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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome: GRUPO ESPÍRITA PAZ, AMOR E RENOVAÇÃO (GEPAR) 

Endereço (sede): Rua Engenheiro Carlos Álvaro Quintela (Ant. R.51), LT. 6,  QD. 166 (Entrada pela Via 

Chico Xavier N. 4) 

Bairro: PIRATININGA CEP:24350-056 Município/Estado: NITERÓI- RJ 

Telefone: 2619-5792/ 3741-5792 e-mail: direcao@geparpromocaointegral.org.br 

CNPJ:39503966/0001-87 Fundação: 03/10/1991 Site: www.geparpromocaointegral.org.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho Data de Nascimento: 12/02/1941 

Endereço: Rua Permínio Mendonça de Souza, 190 C.4  

Bairro: Itaipu CEP: 24346-052 Município/Estado: NITEROI- RJ 

Telefone: (21) 987660303 e-mail: daclesantana@gmail.com RG: 21093919-9 

CPF: 43564577734 Data do início e término do mandato: 

01/01/2019 a 31/12/2021 

Cargo: Diretora de Assistência e 

Promoção Social 

 

3. INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE 

INSCRIÇÃO / CADASTRO NÚMERO VALIDADE 

Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS 

N. 022 de 09/3/99  
Atualizado p/Inscrição N. 023/14    

Indeterminado 

Atualizado 17/06/2020 

Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 

N. 079 de 28/11/ 98 
079.01- Creche Comunitária Meimei 
079.02-Oficina Mário Barbosa 

Última atualização válida 

03/08/2019 

Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência 

Social - CEBAS 

R0218/03 Resolução No.89 de 11/7/03. Aguardando parecer do 

CEBAS MEC/ Justiça 

Federal    

Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS 

RCEAS2055/2007 Resolução N. 214 18/12/2007 
 

Indeterminado 

Ministério da Justiça - UPF Portaria MJ Nº 988, de 28/08/02 Indeterminado 

Utilidade Pública Municipal Lei No. 1128 de 11/11/92 Indeterminado 

Utilidade Pública Estadual Lei No. 2691 de 14/02/97 D.O 17/02/97 Indeterminado 

Utilidade Pública Federal Portaria N. 988 de 28/08/02 D.O. 29/08/02 30/09/2016 
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O MJ revogou a Lei nº 91/35 que tratava do 

título de Utilidade Pública Federal, através da Lei 

nº 13.204/15 e, assim, deixou de existir o título 

de Utilidade Pública Federal (UPF) 

 

 

4. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

Visa a promoção:  

• da prática da caridade espiritual, moral e material, com o exercício pleno da 

solidariedade e da cidadania, como dever social e princípio da moral cristã; 

da prestação de serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais em 

conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS ou outro ordenamento 

jurídico que venha substitui-la; 

• da prestação de serviços socioeducacionais, culturais e esportivos.  

 

Fonte:  Estatuto do GEPAR, registrado em 03/10/2008 - Capítulo II, Art. 2º, Incisos III, 

VI, IV  

 

5. BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, GEPAR, fundado em 03 de outubro de 
1991, é uma associação civil, sem fins lucrativos, com certificado de utilidade Pública 
Federal desde 2002, renovada anualmente pelo poder público desde então. Além de 
estar registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Municipal da 
Criança e Adolescente e no Conselho Municipal de Assistência Social.  

O GEPAR iniciou na década de 80 (oitenta) seus trabalhos assistenciais, com o 
intuito de suprir algumas necessidades de ordem socioeconômica da população já 
encontrada. O trabalho Social desenvolvido teve como objetivo a socialização desta 
comunidade através da doutrina Espírita, visando à melhoria e o crescimento desta 
população de baixa renda. A partir desta socialização do grupo com a comunidade, foi 
acontecendo um trabalho muito rico e solidário de uma moradora que teve como 
iniciativa cuidar de algumas crianças para que seus pais pudessem trabalhar. Através 
desse gesto solidário e atendendo aos apelos da comunidade os membros do Gepar, 
decidiram implantar um trabalho de assistência e promoção social.  

Iniciamos nosso trabalho de assistência e promoção social realizando um 
levantamento que resultou na fundação da Creche Meimei em 1998, visando o 
atendimento das crianças de 2 a 5 anos. Com a ajuda de voluntários e colaboradores 
conseguimos atender 60 crianças em horário integral. Meses depois inauguramos a 
Oficina Mario Barbosa, visando o atendimento de 40(quarenta) crianças e 
adolescentes de 6 a 14 anos, em contra turno ao horário escolar e o Espaço de 
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Convivência com as famílias visando o desenvolvimento da autoestima, trabalhando 
questões como educação de filhos, valores, cidadania, sexualidade. 

Este ano completamos 30 anos de fundação, e com muita alegria por mais um 
ano conseguimos atender em nossa Creche Comunitária Meimei através do convênio 
com a Fundação Municipal de Educação o quantitativo de 100 crianças, em nossas 
Oficinas  Mário Barbosa atendemos em torno  de 60 crianças/adolescentes, além de 
mais de 180 famílias em nosso Projeto Semear. 

Após muitas lutas e dificuldades financeira, desde o ano de 2017, buscamos caminhos 
para a sustentabilidade de nossos projetos. Hoje graças ao nosso Bazar Solidário, conseguimos 
manter nossos principais projetos em funcionamento, contando com parceiros e amigos para 
ampliação e aprimoramento de nossas atividades. 

 
6. CARACTERÍSTICA DA ENTIDADE: 

(X) Atendimento 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

(   ) Assessoramento (   ) Defesa e garantia de 

direitos 

Seguir Resolução CNAS Nº 27 de 19 de setembro 

de 2011. 

 

7. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – “SEMEANDO O 

FUTURO” 

 

7.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, em 1990 ao inaugurar a “Era da 

Proteção Integral” à criança e ao adolescente, potência à família e, mais recentemente, 

a Lei 12 435/2011, atualizando a Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, configurou o 

Sistema Único de Assistência Social/SUAS em serviços de proteção social que tem, entre 

outros, o objetivo de promover o direito à convivência familiar e comunitária por meio 

do fortalecimento dos vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social. 

Em tempos de pandemia do COVID19, tornou-se urgente pensar inovações em 

tecnologia social de estratégias socioeducativas a luz da Pedagogia da Convivência1para 

                                                             
1- É uma reflexão específica da Pedagogia Social do educador social e teórico catalão XESÚS R. JARES no livro PEDAGOGIA DA 

CONVIVÊNCIA (2008) 

O SCFV “Gepar – Unidade de Promoção integral” Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos cumpre as normativas estabelecidas na Resolução CNAS nº 

109 de 11/11/2009 
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ofertar proteção social a crianças/adolescentes “confinados” nos territórios mais 

vulneráveis. 

De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada entre novembro 

e dezembro do ano passado, cerca de 2 milhões de estudantes da educação básica 

abandonaram a escola em 2020. A taxa de abandono foi de 4,6% no ensino fundamental 

e 10,8% no ensino médio. Em 2019, o índice foi de 1,2% e 4,8%, respectivamente, de 

acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). Ainda de acordo com a pesquisa, 11,4% dos (as) estudantes do 

ensino fundamental que abandonaram a escola ano passado não pretendem voltar em 

2021. Entre aqueles (as) do ensino médio, a taxa dobra (25,8%). Problemas financeiros, 

dificuldades com o ensino remoto ou mesmo falta de aulas são alguns dos motivos 

alegados pelos (as) entrevistados(as) para o abandono escolar. 

“A mãe de todas as desigualdades é a 
desigualdade de educação que vinha caindo há 40 
anos. Isso não só foi interrompido, mas revertido 
pala pandemia. É uma cicatriz que tem efeitos 
permanentes”. 

