equipe de gestão/pedagógica dos CAs exige um constante
recomeço no entendimento da proposta de Arte e Cultura;



Teatro

- Dificuldade de compreensão da Arte Cultura enquanto direito;



Grafite



Artes Plásticas

- Prevalência das questões da segurança em detrimento das ações
pedagógicas.

- Relatos de adolescentes demonstrando que as atividades propiciam a
humanização da medida socioeducativa;

- Realização de programação diferenciada nos
períodos de férias (julho/janeiro) com
ampliação das oficinas das linguagens já
ofertadas.

-15
oficinas
ofertadas,
atendendo 165 adolescentes.

- Planejamento, organização e realização: das
Mostras Regionais: DRMC; DRL e DRVP;

- MUSICASA: 06 adolescentes
participantes e 180 pessoas de
público.

- Festival de Música: MUSICASA – 22 e 23 de set.
- Mostra Regional: DRMC 24/06 e DRL 18/11.

- Melhora da estima;
- Descoberta de potencialidades para as artes;
- Qualificação do espaço de férias escolares.
- Contribui para a desmistificação do estigma social em relação aos
adolescentes em conflito com a lei.
- Melhora nas relações e fortalecimento dos vínculos familiares.

-DRMC: 40 adolescentes e 60
pessoas de público.
- DRL: 52 adolescentes e 45
pessoas de público.

- Planejamento, organização e realização: das
Mostras Regionais: DRMC; DRL e DRVP;

- MUSICASA: 08 adolescentes
participantes e 180 pessoas de

- Contribui para a desmistificação do estigma social em relação aos
adolescentes em conflito com a lei.

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320.
Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br

70

- Festival de Música: MUSICASA – 22 e 23 de set.
- Mostra Regional: DRMC 24/06 e DRL 18/11.

público.
-DRMC: 40 adolescentes e 60
pessoas de público.
- DRL: 52 adolescentes e 45
pessoas de público.

- Melhora nas relações e fortalecimento dos vínculos familiares.

Objetivo Específico 02: Contribuir para a construção do processo socioeducativo na medida de internação, por meio da presença e da
interação cotidiana no espaço dessa medida.
Macroatividades Realizadas
- Planejamento, organização e realização de
Mostras Regionais, festivais de músicas e
atividades externas.

Principais Resultados
Quantitativos
- 122 eventos no ano;
2.344
participantes;

adolescentes

- 1.760 público externo.
- Participação em reuniões de monitoramento
com a Gerência de Arte Cultura, DRs, CAs entre
outros.
- Denúncias de práticas de violações de direitos
observadas nos CAS.

Qualitativos
- Mudanças nas equipes dos CAs/DRMC após as denúncias, inclusive de
direção.
- Percepção de piora nas relações das equipes dos CAs com os adolescentes,
após o corte orçamentário.
- Contribuição positiva do assessor de comunicação na divulgação das ações
do projeto;
- Ausência de propostas complementares às oficinas;
- Prejuízo da qualidade das atividades oferecidas com o corte orçamentário e
diminuição da equipe de CR e AEs;
- Melhora da autoestima dos adolescentes;
- Descoberta, pelos adolescentes, de potencialidades para as artes.
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Objetivo Específico 03: Buscar o aperfeiçoamento contínuo das ações de arte-cultura, por meio de um processo sistemático de reflexão
e avaliação que envolva os profissionais do CEDAP, dos CAs e os próprios adolescentes participantes, bem como publicizar e discutir
com outros atores da sociedade a experiência acumulada.
Macroatividades Realizadas
- Realização de Encontros Formativos mensais
com os AEs sobre as seguintes temáticas:











Avaliações / Reordenamento das Ações /
Planejamentos
Sarau Literário
Visita a Bienal de Artes SESC Campinas
Visita a Bienal do Grafite SP
Seminário “Chega de Violência” –Atelie
Escola
Palestra Redução de Danos
Mostra do Filme “De Cabeça Erguida”
(CENPEC e Ação Educativa)
Cine Debate – “Juventudes e Violências”
Mostra Regional DRL
Confraternização

- Reunião mensal de equipe (supervisão,
orientação técnica e formação) entre os CRs e
os AEs.
- Realização de reuniões sistemáticas com os
CPs dos CAs.

Principais Resultados
Quantitativos
- Realização de 11 EF, com
diferentes temáticas;
23
arte-educadores
participantes, em média.

