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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 - CPTI 
 
DADOS INSTITUCIONAIS  
 
Nome da Instituição: CPTI Centro Promocional Tia Ileide (SEDE) 
CNPJ: 71.748.305/0001-24 
Endereço: RUA: Vladimir Pinto nº 37,  
Bairro: Chácara Boa Vista  
CEP: 13068-560                                   Telefone: 19 3781-8090 
E-mail da instituição: cpti@cpti.org.br 
Site: www.cpti.org.br 
Número de registro no CMAS: 68 E Município: Campinas 
 
Dados da Unidade Executora: 
As unidades executoras são:  
 

 Unidade CPTI - Sede/Vila Mendonça 
Desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vìnculos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos 

 Unidade CPTI - Espaço Regina Amélia 
Desenvolve o Centro de Convivência Inslusivo e Intergeracional voltado à adolescentes e jovens e também, 
intergeracional 

 Unidade CPTI – Shalon 
Desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vìnculos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e o 
Centro de Convivência Inslusivo e Intergeracional 
 
Endereços: 
CPTI Centro Promocional Tia Ileide – Espaço Regina Amélia 
CNPJ: 71.748.305/0007-10 
Endereço: Rua Vladimir Pinto, 251 
Bairro: Chácara Boa Vista 
CEP: 13068-560                                   Telefone: 19 3281-0002 
E-mail da instituição:  cpti@cpti.org.br 
 
CPTI Centro Promocional Tia Ileide – Shalon 
CNPJ: 71.748.305/0006 - 39 
Endereço: Rua Valdir dos Santos de Oliveira, 100 
Bairro: Parque Shalon 
CEP: 13067- 259                                    Telefone: 19 3281-6180 
 
 
MISSÃO 
 
GARANTIR OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DE SEU GRUPO FAMILIAR, CRIANDO CONDIÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS, EM CONFORMIDADE COM O 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA E A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS, 
PRIORITARIAMENTE, NO DISTRITO DE NOVA APARECIDA, EM CAMPINAS-SP. 
 
 
 IDENTIFICAÇÃO DA DIRETORIA 
 
Presidente - Dettloff von Simson Junior.  
 
Vice-Presidentes - Cassiano D`Andrea, Helca de Abreu, Miriam Ramos da Silva Moreira e Rodrigo Teixeira Neto. 
Vigência do mandato da diretoria atual: de 01/04/2017 a 31/03/2019 
 

mailto:cpti@cpti.org.br
http://www.cpti.org.br/
mailto:cpti@cpti.org.br
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PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 
  
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 
ANOS 
UNIDADE VILA MENDONÇA 
 
Responsável técnico: Viviane Rodrigues Reis - Registro Profissional N°: 41926  
Pedagoga: Renata Cristina Melo 
Assistente Social: Daniela Oliveira Cavaletti de Souza 
Psicólogo: Thiago Lusvardi 
 
Objetivo Geral 
Promover um espaço de convivência, fortalecimento de vínculos e troca de saberes, focado na formação para o 
desenvolvimento de autonomia, a participação comunitária e exercício crítico da cidadania de crianças e 
adolescentes de 6 a 14 anos e suas respectivas famílias, alicerçados sobre valores humanos com fundamentação e 
metodologias da Educação Não Formal e alinhados com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 
visando a prevenção de situações de vulnerabilidade social. 
 
Objetivos Específicos 
 - Desenvolver o potencial criativo e uma diversidade de conhecimentos e habilidades das crianças e adolescentes, 
a partir dos campos: cultura, arte, esportes e tecnologias da informação e comunicação. 
- Garantir às crianças seu tempo de infância, de brincar, criar e fantasiar. 
- Proporcionar espaços onde as crianças e adolescentes exercitem sua cidadania desde pequenos, com foco na 
participação social e comunitária para que sejam sujeitos, protagonistas de transformação da sua história e 
realidade. 
- Desenvolver potencialidades, aquisições de habilidades e ampliação do universo cultural e informacional das 
famílias, em um processo de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
- Fortalecer a função protetiva da família e sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura de seus vínculos e 
promovendo acesso a direitos em trabalho articulado com rede socioassistencial, intersetorial e sistema de 
garantia de direitos do município. 
- Prevenir e reduzir violações de direitos contra crianças e adolescentes. 
 
Metodologia: 
- Rodas de conversa e projetos socioeducativos temáticos – Diário. 
- Atividades Esportivas: futebol, basquete, vôlei, handebol, jogos tradicionais, cooperativos, de tabuleiro e 
ginástica geral – Diário. 
- Realização de atividade cultural e recreativa externa – Mensal. 
- Desenvolvimento de Oficinas de Informática e de Tecnologias da Informação e Comunicação – Diário. 
- Projeto Allegro: Oficinas de Coral, Flauta, Violão, Teclado e Violino – Semanal. 
- Oferecimento de almoço e café manhã/tarde – Diário. 
- Realizar inscrições, matrículas, cadastro de famílias e acompanhamento à regularização de documentação 
pessoal, referenciamentos e contra-referenciamentos – Diário. 
- Contribuir com o acesso a serviços e benefícios da rede socioassistencial – Diário. 
- Realização de grupos de trabalho e rodas de conversa a partir de temáticas significativas às famílias – Quizenal. 
- Reuniões da equipe técnica com os dirigentes e reuniões equipes – Mensal. 
- Realização de Semanas de Planejamento e Avaliação para monitoramento e avaliação das atividades 
desenvolvidas.- Semestral. 
- Participação em Seminários, oficinas, workshops e cursos externos para formação e capacitação.- Trimestral. 
Participação em Seminários, oficinas, workshops e cursos externos para formação e capacitação. –Mensal. 
- Proceder à notificação SISNOV em todos os casos de Violência identificados durante a intervenção sócio-
assistencial Encaminhar usuários para cadastros – ùnico, SIGM.- Mensal. 
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AÇÕES 
PROPOSTAS 