Marcelo Neri – Diretor da FGV Social 

Neste propósito, pretende-se avançar na oferta do Serviço de Convivência para 

crianças e adolescentes em situação de desigualdade escolar, levando-se em conta 

diversos fatores e, em particular, a vivência em territórios urbanos2 marcados pela 

violência3. Desse modo, justifica-se a importância de promover a prevenção, através da 

articulação e interlocução entre proteção social e educação, com foco no processo de 

socialização. 

                                                             
2 O espaço público urbano, particularmente nas grandes metrópoles, cada vez mais marcado pela violência e indiferença, ao 
mesmo tempo que os espaços de sociabilidade são cada vez mais segregados e marcados por fronteiras rígidas e segregadoras da 
população em geral (shopping centers, condomínios etc.), pelos simulacros de consumo (shopping centers ou por um custo 
elevado – centros culturais, cinemas, teatros etc.), Vasconcelos, 2008:49. 
3 De fato, o espaço geográfico tende a representar um importante fator de vulnerabilidade e risco à vida de crianças e 
adolescentes. Em muitas áreas urbanas do país, especialmente no estado do Rio de Janeiro, o “poder agir” e a capacidade letal por 
parte de determinados criminosos, como pela reação do Estado, representam uma grande ameaça à vida e segurança pública.  
Isto ocorre devido ao uso da força por parte dos dois principais agentes de letalidade violenta: os grupos criminosos e os agentes 
estatais. Os dados do Dossiê criança e adolescente/2018 do Instituto de Segurança Pública – RJ indicam que parte das vítimas 
morre perto de casa. Em 80% dos casos aferidos, a distância do local do fato foi de até dez quilômetros do local da residência. ” 
(GONÇALVES& MANSO, 2018: 24 e 34) 
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A proteção social e a educação têm como estratégia socioeducativa promover a 

socialização e o convívio familiar e comunitário, por meio de um espaço acolhedor e 

estimulando a cooperação, a comunicação, a criação e valorização do outro.  

As vivências lúdicas, culturais e esportivas além de estimular o desenvolvimento, 

torna viável a comunicação das crianças e adolescentes entre si e com os adultos, 

desenvolvendo e fortalecendo vínculos e potencializando autonomia pela aquisição de 

novos saberes.   

O Censo Escolar 2018 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), registra o crescimento da Educação Infantil em 2,8%. Por outro 

lado, o número de matrículas na Educação Básica registrou queda pelo segundo ano 

consecutivo. Nos dados divulgados pelo INEP a distorção idade-série aparece como 

explicação para a redução de número de crianças e jovens matriculados nas escolas. 

Segundo os números levantados pelo Instituto a taxa de distorção idade-série vai 

aumentado ao longo do ensino Fundamental, passando de 11,2%, nos anos iniciais para 

22, 3% nos anos finais, atingindo 28, 2% no Ensino Médio. Esse fenômeno está ligado ao 

baixo nível de aprendizagem que seria resultado de uma série de fatores, incluindo a 

qualificação do professor. 

Os resultados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), apontam que 

o avanço da proficiência dos estudantes tende a desacelerar no Fundamental 2, o que 

leva ao aumento da reprovação e, em muitos casos, à evasão. 

A seguir, são apresentadas anotações sobre Defasagem e Evasão Escolar2 do 

Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos/SCFV: 

Trata-se de uma parcela significativa da população que está sendo privada de um 

direito garantido pela constituição e do desenvolvimento das competências necessárias 

para a vida adulta e, quando relacionados a fatores de gênero, raça e situação 

socioeconômica, se deparam com sujeitos em sua maioria: negros (preto/pardo); do 

sexo masculino; com renda familiar de até meio salário mínimo e em situação de 

vulnerabilidade social.  

Sendo assim, entender a Defasagem Escolar superior a dois anos e a evasão 

escolar também como questão social é primordial, pois exige dos profissionais que 
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atuam com este público o entendimento das desigualdades sociais (gênero, raça, etnia, 

renda), que acarretam nesta situação e assim, possibilidades de enfrentamento. 

Nesta perspectiva, sugere-se que a atuação profissional siga a orientação de 

educação emancipadora que respeita os limites e as possibilidades inscritas pela 

realidade concreta. Dessa forma, ela assume o papel de fomentar a consciência, de 

forma multiprofissional, para que se possa intervir mais qualificadamente na realidade 

e nas questões sociais voltadas, em princípio, para a melhoria das condições de vida dos 

segmentos menos abastados da população. Isto dialoga com os parâmetros do SCFV. 

Segundo FREIRE (1973), a Educação pode dirigir-se a dois caminhos: contribuir para o 

processo de emancipação humana ou para domesticar e ensinar a ser passivo diante da 

realidade que está posta. 

Desta forma, entendemos que o processo educacional não se restringe apenas 

às salas de aula, mas também, de forma concomitante, a todos os espaços de 

atendimento e possível atuação. A criança em defasagem, apesar de inserida em turmas 

escolares específicas para o aprendizado e com colegas na mesma situação, apresenta 

muitas vezes baixa autoestima e desmotivação. Nos casos de reprovação escolar separa-

se dos amigos, acha chato ter que refazer lições; há uma perda de interesse pelos 

estudos, além disso, o motivo que condicionou a situação de defasagem ou evasão pode 

estar relacionado às outras situações específicas”. (SMASDH/Rio, 2019: 25) 

Tais proposições nos levam a pensar na necessidade de uma forma inovadora de 

gestão social do território, organizada a partir de um “novo modo de ação, cada vez mais 

articulado, complementar e sintonizado com as demandas das realidades locais” - 

Guará, 2010:13, como uma condição imprescindível para que as crianças e adolescentes 

sejam atendidos de modo integral, como prevê o artigo 86 do ECA. 

Tendo em vista que, como a nota a professora Dra. Isa Maria Guará esclarece: 

 

A proteção social não está circunscrita apenas ao âmbito do Estado 
e apresenta-se originariamente nas relações da família e 
comunidade. Não obstante, o Estado tem entre suas 
responsabilidades fundamentais a de oferecer políticas sociais que 
garantam a proteção social, como direito e deve fazê-lo em 
conjunto com a sociedade, promovendo ações que focalizam as 



7 
 

pessoas, as famílias e os grupos sociais que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social4 

(GUARÁ, 2010:14) 

7.2 OBJETIVO GERAL 

Complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. 

7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Possibilitar vivências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 

vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades  

• Contribuir para que a escola conheça melhor o cotidiano das crianças e adolescentes 

no território urbano em que vivem; 

• Estimular a participação da família no processo ensino-aprendizagem das crianças e 

adolescentes; 

• Facilitar para que os pais/responsáveis possam compreender melhor o cotidiano 

escolar dos seus filhos; 

• Identificar situações de vulnerabilidade social em suas dimensões material e 

relacional5 as quais as famílias e crianças, possam estar expostas, para que a equipe 

técnica da proteção social possa intervir de maneira preventiva, atendendo a sua 

função primeira de trabalho de prevenção de situações de risco, desenvolvendo 

potencialidades e o fortalecimento de vínculos sociais e familiares e de suas redes 

de apoio; 

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social de assistência social nos territórios; 

• Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, 

cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos 

usuários dos demais direitos; 

                                                             
4Entenda-se que a vulnerabilidade social se apresenta de maneira ampla, considerando as suas duas dimensões: material e 

relacional. Assim pode ser decorrente da insuficiência ou ausência de renda, desemprego, trabalhos informais, doenças, tanto 
quanto, dificuldade de acesso aos serviços das diferentes políticas públicas, ruptura ou fragilização dos vínculos afetivos sociais e de 
pertencimento. 
5-Insegurança alimentar, moradia precária, desemprego, renda precária ou nula, acesso precário aos serviços de políticas setoriais 

entre outros; 
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7.4 EIXOS NORTEADORES 

De acordo com Caderno de Orientações Técnicas -SCFV 2017, “os encontros e as 

atividades do SCFV têm um sentido socioeducativo em articulação com os EIXOS 

NORTEADORES, com as COMPETÊNCIAS desses eixos e com os OBJETIVOS dessas 

competências”.  

