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Relatório de Execução do Objeto - Período de julho a setembro de 2021.

1. Identificação:
1.1.

Nome Da Organização Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada
Conceição (SSPCIC).

1.2. Endereço: Rua João Eduardo Mac-Knight, Nº 535.
1.3. Bairro: Pq. Zabani, 1.4. Cep: CEP: 13.450-000 1.5. Fones: (19) 3457-8478
1.6. E-mail: servicosocialpc@gmail.com
1.7. Número Do Termo de Colaboração: Nº 17\2020.

2. Público Alvo:
Mulheres acima de 18 anos ou arrimo de família, em situação de violência,
acompanhadas ou não de seus filhos.
2.1. Área de Atuação ou Serviço de Proteção Social: Assistência Social: Serviço de
Proteção Social de Alta Complexidade
2.2. Nome do Projeto: Recanto Vida
2.3. Objetivo do Projeto:
Parceria para execução de serviço em regime de mútua cooperação, de
Serviço de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional Provisório para Mulheres
em situação de Violência acompanhada ou não de seus filhos e/ou dependentes.
2.4. Capacidade De Atendimento No Projeto Ou Serviço:
Atender até 06 mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de
seus filhos.
2.5. Número Da Meta do Termo de Referência
Atender até 06 mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de
seus filhos.
2.6. Número De Usuários Atendidos de janeiro a março de 2021.
Mês

Jul

Ago

Set

Total mulheres

05

07

07

Nº de filhos

06

11

11

Total

11

18

18

3. Representante Legal: presidente: Luiz Roberto Gatto.
3.1. Técnico responsável: Iraci Virgínia Gomes.

1

SERVIÇO SOCIAL
EM PROMOÇÃO DA CIDADANIA
IMACULADA CONCEIÇÃO

Serviço Social Em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição
CNPJ 05.871.848/0001-00

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE CADA SERVIÇO OU PROJETO EXECUTADO:
Os objetivos propostos no plano: Acolher provisoriamente mulheres em
situação de violência, juntamente com seus filhos e/ou dependentes, garantindo a
proteção integral, de modo a contribuir para a prevenção do agravamento de
situação de vulnerabilidade e risco, promovendo o acesso aos Serviços e Benefícios
da Rede Socioassistencial, ao Sistema de Justiça e às demais Políticas Públicas
Setoriais.
Conforme registros apresentados no item 2.6, demonstramos que os objetivos
e metas foram atingidos quanto ao número de mulheres acolhidas e seus filhos.
O serviço é desenvolvido no acolhimento pela equipe competente que as
acolhem quando chegam ouvindo-as, sendo que geralmente chegam depois de
muito tempo de atendimento em delegacia, e ou hospital, lhe é oferecido
alimentação, kit de higiene e um quarto específico para se acomodar. A maior parte
dos acolhimentos foram encaminhados pelo Conselho tutelar com boletins de
ocorrência realizado de forma online diminuindo o tempo de espera. É apresentado
os instrumentais (termo de sigilo, a rotina e as regras da casa) para o início da
convivência no acolhimento construindo e exercendo direitos e deveres, em reunião
com as técnicas.
4.1. Atividades realizadas durante o terceiro trimestre de 2021:
Foram trabalhadas durante o trimestre as seguintes temáticas com as mulheres
acolhidas:

4.1.2 Atividades temáticas
Atividades com as abrigadas em 2021
12/07/2021 – Projeto de vida, o poder do hábito – 07 participantes
19/07/2021 – “Veja como se conhecer melhor”, música: “O peso do mundo” – 06
participantes
26/07/2021 – Estratégia, planejamento e flexibilidade/ Planejar, escolher e abdicar/
Como manter o foco e atingir seus objetivos – 07 participantes
09/08/2021 – História da Maria da Penha e a criação da lei – 07 participantes
30/08/2021 – Roda da vida – 06 participantes
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06/07/2021 – A importância da avaliação do projeto de vida/ Dinâmica dos pés e a
música “Roda da Vida” - 05 participantes
09/08/2021 – Roda de conversa sobre a Conferência da Assistência Social, o eixo 5
e a escolha da representante delas – 07 participantes
17/08/2021 – Discussão sobre a Conferência e pré Conferência da Assistência
Social – 04 participantes
13/09/2021 – Entrega de cadernos para projeto de vida – 08 participantes
20/09/2021 – Violência doméstica: Por que elas não vão embora? – 06 participantes

