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1-DADOS DO SERVIÇO 
 

1.1 -Tipo    de  serviço:  SERVIÇO  DE   ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL    PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES  - SAICA 

1.2- Modalidade:Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 
1.3  Capacidade  de  atendimento:  20 - excepcionalmente  22 vagas  em  períodos  de 

baixa temperatura. 
1.4  .  N°  total  de  vagas:  20  - excepcionalmente  22  vagas  em  períodos  de  baixa 

temperatura. 
1.4.1. Turnos: Diurno e Noturno 
1.4.2. N° de Vagas em ambos os turnos: 20 
1.4.3. N° de vagas X gêneros: 20 de ambos os sexos. 

 
1.5. Distrito: Capão Redondo 

 
1.6. Área de abrangência do serviço: 

 
Capelinha,  Jardim  Albano,  Jardim Alvorada, Jardim Amália, Jardim Atlântico, Jardim 
Aurélio, Jardim Avenida, Jardim  Boa Esperança, Jardim Bom Pastor, Jardim Campo 
de  Fora,  Jardim  Campos  dos  Ferreiros,  Jardim  Capão  Redondo,  Jardim  Clarice, 
Jardim Clélia, Jardim  Comercial,  Jardim das Rosas, Jardim do Colégio,  Jardim Dom 
José, Jardim  Eledy,  Jardim  lae,  Jardim lpê,  Jardim lrapiranga,  Jardim  lrene,  Jardim 
ltaóca, Jardim Janiópolis, Jardim Jeriva, Jardim Lídia, Jardim Lilah, Jardim Macedônia, 
Jardim   Madalena,  Jardim   Maracá,  Jardim  Modelo,  Jardim   Mônica,  Jardim  nova 
Germânia, Jardim Sagrado Coração, Jardim Sandra, Jardim São BentcrNovo,  Jardim 
Sônia lnga,  Jardim Vale das Virtudes, Jardim Valquiria, Parque do En  o, Parque 
Fernanda,   Parque   Independência,   Parque   Ligia,   Parque   Maria   H   Parque 
Residencial  Bandeirante,   Parque  Sônia,  Parque  Vera  Cruz,  Valo    das 
Belezas, Vila Fazzeoni, Vila Maringá, Vila Rosinha, Vila Santa Maria. 
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2- IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 

2.1.0SC: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO 
 

2.2.CNPJ: 64033061/0001-38 
 

2.3.Rua Serra da Esperança, 190- Jd. Bom Refúgio- Campo Limpo 
 

2.4.São Paulo- SP- CEP 05788-370 
 

2.5. Tel./fax: (11) 5841-3365 
 

2.6.E-mail: caritas@diocesedecampolimpo.org.br 
 

2.7.Site: www.diocesedecampolimpo.org.br 
 

2.8. Presidente: Marcelo Francisco Leite. 
 

2.8.1 CPF:10323277829 
 

2.8.2 RG 16.536.474-9/Órgão Emissor: SSP 
 

2.8.3    Endereço Completo: Rua Padre José Griecco, 111. 
 
 
 

3      -DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 
 
 
 

O  SAICA  está  situado  numa  região  com  uma  série  de  demandas  sociais,  onde 

Crianças,   adolescentes   e  jovens   são  segundo   apontam   dados   diversos  desse 

diagnóstico,  as faixas de público  mais fragilizado do Capão Redondo.  Em que pese 
 

algumas  iniciativas  de projetos  governamentais e não  governamen 

depoimentos  mostram  que  a  vulnerabilidade  dessa  faixa  de  públ 

determinante e expressivo para o não desenvolvimento transformado 

 

os dados  e 

um 

 

 
Segundo  dados  do mapa  da Exclusão  e Inclusão  social, a 

• 
agrupamento  de risco e classificado como de alta e altíssima  vulnerabW  ade 

 

Além de apresentar  índices expressivos  de criminalidade e violência. A re   -o 

toda periferia das grandes cidades não foge à regra quanto às políticas voltada 

cultura, lazer, esporte e educação. A maioria dos equipamentos  públicos são E 

Municipais e Estaduais, CEI, UBS, Núcleos Sócio Educativos. 
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Diversos são os indicadores desta vulnerabilidade, no caso dos jovens: gravidez na 

adolescência,   Drogadição,   alta   taxa   de   mortalidade   por   homicídios,   falta   de 

perspectivas de inserção no mercado de trabalho. 
 

No  caso  das  crianças  os  principais  indicadores  de   vulnerabilidade  são: 

desenvolvimento em ambiente familiar não propício à maturação integral de diversas 

potencialidades   humanas,   devido,  tanto  às  condições   socioeconômicas   como   à 

dinâmica   familiar   e  comunitária   que  essas   condições  engendram.  Moradias 

inadequadas,  em ambiente  não salutar e com pouco espaço e tempo destinados ao 

lazer, exposição  à violência  e ao consumo  de drogas em espaços  públicos.   Baixa 

qualidade       do     ensino       público, 

alto  número  de  crianças  de  zero  a  quatro  anos  nas  famílias  mais  vulneráveis. 

Há  um  descompasso   entre  o  investimento  público  e  crescimento  da  população. 

A pressão populacional,  derivada da migração de brasileiros vindos do interior de São 

Paulo, de outras regiões do país, como também de paulistanos que saem do centro 

em busca de moradia mais barata, não é acompanhada pelo investimento público na 

região, o que provoca  uma demanda  excessiva por ações, projetos e programas.  A 

população  vulnerável  reside  em sua maioria em casas inacabadas  ou em locais  de 

difícil acesso, o que dificulta a sair até mesmo para buscar atendimento de serviços 

básicos.  A  qualidade  das  moradias  igualmente  desfavorece  uma  vida  equilibrada, 

colaborando  inclusive  para  a deterioração  das  relações  pessoais.  Sabe-se  que  a 

grande   parte   da   população   é   constituída   por   baixa   renda,   sem   qualificação 

profissional.   As   demandas   de  serviços   Socioassistencias   abran 

circunvizinhos   que   não  dispõe  de  serviços  para  esse  segment 

infraestrutura  de saneamento,  de educação, de saúde e de transp 

para atender toda  a população  e faltam  áreas de lazer e equipame 
• 

 

os   bairros 

principalmente,   para  o  atendimento  para  as  crianças,  adolescentes,   · ven 
 

acabam ficando  na rua, e, para adultos e idosos, os mesmos  ficam  confi 

suas casas. 

De um modo  geral,  podemos  perceber  o quanto é importante  o entrelaçame 
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arranjos  e desenhos,  ou seja, tecidos com características  próprias,  que enriquecem, 

fortalecem e efetivam a atuação do núcleo e das demandas existentes. 

Assim  através  desta  serão  utilizados  todas  as  formas  para  que  o  nexo  entre  as 

atividades e as metas sejam atingida. 
 

 
 
 
 

4  - DESCRIÇÃO  DAS METAS A SEREM  ATINGIDAS  E PARÂMETROS  PARA 
AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 

 
 

04.1 - Dimensão Organização e Funcionamento - Espaço Físico 
 
 

Meta Parâmetro(s) Meio(s) para aferição 
 
 

Ambiente  organizado 
 

acolhedor 

e  Sala  de 
 

higienizadas, 

atendimento   Atendidos(as)   e  familiares 
 

cadeiras  satisfeitos  através  de 
 

limpas,  mesas  adequadas,  depoimentos   e   pesquisas 

atendimento humanizado,  de satisfação, 

 
Acessibilidade   Rampas        de        acesso   Atendidos               podendo 

adequadas,        banheiros  acessar  os  espaços  do 

adaptados,   escadas   com   serviço, 

pisos  antiderrapantes  e 

corrimãos,  pisos nas áreas 

livres antiderrapantes 
 
 

Espaço físico Imóvel  adequado  de  Imóvel  e 
 

acordo com a tipificação do  aprovado: 

serviço proposto no Termo  Corpo  de  e 
 

de Colaboração 
 
 

Manutenção  Continua   manutenção   no 
 

imóvel 
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Alimentação   Elaboração   de   cardápio,   Atendidos(as)   e  familiares 

manipulação e   satisfeitos      através      de 

conservação dos alimentos   depoimentos   e  pesquisas 

de acordo com a exigência   de satisfação, 

da COVISA. Toda 

alimentação confeccionada 

conforme   portaria  45   de 

14/12/15 
 

Preservação e guarda dos  Dispensas  de  alimentos  e   Alimentos   consumidos 

materiais  higiene  e  limpeza:são  dentro  do   prazo  de 
 

armazenados em ambiente  validade, 
 

desperdício 
 

arejados, 
 

data  de  zero,e 
 

higiene/limpeza 

vencimento 

organizados. 

visível e  utilizados  dentro  do  prazo 

de validade 
 
 
 
 

Comunicação  visual 
 

Social 

e   Neste  serviço  só é Não se aplica 

permitido  com  autorização 

judicial 
 
 
 
 

04.2  - Dimensão  Organização  e   Funcionamento  - Gestão 
 

Financeiros 
 
 

Metas  Parâmetro(s) 
 
 

Acompanhamento  das  Mensalmente   através   da 
 

propostas de flexibilização  prestação de contas, caso  recurso  financeiro 

seja  necessário  utilização 

acima  de 
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solicitação ao(a)  gestor(a) 
 

da parceria 
 
 

Compatibilidade dos  Prestações de contas Gastos   compatíveis   com 

elementos   de   despesa   e 

quantidades 

 

os elementos de despesa 

 