Os Eixos Norteadores são: 

A. CONVIVÊNCIA SOCIAL 
 

O convívio é parte da dinâmica social na qual se desenvolve o sentimento de 

pertença, a construção da identidade e a afirmação da individualidade. Por meio dele se 

realiza a transmissão dos códigos sociais e culturais e se estabelecem os valores que 

norteiam a vida em sociedade. É também por meio do convívio que se estabelecem e se 

solidificam os vínculos humanos, inicialmente no âmbito familiar, constituindo uma rede 

primária de relacionamentos e tecendo-se redes secundárias, essenciais ao 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. A segurança sentida na convivência familiar 

e comunitária oferecerá as bases necessárias para o exercício das funções parentais de 

proteger, cuidar e orientar. (MDS, 2009, p. 78) 

 

B.  PARTICIPAÇÃO 

A formação para a cidadania supõe a sensibilização e o desenvolvimento da 

percepção das famílias sobre a realidade social, econômica, cultural, ambiental e política 

em que estão inseridos; a apropriação de seus direitos de cidadania e o reconhecimento 

de deveres; o estímulo ao desenvolvimento de práticas associativas e de formas de 

expressão e manifestação de seus interesses, visões de mundo e posicionamento no 

espaço público. (MDS, 2009, p. 80) 

 
C. MUNDO DO TRABALHO 

 
A formação para o mundo do trabalho define-se aqui como processo vital e 

educativo que contribui para tornar possível aos adolescentes a sua existência 

autônoma e a sua cidadania. O trabalho é estruturador de identidades, cria espaço de 

pertencimento social, é organizador de práticas sociais específicas de caráter histórico 

e cultural, por meio das quais se constroem as condições de existência em sociedade. 
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Nessa perspectiva, é constituinte do sujeito na sua totalidade; é o espaço onde o cidadão 

se realiza enquanto produtor de si mesmo e produtor de cultura. 

Na perspectiva da ação socioeducativa, O Mundo do Trabalho, ainda que não vise à 

qualificação profissional, é imprescindível para a socialização e desenvolvimento de 

valores e habilidades que estruturam o adolescente para a vida em sociedade. Propõe 

uma formação para o trabalho que incorpora também a sua dimensão subjetiva e de 

fonte de realização pessoal e de autoconhecimento. Valoriza a atividade humana, 

diferenciando-a da forma histórica do trabalho assalariado, tornando-a como ponto de 

partida para a produção de conhecimento e de cultura. Articulando a relação entre 

conhecimento e atividade produtiva, possibilita aos adolescentes-jovens apreensão de 

elementos culturais, que concorrem para configuração de seus horizontes em termos 

de cidadania e de vida economicamente ativa. (MDS, 2009, p. 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 METODOLOGIA 
 
TEMAS 
 

Entende-se por Temas o conjunto de questões identificadas como de atenção e reflexão 

no SCFV que atravessam e perpassam, toda a sua extensão, as ações de convivência em 

suas atividades teóricas e práticas, recobrindo os vários domínios e conteúdos 

imprescindíveis para a compreensão da realidade e para a participação social de crianças 

e adolescentes em seu processo de crescimento e desenvolvimento individual e 

coletivo. (MDS, 2010, p. 84) 
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OFICINAS 

Constituem a socialização e a discussão de projetos de vida, a partir de potencialidades 

coletivamente identificadas; os temas são abordados em Oficinas estruturadas em 

Dinâmicas e, dentro destes momentos, as dinâmicas propiciam que as crianças e 

adolescentes vivenciam sua formação, experimentando conceitos e as atividades 

propostas, sempre que possível de forma lúdica. (MDS, 2009, P.42) 

 

DIMENSÕES METODOLÓGICAS 

As principais referências metodológicas dos grupos de convívio e fortalecimento de 

vínculos (Oficinas com Famílias e/ou com crianças e adolescentes) estão apoiadas nas 

seguintes dimensões: 

 

● Dimensão Dialógica – O alargamento da percepção e da aprendizagem se produz 

em diálogo entre iguais. Significa considerar a todos como portadores de saberes e 

favorecer ações socioeducativas que se realizem na troca de ideias e de experiências, 

na socialização de conhecimentos, no trato de conflitos e na negociação de 

consensos, facilitados pela convivência e pelo trabalho coletivo. 

● Dimensão Reflexiva – O desenvolvimento de postura crítica a partir da reflexão 

sobre o cotidiano, sobre as experiências pessoais, coletivas e comunitárias e sobre 

as práticas socializadoras vivenciadas pelas famílias. A dimensão reflexiva está 

voltada para a elaboração do que é vivido – assim como o projetado na ordem 

imaginária – e para a sistematização dos novos conhecimentos adquiridos. 

● Dimensão cognitiva – A ampliação da capacidade de analisar, comparar, refletir, 

não só sobre o que se aprende, mas sobre como se aprende; capacidade de acessar 

informações e conhecimentos, de apropriar-se das aprendizagens, reproduzir e criar 

novos saberes e transformá-los em novas experiências. 

● Dimensão Afetiva – O desenvolvimento e ampliação de relacionamentos 

interpessoais, envolvimento e comprometimento, construção de interesses comuns, 

cumplicidades e criação de vínculos afetivos que proporcionam alegria e prazer na 

participação das ações socioeducativas. 

● Dimensão Ética – O exercício da participação democrática, da tolerância, da 

cooperação, da solidariedade, do respeito às diferenças nas relações entre as 
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famílias e a equipe de profissionais, para o desenvolvimento de princípios e valores 

relacionados aos direitos, à dignidade humana, à cidadania e à democracia. 

● Dimensão Estética – O estímulo ao desenvolvimento das sensibilidades estéticas 

na perspectiva da percepção do outro em suas diferenças, independentemente dos 

valores e padrões impostos como mecanismos de exclusão e invisibilidade social. A 

valorização e legitimação das diferentes expressões artísticas, culturais, de 

condições físicas, origem étnica, racial, de opção religiosa e de orientação sexual. 

● Dimensão lúdica – O estímulo ao espírito de liberdade, à alegria de viver, ao 

desenvolvimento integral de todas as potencialidades humanas, favorecendo a livre 

expansão das individualidades, base para uma real emancipação humana. 

 
7.6 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL 

 

• Acompanhamento do cotidiano escolar das crianças e adolescentes mediante a 

articulação e o diálogo com as equipes das escolas; 

• Acompanhamento das famílias das crianças e adolescentes com o objetivo de 

promover o fortalecimento de vínculos e a orientação quanto ao exercício das 

funções parentais6, em termos de cuidar, proteger e orientar, mediante uma 

abordagem dialógica e reflexiva; 

• Oferecer para as crianças e adolescentes: espaço acolhedor, promovendo a 

cooperação, a comunicação, a convivência, participação social, fortalecimento 

de vínculos, formação de valores e atitudes, experiências lúdicas e de lazer; 

• Interlocução e articulação com a Rede de Apoio das famílias, a Rede de Serviços 

e o Sistema de Garantias de Direitos. 

 

7.7 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

7.7.1 CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA  
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Apresentação das Normativas, padrões conceituais, operacionais e metodológicos 

em conformidade com a Resolução CNAS n° 109 11/11/2009 e dos Cadernos de 

Orientações Técnicas. 

         7.7.2 - DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO/DRP 

Utilizar como instrumento técnico-operativos indiretos 

➢  Mapa Falante – representação gráfica da realidade/território em estudo na 

qual ficam registradas informações, opiniões e percepções partilhadas pelo 

coletivo. 

➢ Narrativas de Vida com foco na trajetória escolar 

 

Objetivos: 

a) Refletir sobre questões relacionadas à educabilidade e vulnerabilidade 

social; 

b) Identificar dificuldades/possibilidades do território de vivências das crianças 

e adolescentes e de suas famílias; 

c) Propor alternativas de ações individuais/coletivas. 