AÇÕES REALIZADAS 

ATIVIDADES  

- Início das atividades com integração, jogos e organização das oficinas artísticas –. 
 " breve experimentação" ( Cultura Popular, Grafite, Violão, Violino/Flauta, Informatica, Esporte). 
- Saída as ruas do bairro Sete de Setembro  (ao som da musica Criança de todas as Cores) início 
da comemoração 25 anos de CPTI. 
- Oficina para Preparação das Pré Conferencias Municipais da Assistencia ( Local: Casa de 
Portugal). 
- Em comemoração aos 25 anos do CPTI atividades diversas como: Construção de bandeira, caixa 
de correio (cartas para homenagem), construção de músicas, pesquisas, poemas e celebração 
com bolo. 
- Visitas das crianças nas casas dos familiares (Projeto eu e a comunidade) com conversas, 
leituras com livros infantis, confecção de artesanato. 
- Construção mensal de calendário das atividades feitas pelas crianças. 
- Culinária e piquenique. 
- Filme  temático “ Cidade das crianças” com roda de reflexão. 
- Gincanas com brincadeiras e torta na cara. 
- Atividades dirigidas na biblioteca, parque e quadra de esportes. 
- “Atividade com o tema” “Crianças de todas as cores” com exposição domundo vermelho e roda 
de conversa. 
- “Atividade com o tema” “Crianças de todas as cores” com exposição do mundo preto com 
atividades diversas daCultura Africana, história de Nelson Mandela, Construção das máscaras 
africanas, História e vídeo em roda: Lenda no menino kiriku,Conhecendo os animais africanos; 
História da capoeira; e História do baobá (árvore africana sagrada); Construção dos colares e 
pulseiras e turbantes (acessório do figurino mundo preto). 
- Passeio ao Parque Taquaral. 
- Atividades externa ao Sesi – dia de confraternização dos educandos com jogos e brincadeiras 
na piscina. 
- Participação das crianças e adolescentes “Copinha do CPTI” com entregas de madalhas. 
- Atividades de férias. 

Eventos 

- Realização da festa Julina no CPTI e Comunidade. 
- Visita dos Alemães "Inter cambio Colegio Porto Seguro." 
- Visita da Equipe da ONG Vovô Nestor. 
- Macarronada SOS Regina Amélia. 
- Festival de Cartas e Afetos.  

Reuniões 
diversas, 

reuniões com 
rede, 

participação 
em comissões 

 

- Reuniões de equipe semanais. 
- Reuniões com gerência socioeducativa. 
- Reuniões com educadores. 
- Reuniões com SESF – discussões de caso. 
- Reunião Intersetorial (Serviços socioassistenciais: ONGs, escolas, centros de saúde e outros). 
Interlocução com CRAS e CREAS: Para execução do seu trabalho, a equipe do serviço realizou 
interlocuções sistemáticas com CRAS por meio de reuniões mensais (Roda Rede – CRAS Vila 
Régio), discussão de casos em conjunto e reuniões bimestrais com o tema “Reordenamento dos 
SCFV”. Com o CREAS, o fluxo de diálogos se dá por meio de encaminhamentos e reatórios, além 
de interlocução mediada por CRAS, em 2017, para aproximação da rede (Setembro e outrubro 
de 2017)  

Formação / 
Capacitação / 
Participação 

em seminários 
diversos 

- Janeiro e Julho– Semana de Planejamento com toda a equipe das ações socioeducativas. 
Formação da equipe de educadores e assistentes sociais. 
- Orientação pedagógica, capacitação da  equipe e avaliação. 
- Reunião com Equipe de “Apoio” Gerência responsável pela área. 
- .Roda de conversa sobre educação - Mara Rita Oriolo de Almeida. 
- Roda de Funcionários. 
- Formação para Educadores – FEAC. 
- Participação – GT sobre Violências Sexuais – Preparação para o dia 18 Maio. 
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Resultados Alcançados em 2017: 
 
- Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através de grupos sistemáticos de famílias, onde se 
oportunizou diálogo, vivencias e trocas de experiências sobre os assuntos de interesse e necessidades 
apresentadas pelos participantes. 
- Desenvolvimento e ampliação de condições sociais da família na sua função protetiva e socializadora com 
intervenções que propuseram experiências de acesso a outras formas de expressão: acesso a cultura e espaços 
lúdicos do território, sendo capazes de prevenir situações de isolamento e de violação de direitos. 
- Fortalecimento da autoestima dos participantes, onde resignificam suas histórias e a importância de 
pertencimento à sociedade, propiciando vivencias que contribuam a questões sociais, emocionais,  culturais, 
políticas e ambientais de nossa realidade. 
- Fomento a inclusão digital para estímulos às Ações criativas dos educandos. 
- Oportunizou o desenvolvimento e a busca de sua completude, seus conhecimentos e suas expectativas do 
mundo, desenvolvendo conceitos de relacionamentos casuais ou sociais, de imaginar, formular e inventar, 
recriando suas próprias brincadeiras. 
- Ampliação de seu repertorio cultural e intelectual à realidade a cerca, aprendendo - a e assimilando - a 
permitindo uma variedade de situações onde favoreça o desenvolvimento pessoal e suas relações sociais. 
- Ampliação e fortalecimento da participação comunitária dos adolescentes na instituição e na comunidade, com a 
participação em ações coletivas em parceria com a comunidade e outros órgãos de defesa de direitos, Centro de 
Saúde e Escolas. 
- Fortalecimento de vinculo da equipe socioeducativa. 
- Oferecimento de refeições como almoço e café da manhã / tarde 

 
Obs.: Todas as intervenções foram pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de 
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, tendo como foco principal favorecer 
experiências do desenvolvimento de sociabilidades. 
 
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses e 29 dias. 
Usuários e famílias territorialmente referenciados aos CRAS; famílias em processo de reconstrução de vínculos e 
autonomia; famílias com crianças, adolescentes, jovens e idosos inseridos em serviços socioassistenciais; famílias 
com benefício de Prestação Continuada; famílias inseridas em programas de transferência de renda. Atendidos 
por: 
- procura espontânea; 
- busca ativa; 
- encaminhamento da rede socioassistencial; 
- encaminhamento das demais políticas públicas. 
 
Abrangência Territorial:  Território de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do 
Distrito de Assistência Social Norte – DAS Norte e bairros do entorno do CPTI. 
 
Período de realização: Janeiro a dezembro de 2017. 
 
Horário de atendimento: Segunda- feira  à sexta- feira  das 08:00h a 17:00h. 
 
Capacidade de Atendimento: 300 crianças de 06 a 14 anos. 
 
Número de Atendidos do Ano: 442 crianças e adolescentes. 
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Recursos Humanos Envolvidos nas Atividades 

* Funcionários que saíram do Serviço ao longo do ano. 
 