 
Justificativa  de  gastos  Eventuais  gastos  em  Justificativa ao(a) gestor(a) 

 

imprevistos ou fora do virtude de fatos, situações da parceria dos gastos fora 

padrão    ou fenômenos da natureza do padrão 

 

Grau  de  organização   das   Prontuários, 

informações  administrativas   planilhas, 

e financeiras 

arquivos,   Facilidade em localizar os 

prontuários,  arquivos     e 

planilhas;   armazenamento 

das 

adequadas; 

 

informações 

 
 
 
 

04.3- Dimensão Organização e Funcionamento- Gestão  Administrativa 
 
 

Metas Parâmetro(s) Meio(s) para aferição 
 
 

Quadro de profissionais Profissionais  contratados  Profissionais 

com  perfis  compatíveis  as 

funções 

 
 
atividades 
 
 
 
 

e 
 

 
 
 

Participação  em  ações  Profissionais  participando 
 

formativas das  formações  oferecidas 

pelo serviço e outros 
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atividades  com  os 
 

atendidos;  aprimoramento 

das  estratégias  para 

mediação de conflitos 
 
 

Abrangência da  Supervisão do(a) gestor(a)  Freqüência  da  supervisão 
 

supervisão in loco 
 

da parceria do(a) gestor(a)  da parceira 

no serviço 
 
 

Horário de funcionamento  Serviço 24 horas 
 
 
 
 
 
 

Posturas dos profissionais   Profissionalismo 

ambiente de trabalho 

Atendimento  ininterrupto; 

orientadores trabalham em 

plantão 12x36 

 
no  Profissionais   que   utilizam 

do diálogo para equacionar 

os conflitos; acolhem os 

atendidos e seus familiares 

com  respeito;    interagem 

profissionalmente com seus 

pares; divisão das tarefas 

para não sobrecarregar uns 

e outros não 
 
 

Fluxos de informações dos  Prontuários dos atendidos 

usuários 

 
 
prontuário 

PIAs, 

CPF, 

cada 

 
 
 
 

Estimulo á participação em  Palestras,  seminários, 
 

espaços de controle social   fóruns, cursos  conhecimento 

ou defesa de direitos   nos 
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04.4 - Dimensão  Acompanhamento  de Plano de Trabalho - Dimensão  Técnico- 
 

Operativa -Trabalho com Usuários 
 
 

Metas Parâmetro(s) Meio(s) para aferição 
 
 

Grau  de   participação   na  Participação nas rodas de  Usuários  respeitando  as 
 

construção das normas de  conversas 

convivência 
 
 
 
 
 
 

Atualização de registo dos  Prontuário 

usuários 

 
regras de convivência 

elaboradas por eles; 

usuários    melhor 

interagindo  com  seus 

pares 
 

Prontuários semanalmente 

atualizados,    registros   de 

evolução 

anotações 

com  as 

prioritárias; 
 

relatórios e PIAS 
 
 

Socialização das  PIAS e relatórios Equipe técnicas  do 
 

informações 
 

serviço,  CREAS,  equipe 

técnicas   da  Vara  da 

Infância   e 
 

Juiz(a)  as 

informações 

para 
 
 

caso 
 
 

Discussão de casos  Reuniões:  Equipe técnica  Equipes 
 

do  Fórum,  CREAS, 
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necessários 
 
 

Estratégias  para  Entrevistas 

inclusão/atualização  dos 

usuários   no  CadUnico   e 

outros  programas  de 

transferência de renda 

Famílias incluídas nos 

programas      de 

transferência de renda 

 
 

Mapeamento  das relações    Nome,       telefones        e    Equipe técnica  localizando 

de vínculos afetivos                endereço    das    pessoas    as  pessoas  com  vínculos 

com  vínculos  afetivos  afetivos com cada usuário 

com cada usuário 

 
Participação  dos  usuários    Projeto   de   revitalização   Usuários   participando   da 

nos           projetos           de   da horta e jardim                   revitalização    da   horta   e 

revitalização                                                                            jardim 

 
Participação  dos  usuários    Rodas de conversa               Usuários     comprometidos 

no      planejamento       das                                                   com         as        atividades 

atividades                                                                                desenvolvidas    internas   e 

externas 
 
 

Aquisições  dos   usuários    Participação               nas   Através  de depoimentos e 

por atividade desenvolvida    atividades      internas     e   pesquisas nd·.••  !:l•t•c:.·t!:tr·!:ln 

externas 
 
 

Atividades externas  Atividades Quantidade 
 

mensalmente 
 
 

Canais de comunicação e  Roda  de conversa, 
 

sugestão de usuários  escuta qualificada 
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Intensidade  das  Continuo  diálogo  com os  Menor número de conflitos 
 

intervenções  dos  usuários, 

profissionais  na  mediação 

de conflitos 
 

Mecanismos  para  Avaliação 

avaliação das atividades 

 

entre os usuários, 
 
 
 
 
 

Através  de depoimentos  e 

pesquisas de satisfação 
 
 

Articulação  entre  Produções dos usuários  Exposições  e  amostras 
 

atividades e espaços  para 

difusão das produções dos 

usuários 

das  produções  dos 

usuários na comunidade, 

escola, CEU 
 
 

Estimulo  à  participação  Desenvolver  atividades  Maior  frequência  dos 
 

dos   usuários   durante   as  de  acordo  com  as  usuários  nas  atividades, 
 

atividades 
 

habilidades dos usuários  usuários   motivados   para 

participarem 

atividades 

 
das 

 
 

Laicidade  e  respeito  à  Direito de escolha 

diversidade   religiosa   nas 

atividades desenvolvidas 

Frequentar   a   igreja   que 

deseje,  que  se  sinta 

acolhido/bem 
 
 
 
 
 
 

Percentual   de   25%   das  Crianças  e  adolescentes  Através 
 

crianças  e  adolescentes  desligadas  pelo retorno à  domiciliares 
• 

desacolhidas no semestre  família  de  origem  ou  necessário, 
 

família  substituta  durante  qualificada   de 
 

o semestre 
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encaminhamento para 

benefícios da assistência 

social  e  habitacional 

sempre que necessário, 

acompanhamento    familiar 

e busca por família nuclear 

ou  extensa  assim  que 

ocorre    o   acolhimento e 

durante o processo 
 
 

Percentual  de  100%  das  Crianças  e  adolescentes  Matricular  nas  escolas 
 

crianças  e  adolescentes  de  6  a 17  anos  mais   próxima   assim   que 
 

na escola 
 

matriculados  na  rede  ocorre  o  acolhimento, 
 

pública de 
 

ensino  acompanhamento    escolar 
 

educação  durante os dois  através   das   reuniões   da 
 

trimestres escola 

trimestralmente, 

 
feito 

acompanhando a 
assiduidade mensalmente, 

comparecendo   a   escola 

sempre  que necessário, 
 

o 
 

das 

lições no 

serviço 
 
 

Percentual   de  100%  dos  Adolescentes  15   a 17  Buscar  parce 

adolescentes em cursos   anos  realizando  cursos  instituições .   de 

e/ou  atividades 
 

profissionalizantes  e/ou  região,  como 

de  preparação 
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  mundo   do   trabalho   no 

trimestre 

outros; orientação aos 

adolescentes quanto ao 

curso  que  ele  tem 

interesse de fazer; buscar 

junto com ele (a) um curso 

quando atinge a idade; 

acompanhamento mensal 

das                      atividades 

desenvolvidas             e 
 

assiduidade no curso 

 

Percentual de 100% das 

crianças e adolescentes 

recebendo visitas 

 

Crianças e adolescentes, 

sem restrição judicial, 

recebendo visitas de 

familiares (nuclear e/ou 

extensa) durante o 

trimestre 

 

Através       do 

acompanhamento   familiar 

feito   sempre    que 

necessário,  grupos  com 

famílias,    auxilio   com   a 

condução/transporte 

sempre que necessário, 

familiares e   usuários 

fortalecendo os vínculos 

 
 
 

Percentual de famílias de crianças/adolescentes  ingressantes no tri 

para PTR encaminhadas  para os programas de transferência de rend 

Meta: 100%. 

• Os meios 
 

individuais  dadas  sempre  que necessário,  através do estudo soci on 

feito  no  acolhimento,  de  relatórios  encaminhados 

informações e solicitações quandó necessário. 
 

N°  de  Atividades   externas   de  natureza  socioeducativa/lazer 

crianças e adolescentes durante o trimest.r-e--===== ::::::;: 

Meta: 3 ou mais (Deverá ser realizada ao m 
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• Os meios  utilizados  para  alcance  desta meta se dá através  de planejamento 

mensal   por   parte   dos   orientadores   visando   o  interesse   das   crianças   e 

adolescentes,  buscando  atividades desde passeios  a parques,  museus,  shows 

até passeios  como cinema, parques de diversão  sitio entre outros, através de 

autorizações a passeios com a escola e outros serviços que a criança e o 

adolescente frequentam. 

Percentual   de  famílias   de   usuários,   beneficiárias   de   PTR,  que   não  cumpriram 

condicionalidades dos Programas de Transferência de Renda durante o trimestre. 

Meta: 0% 
 

• Os  meios  utilizados  para  alcance  desta  meta  se dá  através  de informações 

solicitada ao CREAS e conversa e orientação com a família. 
 