Qualitativos
- Contribuiu com o aumento de repertório técnico dos arte-educadores.
- Melhora no desenvolvimento das oficinas nos CAs e consequente
envolvimento dos adolescentes com o trabalho ofertado;
- Estimulou a atualização do repertório técnico dos AEs, assim como
reafirmou as práticas pedagógicas.
-

- xxx reuniões realizadas.

- Melhora na compreensão dos AEs sobre a medida socioeducativa, questões
das adolescências, violências, entre outras.
- Fortalecimento do trabalho da Arte e Cultura na FC.
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Principais atividades de gestão do projeto:
Principais Resultados

Atividades Realizadas

Quantitativos

Qualitativos

01) Reunião de Coordenação: com a Coordenação
Geral / Administrativa

1) 05 reuniões e 04 profissionais
envolvidos em média;

02) Reuniões de Coordenação = Técnica e Regional

02) 48 reuniões e 06 profissionais
envolvidos, em média;

03) Encontros individuais da CT com os CRs

3) 63 encontros e 02 participantes,
em média.

04) Visitas aos CAs pelos CRs e CT;

4) 453 visitas realizadas e 05
profissionais
do
projetos
envolvidos;

05) Reuniões de supervisão com os arteeducadores

5) 97 reuniões realizadas pelos 04
CRs e com 04 participantes em
média em cada equipe;

- Maior compreensão da coordenação técnica sobre o desenvolvimento
do projeto;
- Possibilitou de tomada de decisões coletivas;
- Possibilitou troca de experiências entre os CRs;
- Garantia de espaço de formação para os CRs.
- Possibilitou individualizar as dificuldades de cada CR dando mais
qualidade na orientação;
- É o principal instrumento de gestão do CRs junto às suas equipes
permitem: subsidiar os AEs desde a distribuição e uso de material nas
oficinas até na compreensão das relações nos CAs.
- Reuniões possibilitaram melhoria da prática nas oficinas; resolução
de situações de conflito na relação dos AEs com os CAs.
- Observa-se melhora na comunicação com a GAC;
- Os CRs mais apropriados do espaço de monitoramento;

06) Reuniões com as DRs

6) 34 reuniões, 04 profissionais do
CEDAP envolvidos, em média.

07) Reuniões de monitoramento com a GAC

7) 02 reuniões realizadas com 04
participantes em média;
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Principais Atividades de Formação da Equipe
Atividades Realizadas
- Realização de Encontros Formativos no CEDAP;

Principais Resultados
Quantitativos
- 11 encontros
realizados;
- 27 participantes em
média;

Qualitativos
- Os profissionais do projeto já se percebendo profissionais do CEDAP;
Profissionais se tornando formadores no projeto, principalmente em relação
aos novos profissionais;
- Profissionais assumindo outras funções no CEDAP;
- Mudança de postura quanto à visão sobre a realidade do espaço onde
atuam;

- Reuniões de Supervisão com os Arte-educadores.

- 97 reuniões ano
(individuais e em grupo).

- Encaminhamento das ações pertinentes a cd CA de forma mais assertiva.
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Recursos Humanos Envolvidos:
Nome

Função

Formação

CH

Vínculo

Semanal
Edith Ap. Bortolozo/Lívia
Nazatto

Coord. Geral

Superior Completo

25h00

CLT

Adriana Giraldi Nery

Coord Técnica

Superior Completo

40h00

CLT

Daiane Silva Begalli

Coord. Adm.

Superior Completo

30h00

CLT

Marcos Lourenço Chabes

Coord. Regional

Superior Completo

40h00

CLT

Marcos Vinícius V. de Souza

Coord. Regional

Superior Completo

40h00

CLT

Douglas R. Negreiros Molinari

Coord. Regional

Superior Completo

40h00

CLT

Giselle Dainesi

Coord. Regional

Superior Completo

40h00

CLT

Liniker Giamarim Batista

Coord. Regional

Superior Completo

40h00

CLT

23 Arte-educadores.

Arte Educadores.

Diversificado

Limitado a
100hs

CLT

Flavia Santos de Oliveira

Analista de RH Sr.

Superior Completo

40h00

CLT

Celso Gualter de Carvalho

Analista Financ. Sr.