 

RECEITAS E DESPESAS 
 
 

VILA MENDONÇA 
    RECEITAS R$ 

 
DESPESAS R$ 

FMAS - Municipal 473.086,45 
 

Remunerações e Encargos Sociais 1.039.836,01 

FMAS - Federal 33.502,23 
 

Materiais e Suprimentos 181.733,90 

FMDCA 128.761,03 
 

Manutenção e Reparos 38.431,73 

FIEC 5.344,99 
 

Serviços de Apoio Administrativo 295.049,40 

ProAC 193.363,78 
 

Despesas de Apoio Administrativo 118.537,77 
Parcerias com entidades sem fins 
lucrativos 476.797,94 

 
Impostos e Taxas 1.172,02 

Recursos Próprios 337.142,92 
 

Despesas Financeiras 8.401,35 

Benefícios Fiscais 218.720,42 
 

Cota Patronal 218.720,42 

Aplicações Financeiras 20.367,76 
 

TOTAL 1.901.882,60 

TOTAL 1.887.087,52 
 

SUPERAVIT/DEFICIT -14.795,08 

 
 
 

Nome Escolaridade Função Regime 

Bruno Cabral Rodrigues Bacharel e Licenciatura Música Educador Prest. Serviço MEI 

Cássia Regina Oliveira de 
Souza  

Superior Pedagogia Educadora Social  CLT 

Daniela Oliveira Cavaletti de 
Souza 

Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

Genilson Pereira dos Santos Superior Pedagogia  Educador Social  CLT 

Janete Pereira Pederiva Superior Pedagogia Assistente de Coordenação CLT 

Jéssica Alves de Oliveira  
Cursando Superior em 
Pedagogia 

Monitora  CLT 

Julia Cavalcanti Santos Superior em Artes Cênicas Educadora Prest.Serviço MEI 

Júlio Cesar da Silva*  Superior Filosofia  Educador Social  CLT 

Karine Almeida Araújo Superior Educação Física Educadora Social CLT 

Márcia Regina Moura Superior Pedagogia Educadora Social CLT 

Marcos Alberto Simplício Ensino Médio  Educador Social  CLT 

Nilza Alves de Souza  Mestre em Educação Orientadora Pedagógica MEI 

Quézia Moreira Mello Superior Pedagogia Educadora Prest. Serviço        MEI 

Renata Cristina Melo de Lima Superior Pedagogia Pedagoga  CLT 

Ricardo Neves Soares Técnico de Música Educador Social  CLT 

Suzana Cardoso Silva  Superior Ciências Sociais  Educadora Social CLT 

Thiago Lusvardi  Superior Psicologia Psicólogo CLT 

Viviane Rodrigues Reis Superior Serviço Social CoordenadoraSociofamiliar CLT 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 14 ANOS E CENTRO DE  CONVIVÊNCIA 
INCLUSIVO E INTERGERACIONAL 
UNIDADE SHALON 
 
 
RESPONSÁVEIS:  
Responsável Técnico: Caroline Cardoso Silva 
Assistente Social: Tamíris da Silva Eugênio  
Psicóloga: Fernanda Alves de Souza 
 
 
Objetivo Geral: 
Promover um espaço de convivência, fortalecimento de vínculos e troca de saberes, focado na formação para a 
participação comunitária e exercício crítico da cidadania, alicerçados sobre valores humanos com fundamentação 
e metodologias da Educação Não Formal e alinhado com a Tipificação Nacional dos ServiçosSocioassistenciais. 
 
Objetivos Específicos: 
- Desenvolver o potencial criativo dos adolescentes, utilizando elementos diversos do campo da cultura, das artes, 
do meio ambiente e dos esportes, contribuindo para a ampliação do repertório cultural, melhoria das relações 
pessoais, autoestima, e do exercício da cidadania; 
- Contribuir para o acesso à educação formal; 
- Inclusão no mundo digital; 
- Acesso à alimentação balanceada; 
- Promover a reflexão e formação sobre a vivência da sexualidade saudável; 
- Fortalecimento da família na sua função protetiva e socializadora, promovendo melhoria das relações pessoais, 
autoestima, exercício da cidadania e valores éticos; 
- Fortalecer e resgatar o estabelecimento de vínculos familiares, intergeracionais, sociais e comunitários 
- Colaborar para a autonomia familiar através da regularização de documentação pessoal e fortalecimento da 
família em suas diversas funções 
- Contribuir com o acesso a serviços da rede socioassistencial e saúde; 
- Prevenir e combater o trabalho infantil de crianças e adolescentes, bem como qualquer tipo de violência e/ou 
situação de violação de direito. 
 
 
Metodologia: 
- Trabalho psicossocial de atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos - referenciamentos, além de 
inscrição,cadastro de famílias, elaboração de relatórios técnicos,notificações,visitas domiciliares.- Diario. 
- Vivências, oficinas e grupos de convivência intergeracional.- 6 vezes na semana. 
- Atividades intergeracionais com temáticas de cidadania, violência e sexualidade.- 2 vezes na semana. 
- Rodas de conversa, debates e grupos temáticos sobre direitos sociais. – Semanal. 
- Trabalho articulado em rede (fóruns, intersetorial, CRAS, Reordenamento,Conselhos, discussão de casos e 
acompanhamentos junto ao SGD). – Semanal. 
- Ações de gestão (elaboração de relatórios, registros, participação em reunião interna, com órgão gestor e 
parceiros). – Semanal. 
- Participação da equipe e diretoria em Conselhos, Fóruns e demais espaços. – Quizenal. 
- Atividades comemorativas, eventos,lazer e apresentações culturais.trimestral Sociabilidade, participação e 
pertencimento à vida do território e município.- Trimestral. 
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AÇÕES 
PROPOSTAS 