4.1.3 Filmes trabalhados com as abrigadas durante o trimestre
Cinderela
Patch Adams: O amor é contagioso
4.1.4- Reunião com as abrigadas
05/07/2021: 06 participantes – Discussão sobre restrição social e novas formas de
higienização devido a Covid.
02/08/2021: 06 participantes - Orientações e trabalhos com conflitos internos.
23/08/2021: 07 participantes – Chegada de uma nova abrigada/ discutir disciplinas
(dificuldade com escala de limpeza).
13/09/2021: 08 participantes – Retomada e esclarecimento das atividades da casa e
agenda das abrigadas.
4.1.5- Atividades Intergeracional: crianças e profissionais.
01/07/2021: Atividade ao ar livre – Parque Tom Leite
05/07/2021: Filme “Croods”
06/07/2021: Cuidados especiais de higiene capilar com mães e filhos
07/07/2021: Reforço, produção de texto e pintura
12/07/2021: Filme “Viúva Negra”
13/07/2021: Brincadeiras com jogos de memória
16/07/2021: Filme “Trools 2”
19/07/2021: Filme “Quarto de guerra”
22/07/2021: Recreação e pintura
26/07/2021: Filme “Croods 2”
27/07/2021: Jogos de xadrez e instrução de higiene pessoal (banho)
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28/07/2021: Atividade livre
02/08/2021: Filme “Croods 2” continuação
03/08/2021: Desenho e pintura
04/08/2021: Reforço de produção de texto
09/08/2021: Filme “O extraordinário”
10/08/2021: Brincadeiras com legos e bolas
11/08/2021: Atividades ao ar livre – Parque Tom Leite (com mães e filhos)
12/08/2021: Orientação a banho e alimentação
17/08/2021: Leitura com mães e filhos – Livro: “Histórias duendais”
19/08/2021: Brincadeiras com legos e atividade ao ar livre – Parque Tom Leite
24/08/2021: Orientação a higiene capilar (piolhos)
26/08/2021: Brincadeiras livres no quintal
30/08/2021: Filme “Procurando Nemo”
02/09/2021: Fabricação de massinha de modelar junto com as crianças e utilização
06/09/2021: Limpeza e organização do quarto junto com os filhos para acolher a
mãe e a recém nascida / Filme “Laços turma da Mônica”
13/09/2021: Massinhas de modelar / Filme “Raya e o último dragão”
14/09/2021: Brincadeiras com lego, tabuleiros e quebra- cabeças
15/09/2021: Brincadeira com massinhas, desenhos e pinturas
16/09/2021: Brincadeira com as crianças menores de amoeba
4.1.6- Atividades que se estendem à rede municipal



01 reunião no Conselho tutelar para discutir caso de uma abrigada

 20 contatos telefônicos com o Conselho tutelar para orientações e discussões
de casos de famílias abrigadas


04 contatos com a DDM

 01 audiência preliminar online com uma abrigada


05 acompanhamentos iniciais na OAB



02 encaminhamentos e acompanhamentos presenciais com o CREAS

 24 contatos telefônicos com o CREAS


01 esclarecimento ao CRAS
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02 encaminhamentos, agendamento e acompanhamento para documentação



(RG e Certidão de nascimento) para o cartório e Poupatempo
06 acompanhamentos para saúde por família (UBS)



 04 abrigadas vacinadas contra a covid e 01 adolescente vacinado contra a
covid
05 encaminhamento para transferências escolares e creches para as



crianças, sendo 02 para escola estadual
 05 pedidos de transporte escolar para as crianças


