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Este projeto será destinado a 05 SAICA’S com desenvolvimento de 03 oficinas (lugar 

onde exerce um ofício, ou seja, ofertando a eles uma explanação de profissões futuras) 

com base na cultura/esporte, sendo estas desenvolvidas por um profissional qualificado 

por área, ocorrerá semanalmente com duração de 02 horas em cada unidade por 06 

meses. Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  – “SAICA IV São 

Mateus”, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – “SAICA 

GIRASSOL”, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  – “SAICA 

CAMINHANDO JUNTOS”, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes  – “SAICA Jardim de Flores, Serviço de Acolhimento Institucional de 

Crianças e Adolescentes  – “ SAICA Raio de Sol”, para a execução destas oficinas 

necessitaremos de alguns itens de materiais esportivos e lúdicos, materiais de higiene, 

limpeza,  escritório e  alimentação para complementar a qualidade no atendimento 

desenvolvido, que estarão elencados na planilha abaixo. 

 

 “Programa para fortalecimento do sujeito pós-pandemia Covid-19”  

 

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de São Paulo 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 

Secretária: Berenice Maria Giannella  

Telefone: (11) 3291-9772 

E-mail: bmgiannella@prefeitura.sp.gov.br 

 

Serviço de destino: Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes 

Público Alvo:  Crianças e Adolescentes  
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Organização da Sociedade Civil Parceira: Associação Comunitária e Beneficente Padre 

José Augusto Machado Moreira 

Recurso Previsto: R$ 125.000,00 

 

1) Apresentação: 

A Associação Comunitária e Beneficente “Pe. José Augusto Machado Moreira”, nasceu 

em 1985, em meio às problemáticas que envolviam a região de São Mateus, particularmente 

o Jardim Vera Cruz, onde se localiza. A morte de um jovem, causada pela polícia, na favela do 

Jardim Vera Cruz, deixou muitas pessoas indignadas e dispostas a fazer alguma coisa para 

mudar tal situação. Em virtude disso, iniciaram atendimentos à crianças, adolescentes e 

famílias da favela, de forma voluntária. Atendiam as gestantes que aprendiam atividades de 

tricô e crochê e levavam o produto para casa, além de lhes orientar onde deveriam fazer o 

pré-natal.  

Nessa época, os voluntários buscavam captar recursos humanos para que 

pudessem orientá-las tanto na formação quanto na conscientização, contribuindo para o 

desenvolvimento do senso crítico e do conhecimento sobre seus direitos e deveres. 

Conforme foram organizando o trabalho, iniciaram no ano de 1990, o 

atendimento a 60 crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, de 2ª à 6ª feira, no horário das 

06:00h. às 18:00h., desenvolvendo atividades de estimulação, recreação e iniciação 

escolar. Esse trabalho era realizado na Comunidade Santo Dias, também com pessoas 

voluntárias e que dependiam de doações dos comerciantes e moradores do bairro para 

poder oferecer alimentação a essas crianças. Entretanto, em 1992, foi necessário 

suspender o atendimento, pois, sendo realizado sem convênio, dependendo das doações 

e do voluntariado tornou-se impossível continuar a desenvolvê-lo.  

No mesmo ano a Organização assumiu um projeto conveniado com a 

Prefeitura de São Paulo para atender 90 crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, no 
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Centro para Crianças e Adolescentes “Pe. Moreira”, na época O.S.E.M. Atualmente este 

Projeto atende 90 crianças e adolescentes da faixa etária de 6 a 15 anos. 

Posteriormente, por volta de 1994, o olhar da instituição começou a ser 

direcionado para os adolescentes envolvidos com drogas (consumindo e/ou traficando), 

com a delinquência, com a infração, pois era muito grande o número de adolescentes 

envolvidos com tais práticas, e por conta de não haver nenhum atendimento público 

destinado a essa população, Iniciou um trabalho de aproximação aos chamados “meninos 

de rua”. A partir desse trabalho, com o tempo, outros adolescentes passaram a se 

aproximar, alguns até com passagem pela FEBEM.  