 
 

04.5  - Dimensão  Acompanhamento de  Plano  de  Trabalho - Dimensão  Técnica - 

Operativa- Trabalho com Família 
 
 
 
 

Metas  Parâmetro 
 

Percentual de 100% das 

famílias acompanhadas 

As famílias das crianças e   Através contatos 

adolescentes  telefônicos,  visita domiciliar 

acompanhadas durante a 
 

medida 

realizada sempre que 

 
 
 
 
 
 

Mapeamento das relações 
 

de vínculos afetivos 

Instrumental para colher 
 

dados. 
 

 
 
 
 
 

Participação dos familiares 
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nos projetos de 

revitalização 
 
 

Participação dos familiares 

no planejamento das 

atividades. 

Rodas de conversa Famílias comprometidas 

com as atividades 

desenvolvidas internas e 

externas 
 
 

Aquisições dos familiares  Participação nas atividades  Através de depoimentos e 

por atividade desenvolvida   internas e externas   pesquisas de satisfação 
 
 

Habilidades de  Desenvolver trabalhos com   O conhecimento das 

sociabilização e convívio   a comunidade local  relações sociais é a família 

e os parentes mais 

próximos, depois passam a 

conhecer a comunidade e 

seu universo social começa 

aos poucos a se expandir. 
 
 

Canais de comunicação e  Roda de conversa, escuta 

sugestão de usuários   qualificada 
 
 
 
 
 

Intensidade das   Continuo diálogo com os 

intervenções dos   usuários, grupos e visitas 

profissionais na mediação . domiciliares. 
 

de conflitos 

Usuários fazendo uso dos 

canais de comunicações 

para dar suas sugestões, 

 
 

Mecanismos para 
 

avaliação das atividades 

Avaliação 
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Visitas domiciliares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços de referência e 

contra referência 

 

Realização de visitas para 

fortalecimento de laços de 

pertencimento e 

construção de projetos 

pessoais, sociais e 

coletivos. 

Ter acesso à rede 

socioassistencial, 

 

Vivenciar experiências que 

contribuam para o 

fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários 
 
 
 
 
Através    de   instrumental 

próprio  de  referência  e 

programas de transferência  contra  referência   I  se 
 

de renda e a serviços de 

outras políticas públicas; 

 

necessário  discussão  de 

caso  com    a referência 

encaminhada. 
 
 

Articulação entre atividades 

e espaços para difusão das 

produções dos usuários 
 

 
Estimulo à participação 

dos usuários durante as 

atividades 

Produções dos usuários 
 
 
 
 
 
 
 

Realização de trabalho 

socioeducativo com as 

famílias com o objetivo de 

fortalecer o grupo familiar 

para o exercício de suas 

funções de proteção, de 

auto-organização e de 

conquista de autonomia 

Exposições e mostras das 

produções dos usuários. 

Encaminhamentos para 

rede. 
 
 

Maior frequência dos 

usuários nas atividades, 

usuários motivados para 

partici 
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.6  -  Dimensão  Acompanhamento  de  Plano  de  Trabalho  - Dimensão  Técnico- 

Operativa- Trabalho com Território. 

 
Metas  Parâmetro  Meios para aferição 

 

Participação nas 

atividades do território 

Desenvolvimento de ações  Promover o protagonismo, 

que estimulem a  através do estimulo de 

participação em atividades 

culturais, lazer, fóruns, 

conselhos e debates do 

segmento e relacionados à 

defesa da cidadania. 

participação direta. 

 
Mapeamento dos recursos 

acionados no 

mês/semestre no território 
 

Articulação com outros 

serviços socioassistenciais 

 
Instrumentais  Avaliação   do   Gestor   da 

 

Parceria e suplentes 
 
 
 
Articulação e acesso à rede  Acionar uma rede consiste 

socioassistencial.    deste modo, em criar um 

processo comum de 

comunicação para todos 

os que estão envolvidos 

no problema e possuem 

um objetivo comum. A 

efetivação  rede implica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulação com outros 

serviços de outras políticas 

 
 
 
Articulação e acesso à rede 

processos 
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demais  órgãos  do  Sistema 

de Garantia de Direitos e às 

demais políticas públicas 

 

de auxiliar e realizar a 

"ponte com o outro", de 

induzir a anulação da 

incompreensão, com 

objetivos pautados na 

destruição de resistências 

às comunicações  diversas, 

facilitando a circulação das 

interações pessoais como 

um todo mas, jamais, 

priorizando-as em 

detrimento das políticas de 

atendimento institucionais 

e tendo como objetivo o 

atendimento com 

qualidade ao usuário dos 

serviços sociais. 
 

Articulação para realização 

de eventos comunitários, 

Saídas externas Trimestrais  Atendidos 

satisfeitos 

e  familiares 

através  de 
 

passeios ou atividades 

externas com 

usuários/famílias 

depoimentos   e  pesquisas 

de satisfação. 

 
 
 
 

05- FORMA DE CUMPRIMENTO  DAS METAS 
 

Atividades  Indicadores do progresso 
 
 
 

Atendimento individual, Periodicidades  dos atendimentos e visitas;  Cronogramas 
adesão  dos  participantes;  conteúdos 

grupal,  visitas  trabalhados;  resultados obtidos; qualidade 
domiciliares e outras.  dos atendimentos 
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junto aos usuários. 
 

Atividades internas 
 

(oficinas, atividades 
lúdicas e pedagógicas) 
e externas (passeios). 

Demanda para as atividades lúdicas e 
recreativas; adequação dos conteúdos as 
necessidades  dos usuanos; didática 
utilizada; resultados obtidos. 

Reuniões  com  a  equipe; 
avaliação das atividades 
propostas pelos participantes; 
avaliação   dos  resultados  junto 
aos usuários. 

 
Fortalecimento da rede  Atividades  periódicas  com   parceiros;  Cronograma  das  atividades; 
de apoio  visibilidade   do  SAICA; Ampliar  as  visita  dos  parceiros  ao  SAICA; 

participações  da  equipe;  em  seminários,  aceitação   do  SAICA pela 
fóruns,  contatos com escolas, empresas e  comunidade;  ampliação da rede 
comercio. UBSs, etc  de apoio. 

 
Encaminhamentos    Reintegração  ao convívio familiar; Acesso  Demonstrativo    dos 
realizados   com  a rede de serviços;  encaminhamentos  realizados 
sucesso.        mensalmente;  avaliação  dos 

profissionais  do   SAICA  e 
parceiros 

 
Supervisão  do CREAS  Reuniões   mensais  com  CREAS  Campo  Cronograma  de reuniões anual; 
Campo LIMPO.  Limpo  e equipe  do SAICA; Orientação  da  ata  das  reuniões;  avaliação 

equipe do abrigo.  semestral. 
 

Capacitação 
profissionais. 

dos  Aperfeiçoamento   dos  objetivos  propostos  Participação        em        cursos, 
pelo  SAICA;  melhoria  na  qualidade  dos  palestras,   fóruns,    sem1 nanos; 
serviços  prestados;          profissionais  avaliação positiva por parte dos 
capacitados   para    melhor    atender    as  usuários e parceiros; 
demandas do público alvo. 

 

 
 
 
 

A  fim  de  prop1c1ar  a  oferta  de  atendimento  adequado  às  crianças 

acolhidos,  garantir  a proteção  integral das crianças  e adolescentes 

risco pessoal  e  social  e de  abandono,  o  SAICA  desenvolverá  ações 

fortalecimento  dos vínculos  familiares  e comunitários  inseridos  no acolhime 

infra-estrutura adequada. O SAICA terá a. responsabilidade de constituir-se como 

de  referência  na  coordenação   e  articulação  da  Proteção  Social  Especial, 

responsável  pela  oferta  de  orientação 
 

responsabilizando  pela ofertade  onelntarca«::h.t 
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assistência social às famílias e indivíduos com seus direitos violados. Identificando 

demandas,  essas serão encaminhadas  aos serviços referenciados.  Essa articulação 

se dará também através de outras Políticas públicas e órgãos de defesa de direitos 

com o objetivo de efetivar as ações da proteção social especial através da 

intersetorialidade.     Para  atingir  a  excelência  do  trabalho  desenvolvido,   o  SAlGA 

articulará efetivamente com o CREAS CAMPO LIMPO e outros serviços da rede 

socioassistencial,na  referência e  contra  referência.  O  SAlGA  participará  de 

capacitações continuadas, promovidas pelo ESPASO/SMADS/CREAS, Organização 

Mantenedora Caritas Diocesana de Campo Limpo e outros parceiros da Rede sempre 

que forem comunicados ou na necessidade do serviço. Mensalmente a equipe de 

profissionais do SAlGA, participará da supervisão realizada por especialistas horas 

técnicas,  que  possuem  experiência   com  o  trabalho  e  públicos  atendidos  pelos 

SAICA's. 
 
 
 
 

5      -FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

As metas serão cumpridas de acordo com a GRAS e monitoradas através das DEMES 

e outros instrumentais  que  venham  a advir desta  parceria.Para  garantir  a 

provisoriedade no acolhimento institucional, o SAlGA buscará ações e estratégias para 

o  fortalecimento   dos  vínculos  familiares,  por  meio  de  observações,  entrevistas, 

mediações  e  encaminhamentos  junto  aos  Serviços  da  Rede,   com  o  objetivo de 

promover o desacolhimento  em um espaço curto de tempo, seja pa 

familiar  (família  de  origem  ou  extensa),  ou  em  último  caso,  incl 
 

Substituta  (Guarda,  Tutela,   Adoção).   O  SAlGA  irá  contribuir   n                         de 

alternativas  para  que  as crianças  e adolescentes atendidos tenham 'e(;es;so 

direitos fundamentais: Saúde, 'Educação, Cultura, Lazer,  Esporte,  Drr t;.,u. .. 

bem como a possibilidade de Convivência Familiar e Comunitária, através d '>r'1.::arnr 

com  os  Serviços  da  Rede  socioassistenciais, Órgãos 

Privados. Proporcionará  recursos  físicos  e  materiais  que  garantam  o  à 
 

individualidade  de cada criança e adolescente, 

desenvolvimento  de  cada  faixa  etária._iiillltllWflfF-:;.::nt;er;tta 
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religioso,  assegurado   no  Art.  16  do  ECA.  As  crianças  e  adolescentes  acolhidos 

poderão  frequentar  as  doutrinas  das  quais seguiam  anterior ao  acolhimento;  bem 

como participar dos eventos, cultos e encontros religiosos realizados em parceria com 

outras Instituições religiosas, por meio de voluntários. 