08 crianças acompanhadas em atividades escolares



01 discussão de caso no CAPS AD

 02 acompanhamentos em consultas no CAPS
 02

contatos

telefônicos

com

o

CAPS

para

esclarecimento

de

acompanhamentos de abrigadas
 02 acompanhamentos na Saúde da Mulher
4.1.7- Atividades que focaram no fortalecimento de vinculo familiar externo
Contato com as famílias extensas das abrigadas por telefone e/ou visita
domiciliar a partir da disponibilidade da mulher e da família possibilitando quando
necessário alguns encaminhamentos para a rede. A equipe técnica constata o
vínculo em diálogo com a abrigada e realiza a aproximação.
4.2- Indicadores de Avaliação e Monitoramento: Os resultados são os seguintes:
Meta

Meio
de
verificação
Relatórios

Foram realizados 09 prontuários e alimentados de

alimentá-lo

individuais

acordo com a demanda de cada abrigada.

Identificar a existência de

Registros

A equipe pontuou 05 ocorrências com intervenção entre

conflitos

de

equipe e acolhida envolvida construindo melhor formas

ocorrências

de solucionar.

das

Reuniões

A equipe realizou 02 reuniões, para acompanhamentos

com

de

específicos.

Fazer

Verificar

prontuário

demanda

abrigadas

e

acompanhamento

equipe

Resultado

C.R.V.

sistemático
Verificar o processo de

Ficha

de

evolução das abrigadas

evolução/

05 mulheres apresentaram um processo de evolução,
incluindo a forma de pensar, agir, conquista por
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Termo

de

empregos informais e outros. 09 mulheres assinaram o

e

termo de sigilo e proteção, mesmo com resistência de

sigilo
proteção

algumas.

Ter acesso a horários e

Declaração

09 assinaram a declaração de saída, o que nos permitiu

locais

de saídas e

ter controle dos locais, horários e a finalidade das

retorno

saídas.

de

saídas

das

abrigadas
Saber

a

abrigada

opinião
quanto

da
sua

Ficha

de

06 preencheram a ficha de satisfação ao sair da casa

satisfação.

abrigo, o que nos ajudou, a saber, em que podemos

Reunião

melhorar nossos serviços. 2 reuniões por semana

em grupo

(segundas-feiras e sábados)

Construção

04

trabalho personalizado de

de

PIA/

reavaliação das metas com cada abrigada e seus filhos.

prevenção e construção

Projeto

de

Uma das atividades para fortalecer o PIA foi o projeto

da autonomia.

vida

de vida.

Buscar um ambiente com

Regras de

04- Abrigadas tiveram dificuldade de assumir as normas

qualidade e acolhimento

convivência

do abrigamento, gerando conflitos.

Rodas

Escuta e troca de experiências aconteciam nas rodas

estadia no abrigo

Fazer

um

Fazer

plano

escuta

de

e

de

planos

foram

alimentados

mensalmente

com

proporcionar um espaço

conversa,

de conversa e no cotidiano, estimuladas por alguma

para troca de experiência

Cozinha

profissional. Troca de saberes, beleza, alimentos,
dança,

músicas.

Tivemos

04

comemorações

de

aniversários, na qual houve interação. Continuamos
com o grupo de apoio semanal, também para trocas de
experiências.
Promover a preservação,

Contato

e

fortalecimento

ou

visita

a

restabelecimento

do

familiares

A visita e ou contato com o núcleo de família extensa
ocorreu com 04 acolhidas na busca de fortalecimento
de vinculo para retomada de sua vida com segurança e
autonomia.

vínculo e convívio familiar
05 foram acolhidas por famílias extensas no município
juntamente com seus filhos durante o trimestre.
Ajudar na inserção ou

Reinserção

reinserção ao mercado de

social

Em média\mês, 5 mulheres que participaram de cursos
profissionalizantes na costura. 03 conseguiram trabalho
informal, 01 com trabalho formal (CLT).