Quando da retomada das atividades do Fórum Regional de Defesa da 

Criança e do Adolescente de São Mateus, em virtude de a entidade ter participação 

significativa nos trabalhos do Fórum, foi indicada, em 1998, para assumir um convênio 

com a FEBEM-SP, e a coordenação dos trabalhos de atendimento à adolescentes que 

cumpriam medida sócio-educativa de Liberdade Assistida, com proposta de atendê-los na 

comunidade onde moravam. Atualmente atendem a180 adolescentes de 12 a 18 anos. 

Devido a preocupação da Organização com a população carente da região, 

em 1999 assumiu o Projeto de Creche no Jardim São Francisco atendendo a 206 crianças, 

na faixa etária de 0 a 3 anos, sendo a Creche Municipal Jardim São Francisco conveniada 

com a SAS/ PMSP. Atualmente o Centro de Educação Infantil Jardim São Francisco atende 

206 crianças conveniadas e 20 crianças fora do convênio, totalizando 226 crianças. 

A Organização, juntamente com o Fórum de Defesa da Criança e 

Adolescente preocupada com o avanço da violência da região, com as expressões de 

violação de direitos das crianças e adolescentes e com a precarização das relações 

familiares de trabalho, de moradia e de todas as formas de convivência social, iniciou em 

Agosto de 2001 o trabalho do Centro de Defesa da Criança e Adolescente com trabalho 

voluntário. Conseguiu firmar convênio em Novembro de 2001 com SAS/PMSP, através da 
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verba do FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e Adolescente). Em 01 de Julho de 2002, o 

Centro de Defesa da Criança e Adolescente tornou-se Política Pública, através da portaria 

SAS/GAB nº 30, de 20 de Junho de 2002, firmando desta forma convênio com a SAS/PMSP 

a partir de Julho de 2002, com o atendimento a 100 crianças e adolescentes/mês, 

atualmente o Projeto passou a ser reconhecido como Serviço de Proteção Jurídico-Social e 

Apoio Psicológico à Criança, Adolescente, Jovens e Famílias em Situação de risco – “Pe. 

Luís Sütter”, este serviço foi extinto em Outubro/2008. 

 Em Setembro de 2002, a Organização iniciou o atendimento no Centro de 

Educação Infantil Santo Dias com atendimento a 90 crianças, na faixa etária de 2 a 5 anos 

e 11 meses. Atualmente foi realizado aditamento devido às dificuldades com o espaço 

físico, foi necessário diminuir a quantidade de atendimento da C.E.I., passando a atender 

60 crianças de 2 à 3 anos. 

 Também no ano de 2002 iniciou as atividades com o Centro de 

Atendimento à Mulher “Cidinha Kopcak” com atendimento a 110 mulheres vítimas de 

violência física, psicológica. Esse atendimento inicia-se a partir dos 18 anos. Atualmente o 

Projeto é reconhecido como Núcleo de Defesa e de Convivência da Mulher “Cidinha 

Kopcak”. 

 Em Março de 2003, iniciou o trabalho de Estímulo Cultural através da 

parceria de Incentivo a Cultura, com a Secretaria da Cultura, com atendimento a 100 

jovens e adultos/mês. Atualmente este Projeto não está em funcionamento, devido às 

dificuldades financeiras e falta de verba para este atendimento. 

 Em 2003 foi implantado o Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e 

Drogas “Liberdade de Escolha” que tem como objetivo atender crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, usuários de substâncias químicas em regime ambulatorial, oferecendo-

lhes condições (concretas e emocionais) para que possam por vontade própria deixar de 
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fazer uso das drogas, a partir da compreensão de seus efeitos e consequências para si 

próprio e para seus familiares e sociedade. 

Em 2004, a Organização assumiu o Núcleo de Convivência para Idoso 

“Verbo Divino” I com atendimento a 50 idosos em período integral e o Núcleo de 

Conivência para Idoso “Verbo Divino” II com atendimento a 60 idosos em período parcial. 

Ambos os serviços atendem idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, com o objetivo 

de criar um espaço de referência e convivência. 

Em 2005 a Organização assumiu o CRAF São Rafael, atualmente 

denominado Casa da Família - Centro de Referência Ação Família e o Núcleo 

Sócioeducativo para Adolescentes e Jovens de 15 a 18 anos - Projeto Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano, atualmente denominado Centro para a Juventude – 

Agente Jovem I – faixa etária de 15 a 18 anos. 