6      - DETALHAMENTO  DA PROPOSTA 
 

 
6.1. Público Alvo 

 
Crianças e adolescentes de zero a 17 anos e 11 meses. 

 
 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas. 
 

../  Infraestrutura e outros 
 

Cômodos 
Características 

 

 

Itens em cada espaço 

físico Quantidades 
 

Portas   de   madeira,   fechaduras,  Beliches, 
 

piso  de  cerâmica/porcelanato,  guarda-roupas, 

colchões, 

 
 
 

4 Quartos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarto dos bebês 

 

janelas  de  madeira  com  vidro  e   ventiladores  de  parede, 

gradil,   luminárias   com  proteção,   sapateiras 

paredes  e tetos com acabamento 

e pintura, telas de proteção nas 

janelas, interruptores e tomadas 

Portas   de   madeira,   fechaduras,  Guarda-roupas, 
 

piso  de  cerâmica/porcelanato,  de 

janelas  de  alumínio  com  vidro e 

gradil,  luminária   com  proteção, 
 

paredes e teto com acabamento e   armário 

pintura, tela de proteção na janela,  cortina, 

banheira,  trocador,  interruptores  e   torneira, 

tomadas   de  parede, 

pedal 
 

 

6 Banheiros  
Vitrores,  sanitários 
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cerâmica/porcelanato, luminárias 

com   proteção,   paredes   e  tetos 

com  revestimento,  portas  de 

madeira  com fechaduras e trincos, 

tomadas e interruptores 

 

acentos, pia, hidras, 

suportes: papel toalha, 

sabão líquido, papel 

higiene  e  toalha  de 

banho,      lixeiras      com 

pedal,      cestos       para 

roupas, 

torneiras, 

chuveiros, 

espelhos, 

registro   dos   chuveiros, 

tomadas, interruptores 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sala de estar 

Porta  em  madeira,  fechadura,  TV,  sofás,  poltronas, 

janela  com  vidro e gradil, piso de  ventiladores, extintores 

cerâmica/porcelanato,  luminárias 

com   proteção,   paredes   e  tetos 

com acabamento e pintura, tela de 

proteção  na janela, interruptores e 

tomadas 

Porta  de  madeira,  piso  em  Brinquedos  diversos, 

Brinquedoteca   e  cerâmica/porcelanato,  tomadas,  livros,  tatames, 

ambiente  para  interruptores,   tomadas,   luminária  prateleiras,  cadeiras  em 
 

estudos estudos 
 

com proteção, paredes e teto com  plástico, computadores. 

acabamento e pintura 

Porta  de  madeira,  fechadura, 

prateleiras  de  mármore,  piso  em 

cerâmica/porcelanato,  vitrô,  tela 
Despensa de  de • proteçã 

 

o, tomadas,  interruptor, 
alimentos  

tomadas,  luminária  com proteção, 

paredes  e teto com acabamento e 

pintura, cadeados 
 

Área  de  Quadro  de 
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serviço/lavanderia  porta   de   madeira,   luminária   de  secadora  tanquinho, 
 

proteção,  vitrô, tomadas, armários, ferro de 

interruptores,  paredes e teto com passar, tan que, 

acabamento e pintura  torneiras,   

Muro,  portão de ferro de entrada,  Lixeiras  com  pedal, 
 

portão  de ferro  na  frente,  quadro   abrigo  para  gás, 
 

Área externa 
 

de  distribuição/energia,  varanda  extintores, 
 

com luminária,  d'água, telhado, 

 

caixas 

 

 
Tomadas,  interruptor,  luminária  Micro  computadores, 

 

com proteção,  quadro de energia,  estabiliadores,  mesas, 

porta e janela de madeira, tela de   cadeiras, 

proteção,  gradil,  fechadura,  teclados, 

armários, 

extintores, 
 

Sala equipe técnica  cadeados,   paredes   e  teto   com   impressoras,   roteador, 

acabamento e pintura  filtro  de  linha,  HD 

externo,  lixeiras  com 

pedal 
 

 
Vitrô,   gradil,  rede   de   proteção,  Exaustor,  lava-louças, 

 

luminárias  com 
 

proteção,  micro-ondas,  freezer, 
 

tomadas,  interruptores,  paredes  e extrator  suco inox, 

teto com acabamento e pintura liquidificadores 
 

do,.,.,<=>C'TOOI"I"\C'" 

 

 
 
 

Cozinha  
 
alimentos, 

formicado, 

industrial  4 

forno,   registro   de 
 

mangueira  de 
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torneiras,    batedeira, 

armário   de   madeira, 

panelas  de     pressão, 

garrafas     térmicas, 

caixas                plásticas 

hortifruts, 

plástico, 

palite  de 

utensílios 
 

domésticos em geral 
 

 
 
 
 
 

Sala 

atendimento 

Porta em madeira, fechadura, vitrô   Sofá, mesinha, cadeiras 

com gradil e tela de proteção, piso 

de  de                 cerâmica/porcelanato, 

luminárias com proteção, paredes 

com  acabamento  e  pintura,  forro 

de PVC, interruptor e tomada 
 
 
 
 

O imóvel locado no Distrito do Capão Redondo pela Organização  Caritas Diocesana 

de Campo Limpo com repasse mensal de SMADS, está de acordo com as exigências 

especificadas por esta secretaria. 
 

Imóvel com características de residência, locado pela SMADS, sem isenção de IPTU- 

Zona Sul da Cidade  de São Paulo, com adequação  para acessibilid         Salienta-se 

que  o  imóvel . referido   irá  oferecer  serviço  socioassistencial   de 

Especial,  de alta complexidade,  na modalidade  Serviço de Acolhim 

para Crianças  e Adolescentes,  em forma de convênio entre a Caritas Campo 

Limpo e a SMADS/SAS Campo Limpo. Sem placa de natureza endereço 

sigiloso para a preservação  da identidade e integridade do públic destinado a 

atendimento de grupos de até 20 crianças e adolescentes e mais 2 na vigência 

da Operação Baixas Temperaturas. 
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institucionais para o atendimento  com padrões de dignidade.  Irá ofertar atendimento 

 

personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário das 

crianças  e  adolescentes   atendidos,  bem  como  a  utilização  dos  equipamentos   e 

serviços disponíveis na comunidade local. 

Quartos - Cada quarto terá dimensão suficiente para acomodar as camas I berços I 

beliches dos usuários e para a guarda dos pertences pessoais de cada criança e 

adolescente de forma individualizada  (armários, guarda-roupa,  etc.). N° recomendado 

de crianças/adolescentes por quarto:  até 4 por quarto,  excepcionalmente,  até 6 por 

quarto,  quando  esta  for  a  única  alternativa para  manter  o  serviço  em  residência 

inserida na comunidade; 

Sala  de  Estar  ou  similar-  Com  espaço  suficiente  para  acomodar  o  número  de 

usuários atendido pelo equipamento e os cuidadores/educadores. 

Sala de jantar I copa- Com espaço suficiente para acomodar  o número de usuários 

atendido pelo equipamento e os cuidadores/educadores. 

Ambiente  para  Estudo-  Espaço  específico  para  esta  finalidade  ou,  ainda,  será 

organizado  em  outros  ambientes  (quarto,  copa)  por  meio  de  espaço  suficiente  e 

mobiliário adequado, quando o número de usuários não inviabilizar a realização de 

atividade de estudo/leitura; 

Banheiros- Haverá 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 chuveiro para até 6 (seis) crianças 

e adolescentes,  1 lavatório, 1 vaso sanitário e um chuveiro para os funcionários. Pelo 

menos um dos banheiros será adaptado a pessoas com deficiência. 

Cozinha - Com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliár" 

alimentos para o número de usuários atendidos pelo equip 

cuidadores/educadores. 

Área de Serviço-  Com espaço  suficiente para acomodar  utensílios e 

guardar  equipamentos, objtos  e produtos  de limpeza  e propiciar  o c 

higiene do abrigo,  com a roupa de cama, mesa, banho e pessoal para o n·me 

usuários atendido pelo equipamento. 

Área  externa(Varanda,  quintal,  jardim,  etc). Espaços  que  possibilitem  o 
 

brincadeiras. Deve-se priorizar a utilização dos equipamentos públicos ou comuni 

de   lazer,   esporte   e   cultura,   proporcion-ªa.no:.:;31.:::Rii'ãi< 

incentivando a socialização  dos usuários. 
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Sala para equipe técnica- Com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento 

de atividades  de natureza  técnica  (elaboração  de relatórios,  atendimento,  reuniões, 

etc); 

Sala  de  coordenação I  atividades administrativas- Com  espaço   e  mobiliário 

suficiente   para   desenvolvimento   de   atividades   administrativas   (área   contábil   I 

financeira, documental,  logística, etc.).   Área reservada  para guarda  de prontuários 

das crianças e adolescentes, em condições de segurança e sigilo. 
 