AÇÕES REALIZADAS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

- Acolhimento, atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos às famílias - 
atendimentos presenciais, telefônicos, visitas, inclusões, cadastramentos, elaboração de 
relatórios diversos. 
- Reuniões para apresentação do trabalho, combinados e avaliação - 3 reuniões no ano ( 
junho, agosto e dezembro) 
- Trabalho Grupal com famílias - Grupo de artesanato e de atividade física semanal; 
Atividades externas para feira, parque ecológico e museu do café;  
Ações diretas com as crianças e adolescentes: 
- Oferecimento de alimentação diária - café/lanche e almoço 
- Rodas de Conversa sobre temas diversos: Construção de combinados de convivência, 
resolução de conflitos, organização e apresentação de propostas e eventos, contação de 
histórias, reflexões sobre temas como falecimento e perdas, "18 de Maio", enfretamento ao 
abuso sexual de crianças e adolescentes, ocorrências do território, etc. 
- Oficina de cultura popular brasileira com presença de movimentos da capoeira angola, 
percussão, construção de bonecos, brincadeiras tradicionais da cultura infantil. 
- Oficina Digital com vivências focadas no uso de alguns editores como texto, imagens e 
apresentação de slides, assim como pesquisas na internet e Jogos online; 
- Oficina de Música: Atividades de canto, iniciação à flauta, iniciação ao violão, jogos cantados 
e com marcação corporal dos ritmos. 
- Projeto Allegro - Construção do Espetáculo "Crianças de Todas as Cores" Espetáculo Cênico-
musical que reuniu todas as  Unidades do CPTI e em especial, 11 crianças e adolescentes da 
Unidade CPTI Shalon participaram do trabalho teatral, de dança e música (canto, violão e 
percussão). O espetáculo também proporcionou à todos os participantes do serviço a vivência 
e contato com outras culturas (mote do Projeto) tanto com pesquisas na internet, filmes e 
histórias, como também na semana da criança, que culminou com um dia de festa onde 
experimentaram alimentação típica (Cuzcuz, tapioca, yakissoba, kibe e hotdog, em alusão a 
outras culturas) e danças de outros países. 
Jogos e Brincadeiras: Vivências diversas de jogos e brincadeiras, passando pela "construção 
de “regras” para os jogos e também para as brincadeiras do cotidiano (vôlei, futebol, 
brincadeiras de casinha, mamãe e filhinho, restaurante, jogos de tabuleiro, brincadeiras de 
faz de conta, tomando como base também as regras colocadas pelos educandos. 
Atividades de artes manuais - Experimentação de técnicas diversas, explorando a criatividade 
e a coordenação motora dos participantes 
- Realização de Sarau na Rua, com temática do "Dia da Cosnciência Negra" - Sar'Áfro - Grande 
envolvimento de tod@s as crianças, ocupar nossa rua, mostrar o trabalho, valorizar as 
atividades  adolescentes e famílias, com apresentações de todas as atividades, ocupando  a 
rua e integrou outras unidades do CPTI. 
- Roda de Conversa de Comemoração dos 25 anos do CPTI com fundadoras, educandos e 
funcionários. 
Acampadentro - Evento de encerramento do ano onde as crianças e adolescentes dormiram 
uma noite dentro da unidade, com atividades de integração e lazer diversas, sendo planejado 
e organizado pelos educandos. 
Atividades Externas:  Festa Junina na Sede do CPTI; passeio ao Bosque dos Jequitibás; 
Urbanizarte - Evento Cultural da região apoiado pela Fundação FEAC; Ensaios gerais e 2 
apresentações no Teatro Maria Monteiro do Espetáculo "Crianças de todas as cores". 
 
Atividades do Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional: 
- Acolhimento, atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos às famílias - 
atendimentos presenciais, telefônicos, visitas, inclusões nas oficinas semanais, 
cadastramentos, elaboração de relatórios diversos. 
- Reuniões para apresentação do trabalho, combinados e avaliação - 2 reuniões no ano ( 
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AÇÕES 
PROPOSTAS 

AÇÕES REALIZADAS 

agosto e dezembro) 
- Trabalho Semanal Grupal: 1 vez na semana, com duração média de 1h30. 
Fevereiro à dezembro: 
Oficina de artes manuais - Aprendizado de técnicas de artesanato diversas com organização 
de eventos de divulgação do trabalho. 
Oficina Corpo e Mente - Atividades físicas leves com roda de conversa sobre temas diversos - 
Idosos. 
Oficina de Grafite para adolescentes 
Oficina de Temáticas Jovens e Mundo do Trabalho 
Agosto à dezembro: 
Oficina de Zumba - Ginástica 
Oficina de Informática - Jovens e Adultos 
Oficina de Violão para comunidade 
EVENTOS: 
- Processo de Formação para mobilização do evento “18 de maio“ com Roda de conversa e 
participação no cortejo que acontece na região, organizado pela Intersetorial Estrela. 
- Roda de Conversa de Comemoração dos 25 anos do CPTI com fundadoras, educandos e 
funcionários. 
- realização de Bazar Comunitário, de iniciativa de usuárias que participaram da concepção, 
planejamento, organização, execução, avaliação e aplicação dos recursos (investiram no "Dia 
da Crianças", dos usuários do SCFV "6 a 14 anos"; 
Atividades Externas: Festa Junina na Sede do CPTI; Urbanizarte - Evento Cultural da região 
apoiado pela Fundação FEAC; Espetáculo "Crianças de todas as cores" - Espaço Cultural Maria 
Monteiro; Visita à Feira Hippie do Centro de Convivência; Passeio à Pedreira do Chapadão, 
Parque Portugal e Museu do Café. 
- Participação de adolescentes e jovens na organização e realização do Fita tela 2017 evento 
relacionado aos 18 de maio na cidade e nas regiões de Campinas, onde é adotada uma 
metodologia diferenciada na qual os adolescentes são os protagonistas de todo o processo.  
- Royal Jovem – Participação de 2 jovens no evento anual que acontece no Royal Palm Plaza 
Resort e conta com a participação de várias instituições de Campinas e região com 
aproximadamente 500 jovens. 
Participação em espaços de exercício de cidadania: Participação em 2 reuniões do Fórum 
Norte de Usuários da Assistência Social e da Pré Conferência Municipal Norte, de Assistência 
Social; Evento de discussão sobre as questões LGBT na Câmara Municipal de Campinas e 
participação de 2 jovens em Projeto Piloto de Formação de Jovens Multiplicadores pelos 
Direitos Sexuais e Reprodutivos - Fundação FEAC e Reprolatina. 
- Realização de Sarau na Rua, com temática do "Dia da Consciência Negra" - Sar'Áfro - Grande 
envolvimento de tod@s as crianças, ocupar nossa rua, mostrar o trabalho, valorizar as 
atividades  adolescentes e famílias, com apresentações de todas as atividades, ocupando  a 
rua e integrou outras unidades do CPTI. 

Atividades de 
Gestão, 

Monitoramento, 
Avaliação  

elaboração de relatórios quantitativos mensais, preenchimento do CIPS e do SIGM; reunião 
mensal da coordenação com diretoria e quinzenal para acompanhamento das ações; 
discussão de casos das famílias com demandas de acompanhamento; encaminhamentos 
diversos; participação em reuniões da rede (Intersetorial Estrela; Micro Rede com Escolas e 
CS Santa Bárbara, Reordena Norte e Roda Rede com CRAS Vila Régio); Reuniões e Rodas de 
Conversa de avaliação do serviço com usuários - Crianças, adolescentes e famílias com 
preenchimento de instrumental.  
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AÇÕES 
PROPOSTAS 

AÇÕES REALIZADAS 

Formação / 
Capacitação / 

Participação em 
seminários 

diversos 

Participação da equipe em eventos de capacitação: Trabalho Grupal com Famílias - No CPTI 
com "Apprimore" - Roda de conversa sobre educação - Mara Rita Oriolo de Almeida - 
Seminário sobre Comunicação Não Violenta - CPTI Projeto Novo Amanhecer - Seminário 
Municipal Família - Intercâmbio de educadora com ONG parceira. Supervisão externa 
quinzenal de setembro a dezembro, para equipe técnica. 