Formações

No contexto da pandemia reforçamos a prevenção de

trabalho e vida social
Levar conhecimento às
abrigadas a respeito de

contágio orientando as abrigadas quanto a higiene

temáticas sobre violência

restrição de saídas mesmo após receberem a primeira

doméstica

dose da vacina contra a Covid 19 quando estávamos na
fase vermelha. As temáticas relacionadas a violência
doméstica foram trabalhadas através de vídeos, leituras
e escritas. Com a média de 06 mulheres presentes
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semanalmente.
Orientar

à

abrigada

Contato

Conhecimento e acesso aos serviços: OAB, educação,

quanto

aos

serviços

com a rede

UBS, CAPS II, CAPS AD, CREAS, CRAS e Conselho

sociaoassitenciais

Tutelar. Para mulher e filhos quando houve demanda.

que

tem direito
Oferecer
reflexões

espaço

para

através

de

atividades dirigidas

Grupo

de

O grupo de apoio ocorre três vezes ao mês com

apoio

voluntárias do curso de Psicologia da PUC de

específico/

Campinas

Atividades

(simpatizantes da causa).

dirigidas

As atividades internas com vídeos, conversas informais

internas

durante o café, limpeza, preparação de refeições. São

e

advogadas/

assistente

social

sugeridas atividades extras a partir do que é discutido
nas formações ou atendimentos psicossociais.
Acolher

mulheres

Relatório

Foram acolhidas trimestre 09 mulheres e 14 crianças.

de

Ficaram

doméstica com ou sem

monitorame

abrigamento. Com isso, vivenciaram nesse período o

dependentes

nto

processo de se desvincular do ciclo da violência

sofrem

que

violência

protegidas

durante

seu

processo

de

doméstica.
Buscar

mais

BO/

Partindo do relato da mulher em conformidade do BO

conhecimento do caso de

contatos

100%, que destaca a caracterização da violência

cada abrigada e ajudá-las

com a rede

conforme o art 7º da Lei Maria da Penha, suas

com as demandas que

e estudo de

necessidades são atendidas, focando seus objetivos de

surgem

caso.

superação. O contato com a história de vida da mulher
também vem acrescentando no processo evolutivo as
demandas

a

serem

trabalhadas

no

processo

investigativo.
Fazer encaminhamentos

Documento

Em média foram 11 encaminhamentos (Secretaria da

e acompanhamento aos

s

educação municipal e escola estadual, CAPS, OAB,

serviços da rede quando

encaminha

couber.

mento

de

CREAS).

De acordo com os dados registrados no 4.2, o gráfico abaixo mostra:

Territorialidade julho a setembro de 2021
CRAS I - 1 mulher
CRAS II – 1mulher
CRAS III – 1
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CRAS V – 1 mulher
NAS Rotary - 1 mulher
NAS Jd. Europa - 1 mulher
NAS CSU - 2 mulheres
NAS Cidade Nova – 1 mulher

Territorialidade
2,5
2
1,5
1
0,5
0
CRAS I CRAS II CRAS III CRAS V

Abrigada

NAS NAS Jd.
Rotary Europa

Abrigada2

NAS
CSU

NAS
Cidade
Nova

Abrigada3

Crianças que acompanharam as mães: julho a setembro 2021
De o a 5 anos- 9 crianças
De 6 a 10 anos- 5 crianças

0 a 5 anos
6 a 12 anos
Crianças
Crianças

4.3. Reuniões mensais da equipe e com a Rede de atendimento:
Durante o trimestre houve 01 reunião de equipe (05/08) com as profissionais
do acolhimento, na qual fizemos o comunicado da Pré Conferência, colocamos a
metodologia do processo que a equipe técnica está fazendo com cada abrigada e
questões sobre a rotina da casa.
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No dia 18/08 tivemos uma reunião com a assistente social da ABE com a
abrigada para transferência de acolhimento.
No dia 30/08 tivemos uma reunião com o Conselho Tutelar para discutir o
caso de uma abrigada. 30/09 reunião com a rede (CREAS, CAPS, Conselho Tutelar)
para discussão do mesmo caso.
4.4. Participação da equipe em cursos, eventos externos e outros:
Conferência e pré conferência da Assistência Social municipal.

4.5. – DA ALIMENTAÇÃO
Em relação a alimentação da Casa Recanto Vida segue anexo o cardápio
utilizado para as refeições. Quando tem o grupo de apoio aos sábados é oferecido
lanche aos participantes feitos pelas próprias abrigadas.
No trimestre recebemos doações que enriqueceram o cardápio.