 

6.3.  Vinculação  da  ação  com   as  orientações  do   Plano   Municipal  de 
Assistência Social e diretrizes nacionais 

 
-   LOAS,  PNAS,   SUAS,   TIPIFICAÇÃO    NACIONAL,   PROTOCOLOS   DE 

GESTÃOINTEGRADA  E SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA 
 
 
 

A presente proposta de trabalho de serviço socioassistencial, se vincula à política de 

Assistência Social, tendo como diretriz, conforme o Edital para essa proposta, as 

seguintes leis, normas e regulamentações: 
 
 
 

•      Lei Orgânica de Assistência Social de 1993 (LOAS/1993) sob o princípio da 

assistência social como direito do cidadão e dever do estado, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o 

atendimento as necessidades básicas, realizando-se de forma integrada as políticas 

setoriais,  visando  o enfrentamento  da  pobreza,  a garantia  dos  mí 

provimento para atender contingências sociais e a universalização  do 

considerando  ainda que suas ações seja organizadas  em sistema d 

participativo,  constituído   Relas   entidades   e   organizações   de   assr   A ncia 
• 

abrangidas  por esta  lei, que  articule meios,  esforços e recursos,  e um  njun 

instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área; 
 

• Política Nacional  de Assistência Social de 2004 (PNAS/2004) cujo obje 

prover  serviços,  programas,  projetos  e benefícios  de  proteção  social básica 

especial para famílias, indivíduos e gruposL,Q.:8ííliEi4'lêõ 
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inclusão  e a equidade  dos  usuários  e grupos específicos,  ampliando  o acesso  aos 

 

 

bens  e  serviços  socioassistenciais   básicos  e  especiais,  em  área  urbana  e  rural; 

assegurar  que  as  ações  no  âmbito  da  assistência  social  tenham  centralidade  na 

família,  e  que  garantam  a  convivência  familiar  e  comunitária  e  que  define  como 

usuário cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade  e riscos, 

tais como: famílias  e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 

étnico,  cultural  e sexual;  desvantagem  pessoal  resultante de deficiências;  exclusão 

pela pobreza e, ou, no acesso as demais políticas públicas; uso de substâncias 

psicoativas;  diferentes   formas  de  violência  advinda  do  núcleo  familiar,  grupos  e 

indivíduos;  inserção  precária   ou  não  inserção  no  mercado  de  trabalho  formal  e 

informal; estratégias  e alternativas  diferenciadas de sobrevivência  que podem 

representar  risco  pessoal  e  social.  Definindo  ainda  a proteção  social  básica  como 

aquela que tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do envolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
 

•      Sistema   Único   de  Assistência   Social/   Proteção   Social   Especial,   de  alta 

complexidade   queem  linhas  gerais  define  a  política  e  seus  objetivos;  estabelece 

princípios e diretrizes: universalização  e igualdade de acesso, descentralização e 

participação;   trata   da  organização  e  gestão  da  assistência   social   e  apresenta 

elementos do sistema descentralizado e participativo da assistência social: Conselhos, 

Planos, Fundos e Conferências  de Assistência Social. Tendo como conceitos e bases 

de sua organização:  a matricialidade familiar; descentralização politico 

territorialização;  novas  bases   para   relação   entre  Estado   e 

financiamento   pelas  três  esferas  de  governo,  com  divisão 

controle social; política de recursos humanos; informação, monitorame 

Definindo  ainda os objetivos·da  Proteção  Social Básica como: prevenir 
 

risco;   desenvolver   potencialidade   e  aquisições;  fortalecer   vínculos  fa  e 

comunitários;  tendo por público  alvo famílias e indivíduos que vivem em condiç- 

vulnerabilidade    social   (pobreza,   privação   e  fragilização   de   vínculos   afetiv e 

relacionais  e  de  pertencimento  social).  Caracterizando  o  Centro  de  Referên 

Assistência Social (CRAS) como unidade 
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índice de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento socioassistencial de 

famílias; como unidade local do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

possibilitando, na maioria das vezes, o primeiro acesso das famílias aos direitos 

socioassitenciais  e,  portanto,  à  proteção  social;   estruturando-se  como  porta  de 

entrada, unificada, dos usuários da política de assistência social para rede de proteção 

básica e referência para encaminhamentos á Proteção Especial. 
 

•      Tipificação Nacional de serviços Socioassistenciais (Resolução 109 de 11 de 

novembro  de  2009},  organizados  os serviços  por  níveis de  complexidade, 

padronizando a matriz para fichas de serviço (nome do serviço,  descrição, usuários, 

objetivos, provisões, aquisições do usuário, condições e formas de acesso, unidade, 

período de funcionamento, abrangência, articulação em rede, impacto social esperado 

e regulamentações), tipificando os serviços da Proteção Social, entre eles o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e Serviços de Proteção Social de Média e 
Alta Complexidade; 

 
•     Portarias  461 SMADS/201O que dispõe sobre  a  Tipificação da Rede 

Socioassistencial do Município de São Paulo e a Regulação de Parceria Operada por 

Meio de Convênio e 47/SMADS/2010, que dispõe sobre a Referência de Custos dos 

serviços da Rede Socioassistencial Operada por Meio de Convênio; caracterizando o 

Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  - Modalidade  Centro  para 

Crianças e Adolescentes, pontuando a responsabilidade pública, do órgão 

governamental e da organização sem fins econômicos parceira em operar sob 

orientação democrática participativa, observando-se o princípio do co 

cada esfera de governo, da isonomia, da unidade de propósitos quant 
 

direitos pelos usuários, pautado pelo respeito à diferença, à dignidade e ao di   "to do 

cidadão, aplicando os padrões de qualidade e normas técnicas estabel 

serviços   socioassistenciais   e   ainda   estabelecendo   instrumentais  par 

monitoramento e avaliação da execução dos serviços, do acompanhamento tec 

da supervisão técnica, da prestação de contas da aplicação dos recursos financei 
 
 
 
 

de despesa e custeio, conforme se aprese 
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Portaria de 2014a 2017; normas técnicas 
 

•      Protocolo  de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios de Transferência  de 

Renda e com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS/CREAS) 

estabelecendo procedimentos necessários para garantir a oferta prioritária de serviços 

socioassistenciais   para  famílias   do   Programa  Bolsa   Família,  do   Programa  de 

erradicação do Trabalho Infantil e do Benefício de Prestação Continuada. O protocolo 

assume que o descumprimento de condicionalidades no PBF e PETI, assim como a 

não presença na escola para as crianças do PBC constituem situações reveladoras do 

alto grau de vulnerabilidade das famílias, portanto, estas são público prioritário no que 

se refere ao atendimento e acompanhamento. 
 

•      Portaria n.o 25/SMADS/2013 publicada no DOC de 24 de agosto de 2013, que 

reordena os serviços de Convivência Tipificados e Complementares da Rede 

Socioassistencial da Proteção Básica operados em parcerias com as Organizações 

Sociais por meio de convênios, visando equalizar a oferta de convivência no Município 

de São Paulo e priorizar a acesso de famílias inscritas no CadÚnico em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 
 

• Portaria   n°   55/SMADS/2017   publicada      no      DOC  de   24/10/2017   que 

regulamenta os procedimentos para celebração, execução e prestação de contas das 

parcerias  firmadas   por  termo  de  colaboração  entre  a  Secretaria  Municipal  de 

Assistência  e  Desenvolvimento  Social e  as  organizações  da  sociedade  civil para 
 

prestação de serviços socioassistenciais no Município de São Paulo, 

regime jurídico. estabelecido pela Lei Federal n° 13.019, de 31 de jul 

Decreto Municipal n° 57.575, de 29 de dezembro de 2016. 

 

acordo com o 

 
O serviço vincular-se-á com as orientações do Plano Municipal de Ac:< 1· =>nr• 

 

2009-2012   (PLAS/2009-2012,   p.79),   que  prevê  o  SAICA  como 

complexidade  voltada  à  infância  e  adolescência  visando  "garantir 

familiar e comunitária, cujos  vínculos de\(em  ser protegidos pela  sociedade 

Estado."  "As  situações  de  risco  e  enfraquecimento  dos  vínculos  fami  as 

estratégias de  atendimento  deverão  esgotar  as possibilidades de prese 
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mesmos", aliando-se  ao "apoio socioeconômico   para a elaboração  de novas formas 

de interação e referências afetivas no grupo familiar." 
 

O PLAS (2009-2012,  p.79)  ainda prevê que o "acolhimento  institucional  é uma das 

medidas de proteção  aos direitos de crianças e adolescentes estabelecidas  no artigo 

101 do ECA  Sua aplicação deve ocorrer por decisão judicial." 
 
 

•     PLAS 2014 a 2017 - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes- SAICA- medida de proteção aos direitos das crianças e adolescentes 

em caráter provisório e excepcional,  após decisão judicial. A finalidade do serviços é: 

reduzir   a   ocorrência   de   risco,   seu   agravamento   ou   sua   reincidência;   buscar 

restabelecer   vínculos   familiares   e  comunitários,   salvo   determinação   judicial  em 

contrário;  possibilitar  a  convivência  comunitária;  promover  acesso  à  rede 

socioassistencial  e  às  demais  políticas  públicas;  favorecer  o surgimento e 

desenvolvimento de aptidões e capacidades;   contribuir para a colocação em família 

substituta. 