 
Interlocução com CRAS e CREAS: Para execução do seu trabalho, a equipe do serviço realizou interlocuções 
sistemáticas com CRAS por meio de reuniões mensais (Roda Rede – CRAS Vila Régio), discussão de casos em 
conjunto e reuniões bimestrais com o tema “Reordenamento dos SCFV”. Com o CREAS, o fluxo de diálogos se dá 
por meio de encaminhamentos e reatórios, além de interlocução mediada por CRAS, em 2017, para aproximação 
da rede (Setembro e outrubro de 2017). 
 
PÚBLICO-ALVO: Usuários e famílias territorialmente referenciados aos CRAS; famílias em processo de 
reconstrução de vínculos e autonomia; famílias com crianças, adolescentes, jovens e idosos inseridos emserviços 
socioassistenciais; famílias com benefício de Prestação Continuada; famílias inseridas em programas de 
transferência de renda. Atendimentos por: 
- procura espontânea; 
- busca ativa; 
- encaminhamento da rede socioassistencial; 
- encaminhamento das demais políticas públicas. 
 
Abrangência Territorial:  Território de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do 
Distrito de Assistência Social Norte – DAS Norte e bairros do entorno do CPTI. 
 
Período de realização: Janeiro a dezembro de 2017. 
 
Horário de atendimento: Segunda- feira  à sexta- feira  das 08:00h a 17:00h. 
 
Capacidade de Atendimento: SCFV “6 a 14 anos” - 90 crianças e adolescentes 
SCFV Centro de Convivência Inclusivo e  Intergeracional – CCII - 30 pessoas 
 
Número de Atendidos do Ano: SCFV “6 a 14 anos” - 58 crianças e adolescentes 
SCFV Centro de Convivência Inclusivo e  Intergeracional – CCII - 107 pessoas 
 
Resultados Alcançados em 2017: 
- Fortalecimento de vínculos com a comunidade, usuários e profissionais; 
- Ampliação de conhecimento das famílias referente a importância na proteção social as crianças e adolescentes; 
- Foram assegurados espaços diários de convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  
- Possibilitou-se a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, sendo 
estimuladas potencialidades, habilidades e talentos. 
- Ampliação de atividades semanais coletivas intergeracionais; 
- Contribuiu para processos de envelhecimento ativo, saudável e autônomo de usuários idosos; 
- Assegurou espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua 
convivência familiar e comunitária;  
- Detectou-se necessidades e motivações e foram propostas algumas ações de desenvolvimento de 
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida entre os usuários. 
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- O Serviço foi extremamente bem avaliados pelos usuários, tanto nas Rodas de Conversa como nos instrumentais 
de avaliação aplicados, com pouquíssimas críticas e algumas sugestões de melhorias, mais voltadas  à ampliação 
das atividades e de seus tempos.  
 
 

Recursos Humanos Envolvidos nas Atividades 

NOME Escolaridade Função Regime 

Aline Brito Superior cursando Pedagogia Agente Social CLT 

Anderson Ensino Médio 
Educador. Prest. Serviço 
Música 

MEI 

Caroline Mestre em Educação Gerencia Sócia Educativa CLT 

Daniela O. C. de Souza* Superior Serviços Sociais  Assistente Social CLT 

Fernanda Alves Superior Psicologia Psicóloga CLT 

Janete Superior Pedagogia Assist. Ger. Socioeducativa CLT 

Leandro Ensino médio 
Educador Prest. Serviço 
Grafite          

MEI 

Marcos Simplício Ensino Médio  Educador Social  CLT 

Márcia Serviço Social Assistente social CLT 

Mariana Maia* Superior Ciências Sociais  Educadora Social  CLT 

Silvania* Superior Pedagogia  Pedagoga  CLT 

Vanessa  Superior Cursando Ciências Sociais  Educadora Social  CLT 

Viviane Ensino Médio Agente Social CLT 

 
 
 
RECEITAS E DESPESAS 
 

SHALON 
    RECEITAS R$ 

 
DESPESAS R$ 

FMAS - Municipal 172.041,54 
 

Remunerações e Encargos Sociais 275.979,64 

FMDCA 18.276,47 
 

Materiais e Suprimentos 35.495,87 

FIEC 331,29 
 

Manutenção e Reparos 809,71 

Parcerias com entidades sem fins lucrativos 21.609,07 
 

Serviços de Apoio Administrativo 26.147,81 

Recursos Próprios 73.089,26 
 

Despesas de Apoio Administrativo 37.631,88 

Benefícios Fiscais 64.417,52 
 

Impostos e Taxas 126,44 

Aplicações Financeiras 9,06 
 

Despesas Financeiras - 

TOTAL 349.774,21 
 

Cota Patronal 64.417,52 

   
TOTAL 440.608,87 

   
SUPERAVIT/DEFICIT -90.834,66 
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SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL COM FOCO EM ADOLESCENTES E JOVENS  
 
UNIDADE REGINA AMÉLIA 
 
Responsável técnico:  
Unidade Regina Amélia: Viviane Rodrigues Reis - Registro Profissional N°: 41926  
Pedagoga: Leonardo Lopes Ferreira 
Assistente Social: Wania Claudia Siqueira 
 
Objetivo Geral: 
 Garantir serviço à adolescentes, jovens e suas respectivas famílias, que contribua com a formação integral, 
exercício da cidadania e protagonismo de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a partir de um 
espaço específico de convivência, fortalecimento de vínculos e atividades de preparo para o mundo do trabalho, 
que fomente ações de participação e desenvolvimento comunitário entre os participantes. 
 