Foco Estratégico: Família, Escola e Território 

   Norteadores Operacionais 

➢ Problematizar com base na educabilidade – arranjo/articulação entre os diversos 

fatores que facilitam ou dificultam a desigualdade escolar na escola no território 

e na família, tais como: 

• Há disponibilidade de escolas/vagas/ horários adequados/transportes? 

• Questões que interferem no cotidiano escolar: por exemplo a violência 

• Percepção/avaliação da Escola: infraestrutura, professores, direção e outras; 

• Relação com a escola: frágil? Mais ou menos? Boa? 

• Participação da Família no cotidiano escolar: Sim (?), como (?) 

• Identificar eventos críticos na trajetória escolar (infrequência, dificuldades no 

desempenho escolar, bullying) 

• Identificar pessoas significativas na trajetória escolar. 
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7.7.3 AVALIAÇÃO 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO DE 

VERIFICAÇÃO 

Acesso e permanência 

da criança no sistema 

educacional com 

avanço da proficiência 

e sucesso escolar 

 
 
Desenvolvimento de competências e habilidades com 

base nos 2 Eixos Norteadores do SCFV articulados com 

os Eixos da BNCC da Educação Infantil: convivência, 

brincadeiras, participação, exploração, expressão e 

autoconhecimento  

 
 
Acompanhamento do 
desenvolvimento físico, 
cognitivo e socioemocional por 
meio de registros.   
 

Estudo de Casos com a equipe 

da Escola  

 
 

Mensal 
 

 

Bimestral 

Ampliação do Universo 
informacional e cultural 

 

 

Aumento da participação das crianças e seus familiares 

em eventos: Exposição de museus, literários, teatrais e 

outros.  

Frequência 

Relatórios das atividades 

Mensal 

Mensal 

 

Socialização e 
participação social 

 

Aumento da participação da criança e seus familiares 
em eventos: Exposição de museus, literários, teatrais e 
outros. 

Aumento da participação nas Oficinas, Rodas de 

Conversa e outras atividades do projeto. 

Frequência 

 

Relatório das atividades 

 

Mensal 

 

 

Mensal 

 
 

Convívio familiar e 
comunitário 

 

 
Ampliação da utilização do diálogo. 
 
Diminuição da utilização da violência na solução de 
conflitos. 
 
Fortalecimento de vínculos.  

 
Observação participante 
utilizada pela equipe técnica do 
projeto. 
 
Acompanhamento sociofamiliar 
realizada pela equipe do projeto  

 
Trimestral 

 

 

 

Trimestral 

Mapeamento das 
situações de 

vulnerabilidade 
sociofamiliar 

 

Ampliação do registro dos dados sobre criança e 
adolescentes e suas famílias. 

Melhor conhecimento do território  

Melhoria da qualidade das informações sobre 
criança e adolescentes e suas famílias. 

 

Observação participante, grupo 
focal, acompanhamento 
sociofamiliar 

Analise de relatórios de 
instituições de pesquisa  

 

Mensal 

 

 
Fortalecimento da 

Parentalidade 
 
 
 
 
 
 

Processo de Trabalho 
Social 

 
Mudanças comportamentais dos cuidadores/familiares, 
tais como: participação ativa no cotidiano das crianças e 
adolescentes; tornaram-se referência para atitudes e 
comportamentos das crianças e adolescentes; 
Estão mais atentas ao desenvolvimento e às 
necessidades das crianças e adolescentes 
. 
A Abordagem da equipe junto às crianças, adolescentes 
e cuidadores foi dialógica reflexiva, empática e sem 
julgamento de juízo de valor; 
Abordagem em Rede e trabalho articulado com CRAS e 
a Escola 
 

 
 
Acompanhamento pela equipe. 
Registros. 
 
 
Reunião de Equipe e Reuniões 
com CRAS e Escola 
 
Registros 

 
 

Mensal 
 
 

Mensal 
 
 
 

Mensal 
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7. 7.4 - ESTRATÉGIAS DE GESTÃO  

 

➢ Coordenação: Erica Ribeiro Peixoto - Pedagoga 

 

 

➢ Parceiros Estratégicos: 

Associação Mãe África/AMA – Inovações Tecnologia Social: Assessoramento 

através de Termo de Cooperação Técnica. 

 

7.7.5 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

• Grupo1- composto por dois grupos de 30 crianças de 6 a 12 anos, dívidas 

por turno (manhã e tarde)  

• Grupo 2- composto por 20 adolescentes e jovens de 13 a 24 anos no turno 

da noite  

• Atendimento a 180 famílias  

 

7.7.6 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES EXTERNAS:  

 

• Utilização do Campo de futebol da Comunidade 

• Parceria com o Cras 

• Parceria com as escolas frequentadas pelos assistidos  

• Parceria com o Médico de Família  

 

7.7.7 - Rodas de Conversa com famílias 

 

Encontros mensais tratando dos temas as funções parentais de cuidar, proteger e 

orientar por meio de abordagem dialógico-reflexiva. 

 

7.7.8 - EQUIPE TÉCNICA: 

• 01 Gestor Operacional (40h), 

• 01 Coordenador Geral (40h), 

• 01 Assistente Social (10h) 

• 02 Educadores sociais (40h), nível médio  
• 01 Motorista para transporte alimentos 

• 01 Oficineiro de Judô 

• 01 Oficineiro de Karatê  
• 01 Oficineiro de Capoeira 

• 01 Oficineiro de Música (Flauta e Musicalização) 
• 01 Oficineiro português (Voluntário) 
• 01 Oficineiro Matemática (Voluntário) 
• 01 Professor Culinária Sustentável 
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OBS: Contamos também com o importante papel de pessoas voluntárias 

(conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98).  

  

7.7.9 - RECURSOS DE APOIO:   

 

Lanche, material pedagógico, jogos, material esportivo, computadores, internet 

etc.. 

 

7.7.10 - GRADE DE PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS E ACOMPANHAMENTO 

 

SEMEAR  

 

Público alvo: 

Famílias da 

comunidade Lagoa e 

adjacências  

 

 

Foram atendidos:  

180 famílias  

 

 

Recursos 

Humanos: 

Voluntários  

Coordenação  

Transporte 

Triagem 

Distribuição   

 

 

Recursos 

Materiais: 

Dependências do 

GEPAR: salão e os 

banheiros , 

caminhonete do 

Gepar, caminhonete 

dos Voluntários  

 

Periodicidade: 3 

vezes por semana 

Terças, quintas e 

sábados   

 

  

 O projeto compete em atender famílias moradoras da comunidade Barreira 
e adjacências da região de Niterói destacando uma metodologia voltada para a 
melhoria da qualidade de vida através de um programa embasado na saúde e que 
visa atuar diretamente com o reaproveitamento dos alimentos que são recolhidos 
pelo GEPAR nos supermercados da Região oceânica e Icaraí. Desta forma a 
qualidade de alimentação dos assistidos da um salto em direção a uma melhor 
segurança alimentar e gerar resultados positivos transformando a vida dos 
atendidos. 

Nosso trabalho é realizado com a distribuição organizada de frutas, legumes 
e verduras. 

 Desenvolver atividades teóricas e práticas com o intuito de 
reconhecer os alimentos e suas funções no organismo, conhecer os 
grupos dos alimentos, assim como os cuidados no preparo e na 
manipulação dos mesmos, observando a higiene pessoal e higiene 
do ambiente. 

 Proporcionar aos participantes um conhecimento onde possam de 
alguma forma gerar mudanças em seus hábitos alimentares na 
manipulação e preparação correta dos alimentos para o 
aproveitamento pleno de suas vitaminas e para evitar desperdício 
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AVALIAÇÃO Ainda em meio a normalização do COVID 19, no ano de 2021 foram atendidas 281 
famílias/mês no Projeto Semear entre cadastrados e extras.  

A distribuição é feita nos seguintes dias terça, quinta e sábado, nesses dias os 
assistidos recebem uma bolsa contendo legumes e frutas. 