5. DEMANDA NÃO ATENDIDA:
5.1. Número de pessoas não atendidas:
Julho/2021

Agosto/2021

Setembro/2021

00

01

00

6. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO:
6.1. Quadro de funcionários: (função, quantidade, regime de contratação, carga
horária):
Profissional

Quantidade

Regime
Contratação
RPA

de

Carga
semanal

horária

Coordenadora\Ass Social

01

44

Psicóloga

01

RPA

30

Aux. educadora\Cuidadora

03

CLT

44

Educadora\Cuidadora

01

CLT

44

Assistente Administrativo

01

CLT

40

6.2. Quadro de voluntários: (função, quantidade, carga horaria).
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03

Regime de
Contratação
Voluntaria

Carga horária
semanal
06

01
01
02
02

Voluntaria
Voluntario
Voluntarias
Voluntarias

44
5 horas
08 horas
8 horas mês.

Profissional

Quantidade

Estagiárias Serviço
social\psicologia
Aux. Educadora
Motorista
Oficineiros: artesã e
costura
Aux.
Educadora (durante
a formação mensal das
profissionais)

7. FONTES DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADOS NO PROJETO OU SERVIÇO:
Próprio

Municipal

Estadual

R$

8- INFRAESTRUTURA: (imóvel, acessibilidade, equipamentos permanentes que
são utilizados pelo Serviço e ou Projeto): ver anexo

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Foram acolhidas neste trimestre, 09 mulheres e 14 crianças/
adolescentes. A situação das acolhidas está mais exigente uma vez que a pandemia
tem acirrado muito a busca de geração de renda e emprego. Percebemos que o
resultado do trabalho deste trimestre teve uma evolução significativa devido a
permanência de um tempo e número maior de abrigadas na casa. Elas têm
demonstrado crescimento no processo pedagógico elaborado pela equipe técnica
conforme as atividades do 4.1.2. Ressaltamos a verbalização de situações
vivenciadas por elas, as quais contribuíram para que tomassem contato com suas
próprias histórias de violência. As partilhas dos passos dados estimularam as
demais a pensarem em novas possibilidades. Constatamos também que o entrave
maior na situação dessas abrigadas após um período sem a vivencia de alguns tipos
de violência doméstica, a violência patrimonial foi a mais desafiadora e evidente no
trabalho realizado por encontrarem dificuldade em empregos formais, não
resgatarem seus bens móveis, pela lentidão nos processos na OAB.
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Ressaltamos neste trimestre a presença de uma criança autista que vem nos
desafiando no trabalho interno por demandar alguém especializado na área e a falta
de escola presencial e outras atividades suspensas nos demandando bastante
tempo com ele. O trabalho procurou inclui-la nas atividades realizadas junto às
outras crianças respeitando suas limitações. Com o retorno a escola na modalidade
presencial (alguns em tempo reduzido), tendo contato com outras crianças
percebemos um maior desenvolvimento nas suas relações no abrigo. A ida com os
filhos para a escola foi um facilitador para aproximar as mães.
Contamos com o trabalho voluntário de uma advogada que orientou algumas
abrigadas em suas dúvidas diante de algumas questões pontuais.
Nesse trimestre foram encaminhadas duas mulheres pela DDM que passaram
pela experiência de viver em situação de rua e percebemos a dificuldade que
tiveram em aderir à proposta de abrigamento devido terem como uma das causas,
dependência de substâncias psicoativas e não conseguirem ficar sem as mesmas.
Outra dificuldade é a restrição social devido ao termo de sigilo inerente ao abrigo.
Nesse trimestre acolhemos famílias com muitos membros por um longo
período, sem escola presencial e integral para as crianças, sendo a casa pequena
para esse público. E com a restrição social geraram-se mais conflitos internos entre
mães e filhos, entre abrigadas, entre as crianças nos demandando um maior número
de intervenções.
Surgiram alguns casos pontuais, no qual precisamos fazer reuniões
específicas com a rede envolvendo na maioria das vezes o Conselho tutelar,
CREAS, CAPS. Esses casos com demandas levantadas pela equipe técnica
envolviam saúde mental e dificultava o processo pedagógico da abrigada, o que nos
levou a buscar esclarecimento junto ao CAPS e as devidas famílias.
Os desligamentos nesse trimestre foram desafiadores tendo em vista a falta
de recursos financeiros para conquistar sua independência. Sendo que quatro das
abrigadas desligadas decidiram ir para a casa de familiares. Uma delas recebeu o
auxílio do aluguel social, uma outra família foi para o acolhimento familiar (ABE),
uma das abrigadas voltou com seu antigo companheiro e outra decidiu retornar para
sua situação anterior de rua.
Concluímos que os objetivos foram alcançados. Destacamos alguns desafios
referentes a longos processo violentos e suas consequências sofridos pelas
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mulheres e se estendendo a seus dependentes, que necessitam de intervenções
psicoterapêuticas e que o município não responde a demanda. Um grande desafio
foi possibilitar uma qualificação adequada para o mercado de trabalho devido a
baixa escolaridade, falta de experiência comprovada em carteira e pendências na
documentação. Vimos a importância do contato com as famílias extensas para o
fortalecimento de vínculo, conhecimento da história de vida das abrigadas e
perceber as forças presentes nesta relação. A preparação para a pré conferência foi
um momento de partilha e conhecimento entre as abrigadas e profissionais da Casa
Recanto Vida. Durante as atividades domésticas na casa notamos que a interação
entre as próprias abrigadas e/ou/com as monitoras tem sido um fator importante de
acolhida da sua história de vida provocando uma maior empatia.