A Casa da Família - Centro de Referência Ação Família São Rafael visa 

atender 1.050 famílias residentes nos setores censitário de alta e muito altos 

vulnerabilidade e tem como objetivo o enriquecimento e ampliação das potencialidades 

pessoais, comunitárias e profissionais. 

O Centro para a Juventude – Agente Jovem I – faixa etária de 15 a 18 anos 

visa oferecer atendimento e acompanhamento a adolescentes e jovens de ambos os 

sexos, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que prioritariamente 

estejam fora da escola. 

  Em Maio de 2008, a Organização assumiu o Núcleo de Proteção Psicossocial 

Especial São Mateus, o Núcleo de Proteção Psicossocial Especial São Rafael e o Núcleo de 

Proteção Psicossocial Especial Vila Formosa com atendimento a 120 adolescentes de 12 a 

18 anos, extensivo aos 21 anos em cada núcleo, e têm como objetivo o acompanhamento 

aos adolescentes e jovens autores de ato infracional, inseridos em medidas sócio-

educativas em meio aberto - de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços a 
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Comunidade (PSC), e seus familiares em ciclo de violência, visando à reflexão e 

reorganização da vida pessoal e social em sua comunidade. 

 Em Junho de 2008 foi implantado o Centro de Atenção Psicossocial em 

Álcool e Drogas “Itaquera” que tem como objetivo atender crianças, adolescentes, jovens 

e adultos, usuários de substâncias químicas em regime ambulatorial, oferecendo-lhes 

condições (concretas e emocionais) para que possam por vontade própria deixar de fazer 

uso das drogas, a partir da compreensão de seus efeitos e conseqüências para si próprios 

e para seus familiares e sociedade. 

 Em Janeiro de 2009 foi implantado   Núcleo de Convivência para o Idoso  

um no Distrito do São Rafael  e outro no de Iguatemi  , com o objetivo de atender idosos.      

promover o auto conhecimento quanto a condição do idoso, a (re) discussão de sua 

relação com outro, favorecendo um processo de envelhecimento ativo e saudável, a 

motivação para novos projetos de vida e a prevenção ao isolamento e o asilamento. 

                     Em Dezembro de 2009  foi implantado o Centro da criança e adolescente  , o 

atendimento a 60 crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, de 2ª à 6ª feira, no horário das 

08:00h. às 17:00h., desenvolvendo atividades de estimulação, recreação e iniciação 

escolar. 

          Ainda existem vários desafios a ser vencida, entretanto, hoje a Organização 

conta com um grupo de trabalhadores dispostos a atingir os objetivos traçados por cada 

núcleo e está com uma diretoria participativa. Essa nova diretoria busca parceiros para 

contribuir com o desenvolvimento qualitativo e quantitativo fomentando as necessidades 

dos núcleos acima descritos. Têm buscado capacitar seus funcionários para que possam 

atender com mais qualidade as crianças, adolescentes e adultos que frequentam os 

projetos, também aprimorando seus conhecimentos e esclarecendo    a comunidade de 

quais são os objetivos da Organização com os trabalhos que vem realizando. 
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 Vale ressaltar que é mantida uma parceria de excelência na politica de 

assistência social, ou seja, no decorrer dos últimos três anos implantaram 09 unidades 

nesta relação com SMADS e atualmente estamos em fase de implantação de 01 unidade. 

 

2) Justificativa: 

 

Acreditamos que a liberdade de expressão é essencial para o desenvolvimento de cada 

ser humano. As crianças são muito criativas e tem um grande potencial imaginativo. 

Adolescentes experimentam uma fase de descoberta e uma transição entre um mundo 

infantil e adulto. Nessas fases, é preciso dar a eles a liberdade de expressão, motiva-los a 

novos desafios e ensina-los para escolhas assertivas. 

Com esse projeto proporcionaremos uma diversidade de vivencias por meio de 

atividades variadas. Queremos formar sujeitos autônomos e éticos, familiarizados com 

conhecimento e cultura historicamente produzidos. Sujeitos críticos, ativos e conscientes 

de que a educação é o único caminho para um futuro melhor. 