No total foram distribuídas 129,4 toneladas de alimentos divididas por mês (vide 
gráfico abaixo) 

 

  

 

 

 

CRESCENDO COM O 

ESPORTE  

 Judô 

 Karatê 

 Futebol  

 Futevôlei 

 

Público alvo: 

Crianças e 

adolescentes   

 

 

Foram atendidas: 

60 crianças 

 

 

Recursos 

Humanos: 

Voluntários 

Oficineiros 

 

 

Recursos 

Materiais: 

    Possibilitar as crianças e adolescentes inseridos nas atividades esportivas 
o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários que possibilite o 
desenvolvimento psicossocial. Fortalecendo o indivíduo, de maneira que se torne 
um fator importante para o enfrentamento da situação de risco e vulnerabilidade 
social. 

 Possibilitar a prática esportiva para crianças e adolescentes em 
situação de risco social, estimulando ações socioeducativas e 
esportivas. 

 Colaborar para o desenvolvimento socioeducativo de crianças e 
adolescentes, além de promover a autoestima dos alunos por 
meio do ensino desportivo, competitivo e da prática de ações 
culturais. 

 Ampliar a integração das crianças e da comunidade, da esfera 
esportiva à social, através dos princípios fundamentais do esporte, 
contribuindo para o desenvolvimento integral e na construção de 
valores éticos e morais de seus praticantes. 

 Fornecer o núcleo familiar e comunitário, a partir da atividade 
esportiva de futebol, roda de conversas, dinâmicas em grupos e 
palestras a possibilidade de obter melhores condições 
psicológicas que os auxiliem na manutenção e retomada dos 
vínculos afetivos. 

11,67

10,86

11,88

11,745

11,67

11,88

12,555

11,88

11,745

11,67

11,88

Distribuição anual de 129,4 Toneladas 
Aproximadamente

 Janeiro

 Favereiro

 Março

Abril

 Maio

 Junho

 Julho

Agosto

 Setembro
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Dependências do 

GEPAR, salão e os 

banheiros  

  

 

 

Periodicidade:  

2 vezes por semana 

Terças, quintas e 

sábados    

 Possibilitar melhores condições psíquicas para lidar com os 
sentimentos de tristeza, raiva, angústia, desesperança e  

 acomodação que a situação de risco e vulnerabilidade social 
pode estar lhe gerando. Proteção Especial. 

AVALIAÇÃO: No projeto crescendo com o esporte, realizamos somente as atividades do 
Judô e Karatê as outras duas não foram possíveis serem realizadas devido à falta 
de recursos e professor voluntário. 

Quanto ao judô, tivemos uma boa aceitação as crianças participaram com 
bastante empenho, compromisso, disciplina e pontualidade, foram atendidas 60 
crianças. 

Com isso conseguimos alcançar parte dos objetivos proposto no plano. 
Nesse ano não foi possível eles participarem de torneios devido o quadro da 
COVID19. Mas estão superanimados com a possibilidade de participarem no ano 
de 2022. 

No que diz respeito ao Karatê a atividade vem crescendo e alcançando mais 
a participação dos adolescentes e adultos. O que muito nos alegra pois é muito 
difícil ter a participação deles nessas atividades. 

 

SEMEANDO O 

FUTURO 

 

Contra turno/ 

aceleração da 

aprendizagem 

 

Público alvo: 

adolescentes e 

jovens  de 6 a 12 

anos 

 

 

Foram atendidas: 

60 alunos 

 

 

Recursos 

Humanos: 2 

Educadores sociais  

 

 

Recursos 

Materiais: 

Dependências do 

Contraturno é o período do dia em que a criança não está no colégio, mas 

cujos trabalhos e atividades nele desenvolvidos são igualmente direcionados à 

educação e ao desenvolvimento infanto/juvenil. 

Trata-se de uma importante atividade complementar ao estudo regular da 

criança, realizada durante as manhãs ou tardes livres, conforme a sua 

disponibilidade, ou seja, de um a cinco dias na semana (de segunda a sexta-feira). 

A proposta da Instituição é trabalhar no contraturno a aceleração da 

aprendizagem, uma estratégia pedagógica adotada para correção do fluxo escolar 

no Ensino Fundamental Regular, destinada aos alunos com distorção idade/ciclo 

que se encontram matriculados nos 3º e 4º ciclos nas unidades escolares da Rede 

Municipal de Educação. Que prevê a possibilidade de aceleração de estudos para 

alunos com atraso escolar. 

O objetivo maior será levar à compreensão de que um novo horizonte pode 

se descortinar diante de seus olhos. Um novo começo é possível. Da mesma 

maneira que com retalhos poderiam construir uma bela colcha, assim também 

poderiam ver um futuro melhor se descortinando, concretizando seus sonhos. E 

isso poderá ser possível quando se reconheceram leitores/autores de suas próprias 

histórias de vida. 
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GEPAR: salão, 

salas, quadra, 

refeitório, banheiros  

e quadra da 

comnidade 

 

 

Recurso de apoio: 

Lanche   

 

 

Periodicidade:  

5 vezes por semana  

Algumas estratégias definidas para garantir as ações no contexto 

do planejamento e viabilizar a prática do professor em sala de 

aula: 

 Acolhida 

Momento em que se transmitirá ao aluno, a cada dia, a certeza de 

que sua presença será muito importante e que sua participação 

ativa será fundamental para o avanço de sua aprendizagem. 

 Roda de leituras 

Momento em que o professor ou um aluno lia para a turma 

diferentes gêneros textuais, textos que lhes eram significativos 

Desafios 

Momento de causar uma inquietação saudável aos alunos. Era 

lançada uma pergunta que os fazia pensar, refletir, ponderar. O 

aluno era levado a refletir e a perguntar, buscando as respostas 

possíveis durante o dia. 

 Desenvolvimento das atividades 

Momento de utilização de atividades contextualizadas que 

poderiam ser realizadas como trabalho individual, em pequenos 

grupos, coletivamente, com produção de textos, dialogando, 

questionando, compartilhando informações, discutindo, 

socializando experiências, abrindo espaços para as diferenças, a 

colaboração mútua, a ludicidade e a criatividade. 

AVALIAÇÃO:   Em meio a normalização devido a Pandemia o contraturno muito auxiliou 

nossas crianças, uma vez que elas receberam a monitoria dos educadores sociais 

quanto os conteúdos escolares com atividades desenvolvidas de forma lúdica e 

prazerosa, com intuito de tornar o aprendizado divertido, estimulando a 

participação voluntaria das mesmas. Entres as atividades podemos destacar: Jogos 

de lógica e estratégia, Roda de Leitura semanal, leitura interpretativa, vídeos 

educativos, atividades de criatividade e criação, entre outros. 

 

SEMEANDO O 

FUTURO 

 Teatro 

 

Público alvo: 

adolescentes e 

jovens  de 14 a 24 

anos 

 

 

     Foram atendidos: 

     60 alunos 

O teatro na comunidade é de grande valia para que possamos preparar 

nossas crianças e jovens a caminho desse futuro que exigira flexibilidade, 

dinamismo e agilidade no pensar, no agir, no entender e na arte de refletir e 

analisar. 

Diante dessa premissa, essa ferramenta com fundamentos sociais e 

pedagógicos, no que tange a preparar seus alunos e futuros cidadãos para essa 

nova era, a era da informação onde tudo acontece de forma rápida e volátil e de 

repensar as novas perspectivas relacionadas ao conceito de cultura e das relações 

que entrelaçam a convivência em sociedade. 
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Recursos 

Humanos: 1 

Oficineiro de teatro  

 

 

Recursos 

Materiais: 

Dependências do 

GEPAR: salão e os 

banheiros  

 

 

Recurso de apoio: 

Lanche   

 

 

Periodicidade:  

2 vezes por semana  

 

  

 Ampliar a ação formadora social e intelectual dos educandos, 

melhorando a interação social com a vida e com o mundo ao redor 

para assim favorecer as relações harmônicas desses indivíduos em 

sociedade. 