10. PERIODO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS: Tempo que as mulheres ficaram na
casa abrigo no trimestre.
Julho a Setembro de 2021
Nº

CPF

NOME

Idade

Data Início e saída

1

489.729.028-70

A.M.L.

22

16/08 a 23/09

1.1

L.H.M.P

03

16/08 a 23/09

1.2

.
R.E.M.P

01

1.3

.
A.L.L.B.

04

16/08 a 23/09

16/08 a 23/09

2

308.527.898-23

A.F.C.

37

09/09 a 10/09

3

139.639.668-31

C.A.N.S
.
N.D.L.A.

46

17/03 a 28/09

1

17/03 a 28/09

C.L.O.S.

48

05/04 a 20/09

W.N.S.

12

01/08 a 20/09

27

21/05 (em acolhimento)

5.1

E.C.R.C
.
A.H.F.C.

12

21/05 (em acolhimento)

5.2

T.V.R.C.

08

21/05 (em acolhimento)

5.3

A.H.R.C
.
Y.V.R.

03

21/05 (em acolhimento)

Dias

05/09 (em acolhimento)

3.1
4

167.935.688-76

4.1
5

5.4

437.000.458-67
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425.449.758-06

E.F.G.G
.
K.L.G.S.

27

09/08 a 10/08

02

09/08 a 10/08

28

03/02 a 18/08

7.1

M.D.B.A
.
J.G.B.A.

11

03/02/ a 18/08

7.2

L.G.B.A.

07

03/02 a 18/08

6.1
7

416.910.188-94

8

237.117.288-51

T.O.B.P.

44

13/07 a 11/09

9

241.403.968-06

V.C.S.

22

09/09 a 22/09

9.1

L.V.S.S.

03

09/09 a 22/09

9.2

I.C.S.