• 
 

6.4. Forma  de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada 
 

O SAICA destina-se  ao atendimento ininterrupto a 20 crianças e adolescentes 

de ambos  os sexos,  excepcionalmente  até 22 vagas  para  atendimento  nas frentes 

frias, (mais dois),na  faixa etária de zero anos a 17 anos e 11 meses,em  situação de 

risco  pessoal  e  social.  A  demanda   será  encaminhada   pela  Var    da  Infância  e 

Juventude e Conselho  Tutelar com apresentação da guia de execuçã 

autoridade judiciária. 
 

O controle da demanda  se dará por meio do acompanhamento 
 

em parceria com a rede socioassistencial (SMADS/SAS/CRAS e CREAS). 
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6.5. Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de 

modo a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas. 
 
 
 

O SAICA terá um trabalho com a SMADS/SAS CAMPO LIMPO/CRAS CAPÃO 

REDONDO e CREAS CAMPO LIMPO, através de convênio, tendo em sua prática 

metodológica  a atenção  da  acolhida,  da convivência  e do trabalho  social e,  neste 

sentido, continuará a desenvolver a oferta de serviço da proteção social especial, com 

ações  e  atividades  socioeducativas   e  de  trabalho  social,  com   as  crianças   e 

adolescentes  acolhidas,  visando  o  fortalecimento  de  vínculos  familiares  e 

comunitários. 
 

Para  tanto,   segue  exemplificação   do  método  aplicativo,   quando   das  seguintes 

situações e ações: 

•   Excepcionalidade   do   afastamento   do   convívio   familiar:   como   medida 

protetiva, crianças e adolescentes, são acolhidos e inicia-se todo trabalho de 

reaproximação com a família de origem e preservando aqueles que não podem manter 

o contato com a família; 

•  Provisoriedade  do  afastamento  do  convívio  familiar:  esgotado  as 

possibilidades  no  convívio  familiar  e  família  extensa,  pelos  Técnicos  da  Vara  da 

Infância e Juventude, bem como, estudo junto ao Centro de Referência Especializado 

de Assistência  Social (CREAS),  as crianças e/ou adolescentes ao serem acolhidos 

pela Gestão do SAICA, terão os contatos com as famílias, estudo de caso e visitas 

domiciliares, com o objetivo a curto, médio e longo prazo, de efetivar o 
 

retornando  os  usuários/acolhidos  para  família,  família  substituta . anuência   

destes   órgãos;   e  aqueles  que  não  puderem   retornar conseguirem família 

substituta serão preparados para o processo de desenvolvr da segurança  de  

autonomia, sendo  encaminhados  à  participação de, p cursos 

profissionalizantes para a aquisição de técnicas e habilidades para a · no 

mundo do trabalho. 

As famílias  serão  estimuladas  a participar das  atividades realizadas 

realizarem  visitas 

comparecerem nos atendimentos individuai 

 
com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
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•   Garantia de Acesso e Respeito à diversidade e não discriminação: 
 

O acolhimento deverá promover  o bem estar dos acolhidos e de seus familiares, no 

processo da segurança  de acolhimento e durante o período do mesmo, mantendo  a 

atenção para que, independente do motivo pelo qual as crianças e adolescentes foram 

acolhidos, possam ser respeitados, independente da faixa etária, "condição 

socioeconômica,  arranjo familiar, etnia, religião, gênero,  orientação  sexual,  presença 

de deficiência, presença de HIV/Aids ou outras necessidades  específicas de saúde" , 

conforme as orientações técnicas para os serviços de acolhimento do governo federal. 
 

O SAICA visará à busca da garantia de acesso à saúde, atendimento psicológico, à 

drogadição,  junto   à   rede   de   serviço   local   e  externa,   e   primará   pela  escuta 

individualizada e em grupo, realizada pelos técnicos de Psicologia edo Serviço Social 

do serviço. 

 
•   Oferta de Atendimento Personalizado e Individualizado: 

 

O SAICA possuirá armários, pertences pessoais, vestuários individualizados. 
 
 

Oferecerá alimentação adequada com a faixa etária e conforme necessidade de cada 

um,  quando,  por  exemplo,   crianças/adolescentes   apresentem  diabetes,  ou  outra 

questão relacionada  à saúde, terá a refeição individualizada e condizente.   A escuta 

acontecerá individual e em grupo. 

 
•   Garantia  de Liberdade de Crença  e Religião: 

 

Visando a garantia do direito à liberdade de crença e culto religioso, 
 

Art. 16 do ECA, as crianças e adolescentes acolhidos podem freqüe"- '" 

"" das quais  seguiam  anterior  ao acolhimento;  as que 

desejo  de  seguir  alguma  doutrina  tem  o  direito  a 

encontros  promovidos  pelo  lo'cal, 

ou voluntários do SAICA. 
 

 
• Respeito à autonomia da criança, e  do adolescente: 

 

Por meio da escuta individual e em grupo, as crianças e adolescentes podem o 

 
 
 
 
dos, 
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acesso  ao andamento  do processo  judicial,  sobre  as audiências,  proibições  de 

contato com família e outras possibilidades. 
 

Os adolescentes que tiverem como determinação, acolhimento e permanência até 

completar  18 anos de idade,  serão realizados  o seu Projeto  de Vida, dentro do qual 

será discutido e estimulado a sua inserção no mundo do trabalho, objetivando a sua 

autonomia   econômica,   para   tanto,   será   inserido   em   cursos   profissionalizantes 

(aquisição  de  técnicas  e  habilidades),  com  a  liberdade  gradativa  para  ir  e  voltar 

sozinho,  estimulado  a inscrever-se  em Programas  de Transferência  de Renda  e ter 

acesso  aos serviços,  benefícios  socioassistenciais  e em Programas  Jovem Aprendiz 

para a real experiência  de trabalho remunerado,  sendo sugerido  a economizar  parte 

do valor recebido visando à vida futura autônoma, depois do processo de saída das 

dependências do SAICA. 
 

Para  a  concretização   dos  processos  metodológicoso  SAICA  propõe  em  seu 
 

Projeto Político-Pedagógico a garantia de: 
 
 

a)lnfra-estrutura  física dos espaços  privados e adequados  ao desenvolvimento 

da criança e do adolescente: 

O  SAICA  organizará   um  espaço  de  forma  a  promover  ambiente  acolhedor,   com 

atividades diversificadas,  que estimulem a autonomia, respeitando  o desenvolvimento 

e aquisição de habilidades nas diferentes faixas etárias. 
 

b) Não desmembramento de grupos de crianças/adolescentes c 
 

parentesco: 
 
 

O SAICA segue a orientação referenciada no ECA nos incisos I e V, a 

o  grupo  de  irmãos  permanecem  no  SAICA  participando  das  ativida 

cursos,  preparar  para  autonomia  até  que  seja  avaliado  o  retorno 

origem, na impossibilidade família extensa, substituta ou adoção. 

 
c)Fortalecimento  da autonomia da criança e do adolescente: 

 
 

Os   atendimentos    serão   feitos   com   planejame IJ.U.o#"l.ua-=... 
 

desenvolvidas  durante cada mês, com obj 
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respeito entre as pessoas,  bem como noções de regras, limites, estímulo a autonomia 

e encaminhamento para o mundo de trabalho. 
 

As crianças e adolescentes serão inseridas nos programas formais de Educação. 

Frequentam   as   escolas   públicas   de   Educação   infantil   (CEI   e   EMEI);   Ensino 

Fundamental  e Médio,  localizadas  próximo  ao SAICA,  Centro  de  Convivência  para 

Crianças e Adolescentes  (CCA), cursos profissionalizantes. 
 

O SAICA  realizará  passeios  de lazer  em Parques,  SESC,  Cinemas,  Sítio;  passeios 

culturais a Teatros,  Museus  e  Exposições;  ida  a espaços  de  gastronomia 

(restaurantes,  pizzarias) e aos eventos festivos como Natal na Paulista e lbirapuera, 

entre outros. 
 
 
 

d)Organização de registros sobre a história de vida e desenvolvimento de cada 
criança I adolescente: 
O SAICA realizará a escuta com as crianças e adolescentes,  considerando  o seu grau 

de  maturidade  e  processo   de  desenvolvimento   pessoal  e  social,  busca  ativa  de 

familiares  e  pessoas  de  referência  da  comunidade  de  origem,  bem  como,  com  a 

Escola, para levantamento  da história  de vida e as ações possíveis,  registrando  por 

meio de relatórios enviados à Vara da Infância e da Juventude de referência, em 

prontuários  individualizados. As informações  contribuem para a elaboração  do Plano 

individual de Atendimento  (PIA) de cada acolhido. 
 

 
e) Preservação e Fortalecimento da Convivência Comunitária: 

 

O  SAICA   inserirá   na  rede   local  de  serviços   socioassistenciais, 

adolescentes para que possam se socializar, por meio do convívio so 

fortalecer a convivência  com4nitária. 
 

 
Na Rede  Local,  buscará  atendimentos  em escolas  estaduais  e  EI, 

EMEI,  CCA,  Biblioteca  Municipal,   Centro  de  Juventude,   CEU,  entre  outros  que 

ofereçam atividades as crianças e adolescentes acolhidos. 
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O SAICA realizará a escuta com as crianças e adolescentes, considerando  o seu grau 

de  maturidade   e  processo   de  desenvolvimento   pessoal  e  social,  busca  ativa  de 

familiares  e  pessoas  de  referência  da  comunidade  de  origem,  bem  como,  com  a 

Escola,  para levantamento  da história  de vida e as ações  possíveis,  registrando por 

meio de relatórios enviados à Vara da Infância e da Juventude de referência, em 

prontuários  individualizados. As informações  contribuem  para a elaboração  do Plano 

individual de Atendimento (PIA) de cada acolhido. 
 