E para fortalecer e garantir a qualidade no serviço desenvolvido com as crianças e 

adolescentes atendidos com o Projeto irá propiciar uma alimentação balanceada e 

diferenciada como uma maneira de estimular a participação nas oficinas desenvolvidas, 

bem como desenvolver a fantasia, imaginação e criatividade. 

A alimentação saudável na infância e na adolescente promove a saúde, o crescimento, 

o desenvolvimento e previne problemas de saúde, bem como o seu rendimento 

pedagógico e suas habilidades cerebrais, e este Projeto visa desenvolver a habilidade 

socioemocional,  ou seja, capacitando-os a  de se relacionar com outros indivíduos e 

superar desafios de maneira saudável e equilibrada. 
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Vale ressaltar que estamos vivendo mundialmente a pandemia Covid-19, diante disto 

a execução deste projeto alcançara um fortalecimento das crianças e adolescentes para o 

momento de retorno na vida em comunidade. 

 

3) Objetivo: 

 

O objetivo deste projeto e atender 75 crianças e adolescentes que se encontra por 

determinação nas unidades que explanaremos a seguir: 

Pretendemos utilizar o recurso para complementar à qualidade das oficinas, 

oferecendo alimentação balanceada, vestimentas adequadas a cada atendido de acordo 

com a modalidade da oficina, bem como a higienização do espaço.  

As oficinas ocorrerão semanalmente por um período 06 meses, ou seja, dança 

moderna e acrobática; teatro e artes marciais e esportivas.  

O objetivo da oficina de dança é uma das formas mais antigas de expressão e é 

extremamente benéfica para o corpo a mente e a alma. Além de ser um ótimo exercício, a 

dança estimulo o cérebro e a memória, melhora a coordenação motora, a percepção de 

equilíbrio e espaço, combate depressão, a ansiedade e muito mais.  

As oficinas de teatro contribuirão com o sujeito para o desenvolvimento do equilíbrio 

emocional, do pensamento critico, do corpo da mente através de jogos teatrais e técnicas, 

tendo como resultado apresentações com temas educativos e com textos literários que 

colaborem com o desenvolvimento e ampliar a sua consciência corporal e dissolver 

bloqueios corporais existentes. 

Na oficina de artes marciais utilizaremos as modalidades capoeira, muay thai e karate, 

ou seja, no esporte teremos uma excelente ferramenta de integração e trocas de 

experiências. Dentre muitos benefícios, as artes marciais dentre outros esporte oferecem 
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aos praticantes mais disposições físicas, resistência, condicionamento, autoconfiança, 

autoestima, disciplina melhoram a saúde mental como um todo. 

 

4) Avaliação: 

Nas unidades mencionadas às crianças e adolescentes por determinação judicial 

passam a residir no serviço, diante desta primeira demanda já apresenta um prejuízo 

importante de conviver afastado dos laços sanguíneos. Considerando a situação atual da 

pandemia Covid-19 as crianças e adolescentes são mais vulneráveis a problema emocional 

grave devido as situações de vivencias que geram sofrimento. Neste sentido a atenção e 

cuidado com a saúde mental deste grupo e essencial para a redução dos perigos a saúde 

mental um dos efeitos da quarentena.  

Temos como expectativa que pós pandemia nosso público consiga amenizar o 

sofrimento e com isso fortalecendo a ressocialização para que esta ocorro de maneira 

natural no retorno a educação, bem como as atividades afins. 

 

5) Localização dos serviços e capacidade de atendimento: 

 

Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  – “SAICA IV São 

Mateus” 

Endereço: Rua Professor Basílio Barni, 222 – São Mateus – CEP: 03959-050 

Capacidade: 15 crianças e adolescentes  

 

Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – “SAICA GIRASSOL” 

Endereço:  Rua Bramante Buffoni , 60    – CEP: 03807-440 

Capacidade: 15 crianças e adolescentes  
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Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  – “SAICA 

CAMINHANDO JUNTOS” 

Endereço: Rua Itarumã, n° 206 Jardim Itapemirim – CEP: 08220-770 

Capacidade: 15 crianças e adolescentes  

 

Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  – “SAICA Jardim de 

Flores 

Endereço: Rua Victorio Santin 653- Itaquera, São Paulo-SP- CEP: 08290-000 

Capacidade: 15 crianças e adolescentes  

 

Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  – “ SAICA Raio de Sol” 

Endereço: Rua Raimundo Brandão Cela, 314- PQ Boturussu- São Paulo-SP, CEP: 03804-070 

Capacidade: 15 crianças e adolescentes  

 

6) Orçamento:  

O levantamento dos itens fora realizado via internet consideramos três orçamentos 

para cada item apontado nas planilhas, visando o menor valor para garantir a 

economicidade para aplicação do recurso. A demanda será de 75 usuários dos Saica’s 

considerando a parceria com a SMADS na aplicabilidade do recurso através das oficinas 

lúdicas, técnica utilizada na tipologia do serviço. 