02

09/09 a 22/09

11. Cardápio da Casa Recanto Vida
Domingo: Arroz Branco – Feijão com Linguiça – Salada de Legumes com Maionese – Frango Assado;
Domingo: Lasanha de Carne Moída com Abobrinhas - Salada de Folhas;
Domingo: Arroz de Forno -

Carne de Panela – Farofa – Salada de Folhas;

Domingo: Feijoada – Salada de Folhas;
Domingo: Macarronada com Mussarella e Presunto– Linguiça Assada – Salada de Folhas;
Sábado: Arroz Branco – Kibe ao Forno com Cenoura e Batatas Doce Assadas;
Sábado: Arroz com Cenoura e Abóbora – Feijão – Frango – Salada de Folhas;
Sábado: Arroz Branco – Feijão – Legumes Cozidos com Carne – Salada de Repolho;
Sábado: Macarrão Alho e Óleo com Cenoura Ralada – Salada de Pepino com Tomates;
Sábado: Macarronada com Salsicha – Legumes Cozidos - Salada de Folhas;
Segunda: Arroz Branco – Feijão – Salada de Beterraba – Carne Moída com Batatas;
Segunda: Arroz com Cenoura – Feijão –Legumes - Carne de Porco Assada - Salada de Folhas;
Segunda: Arroz Branco – Feijão – Bife acebolado – Salada de Repolho;
Segunda: Arroz com Cenoura e Abóbora – Feijão – Salsichas ao molho - Salada de Folhas;
Segunda: Macarronada com Peito de Frango Desfiado e Cenoura - Salada de Folhas;
Terça: Arroz com Batata Doce – Feijão - Salada de Folhas;
Terça: Arroz Branco – Charuto – Salada de Pepinos;
Terça: Arroz com Milho – Feijão – Salada de Beterrabas – Salada de Folhas;
Terça: Arroz com Cenouras – Feijão – Torta de Frango – Salada de Folhas;
Terça: Macarronada com Carne Moída – Salada de Folhas
Quarta: Arroz Branco – Feijão – Almondegas – Batatas Fritas – Salada de Folhas;
Quarta: Arroz Branco – Salpicão - Salada de Folhas;
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Quarta: Arroz Branco – Feijão – Salada de Legumes – Salada de Folhas;
Quarta: Arroz Branco - Feijão – Berinjelas ao Forno – Bife – Salada de Folhas;
Quarta: Macarrão Alho e Óleo – Bolinho de Arroz - Salada de Folhas;
Quinta: Arroz Branco – Feijão - Torta de Legumes - Salada de Folhas;
Quinta: Arroz Branco – Feijão – Filé de Peixe Assado com Legumes - Salada de Folhas;
Quinta: Arroz Branco – Feijão – Farofa – Carne de Porco ao Molho;
Quinta: Arroz Branco – Feijão – Carne de Panela com Mandioca – Salada de Folhas;
Quinta: Macarronada com Linguiça e Legumes – Salada de Folhas;
Sexta: Arroz Branco – Feijão – Carne de Panela com Mandioca – Salada de Folhas;
Sexta: Arroz Branco – Feijão – Omelete – Salada de Folhas;
Sexta: Arroz com cenoura e abóbora – Feijão – Salada de Folhas;
Sexta: Galinhada – Salada de folhas;
Sexta: Macarrão Alho e Óleo – Frango assado – Salada de Folhas;
Observações
 Visando oferecer para todas as pessoas abrigadas, o mesmo cardápio, sem discriminação,
sugere-se que seja oferecido o mesmo cardápio no almoço e no jantar, (visto que algumas
mulheres e crianças poderão estar ausentes em algum horário de refeição).
 O cardápio pode ser mudado conforme as necessidades, principalmente na questão de dieta
alimentar quando necessário ou quanto tem intolerância alimentar.
 No jantar pode ser acrescentado sopas leves ou lanches.

Presidente da entidade
Luiz Roberto Gatto

Técnica da entidade:
Iraci Virgínia Gomes
CRESS: 37.791

Santa Barbara d´Oeste, SP, 15 de outubro de 2021.
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1- Anexo INFRAESTRUTURA
1.1- Bens Imóveis: O Serviço desenvolvido pela casa de acolhimento
dispõe de três (3) equipamentos:
1-Casa de Acolhida: Esta é alocada.
2- Sede: Ponto de referência e espaço de formação e qualificação de
curso na área da costura.
3- Casa Social: Onde acontece as reuniões de equipe e grupo de apoio
respeitando o distanciamento e uso de máscara e álcool em gel.