Técnico

40h00

CLT

Ilma Rodrigues da Silva

Assist Adm. Compras

Ensino Médio

40h00

CLT

Adriana Jacintho

Anal. Financeiro Jr

Superior
Incompleto

40h00

CLT

Elizangela de Souza

Assistente Adm. RH

Ensino Médio
Compl

40h00

CLT

Jacqueline da Rocha

Assistente Financeiro

Superior Completo

40h00

CLT

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO:
RUBRICA
Recursos Humanos (Folha de
pagamento, encargos e
benefícios)
Despesas Diretas e Indiretas
(Material de consumo e
serviços)
TOTAL

VALOR – R$
1.604.826,68
457.215,92

2.062.042,60
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11.1.5 PROGRAMA PARA O DESENV0LVIMENTO INSTITUCIONAL
Tem como propósito o desenvolvimento de estratégias de fortalecimento
institucional, tanto no que diz respeito aos aspectos técnicos e organizacionais,
quanto à relação interinstitucional com outras Organizações de Campinas e região,
bem como em âmbito estadual e nacional, com vistas à melhoria das condições de
sustentabilidade política, técnica, financeira e institucional.
Constitui-se de dois eixos de ação: fortalecimento da atuação técnica e articulação
interinstitucional.
Público envolvido:
Interno: equipe técnica, diretoria executiva, associados e usuários.
Externo: organizações e movimentos sociais de Campinas e região e também em
âmbito estadual e nacional.
Estratégias de ação:
Eixo Fortalecimento da Atuação Técnica e Organizacional:
Visa fortalecer a atuação técnica institucional no atendimento e enfrentamento
aos diferentes fenômenos e com as questões sociais com as quais a Organização
trabalha, na defesa dos direitos humanos, bem como contribuir com a formação de
profissionais para o trabalho social, embasada nos princípios da Educação Popular.
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Objetivos Trabalhados:
1)Desenvolver a qualificação continuada das equipes de trabalho.
Atividades Realizadas
1)Realização, pelo CEDAP, de encontros formativos para todos os profissionais da sede Campinas, sobre os temas: Drogas e Redução de Danos;
2)Realização, pelo CEDAP, de supervisão técnica às equipes dos projetos Ateliê Escola – Convivência e Arte e Firmeza;
3) Participação em capacitações proporcionadas pela PMC/SMCAIS
4) Capacitações realizadas pelo SENAC – Programa Mesa Brasil;
5) Capacitações realizadas pela FEAC – Gestão no Terceiro Setor: Econômico/Financeira; Recursos Humanos; Comunicação e Marketing e
Operações; - Juventude: uma Política em Construção; - Governança e Prestações de Contas, - MROSC;
6) Capacitação da equipe da área administrativa/financeira: Participação do GRHUPEC – grupo de RH;
7) Capacitação ABONG: Gestão democrática e transparência.

2)Aprimorar e diversificar os instrumentos de sistematização do trabalho.
Atividades Realizadas
1) Realização de avaliação de todos os projetos;
2) Realização de relatórios de monitoramento de todos os projetos e do relatório institucional anual;
3) Finalização de Pesquisa e realização de um Seminário – Ateliê Escola – Convivência e Arte;
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3)Ampliar os espaços e as estratégias para troca de experiências entre os projetos, integração das equipes e
de questões institucionais.

processamento

Atividades Realizadas
1) Troca entre as equipes das avaliações/2014 e da execução orçamentária institucional/2014 e do orçamento/2015;
2) Ações conjuntas entre os projetos: Arteiros, Ateliê Escola e Firmeza; ACESSUAS e Centro de Convivência do Campina Grande; Firmeza e
equipe do Campina Grande: 18 de Maio e Passeio;
3) Formações realizadas pelo Arteiros para toda a equipe durante os Encontrões;
4) Realização de eventos envolvendo todos os funcionários: Festas Juninas – Campina Grande e Centro e confraternização no final do ano.

4)Elaborar e implementar o Plano de Cargos e Salários.
Atividades Realizadas
1) Aprimoramento do portfólio do Plano de Cargos e Salários.

5)Elaboração e implementação de Plano de Captação de Recursos.
Atividades Realizadas
1)Reorganização do Grupo de Trabalho e elaboração de Plano de Captação, que priorizou as seguintes estratégias:
- Nota Fiscal Paulista; Prestação de Serviços de Assessoria Técnica; Eventos: Pizza;
Atingiu o objetivo previsto para captação em 2015, com exceção da reserva técnica orçamentária necessária.
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6)Ampliar as ações para dar maior transparência institucional.
Atividades Realizadas
1) Publicação do balanço e parecer da auditoria em jornal de grande circulação (obrigação legal);
2) Publicação no site institucional do Relatório de Atividades de 2014 e Demonstrativos Financeiros de 2010 a 2014.

7)Diagnóstico do acervo e elaboração de projeto para a dinamização da Biblioteca e Videoteca.
Atividades Realizadas
1) Revisão do acervo da biblioteca, com aquisição (por doação) de novos livros e arquivamento de livros com conceitos obsoletos.