Considerando o recurso apontado utilizamos para adquirir materiais esportivos e 

lúdicos, materiais de higiene, limpeza, escritório e alimentação para as crianças e 

adolescentes.  

Tabela 01: Relação entre proposta, iniciativa e valor estimado de recurso da emenda 

parlamentar: 
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Proposta Iniciativa Valor Estimado (R$) 

Materiais esportivos e 

lúdicos, materiais de 

higiene, limpeza, escritório 

e alimentação 

 

R$ 125.000,00 

 

R$ 125.000,00 

  Total R$ 125.000,00 

 

 

 

 

 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE 

VL UNIT EM 

$ VL TOT EM $ 

ITENS PARA OFICINAS  

 MEIA ANTIDERAPANTE  100  UNI 20,99 2.099,00 

 CORDA PARA CAPOEIRA (30M)  05 UNI 128,00 640, 00 

 PERUCA INFANTIL 50 UNI 74,78 3739,00 

 FANTASIA PARA TEATRO  75 UNI 100,00 7500,00 

 KIMONO 75  UNI 179,00 13.425,00 

 CALÇA DE CAPOEIRA 100 UNI 47,00 4700,00 

 CAMISETA 100 UNI 27,00 2700,00 

KIT DE MAQUIAGEM PARA 

TEATRO 50 UNI 
60,00 3000,00 
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FANTOCHE COM CENÁRIO 10 UNI 209,00 2090,00 

SULFITE 500 UNI 22,00 11.000,00 

CANETA HIDROGRAFICA 50 UNI 11,50 575,00 

LENÇOL 280 UNI 38,00 10640,00 

FRONHA 150 UNI 9,50 1425,00 

TOALHA DE BANHO 300 UNI 37,92 11376,00 

COBERTOR DE SOLTEIRO 150 UNI 59,00 8850,00 

PAPEL HIGIENICO 100 UNI 30,00 3.000,00 

INTERFOLHA 100 UNI 25,00 2500,00 

AGUA SANITÁRIA  100 UNI 16,50 1650,00 

DETERGENTE 100 UNI 19,50 1950,00 

DESINFETANTE 100 UNI 5,00 500,00 

ARROZ 1200 UNI 5,00 6.000,00 

FEIJÃO 1000 UNI 9,20 9200,00 

ÓLEO 500 UNI 8,90 4450,00 

LEITE 1000 UNI 4,20 4200,00 

MACARRÃO 500 UNI 3,20 1600,00 

FUBA 300 UNI 2,25 675,00 

MOLHO DE TOMATE 500 UNI 1,99 995,00 

FARINHA DE TRIGO  100 UNI 4,25 425,00 

CAFÉ 200 UNI 12,00 2400,00 

ACHOCOLATADO 300 UNI 9,00 2700,00 

ROSQUINHA DE COCO 100 UNI 5,65 565,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE 
“Pe. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA” 

CNPJ 65.887.382/0001-62 
Rua Cinira Polônio, 371 – Conj. Promorar Rio Claro /SP– CEP:08395-320 

Fone / Fax: 2962-7444 
E-mail: padremoreira@sonhareacontecer.org.br 

Site: www.sonhareacontecer.org.br 

 

LEITE CONDENSADO 50 UNI 6,40 320,00 

CREME DE LEITE 50 UNI 4,90 245,00 

MILHO EM LATA 50 UNI 2,90 145,00 

ERVILHA EM LATA 50 UNI 9,20 460,00 

TOTAL 125.000,00 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO, 16 DE JUNHO DE 2021 

 

 

 

MARIA GERALDA ROCHA 

PRESIDENTE  

 

 