 Abrir espaço aos usuários na busca por um conhecimento sistêmico, 

uma análise efetiva, uma ampliação nos aspectos de sua vida como 

cultura, realidade, política, social e artística; 

 Ampliar o leque da cultura escolar, para que possa ser rompida a 

estagnação cultural que hora perpetua em nossa sociedade; 

 Atuar de forma disciplinadora tendo o teatro como mecanismo de 

condução para expressar a liberdade dos usuários.  

AVALIAÇÃO Não ofertado por falta de recursos e professor voluntário 

 

SEMEANDO O 

FUTURO 

 

 Música  

 

 Percussão 

 

Público alvo:  

crianças, 

adolescentes e 

jovens de 10 a 24 

anos 

 

 

Foram atendidos:  

60 alunos 

 

 

Recursos 

Humanos: 

1 oficineiro de 

percussão  

 

 

Recursos 

Materiais: 

Dependências do 

A musicalização para crianças favorece o desenvolvimento da sensibilidade, 

da criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, 

memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, também contribuindo 

para uma efetiva consciência corporal e de movimentação 

A atividade de Percussão tem o objetivo de promover a inclusão social e 

empoderamento de crianças, adolescentes e jovens. Através da oficina de 

Percussão, os participantes serão   estimulados ao desenvolvimento educacional, 

pessoal e artístico. Esta atividade favorecera o aspecto sociocultural. Os assistidos 

participarão de atividades extracurriculares e socioeducativas. Pretendemos a 

criação de uma banda profissional, formada por jovens maiores de 18 anos, 

integrantes da percussão da nossa oficina.  

 Desenvolver ações de conscientização para que os alunos cuidem 

melhor da comunidade e dos espaços públicos; 

 Promover atividades socioeducativas com todos os alunos; 

 Desenvolver, através da prática de percussão musical, habilidades 

específicas para o manuseio, bem como o gosto pelo instrumento, o 

conhecimento das suas possibilidades de expressão musical e o 

acesso a músicas/ritmos de variados estilos e específicos gêneros 

musicais; 

 Desenvolver, através da atividade de ensino da percussão, as 

habilidades técnicas e práticas, interpretativas, de crítica e · 
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GEPAR, salão e os 

banheiros  

 

Recurso de apoio: 

Lanche   

 

Periodicidade: 2 

vezes por semana   

Capacitar os alunos que irão integrar a banda para que todos tenham 

noção básica de produção cultural; · Ampliar as parcerias locais; 

apreciação musical; 

 Desenvolver, através da dança, habilidades com o corpo, como 

dançar manuseando os instrumentos e expressão corporal; · 

 Realizar eventos abertos à comunidade, aprimorando o 

conhecimento prático das oficinas.  

 Flauta 

 Violão 

 

Público alvo: 

crianças, 

adolescentes e 

jovens de 10 a 24 

anos 

 

 

     Foram atendidos: 

     60 alunos         

 

 

Recursos 

Humanos:  

1 oficineiro de flauta  

1 oficineiro de violão 

 

 

Recursos 

Materiais: 

Dependências do 

GEPAR: salão e os 

banheiros  

 

Recurso de apoio: 

Lanche   

 

Periodicidade: 2 

vezes por semana 

Justifica-se a implementação de tal atividade a partir da demanda levantada 

nos próprios grupos do Serviço de Convivência, sendo que teoricamente pesquisas 

mostram que tanto ouvir música, quanto tocar um instrumento musical, estimulam 

o cérebro e pode ainda aumentar a capacidade da memória. A intenção é ainda 

promover a auto-estima, valorizar os dons necessários à musicalização e contribuir 

fortemente para melhoria dos relacionamentos. Projetos assim incrementam as 

ações tornando possível a solidificação de conceitos éticos, culturais embasados na 

construção de um jovem e futuramente um cidadão feliz. 

 Refinar a gestão de tempo e habilidades organizacionais; 

 Desenvolver a competência de: Trabalho em Equipe; 

 Ensinar perseverança; 

 Melhorar a coordenação motora; 

 Melhorar habilidade matemática; 

 Aumentar sua responsabilidade; 

 Aprender sobre a história cultural; 

 Aguçar a concentração; 

 Promover a auto expressão e aliviar o stress; 

 Criar um sentimento de conquista; 

 Promover habilidades sociais; 

 Aumentar as habilidades de escutar; 

 Disciplinar; 

 Elevar as habilidades de desempenho e reduzir o medo de 

apresentações 

 Públicas; 

 Promover a felicidade e sentimento de bem-estar a si e em terceiros; 

AVALIAÇÃO Das atividades previstas somente a de violão não foi ofertada por falta de 

recursos, instrumentos e professor voluntário.  

A de percussão, mesmo com a dificuldade de instrumentos aconteceu com 

a animação e participação das crianças. Culminando em duas apresentações no 

ano. O que deixou eles bastante animados e motivados. 

O ensino da flauta foi a atividade que teve mais adesão num total de 60 

crianças.  
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Elas receberam o estudo teórico e prático o que os possibilitou a se 

apresentarem três vezes em eventos promovidos pela Instituição. Com o ensino da 

flauta notasse o quanto as crianças vêm se desenvolvendo. Outra observação 

importante e significativa foi a elevação da  autoestima das crianças, contribuindo 

fortemente para melhoria dos relacionamentos. 

 

 

INTRODUÇÃO AO 

MUNDO DO 

TRABALHO 

 

 

 

  

 

Com tanta tecnologia e inovação invadindo o dia a dia das profissões, as 

mudanças no mundo do trabalho são recorrentes. Todavia, o crescimento do 

mercado de trabalho esbarra ainda na qualidade da mão de obra. Considerando  

o grau da dificuldade econômica para preparação profissional dos nossos jovens 

e adultos, nosso projeto visa justamente preencher esta lacuna, oferecendo  

oportunidade de capacitação profissional para geração de renda. 

 

TUTORIA 

SOCIODIGITAL 

 

 Introdução ao 

Mundo Digital 

 Gestão de 

Projetos 

 Aplicativos de 

Impacto 

 Hackeando o 

seu Futuro 

Recurso de 

apoio: Lanche   

 

Periodicidade: 2 

vezes por semana  

 

Plataforma Recode - ambiente de aprendizado online e interativo.  

  

Aborda assuntos de cidadania para uma postura engajada, boas práticas de 

uso da internet na vida, por exemplo: como estudar, como procurar um emprego 

ou até mesmo empreender e finaliza com as potencialidades e os limites das 

redes sociais. 

 Usar as ferramentas digitais, Word, Excel e Power Point para fazer um 

currículo, planilha financeira e apresentação de gráficos. 

 Utilizar a Internet para estudar, pesquisar e se atualizar, gerando 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

 Conhecer diferentes tipos de empreendedorismo e como empreender no 

mundo digital; 

 Usar redes sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn e outras) na busca de 

emprego e para contrastar as diferentes possibilidades profissionais para 

área de tecnologia. 

   

Certificado Plataforma RECODE 

AVALIAÇÃO: Não ofertado por falta de recursos e professor voluntário 

TUTORIA  

SOCIOPROFISSIONAL 

 

Preparação, acesso 

e permanência no 

Mundo do Trabalho  

 

Maratonando o Mundo do Trabalho: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO 

EMPRESA ESCOLA  

 Roda de conversas híbridas 

 Tirando Dúvidas 
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 Encontros virtuais agendados 

Define-se como um processo socioeducativo que possibilita aos 

adolescentes/jovens o desenvolvimento da autonomia, emancipação, 

participação, identidade e conhecimentos/habilidades necessário à inserção no 

Mundo do Trabalho 

AVALIAÇÃO: Não ofertado por falta de recursos e professor voluntário 

 

 

INTRODUÇÃO AO MUNDO 

DO TRABALHO 

 

 

 

Empreendedorismo e 

mídias sociais 

 Empreendedorismo 

 Marketing 

 Mídias Sociais 

 Projeto Final 

 

 

Público alvo: 

adolescentes e jovens de 13 

a 24 anos 

 

 

Foram atendidos: Não 

ofertado 

 

 

Recursos Humanos: 01 

voluntario  

 

 

Recursos Materiais: 

Dependências do GEPAR: 

salão e os banheiros  

 

Recurso de apoio: 

Lanche   

 

Periodicidade: 2 vezes 

por semana 

A oficina será destinada a Adolescentes e Adultos, estudantes e/ou 

trabalhadores que tenham o Ensino Fundamental Completo que querem ou 

já começaram um negócio próprio. Serão partilhados conhecimentos 

financeiros, tecnológicos e conceitos de marketing e vendas (através de 

mídias sociais) de forma prática. 