O SAICA acrescido às orientações Técnicas Metodológicas  acima registradas utilizará 

como  metodologia,   Projetos  e  Atividades  Lúdicas,  realizados  semestralmente,   que 

visam o desenvolvimento  cognitivo. A psicologia cognitiva  está ligada  ao estudo dos 

processos    mentais    que    influenciam   o   comportamento    de   cada    indivíduo   e 

o desenvolvimento  cognitivo   (intelectual),    pessoal    e   social   dos    acolhidos, 

considerando as diferentes faixas etárias, e o grau de maturidade, bem como de seus 

familiares e profissionais do Serviço. 

 
De acordo com Serão, Baleeiro e colaboradores  (1999), o desenvolvimento pessoal e 

social da criança,  e, sobretudo,  do adolescente,  refere-se  à qualidade  nas  relações 

dos mesmos com eles mesmos, bem como com as demais pessoas à sua volta, 

caracterizadas em um processo de crescimento gradual. 
 

Ainda,  na  concretização  do  processo  metodológico  o  SAICA  proporá  os  seguintes 
 

Projetos Político-Pedagógicos: 
 
 

1-Projeto Identidade: 
 

 
Justificativa: facilitar  o processo  de formação  da identidade no  pe 

criança  ou adolescente  se mantiver acolhido (a), no cuidado  consigo, 

pessoal, nas mudanças  e na percepção do próprio corpo, na identificação, 

na valorização das suas origens. 

Objetivo geral: A construção e/ou fortalecimento de sua autoestima, sobretudo d 

autoconhecimento. 
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Recursos: Utilização de espaço físico adequado, que promova  ao acolhido (a), a 

possibilidade  da escuta  e reflexão  em grupo;  serão utilizados  materiais  como  livros, 

vídeos, dinâmicas de grupo, clip-chart, papéis, canetas coloridas, lápis n° 2, uso de 

microcomputadores para  pesquisas na internet. 
 

Cronograma: Atividades   semanais,   com  duas  ou  três  horas  de  duração  a  cada 

encontro,  pelo  período  mínimo  de  um  ano,  considerando  o tempo  do  acolhimento, 

faixa etária e maturidade. 
 

Acompanhamento e avaliação: Pesquisa de qualidade realizada pelos funcionários e 

pelos adolescentes,  a partir de roda de conversa e aplicação  de questionário no final 

de cada semestre. 
 

Registros fotográficos, confecção de portfólio com a participação das crianças e 

adolescentes. 
 

Envolvimento da família nas atividades. 
 
 

1.1 -Atividades propostas: 
 
 

1.1.1 -0 nome  próprio: A partir do seu nome, o adolescente buscará a história de sua 

família,  quem  escolheu o  seu nome,  sua origem a partir da etimologia  da  palavra, 

como se sente ao ser chamado por ele, tem apelido? Como gosta de ser chamado. 
 

1.1.2 - Autoestima: Como se vê (autoimagem),  por meio de atividades  relacionadas 

ao corpo, a sua percepção,  valores pessoais, potencialidades e dificu 

outros o vêm e como veem os outros, a partir de dinâmicas de grup 

aspectos de integração, diferenças  e comunicação. 

1.1.3 - Ser  ado/escente:Explorar questões que envolvem  a adolescê                    sua 

definição,  mudança  corporal,  participação de grupos  de identificação, se ualid     e e 

projeto de vida.                                                                                                     

1.1.4 - Descoberta do  Eu:  Uso de espelho para que percebam  o "Eu", utiliza<Ab  de 

livros  com linguagem  própria  para a infância e juventude;  dinâmicas, jogos I· 

desenhos. 
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2. Projeto Eu e Meu Corpo - Sexualidade: 
 
 

Justificativa:  Orientar  crianças  e    adolescentes  que  sofreram  abuso  sexual,  com 

histórico de iniciação  e exploração sexual, sobre as doenças, gravidez  e auto estima, 

reflexão sobre amor, respeito, crenças, valores, direito a "uma sexualidade plena e 

responsável". 
 

Objetivo  geral:  Estabelecer  uma  relação  de  confiança  que  promova  a  orientação 

sexual, sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, gravidez, sexualidade e auto- 

estima, ética, diversidade  e orientação sexual. 
 

Recursos e Atividades: 
 

- Exposição de vídeos educativos relacionados ao tema; 
 

- Material de  apoio,  cartazes  sobre  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  (DST's), 

Gravidez precoce; 
 

- Materiais educativos da SEMINA Educativa, conforme o site: 
 

(<http://www.seminaeducativa.com.br>) 
 

Cronograma: 
 

- Encontros semanais em grupo para exposição dos vídeos educativos; 
 

- Escuta individual para preparo de novos materiais para apresentar, 

com os adolescentes; 
 

- Em grupo produzir um portfólio das atividades; 
 

- Dinâmicas em grupo. 
 

Acompanhamento e avaliação: 
 

-  Acompanhamento  através  da  escuta  individual  e  em  grupo  dos  (as) 
 

adolescentes  sobre  os  temas  discutidos, 
 

sobre  as 
 

apresentadas no relacionamento interpesso  u - mi'eK tiCia 
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- Registro da presença dos participantes; 
 

-Registro fotográfico dos encontros; 
 

- Envolvimento da família nas atividades. 
 
 
 
 

3. Projeto Cidadania: 
 
 

Justificativa: Orientar,  discutir, debater, pesquisar, sobre o exercício de cidadania na 

vida cotidiana de crianças  e adolescentes como sujeitos de suas próprias histórias na 

sociedade   contemporânea   e  oportunizar   para  que   possam   avaliar   as  atenções 

recebidas        no        serviço,        expressando         opiniões       e        reivindicações. 

Objetivo geral:  Estabelecer  uma  relação  de  confiança  que  promova  a  orientação 

sobre       direitos       e      deveres,       respeito       pelo       individual      e       coletivo. 

Recursos e Atividades: 
 

- Exposição de vídeos educativos relacionados ao tema; 
 

- Conhecimento sobre o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA; 
 

- Participação eacompanhamento do processo junto à Vara da Infância e Juventude e 

do Plano Individual de Atendimento; 
 

- Estimular a visão crítica sobre o mundo; 
 

- Preparar para a autonomia; 
 

- Orientação para acesso à documento pessoal; 
 

- Roda de conversa; 
 

- Escuta individual e grupal; 
 

- Participar dos Fóruns e Conferências da Criança e do Adolescente. 

Cronograma: 

-Encontros semanais em grupo para exposição dos vídeos educativos; 
 

- Escuta individual e grupal diária 
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-  Escuta  individual  para  preparo  de  novos  materiais  para  apresentar,  explanar  e 

discutir com os adolescentes; 
 

- Em grupo produzir portfóliodas atividades; 
 

- Dinâmicas em grupo. 

Acompanhamento e avaliação: 

- Acompanhamento  por meio  da escuta  individual e em  grupo  dos  (as) crianças  e 
 

adolescentes  sobre   os  temas  discutidos,  e,  diálogo   sobre  as  dúvidas  e  ações 

apresentadas no relacionamento interpessoal e  com o meio social; 
 

- Registro da presença dos participantes; 
 

- Registro fotográfico dos encontros; 
 

- Participação efetiva nos Fóruns e Conferência da Criança e do Adolescente. 
 
 
 
 

4. Projeto Fazendo  Minha  História: 
 
 

O  SAICA  buscará   parceria  com  outras  entidades  ou  com  o  Instituto  Fazendo 

História, o qual é mantenedor  de programas  voltados para a garantia dos direitos e 

preservação  das histórias de crianças e adolescentes que estão em situação de 

acolhimento,  o  registro  dos  momentos  de  suas  vidas, para  que  se  apropriem  da 

história, seja do passado ou do presente, tendo como objetivos, o estí 

valorização do registro da própria história de vida, assim como, a 
 

por  meio  de  álbum,  com  fotos  de  atividades  das  quais  participou 

passeios,  cursos  e  Centro  de Convivência  para  Crianças  e  adolec,._,.....,..,. 

eventos  promovidos  pelo  SAICA.  Ainda com  a mediação de leitura, 

atividades lúdicas. 
 

O Projeto Fazendo História  contará com a participação de colaboradores  vol 

ou   profissionais   do   próprio   SAICA,   que  semanalmente 

atividades programadas,  01 hora,  para  a elabo 
--..-:::; 
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seu álbum  individualizado,  durante  o período  de um ano,  e este,  será entregue  ao 

autor/autora quando de seu desacolhimento. 
 

Os colaboradores em parceria com a Gestão do SAICA promoverão a orientação e 

estímulo para a reflexão sobre escolhas profissionais, cursos, economia doméstica, 

inserção no mercado de trabalho. 
 
 
 
 

5. Projeto Brincar: 
 
 

Justificativa:  Promover  o  brincar  de  forma  lúdica  ou  dirigido  visando  o 

desenvolvimento cognitivo e motor. 
 

Objetivo  geral:  Promover  a liberdade de expressão,  através  dos  cantinhos  para  o 

brincar de modo que, a criança e o adolescente consigamresignificar seus sentimentos 

e o prazer de brincar. 
 