Objetivos Específicos: 
Com os adolescentes e jovens 
- Garantir aos adolescentes e jovens do Distrito de Nova Aparecida um espaço de convivência, que possibilite a 
formação e a consciência crítica sobre a sociedade, respeitando sua identidade e autonomia; 
- Estimular a convivência, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a participação social de 
adolescentes, a partir de oficinas temáticas, propiciando reflexões sobre a adolescência, juventude e o mundo 
onde estão inseridos; 
- Desenvolver ações de preparo e formação geral do trabalho, como oportunidade de desenvolvimento de 
capacidades e conhecimentos básicos para acesso ao trabalho e vida profissional;  
- Formação de grupos de aprendizagens para Participação Social e Comunitárias, por meio de oficinas e vivências 
culturais, artísticas, esportivas, de Tecnologia da Informação e Comunicação para que utilizem de maneira 
saudável as novas tecnologias digitais da informação e comunicação; Melhorem a qualidade de seu repertório 
motor, cultural e artístico; 
- Que sejam capazes de refletir sobre e realizar seu Projeto de Vida, sendo sujeitos de sua própria história;  
 
Com as famílias: 
- Fortalecer a função protetiva da família e sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura de seus vínculos e 
promovendo acesso a direitos em trabalho articulado com rede sociassistencial, intersetorial e sistema de garantia 
de direitos do município. 
 
Metodologias: 
-  Grupos temáticos e Roda de Conversa sobre Direitos Sociais: atividade coletiva realizada com objetivo de ampliar 
trocas culturais e de vivência – mensal. 
- Participação de adolescentes em atividades educativas, lazer, culturais externas, conferências de Direito – 
trimestral. 
- Oficinas de artes visuais, grafite, teatro, música, esporte, informática, oficinas temáticas –  semanal. 
- Atividades de convivência intergeracional que utilizam diferentes técnicas como meio para convivência – 
quinzenal. 
- Atividades diversas de orientação para o mundo do trabalho, palestras e visitas às empresas  - semanal. 
- Inscrições, cadastro de famílias, referenciamentos contra-referenciamentos, contatos telefônicos, visitas 
domiciliares  – diário. 
- Participação da equipe e diretoria em Conselhos, Fóruns, Comissões e demais espaços pertinente – mensal. 
- Atendimentos, acompanhamentos familiares, realização de grupos de famílias diversificadas – semanal. 
 
 
 
 



   

12 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS 

AÇÕES REALIZADAS 

Atividades 
Realizadas 

- Integração e início das atividades com os adolescentes. 
- Organização dos grupos e rotina das funções/ educador e grupo. 
- Rodas de Conversas com os adolescentes sobre nosso Carnaval. 
-  Oficinas Temáticas, Culturais e Artísticas. 
- Processo de Formação para mobilização do evento “18 de maio”. 
- Roda de formação a partir da exibição do filme “As Vantagens de Ser Invisível“ para trabalhar o 
tema Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
- Ação no Centro de Campinas - Dia Nacional contra o Abuso e Exploração sexual contra Crianças 
e Adolescentes. 
- Participação no território sobre o 18 maio compasseata. 
- Exposição da 1ª Mostra de Arte Urbana Adolescer na Faculdade de Educação/UNICAMP.  
- Impact Day - evento promovido pela empresa Delloite com ações de responsabilidade social 
para todos os públicos do CPTI. 
- Roda de profissões com a  empresa Deloitte, educadores e adolescentes sobre mercado de 
trabalho. 
- Rodas de bate papo e discussão sobre os temas e filmes apresentados tais como: 
“Fragmentado” (que aborda assuntos ligados a personalidades), Series como “Sense8” (visão 
bem ampla de diversidade), “Black Mirror” (nossa atual situação social), palestras da filosofa 
“Viviane Mosé” e estilos musicais como Funk. 
- Participação na Formação para o 4º Encontro de Juventudes- Estação Cultura . 
- Semana da juventude – abertura e Teatro no Sesc com apreciação da  peça ”Vida Bruta“. Os 
adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer a estudante paranaense Ana Julia que 
emocionou o país ao fazer um discurso legitimando a ocupação dos alunos pelo País, na 
Assembléia Legislativa do Paraná. 
- Roda de Conversa de Comemoração dos 25 anos do CPTI com fundadoras, educandos e 
funcionários. 
- Atividade de avaliação das oficinas do 1º Semestre. 
- Atividades de Férias do serviço. 
- Visita dos intercambistas do Colégio Porto Seguro da Alemanha, com apresentação musical 
Allegro. 
- Cine Clube Adolescer filme "Lute como uma menina” seguida de roda de conversa sobre a 
questão de gênero. 
- Atividade de conscientização da semana de trânsito em parceria CCR Auto Ban 
- Roda de conversa e participação no festival de cartas e afetos realizado na biblioteca do CPTI. 
- Lançamento do Projeto Horta Orgânica e Comunitária com participação de jovens, voluntários 
da comunidade e estagiários da PUC. 
- Oficina com os jovens Mobilizadores sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos na Firma Casa 
unidade Canto do Sol. 

Reuniões 
diversas, 
reuniões com 
rede, 
participação 
em comissões 
 

 Reuniões de equipe semanais. 

 Reuniões com gerência sociofamiliar. 

 Reuniões com educadores. 

 Reuniões com o Serviço de media complexidade- SESF – discussões de caso. 

 Reunião Intersetorial (Serviços socioassistenciais: ONGs, escolas, centros de saúde e outros). 

 Audiência na Câmara Municipal da Comissão de Violência Doméstica contra Crianças e 
adolescentes. 

Interlocução com CRAS e CREAS: Para execução do seu trabalho, a equipe do serviço realizou 
interlocuções sistemáticas com CRAS por meio de reuniões (Roda Rede – CRAS Vila Régio), 
discussão de casos em conjunto e reuniões bimestrais com o tema “Reordenamento dos SCFV”. 
Com o CREAS, o fluxo de diálogos se dá por meio de encaminhamentos e reatórios, além de 
interlocução mediada por CRAS, em 2017, para aproximação da rede (Setembro e outrubro de 
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Resultados Alcançados em 2017: 
- Conquista da confiança e do fortalecimento de Vínculos dos adolescentes e jovens com a nova equipe de 
trabalho; 
- Respeito ao espaço e aos profissionais do Serviço; 
- Participação democrática nos processos de construção e avaliação das atividades e processos; 
- Posicionamento político dos adolescentes dentro das rodas de conversa e espaços externos no que diz respeito a 
luta anti racista e questões ligadas a gênero; 
- Contribuição a garantia de direitos através da participação no Centro de Convivência Adolescer por meio da 
inserção, reinserção, permanência e participação dos adolescentes/jovens e famílias no Serviço; 
- Fortalecimento das famílias dos jovens atendidos pelo Serviço na sua função protetiva e socializadora; 
- Fomento a inclusão digital para estímulos às ações criativas dos educandos; 
- Ampliação do seu repertório cultural e intelectual à realidade acerca, aprendendo e assimilando, permitindo uma 
variedade de situações onde favoreça seu desenvolvimento pessoal e suas relações sociais; 
- Fortalecimento da participação comunitária dos adolescentes do Serviço na instituição e na comunidade; 
 
Público Alvo: Adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos e suas respectivas famílias referenciados pelo 
CRAS: Adolescentes e jovens ingressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras 
medidas socieducativas em meio aberto;Jovens com deficiência em especial beneficiário do BPC; Jovens fora de 
escola;Famílias em processo de reconstrução de vínculos e autonomia. 
 