1.2

Descrição e quantificação dos ambientes disponíveis
1.2.1 Casa de acolhida

Casa Acolhimento
Quantidade
05 quartos

01 sala

01 cozinha

01 Sala de jantar\
refeitório

Equipamento/móveis disponíveis para o
desenvolvimento do serviço
Descrição 11 camas
03 berços
05 guarda-roupas
02 cômodas
05 ventiladores
01 carrinho de bebê
04 sofás
01 rack
01 televisão de led
01 conversor digital
01 mesa de centro
02 armários
01 fogão (5 bocas)
01 geladeira
01 micro-ondas
01 pia com gabinete
01 purificador de agua
eletrodomésticos
01 mesa
06 cadeiras
01 balcão

03 banheiros
01 área de serviço

01 máquina de lavar roupas
01 tanquinho
01 prateleira
01 armário com divisórias

16

SERVIÇO SOCIAL
EM PROMOÇÃO DA CIDADANIA
IMACULADA CONCEIÇÃO

Serviço Social Em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição
CNPJ 05.871.848/0001-00

01 área coberta
01 sofá
externa
01 mesa acoplada com 04 bancos
02 corredores externo 02 botijões de gás
01 dispensa para
produtos de limpeza
01 dispensa de
alimentos

Sala de
reunião\atendimento

01 prateleira
01 armário fechado
01 armário de parede
01 pia com gabinete
02 prateleiras
01 armário multiuso
01 criado mudo
02 escrivaninhas
01 mesa de plástico com 04 de cadeiras
02 guarda-roupas
09 cadeiras
01 notebook
01 monitor
01 prateleiras para livros
02 arquivo
01 armário para documento
01 armário de cozinha

1.2.2 Sede local secundário
Descrição

Equipamento/móveis disponíveis para o desenvolvimento
do serviço e quantificação dos ambientes disponíveis

Quantidade

Descrição –, oficina de costura.

Salão Térreo

12 máquinas de costura industrial
03 mesas com bancos acoplados
02 bebedouros
06 ventiladores de parede
01 mesa com 02 cadeiras
20 mesas para festa
60 cadeiras
01 estante
01 televisão
02 ventiladores de parede
01 caixa de som pequena
01 microfone
15 cadeiras escolares de madeira
01 social no salão superior
02 no salão térreo
02 computadores
01 notebook
01 impressora
01 telefone fixo
02 armários
02 arquivos de metal
01 ventilador

Salão Superior

Banheiros
Escritório
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01 prateleira
02 escrivaninhas
03 cadeiras
Copa

Cozinha

Dispensa

01 pia com gabinete
01 guarda-roupas
02 mesas
01 máquina de lavar
02 fogões industriais
02 fornos industriais
02 geladeiras
02 pias com gabinete
01 prateleira
01 mesa para 20 pessoas
20 cadeiras
01 armário embutido para utilitários
01 liquidificador industrial
01 guarda-roupas
01 prateleira
01 cômoda

1.2.3 Casa Social (local secundário de reunião) para grupo de apoio
Descrição e
quantificação dos
ambientes disponíveis
Quantidade

Equipamento/móveis disponíveis para o desenvolvimento
do serviço: aos sábados das 13h as 17 horas).

Sala 1

01 mesa
01 escrivaninha
01 bebedouro
01 armário
01 arquivo

Sala 2

Sala 3 (bazar)

Sala 4
Área externa coberta

Descrição –

04 prateleiras
02 armários
01 provador de roupas
02 mesas
02 armários
Onde funciona o bazar

Área externa coberta
(fundos) (grupo de
apoio)

03 ventiladores de parede
70 cadeiras
01 mesa grande
10 mesas pequenas de festa

Cozinha

01 geladeira
01 armário
01 fogão
01 pia com gabinete
01 na área externa
02 na área interna

Banheiros
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2 - Anexo fotos das atividades
1- Atividade na cozinha com as mães

2- Atividades festas de aniversário
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3- Atividades com mães e filhos.
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4- Encontros formativo com as abrigadas

5- Atividades com as Crianças.
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6- Atividade treinamento de costura

7- Acolhida da mãe e recém nascida

8- Grupo de apoio

9-Reunião da equipe
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