 

 Ao final do curso, cada aluno terá o seu projeto final com a mentoria da 

nossa equipe. 

O que vai aprender: 

 Aprender os conceitos básicos sobre redes sociais e mídias sociais 

 Conhecer o novo consumidor e desvendar o verdadeiro potencial das 

redes sociais 

 Trabalhar com as melhores práticas de Facebook Marketing 

 Criar uma página no Facebook 

 Descobrir o público certo com o Facebook Audience Insights 

 Aprender a trabalhar com o Facebook Page Insights 

 Criar e agendar posts no Facebook 

 Conhecer os principais formatos de post 

 Aprender a criar uma conta business no Instagram 

 Aplicar boas práticas de marketing no Instagram 

 Saber como conseguir mais seguidores para a sua empresa 

 Aprender técnicas para utilizar o Instagram Stories e IGTV 

 Criar um planejamento estratégico de marketing nas Redes Sociais 

 Conhecer e construir a persona do seu negócio 

 Criar um calendário editorial para redes sociais 

 Analisar a concorrência 

 Definir o tom de voz e identidade visual nas Redes Sociais 

 Construir a jornada de compra do consumidor 

 Produzir e publicar conteúdo relevante 

 Gerenciar crise nas redes sociais 

 Analisar resultados 
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 Criar campanhas de anúncio para o Instagram, usando o Facebook 

Ads 

 Configurar conversões personalizadas e REMARKETING 

 Aprender tudo que você precisa saber para seus vídeos do IGTV 

terem mais visualizações e engajamento 

 Aprender dicas para adaptar vídeos do Youtube (horizontal) para o 

IGTV (vertical) 

 

AVALIAÇÃO Não ofertado por falta de recursos e professor voluntário 

 

 

FRONHA DE 

RETALHOS 

 

Público alvo: jovens 

ou mulheres chefes de 

família em situação de 

vulnerabilidade social 

que estejam à margem 

de cursos técnicos 

profissionalizantes. 

 

Capacidade de 

atendimento: 10 alunos 

 

Foram atendidos: 

Não ofertado 

 

Recursos Humanos:  

Uma professora ou 

professor e uma 

buscadora ou buscador 

de recursos materiais 

junto às empresas.  

 

Recursos Materiais: 

Dependências do 

GEPAR, sala de 

costura e maquinários   

 

Periodicidade: 2 

vezes por semana 

 

Inserir de forma rápida e prática pessoas no ramo da confecção de forma que 

tenham um produto que gere renda.  

 

PORQUÊ UMA FRONHA? 

 A fronha é um objeto curioso que traria identidade ao projeto. 

Usamos diariamente, está na intimidade do nosso lar, diretamente 

relacionado a conforto e bem-estar, entretanto pouco verbalizamos 

seu nome. Por esse motivo a palavra fronha desperta interesse. 

 É um objeto tridimensional, o que possibilitará que noções de 

modelagem sejam aplicadas.  

 Desenvolvimento de croquis, criação de moldes, tirar medidas, 

manuseio de FITA métrica ou régua, tesoura, são técnicas 

introdutórias que facilitarão o aprendizado de técnicas mais 

avançadas a posteriori, como modelagem de saias ou camisetas.  
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AVALIAÇÃO Não ofertado por falta de recursos e professor voluntário 

 

 

GASTRONOMIA 

SUSTENTÁVEL  

 

Público alvo: jovens 

ou mulheres chefes 

de família em 

situação de 

vulnerabilidade 

social que estejam à 

margem de cursos 

técnicos 

profissionalizantes. 

 

 

Foram atendidos: 

 10 alunos por turma 

 

 

Recursos 

Humanos:  

Uma professora de 

gastronomia  

 

Recursos 

Materiais: 

Dependências do 

 

Criar parcerias com ONGs e Instituições com o objetivo de ensinar a 

população das comunidades a verdadeira importância da utilização das técnicas 

de Aproveitamento Integral dos Alimentos na cozinha. O aproveitamento integral 

de alimentos trata-se de um método que visa a utilização total dos componentes 

dos alimentos no preparo de refeições, incluindo, além da polpa, partes não 

convencionais tais como cascas, sementes e talos de legumes e verduras. Essa 

forma de utilização aumenta o fornecimento de nutrientes das preparações e 

favorece a sustentabilidade, além de diminuir o seu desperdício. Projeto 

direcionado principalmente a mães de famílias que normalmente recebem ajuda 

com cestas de legumes ofertadas pelo projeto Semear. As aulas são 100% 

práticas. Os alunos terão que produzir os pratos mencionados no início de cada 

aula. Todas as aulas são abertas a discussões sobre o assunto e a ideias. Será uma 

troca mútua. No final de cada mês, os alunos são submetidos a um teste prático, 

cada um terá que criar um prato conforme as instruções passadas.  

 Resultado Esperado: 

 Redução do lixo; 

 Maior aporte nutricional que irá melhor a saúde; 

 Redução do desperdício e gasto; 

 Aumento de crianças consumindo legumes e verduras. 

Periodicidade: 2 vezes por semana  
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GEPAR, cozinha e 

equipamentos. 

 

Duração: de 3 

meses. 

  

Periodicidade: 1 

vez por semana 

 Geração de renda com as receitas de baixo custo e saudáveis, 

oferecidas nas oficinas. 

 

 

AVALIAÇÃO No ano de 2021, capacitamos 2 turmas em gastronomia sustentável. Os 

alunos ao final do curso saíram com a animação de poder transformar o 

aprendizado em geração de renda por meio da culinária.  

Além do benefício da renda os mesmos também relataram os benefícios de 

saúde mental relacionados a melhora da auto-estima, melhora da percepção de 

perspectivas futuras e de maior senso de autonomia em suas vidas. 
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8 - REDE INTERNA DE APOIO  

 

 

OBRA DO BERÇO 

 

 

Foram atendidos: 

110 gestantes/ano  

 

A Obra do berço do GEPAR é uma ação social que apoia gestantes carentes 

da comunidade que tem por fim orientá-las através de palestras quinzenais, 

ministradas por profissionais da área de saúde, para estimular a futura mamãe 

ter mais compromisso e responsabilidade com a maternidade, proporcionar 

atendimento, proteção e promoção a gestantes adultas e adolescentes, em 

situação de vulnerabilidade ou exclusão social, prestando-lhes assistência e 

orientação material, social, espiritual e educacional, com noções de puericultura, 

aleitamento, cuidados com os recém-nascidos, planejamento familiar, 

fortalecimento pessoal, espiritual e familiar e social. 

    

 As palestras consistem em: 

 

 Oferecer às gestantes informações de como cuidar do bebê e saber 

cuidar com carinho e atenção, atendendo as necessidades básicas do 

filho para este se desenvolva com saúde e equilíbrio.   

 Desenvolver o senso de responsabilidade na educação moral e 

espiritual do novo ser. 

 Orientação sobre os cuidados com a futura mamãe. 

  

  Roteiro do trabalho: 

  

 Informações sobre a gravidez e parto. 

 Princípios básicos dos cuidados com o bebê. 

 Importância do ato de amamentar.  

 Outras orientações: vacinas, gravidez na adolescência, participação 

do pai. 

 A importância do amor, afeto, família (princípios morais) 

AVALIAÇÃO Devido a pandemia não foi possível realizar os encontros presenciais, as 

voluntárias continuaram o trabalho de preparação dos enxovais e realizando a 

entrega com dia agendado. Atendemos mais de 100 gestantes durante o último 

ano. 