Abrangência Territorial: Território de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do 
Distrito de Assistência Social Norte – DAS Norte e bairros do entorno do CPTI. 
 
Capacidade de atendimento: 120 adolescentes e jovens de 15 a 24 anos 
 
Período de realização: Janeiro a Dezembro 2017. 
 
Horário de atendimento: Segunda- feira  à sexta- feira  das 08:00h a 17:00h. 
 
Número de Atendidos do Ano:191 adolescentes e jovens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017) 

Formação / 
Capacitação / 
Participação 
em 
seminários 
diversos 

 Janeiro e Julho– Semana de Planejamento com toda a equipe das ações socioeducativas. 
Formação da equipe de educadores e assistentes sociais  

 Orientação pedagógica, capacitação da  equipe e avaliação. 

 Reunião com Equipe de “Apoio” Gerência responsável pela área. 

 Roda de conversa sobre educação - Mara Rita Oriolo de Almeida. 

 Participação – GT sobre Violências Sexuais – Preparação para o dia 18 Maio. 

 Participação no Congresso Mundial de Educadores e educadoras Sociais. 

 Formação de duas educadoras pela Reprolatina no curso Jovens Mobilizadores pelos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos; 

 Formação de oitoadolescentes pela Reprolatina no curso Jovens Mobilizadores pelos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos; 
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Recursos Humanos Envolvidos nas Atividades 

Nome Escolaridade Função Regime 

Aira Teixeira Corerato Superior Ciências Sociais  Educadora Social CLT 

Carlos Alberto da Silva* Superior Cursando Cinema  Educador Social  CLT  

Janete Pereira Pederiva Superior Pedagogia Assistente de Coordenação CLT 

Joyce Miranda do 
Nascimento 

Superior Ciências Sociais  Educadora Social CLT 

Julia Cavalcanti Santos Superior Artes Cênicas Oficina de Teatro MEI 

Leandro Ferreira dos 
Santos 

Ensino Médio  Oficina de Grafite MEI 

Leonardo Lopes Ferreira  Superior Pedagogia Pedagogo CLT 

Luiz Claudio Valls Varas Ensino Médio 
Oficina de Musicalização e 
Percussão 

MEI 

Maria Inês B. da Cunha* Superior Pedagogia Pedagoga  CLT 

Rodrigo Soares*  Superior Cursando Cinema  Educador Social  CLT 

Vanessa de Araújo Souza Superior Ciências Sociais  Educadora Social  CLT 

Viviane Rodrigues Reis  Superior Serviço Social CoordenadoraSociofamiliar CLT 

Wania Claudia Siqueira Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

* Funcionários que saíram do Serviço ao longo do ano. 
 
 
RECEITAS E DESPESAS 
 
 

REGINA AMÉLIA  
    RECEITAS R$ 

 
DESPESAS R$ 

FMAS - Municipal 158.054,93 
 

Remunerações e Encargos Sociais 317.630,74 

FMDCA 13.394,86 
 

Materiais e Suprimentos 40.572,71 

FIEC 2.250,00 
 

Manutenção e Reparos 4.093,06 

Parcerias com entidades sem fins lucrativos 66.134,90 
 

Serviços de Apoio Administrativo 60.038,12 

Recursos Próprios 87.823,18 
 

Despesas de Apoio Administrativo 43.807,50 

Benefícios Fiscais 77.986,68 
 

Impostos e Taxas 145,85 

Aplicações Financeiras 10,47 
 

Despesas Financeiras 14,80 

TOTAL 405.655,02 
 

Cota Patronal 77.986,68 

   
TOTAL 544.289,46 

   
SUPERAVIT/DEFICIT -138.634,44 
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PROJETOS EM PARCERIA  
 
TRANSVERSAIS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
PROJETO DANÇA E CIDADANIA 
Coordenação: Lúcia Teixeira Neto. 
População Atentida em 2017: 86 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos atendidas no CPTI e mais 16 que foram 
atendidas na Academia Ballet Harmonia. 
Identificação -  Projeto desenvolvido com crianças e adolescentes do CPTI, e crianças de outros bairros do 
município de Campinas (Jardim Satélite Iris, Rossin, Jardim Florence II, Jardim Florence I, e outros) e crianças dos 
municípios de Mogi Guaçu e Itajubá. Foi executado em parceria com o Ballet Harmonia e teve o aporte financeiro 
conseguido através dos benefícios da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, pelas empresas do Grupo Mahle, 
Stoller do Brasil e Matera. Em 2017 atendeu 86 alunos, sendo que no total, 43 crianças e adolescentes foram por 
mais de 06 meses. 50 vagas foram destinadas ao CPTI, com 02 aulas as terças e quintas-feiras, 01 no período da 
manhã e 01 no período da tarde. Os alunos que frequentaram as aulas no Ballet Harmonia, num total de 16, 
também frequentaram por mais de 06 meses. 
Objetivo Geral: Oferecer às crianças e adolescentes uma atividade atraente que complemente suas atividades 
escolares “tirando-os da rua” e oferecendo novas perspectivas para seu futuro. 
Objetivos Específicos: 
- Desenvolvimento do gosto e amor pela arte; 
- Tirar as crianças da rua; 
- Desenvolvimento da musicalidade, ritmo, coordenação motora e criatividade; 
- Seleção de crianças mais interessadas e vocacionadas para cursos mais avançados; 
- Incentivo a participação dos meninos no balé, assunto ainda muito cercado de preconceitos; 
- Realização de apresentações internas e externas. 
OBS.: O objetivo geral e os específicos foram plenamente atingidos com todas as crianças e adolescentes 
envolvidos conforme metas estabelecidas. 
 
METODOLOGIA: O método empregado nas aulas de balé é o da RAD – Royal Academyof Dance, consagrado 
mundialmente. As atividades foram desenvolvidas dentro da seqüência lógica dessa metodologia, dois dias por 
semana, com aulas de uma hora de duração. As crianças e adolescentes foram reunidas em duas turmas de 25 
alunos cada.No Ballet harmonia, são 04 aulas de 03 horas cada uma. Foram 12 horas por semana. 
 
Apresentações públicas Realizadas: 
 

Apresentações 

16 crianças e adolescentes participaram do Espetáculo As Estações – Centro Cultural Maria Monteiro em Campinas 
Foram 05 apresentações didáticas. 