Eixo Articulação Interinstitucional
Objetivos Trabalhados:
1) Realização de encontros e debates com o propósito de discutir temas de interesse das ONGs.
2) Contribuir para a formação de redes e articulação das organizações da sociedade civil, com vistas à proposição,
implementação e controle das políticas públicas.
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Atividades Realizadas
1) Participação em grupo trans-setorial de Limeira para a discussão da questão do adolescente egresso das medidas socioeducativa;
2) Participação no grupo de trabalho facilitado pela FEAC para discutir Juventude: Uma Política em Construção;
3) Participação no Integra-Redes – SENAC Campinas (1º semestre);
4) Participação em 02 seminários organizados pela FEAC para discussão sobre o Marco Regulatório da Sociedade Civil;

5) Participação ativa no movimento de mobilização de OSCs para discutir com a gestão pública os editais de cofinanciamento de
2016, no espaço do CMAS;
6) Difusão de informações sobre temas de interesse das OSCs via facebook e site;
7) OSC propositora das reuniões iniciais sobre a redução da maioridade penal que resultou no “Movimento Frente Campinas Contra a
Redução da Maioridade Penal”.

3) Comunicação Institucional: (realizar a manutenção do website atualizada e reeditar os boletins eletrônicos).
Atividades Realizadas
1) Elaboração de textos, releases mensais e notícias;
2) News letters mensais;
3)Atualização/gerenciamento do site do CEDAP e atendimento a contatos "via site“;
4) Atendimento a demandas de comunicação interna, demandas de comunicação de equipes dos projetos;
5) Participação em cursos, reuniões institucionais, eventos de interesse do CEDAP;
6) Gerenciamento/atualização das páginas de redes sociais (Facebook) e blogs (Ateliê Escola).
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4)Participar dos Conselhos e de outras instâncias de formulação, coordenação e controle de políticas públicas do município.
Atividades Realizadas
1) Representação e participação do colegiado do CMDCA - suplência;
2) Participação CMAS – Comissão de Política e Legislação;
3) Participação em Comissões do CMDCA – Comissões PSB, MSE e VDCCA;
4) Participação de reuniões no CREAS/ Intersetoriais (NO);
5) Encontros/FEAC – políticas para a juventude;
6) Participação no GT de Reordenamento do Serviço de Fortalecimento de Vínculos – Noro e Central;
7) Participação do GT para elaboração do Plano Municipal Decenal de Medidas Socioeducativas.

5)Manter articulação em redes no âmbito municipal, estadual e nacional.
Atividades Realizadas
1) Participação em encontros com parceiras da Fundação CASA nas ações de arte e cultura com vistas a discutir o projeto de arte e cultura
aos adolescentes que cumprem medida de internação na Fundação CASA:
2) Realização de reunião com representantes da SEDS, Fundação CASA, Instituto Sou da Paz e CEDAP, para discussão sobre o projeto Ateliê
Escola e o atendimento e a atenção ofertadas especificamente para o adolescente e jovem egresso de medida socioeducativa dentro da
política da Assistência Social no Estado de São Paulo.

Campinas, abril de 2016. Lívia Nazatto
Coordenadora Geral

Terrence Edward Hill
Presidente
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12. REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
Ateliê Escola – Convivência e Arte
Passeio Sesc Bertioga

Oficina de Pipas - Taquaral
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Encontro de Famílias

Rua Barbosa da Cunha, nº 930, Jdm Guanabara, Campinas - SP – Brasil - CEP 13073-320.
Fone/Fax: (19) 3235.1800 / 3231.5644 - E-mail: cedap@cedap.org.br - Site: www.cedap.org.br

83

Projeto Firmeza

Intervenção Urbana: Lambe-lambe, mobilização contra a redução da maioridade penal

Oficina de Grafite
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Atividades com crianças

Oficinas de arte-educação
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Bienal do Grafitti, SESC

Intervenção Urbana: Grafitti com o Projeto Circolando com tema “Contra Abuso e
Exploração Sexual”
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Projeto Arteiros
Evento de Hip Hop - Encerramento de ciclo CASA Limeira
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Encontro Formativo com adolescentes do CASA Campinas – Julho/2015
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Lançamento CD "Essa é a Nossa Voz" e "Palavra sobre os muros" no CASA Lorena

Encontro Formativo – Agosto/2015
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Espaço Campina Grande
Atividade Dia do Índio

Oficina de Informática
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Apresentação na Escola Antônio Mobili

Festa da Páscoa
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CEDAP & Comunidade
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Festa de encerramento no Clube Santa Clara do Lago
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