Recursos e Atividades: 
 

- Cantinho da casinha  de boneca,  com acessórios que promovem  a participação dos 

meninos e meninas nas brincadeiras; 
 

-Área externa com mini playground para as atividades livres; 
 

- Mini brinquedoteca  com jogos e game. 
 

Cronograma: 
 

Atividades lúdicas diárias 
 

Acompanhamento e avaliação: 
 

-Registro fotográfico; 
 

- Envolvimento das crianças nas brincadeiras; 
 

 
 
 
 

6. Projeto Arte e Lazer: 
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Justificativa: Ampliar a convivência  social e comunitária  a todas as crianças e 

adolescentes      acolhidos,      envolvendo     as     famílias     sempre     que     possível. 

Objetivo  geral:  Promover   o  acesso  à  convivência   social  e  comunitária 

comparticipação e  visitas  in loco  aos  espaços  culturais,  de  lazer,  gastronômicos   e 

históricos da cidade São Paulo. 
 

Recursos e Atividades: 
 

- Exposição de vídeos educativos relacionados ao tema; 
 

- Pesquisas  e conversasem grupo,  sobre o objetivo dos passeios  e visitas aos locais 

voltados para a cultura e lazer; 
 

Cronograma: 
 

- Passeios mensais; 
 

-Passeios anuais (Natal, Sítio). 

Acompanhamento e avaliação: 

- Protagonismo na escolha dos passeios e participação nos eventos culturais; 
 

- Registro fotográfico; 
 

-Participação da Família. 
 
 
 
 

7. Projeto Mediação de leitura/Contacão de História e Teatro: 
 

 
Justificativa: Envolver as crianças e adolescentes  no mundo da leitu 

e representar através do Teatro. 
 

Objetivo geral:  Garantir o acesso à leitura e à cultura da formação de plate1 
 

Recursos e Atividades: 
 

- Cantinho da leitura; 
 

- Mini acervo de livros; 
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- DVD e mini system 

 
Cronograma: 

 
-Atividades com mediação  de leitura diária; 

 
- Exposição de vídeos, filmes semanais e quinzenais 

 
Acompanhamento e avaliação: 

 
- Registro fotográfico; 

 
- Envolvimento  das crianças e adolescentes nos momentos de ouvir e contar histórias 

 
(teatralmente). 

 

 
 
 
 

8. Projeto Higiene e Cuidados Pessoais: 
 
 

Justificativa: Orientar  as  crianças  e  adolescentes  durante  os  banhos,  horário  de 
 

escovar  os  dentes,  higiene  com  cabelo  e  pertences 

Objetivo geral:  Garantir  o  bem  estar  físico  e  psicológico,  a  fim  de 

arealização das atividades da vida diária com autonomia. 

 

pessoais. 

possibilitar 

 
Recursos e Atividades: 

 
- Materiais de higiene individualizados; 

 
- Rodas de conversa; 

 
- Música sobre higiene; 

 
Cronograma: 

 
- Cuidados com a higiene e pertences pessoais é diário. 

 
Acompanhamento e avaliação: 

 
- Registro fotográfico; 

 
- Cumprimento e reconhecimento  das orien 
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nomia quanto aos cuidados com a higiene e pertences. 
 
 
 
 

9. Projeto de vida: 
 
 

Justificativa:  Orientar  e acompanhar  os (as) adolescentes  para  refletirem  sobre  o 

projeto de vida, anseios e possibilidades  antes de completarem 18 anos e passarem 

pelo  desacolhimento. 

Objetivo  geral:    Garantir   a  autonomia  e  responsabilidade   do   adolescente   que 

permanece no SAICA até os 18 anos, ao acesso a cursos profissionalizantes,  inserção 

no mercado  de trabalho,  e ao controle e economia do salário, a fim de se preparar 

para inserção em República Jovem ou o aluguel de um espaço para morar. 
 

Recursos e Atividades: 
 

-Vídeos; 
 

- Rodas de conversa; 
 

- Escuta individual para reflexão sobre o que, o adolescente pensa sobre o seu projeto 

de vida; 
 

- Orientações e pesquisas sobre as profissões; 
 

- Orientação  sobre  a importância do cumprimento  de regras,  combinados  no meio 

social e nas relações interpessoais. 
 

Cronograma: 
 

- semanais e mensalmente 
 

Acompanhamento e avaliação: 
 

- Registro fotográfico; 
 

- Cumprimento e reconhecimento das orientações; 
 
 

- Autonomia e responsabilidade  na participação dos cursos, 

durante o período em que permanecerem 
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10.   Projeto   Família,   Escuta   e   Fortalecimento   dos   Vínculos   Familiares   e 
 

Convivência Comunitária: 
 
 

Justificativa:   O  SAICA  como  parte  do  projeto  junto  à  família, ·  irá  favorecer  os 

membros desta, na apropriação de seus papéis familiares, a fim de possibilitar 

transformações em dinâmicas familiares prejudiciais, e, criar condições para uma 

reaproximação                     mais                    saudàvel                    entre                    eles. 

Objetivo geral: fortalecer os vínculos e promover a reintegração/reinserção  familiar e 

comunitária das crianças e adolescentes acolhidos. 
 

Recursos e Atividades: 
 

- Estudo de caso e diagnóstico para planejar as ações que visem o desacolhimento, 

ou colocação em família substituta quando esgotado as possibilidades  com a família 

de origem; 
 

-Visitas domiciliares sistemáticas pelos Técnicos do SAICA as famílias; 
 

- Realizar  contatos  com os recursos Socioassistenciais no território das famílias  das 

crianças atendidas, para possíveis orientações encaminhamentos; 
 

- Construção do Plano Individual de Atendimento  {PIA) em conjunto com as famílias, 

com as crianças  e adolescentes  acolhidos, e com os serviços Socioassistenciais  de 

referência destes; 
 

- Espaço de escuta individual e em grupo familiar sistematicamente; 
 

- Trabalhar as expectativas referentes ao retorno familiar, através da e 

e grupal; 
 

- Potencializar  recursos  dos envolvidos para que, caso o desacolhimento  s 
 

este seja menos traumático e mais eficaz, diminuindo o risco de retorno ao SAICA 
 

 
- Realizar com os familiares, a partir de desenhos e recortes de revistas e jornais, 

apresentação de si mesmo, e  que represente..-t &ilfa:'(;fi  ..q 

demais participantes do grupo; 
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- Propor através de dramatização com a utilização de bonecos e/ou fantoches  a partir 

das seguintes temáticas:  indisciplina na escola, uso de drogas, sexualidade, 

evasãoescolar, e  como  a  família  se  organizaria  para  lidar  com  estas  situações  e 

prováveis dificuldades,  explorando  as idealizações  e confrontá-las . com  a realidade, 

favorecendo a integração saudável entre família, criança e adolescente, bem como 

trabalhar  os papéis  e as funções  desempenhadas  por  cada membro  da família  e a 

resolução de conflitos a partir do diálogo e do planejamento; 
 

-  Reflexão  em  grupo  sobre  acolhimento  e  sensibilizar   as  famílias  em  relação  às 

temáticas de confiança, cuidado e afeto. 
 

Acompanhamento e avaliação: 

Registro fotográfico; 

Registro escrito; 
 
 

Controle de presença  dos familiares; 
 
 

Pesquisa  junto  aos  familiares sobre  os temas  a serem  abordados  e eficiência dos 

mesmos; 
 

Ampliar o número de desacolhimento; 
 
 

Retorno da família para obter novas orientações; 
 

 
Aumento na quantidade e visitas dos familiares as crianças e adol 

 
Acompanhamento  e efetivação realizados pela Gestão. 

 
12. Projeto Palavra de Bebê 

 
Justificativa: Buscar a parceria  para desenvolver O Projeto Palavra de poderá  

ser  realizado   em   parceria   com  o  Instituto   Fazendo   História, necessidade 

de investir  na primeira  infância, de uma maneira  geral,  justificada evidências 

crescentes  de que o período inicial do desenvolvimento da criança 

cognição,   aprendizagem    e  o  comportam D 
 

contribuindo,  assim,  efetivamente  com  OIIfllCias 
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melhorando    a    qualidade     de    vida    e    bem    estar    durante    esse    período. 

Objetivo geral: Tem como finalidade contemplar a especificidade do acolhimento dos 

Bebês de O anos a 3 anos de idade no  SAICA, e criar estratégias de intervenção 

Institucional que visem contribuir para a formação dos responsáveis  pelas crianças e 

promover  saúde aos bebês,  privilegiando  a relação com seus adultos de referência, 

com vistas à constituição de sujeitos autônomos. 
 

Recursos e Atividades: 
 

Ambiente acolhedor; 
 

Grupo de estudo quinzenal; 
 

Encontros  de discussão  de  casos  e capacitação  da equipe  de trabalho  do  SAICA 
 

mensal; 
 

Ateliês de Música e brincar com os Bebês; 

Ateliê de Leitura para os Bebês; 

Massagem para os Bebês; 

Construção dos álbuns individuais dos bebês; 
 

Profissionais  que  podem  ser  envolvidos:  Psicólogo  (a),  Enfermeiro  (a),  e 

colaboradores voluntários. 
 

Cronograma: 
 

Atividades quinzenais, mensais, com duração de 6 meses com renova 

meses. 
 

Acompanhamento e avaliação: 
 

Encontros mensais  dos profissionais  voluntários com a Gestão; 

Orientadores Socioeducativo; 
 

Registros fotográficos; 
 

Produção dos álbuns individuais; 
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