 

FONOAUDIOLOGIA A Fonoaudiologia presta serviços de saúde socioeducacional, como ação 

preventiva nas dificuldades comunicacionais de crianças e jovens, incluindo as de 

fala e linguagem, leitura e escrita, conforme os ditames da Lei 6.965/81.  
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O trabalho proposto tem como objetivos:  

 

 auxiliar na socialização das crianças atendidas pelo Projeto das 

Oficinas Mario Barbosa, apontando caminhos que reforcem a 

autoestima e a recuperação nas dificuldades comunicacionais 

apresentadas;  

 minimizar as dificuldades e seus efeitos futuros na inserção social, 

educacional e laboral; 

 

Para tanto, se utiliza de atividades como: 

 

 observação dos alunos, durante as atividades realizadas;  

 escuta aos professores e demais profissionais sobre possíveis 

problemas nas áreas apontadas;  

 escuta à família, conversando, orientando, fortalecendo o vínculo 

emocional- afetivo familiar no pleno desenvolvimento dos filhos;  

 orientação aos professores e á família sobre como orientar ou 

realizar condutas, conversas e atividades que melhorem o 

desenvolvimento global da criança/jovem. 

AVALIAÇÃO Não ofertado por falta de recursos e professor voluntário  

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A principal finalidade deste trabalho é proporcionar às crianças/adolescentes 

do projeto Mário Barbosa oportunidades de crescimento pessoal, uma vez que 

este crescimento se encontra altamente influenciado e atrelado ao estado 

emocional da criança/adolescente que é o aprendiz. 

Como a criança/adolescente é fruto do meio em que vive, objetiva-se 

estender o trabalho de apoio emocional à família e equipe do Projeto. Pessoas 

que estarão convivendo diretamente com a criança e com o adolescente. 

 

O trabalho proposto tem como objetivos:  

 Auxiliar na legitimação da existência social positiva, estimulando o 

desenvolvimento da competência e habilidade, individual e coletiva, 

através da resiliência;  

 Buscar enfraquecer a força da influência cotidiana que seja danosa, 

estimulando o autoconhecimento e a autoconfiança para a 

estruturação de um futuro pessoal, social e profissional mais digno. 
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 Oferecer às gestantes informações de como cuidar do bebê e saber 

cuidar com carinho e atenção, atendendo as necessidades básicas do 

filho para este se desenvolva com saúde e equilíbrio.   

 Desenvolver o senso de responsabilidade na educação moral e 

espiritual do novo ser. 

 Orientação sobre os cuidados com a futura mamãe. 

  

  Roteiro do trabalho: 

  

 Informações sobre a gravidez e parto. 

 Princípios básicos dos cuidados com o bebê. 

 Importância do ato de amamentar.  

 Outras orientações: vacinas, gravidez na adolescência, participação 

do pai. 

 A importância do amor, afeto, família (princípios morais) 

AVALIAÇÃO Não ofertado por falta de recursos e professor voluntário 

 

9 - CRONOGRAMA 

 

ETAPAS / ATIVIDADES Mês 
1 

Mês  
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mès 
11 

Mês 
12 

1) Preparação (reuniões de planejamento, 

capacitação, definição de procedimento e 

fluxos). 

 
X 

 
X 

  
 

        

2) Diagnóstico Rápido Participativo/DRP 

(oficinas com as crianças e adolescentes e 

encontros com as Famílias). 

   
X 

X         

3) Acompanhamento:  Atividades   

Socioeducativas (oficinas com 

crianças/adolescentes) 

Roda de Conversa com as famílias. 

Atendimento Individual, Abordagem em 

Rede, Visitas Institucionais, 

encaminhamentos 

 

   
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

X  

4) Capacitação em Serviço (Supervisão 

Técnica) 

X X X X  
X 

 
X 
 

x  
X 

 
X 

X X  

5)Avaliação e Sistematização            X 
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12 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

Localizado no município de Niterói, o bairro de Piratininga é um dos bairros em 

que se divide a cidade. Localiza-se no entorno da lagoa de mesmo nome, entre o oceano 

Atlântico, a Serra Grande e o Morro da Viração, limitando-se com os bairros niteroienses 

de Camboinhas, Itaipu, Cafubá, Charitas e Jurujuba. 

Apresenta muitos contrastes. De um lado vem sendo ocupado por população de 

classe média, em virtude da melhoria das vias de acesso, com casa grandes e ricos 

condomínios e de outro, a área ao redor da Lagoa, em que reúne o maior contingente 

da população de baixa renda: a população desempregada ou no trabalho informal. 

Muitos habitando residências sem as condições mínimas de sobrevivência, na sua 

maioria, nos quarteirões próximos ao Gepar, na orla da lagoa, em casa de alvenaria em 

piso de “aguada” ou com chão de barro batido. Na quase totalidade, as casas 

apresentam goteiras, com telhas de amianto, algumas sem banheiro, com esgoto a céu 

aberto passando pelo acesso às casas, que quando chove, invadem as mesmas, pois a 

região é baixa e alagadiça. 

A comunidade local constitui-se por famílias, em grande parte oriunda de outros 

estados, essas sem renda fixa, com baixa escolaridade, em sua maioria são empregados 

domésticos (babás, cozinheiras, faxineiras, jardineiros) e biscateiros da área de 

construção civil, sem vínculo empregatício e sem documentação completa.  

A atividade econômica original da região era a pesca, porém, devido à poluição 

da lagoa de Piratininga ocasionada pelo aumento da população regional, pela falta de 

saneamento básico e pela consequente degradação de suas riquezas naturais, vem 

sendo substituída pelos trabalhos temporários citados acima.  

 
 

 

Região: Região Oceânica  

Bairro: Piratininga 

Município: Niterói 
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13 - INFRAESTRUTURA 

 

As atividades ocorrem em sede própria, situada na Rua Engenheiro Carlos Álvaro 

Quintela (ant. 51), LT. 6,  QD. 166, Piratininga, Niterói. CEP: 24350-056. (Entrada pela Via 

Chico Xavier N. 4), possui 884 m2. 

 

Nosso espaço conta com salão, refeitório, cozinha, biblioteca, sala de 

informática, 5 salas de aula, 4 banheiros, quadra. 

 

14 - ORIGEM DOS RECURSOS 

 

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e 

programas serão oriundos de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados 

com empresas públicas e privadas e outros organismos da comunidade em geral. 

Também quando necessário serão realizados eventos e bazares. 

 

15 - ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

 

O GEPAR e as empresas patrocinadoras terão sua logomarca afixada em todas as 

peças impressas do projeto e será mencionada como patrocinadora, em entrevistas, 

artigos e outras peças de difusão, bem como em materiais como: site, redes sociais, 

folders, panfletos, banners e outros impressos, mala direta, bonés, uniformes, etc. 

Nossos canais:  

www.geparpromocaointegral.org.br  
www.instagram.com/geparsocial 
www.facebook.com/geparsocial 

 

16 - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A divulgação dos trabalhos e resultados será realizada por veículos de 

comunicação digital, on-line ou impressas: Internet, imprensa escrita falada e televisiva, 

mural da instituição, folders, folhetos, reuniões com a comunidade e etc. 

 

http://www.geparpromocaointegral.org.br/
http://www.instagram.com/geparsocial
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17- ORIGEM DOS RECURSOS 
 
 O quadro apresenta resumidamente a receita atual do projeto. 
 

Parceiros Fundação Carl & Durga R$ 3.000,00 

João Fraga Imóveis R$ 550,00 

Instituto de Beneficência Pietá R$ 5.000,00 
Recursos Próprios Bazar Solidário Gepar R$ 10.000,00 

Doações pessoas físicas Diversos R$6.550,00 

 Total 25.100,00 

 
 

 
 

 

 

Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 
Diretora de Assistência e Promoção Social - GEPAR 
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