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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃOLARMATERNAL BOM PASTOR

PERíoDO: 01/12/2018 a 31/12/2018.

1. RESUMO DASAÇÕESDESENVOLVIDASPELAINSTITUiÇÃO, DURANTEO PERíODO,NO ÂMBITO DO PROJETO:

No mês de dezembro houve 03 acolhimentos, e 03 desacolhimentos, permanecendo no momento
03 crianças.

Foram realizados 86 atendimentos em Psicologia, 68 atendimentos de Serviço Social, 20
atendimentos em Pedagogia e 19 com Nutricionista.

Teve 02 atendimentos médicos/Pediátricos/Odontológicos.

Foi enviado ao Fórum 03 PIAs (Plano de Atendimento Individual).

2. OBJETIVOGERALDO PROJETOEOBJETODO CONVÊNIO:

OBJETIVOGERALDO PROJETO OBJETODO CONVÊNIO

Captar recurso para assegurar o acolhimento O presente Convênio tem por objeto estabelecer os

de até 15 crianças de Oa 12 anos incompletos, no procedimentos para a concessão de subvenção social

valor de R$3.620,67 (três mil seiscentos e vinte reais e fomentado por este Municipio à Associação Lar

sessenta e sete centavos) por vaga (criança), em Maternal Bom Pastor de forma à captar recurso para

situação de risco social e/ou pessoal, vítimas de assegurar o acolhimento de até lS crianças de Oa 12

negligência, abandono, situação de risco, abuso sexual, anos incompletos, no valor de R$3.620,67 (três mil

violência doméstica entre outros, sob medida de seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos)

proteção determinada pela Vara da Infóncia e do reais por vaga (criança), em situação de risco social

Juventude do Comarca de Balneário Camboriú. e/ou pessoal, vítimas de violência doméstica, sob

Promover a proteção integral das crianças, medida de proteção determinada pela Vara da Infância

trabalhando com absoluta prioridade no que tange sua e da Juventude desta Comarca de Balneário Camboriú.

mailto:larmaternalbompastor@gmail.com


integridade física, psíquica e moral, propiciando uma Com absoluta prioridade a proteção integral das

melhor qualidade de vida e resgatando sua auto. crianças, no que tange sua integridade física, psíquica e

estima, dignidade e cidadania. moral, propiciando uma melhor qualidade de vida e

resgatando sua autoestima, dignidade e cidadania.

Este objeto está em consonância com o Plano de

Trabalho, que passa a integrar este Convênio.

3. METAS/OBJETIVOS ESPEcrFICOS:

IMeta/Objetivo específico 01: inserir o primeiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano d

rabalho aprovado pelo CMDCA

N!! de N2 de Dificuldades encontradas
iEtap~/Atividade atendimentos atendimentos

Dados qualitativos

,prevista
previstos realizados

alcançados

Acolher e atender 15 15 íB -Acompanhamento na Tudo a contento.

crianças em chegada e na saída da

acolhimento criança;

institucional, na faixa
etária de O a 12 anos

.Acompanhamento das

incompletos,
crianças ao Fórum

proporcionando todas
(audiência familiar);

as necessidades -Acompanhamento escolar;
básicas essenciais ao

pleno .Comemoração dos

desenvolvimento e aniversariantes do mês;

crescimento infantil.
.Retorno ao seio familiar

biológico;

.Preparação para o
desligamento.

Meta/Objetivo específico 02: inserir o segundo objetivo específico/meta, conforme conta no Plano d

!Trabalho aprovado pelo CMDCA

Etapa/Atividade
N2 de Nº de

Dados qualitativos
Dificuldades encontradas

atendimentos atendimentos
prevista

previstos realizados
alcançados

Contribuir para a 15 3 -Acompanhamento da udo a contento.

prevenção do criança em atendimento

agravamento de especializado;

situações de



negligência, violência e -Grupos de irmão unidos;

ruptura de vínculos. -Atendimento psicossocial
com pais e familiares.

Meta/Objetivo específico 03: inserir o terceiro objetivo especifico/meta, conforme conta no Plano d

Trabalho aprovado pelo CMDCA

Etapa/Atividade
N!!de N!!de Dificuldades encontradas

atendimentos atendimentos
Dados qualitativos

prevista previstos realizados
alcançados

Restabelecer vinculas 15 3 -Visitas dos pais; udo a contento.

familiares e/ou sociais. -Grupos de irmãos unidos;

-Atendimento psicossocial
com pais e familiares;

Meta/Objetivo específico 04: inserir o quarto objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalhe

aprovado pelo CMDCA

N!!de N!!de Dificuldades encontradas
Etapa/Atividade atendimentos atendimentos

Dados qualitativos

revista realizados
alcançados

previstos

Possibilitar a 15 03 -Visita e recreações infantis udo a contento.

convivência dos visitantes no lar;

comunitária. -Passeio externo com as
crianças;

-Passeio e atividades
diversas extracurriculares;

Meta/Objetivo específico 05: inserir o quinto objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalhe

provado pelo CMDCA

Etapa/Atividade
N!!de N!!de Dificuldades encontradas

atendimento atendimentos
Dados qualitativos

prevista s previstos realizados
alcançados

Promover acesso à 15 3 -Encaminhamento de udo a contento.

rede sócío assistencial, relatórios para o Poder

aos demais órgãos do Judiciário;

Sistema de Garantia
de Direitos e às

-Encaminhamentos das

demais políticas
famílias para outros

serviços assistenciais e de



públicas setoriais saúde;

-Acompanhamento no
Posto de saúde (vacinas);

-Encaminhamento dos
bebês ao Pediatra;

-Acompanhamento das
crianças após avaliação

Pediátrica;

.Trabalho em rede com
vários órgão afins;

Obs.: Se no Plano de Trabalho contar mais objetivos especificas/meta, deverá copiar tantas tabelas quanto forem

necessárias.

4. PÚBLICO ATENDIDO:

Outros:~
o ~ (coordenadores educo- oo ~
o w ~ especial ou mercado~ o• o ~

~ ~ ~ • ~ ~
o o o • de trabalho 1 ;Õ"O o 'E o• ,
'o ~ > ~ Oo •u <i ~ ~ w l-

Número de atendidos diretos Previsto 15 - - - - - 15

(Atendimento continuada: n' d Realizado 03 - - - - - 03
matriculados em cursos, oficinas
utros atividades regulares/fixa
esenvaJvidas pelo projeto)

fúme,o de alend;dos ;nd;,elos Realizado - - - 10 2 - 12

(Atendimento a famílias, professores,
essoas do comunidade ou outro
eneficiados indiretamente pela
tividades permanentes/fixa

rlesenvolvidos pelo projeto)

Número total de atendidos pel Realizado 03 - - 10 2 - 15
projeto

(Total de atendimentos realizado
loelo projeto apoiado com recursos d
CMDCA)



Número total de atendimentos pelai Realizado 193 - - 10 2 - 20S

instituição

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Não houve.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Nome da Atividade Descrição da Atividade

Acompanhamento sistemático através de um plano Contato com a criança e a família;

de ação para cada situação Entrevistas domiciliares; Atendimentos individuais e em grupos;
Encaminhamento para a rede de serviços

Reunião de equipe técnica Elaboração das atividades a serem desenvolvidas com a
crianças e suas respectivas famílias.

Reintegração e ou integração Familiar. Acompanhamento psicossocial das crianças e suas respectivas
famílias sejam elas de origem ou substitutas, com vistas à
reintegração ou integração familiar.

Capacitação de funcionários Realizamos Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/
educadores e demais funcionários

Trabalho junto as Redes de intervenções do município Encaminhamento e discussão/planejamento conjunto com
outros atores da rede de serviço do municipio, para as
intervenções necessárias ao acompanhamento das famílias que
tem seus filhos acolhidos.

Trabalho multidisciplinar junto ao Ministério Público e Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade

Vara da Infância e juventude. judiciária através de relatórios periódicos/ audiências
concentradas sob o trabalho de reintegração familiar que está
sendo acompanhado pela equipe técnica do abrigo e rede de
serviços

Acompanhamento familiar Acompanhamento da família de origem ou substituta/adoção, no
período pós reintegração e ou integração familiar.

Manutenção dos vínculos Auxílio da família para lidar com sua história de vida,



fortalecendo a auto- estima para construção dos vínculos afetivos

Cuidados médicos Acompanhamento da criança ao médico, dentistas, CAPSe
tratamentos necessários para uma boa saúde.

Providência documentos das crianças Certidão de nascimento, cartão de vacina, RG,CPFe outros

quando necessário

Atividades Físicas Ascrianças participam de atividades físicas oferecidas na escola e
em projetos existentes na rede municipal no contra turno
escolar.

Comemoração dos aniversariantes do mês Trabalha-se a importância da data de aniversário como algo
exclusivo e bom, resgatando a individualidade e trabalhando a
auto-estima.

Atividades de lazer e Cultura A entidade propicia às crianças atividades de lazer, levando-as a
parques, cinemas, shoppings, teatro, etc.

Acompanhamento escolar Providência de vaga da criança na rede pública de ensino e
participação nas reuniões para fins de conhecimento do
rendimento escolar.
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