16 crianças e adolecentes participaram do Espetáculo As Estações– Teatro Municipal Christiane Riêra, em Itajubá. 
 Foi 01apresentação didática 

59 crianças e adolecentes participaram de 02 apresentações do espetáculo O Quebra Nozes no  Teatro Municipal 
José de Castro Mendes – Campinas 
 
16 crianças e adolecentes participaram de 02 apresentações do espetáculo O Quebra Nozes no Teatro Tupec - 
Mogi Guaçu. 
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PROJETO ALLEGRO – MÚSICA E CIDADANIA 
Cordenação: Caroline Cardoso Silva 
Educadores: Ricardo Neves Soares e Bruno Cabral. 
População Atendida em  2017 (Crianças e Adolescentes): 300 crianças, adolescentes e jovens de 6 a 24 anos. 
Identificação: Projeto desenvolvido com crianças, adolescentes e jovens de 6 a 24 anos, através do ensino da 
música, com aulas e oficinas de coral, orquestra, musicalização, teclado, violino e violão desenvolvendo o senso 
rítmico e melódico apoiado no uso de um repertório de musicas eruditas, populares, clássicas e de nível técnico 
adequado, beneficiando indiretamente famílias e membros da comunidade, fortalecendo a construção da 
cidadania e reconhecendo a música como agente de transformação. 

 
Objetivo Geral: 
Desenvolver habilidades e potencialidades musicais em adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 
social e pessoal, por meio de oficinas de formação musical, ensaios em grupos,formação de espetáculo e 
apresentações ao público. 
Objetivos específicos:  
Oferecer ensino musical a 200 adolescentes e jovens de 6 a 18 anos, a partir de oficinas semanais de 
musicalização, canto-coral, flauta, violão, violino e teclado. 
Realizar pequenos recitais musicais e apresentações mediante convites ao longo do ano. 
 
Resultados Alcançados: 
- Divulgação da cultura por meio da música erudita, através de apresentações para as crianças e adolescentes do 
Projeto, assim como suas famílias, população com pouco acesso a equipamentos culturais. 
- Acompanhamento de estudo dos educandos em nível avançado, que passaram a ter a oportunidade de levar os 
instrumentos para treinar em casa. 
- Elevação da autoestima dos participantes, abrindo novos horizontes em seus projetos de vida por meio da 
preparação e execução de apresentações em diversos e novos espaços; contato com músicos profissionais com 
retornos e depoimentos extremamente positivos por parte dos educandos e suas famílias. 
- Realização de 23 apresentações internas e externas gratuitas e abertas ao público. As apresentações foram um 
norte para que outras crianças e adolescentes se interessassem em participar do projeto. 
- Espetáculo Cênico Musical “Crianças de Todas as Cores, reunindo integrantes e equipes de 3 unidades do CPTI, 
com gravação do espetáculo em DVD. 
Consolidação na cidade de Campinas de um projeto bem estruturado, requisitado em diversos espaços e eventos 
do município e que pode ser reproduzido em outras localidades. 
 
Apresentações Internas e Externas 
 

                                                                        Apresentações 

1 Apresentação na abertura SIPAT da empresa PST unidade centro – 22/02/2017. 

2 Apresentação na despedida do Sr. Klaus na sede Mahle em Mogi – Guaçu – 28/04/2017. 

3 
Passeata 18 de maio da região Norte – Educandos das entidades participantes, alunos das escolas da região, 
educadores, professores, profissionais da saúde e do SUAS – 26/05/2016. 

4 Apresentação da oficina de Prática em conjunto para os educandos e adolescentes do CPTI – 12/06/2017. 

5 Apresentação de crianças e adolescentes em comemoração aos 25 anos do CPTI – 27/06 

6 Festa Julina do CPTI – Comunidade em geral - 08/07/2017. 

7 Apresentação na abertura da Semana de Planejamento dos funcionários CPTI – 24/07/2017. 

8 Inauguração da Creche Ernst Mahle em Mogi – Guaçu – 03/08/2017. 

9 Apresentação para os visitantes Alemães do Colégio Porto Seguro – 10/08/2017. 

10 
Mostra das Oficinas oferecidas na unidade Vila Mendonça, para educandos da unidade Shalon – 
16/08/2017. 

11 Encerramento da SIPAT– Diretores e funcionários da empresa – EMBRATEL – 15/09/2017. 

12 
Festival de cartas e Afetos – Educandos participantes do festival, funcionários e comunidade em geral – 
23/09/2017 
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13 
Apresentação Espetáculo “Crianças de todas as Cores” no Espaço Cultural Maria Monteiro – dias 18 e 
19/10/2017. 

14 Participação no Evento “Outubro Rosa” na empresa Rápido Luxo em Vinhedo – 30/10/2017. 

15 Encerramento da SIPAT– Diretores e funcionários da empresa PST Barão Geraldo – 06/11/2017. 

1.6 Apresentação para os visitantes funcionários da DELL no CPTI – 10/11/2017. 

17 Apresentação com o Centro Suzuki Campinas no Teatro Municipal de Morungaba – 26/11/2017. 

18 Semana da Consciência Negra com apresentação no “Sarafro” na unidade Shalon – 30/11/2017. 

19 Encerramento da SIPAT– Diretores e funcionários da empresa Campi Bus – 01/12/2017. 

20 Encerramento encontro com as famílias com almoço festivo das famílias – 02/12/2017. 

21 Encerramento do projeto “Meu Amigo Grande” para funcionários da GE – 06/12/2017. 

22 Apresentação na Praça Capital em campinas – Evento Natal – 21/12/2017. 

23 Apresentação empresa Rápida Luxo Campinas – Evento Natal – 22/12/2017. 

 
 
 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E 
INTERGERACIONAIS 
 
UNIDADE REGINA AMÉLIA 
 
Responsável técnico: Viviane Rodrigues Reis - Registro Profissional N°: 41926  
Assistente Social: Lais Marcondes da Silveira Faustino e Erica Sanches de Araújo 
Psicóloga: Thâmara Ariella Elias Duarte 
 
Objetivo Geral: Objetivo Geral: 
Ampliar trocas culturais e de vivências e informar sobre direitos, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, 
através de atividades em grupo intergeracional e heterogêneo. 
 
Objetivos Específicos: 
- Oportunizar acesso às informações sobre direitos; 
- Oferecer espaços de convivência entre grupos intergeracionais e heterogêneos, fortalecendo o respeito, a 
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; 
- Oportunizar vivências de novas experiências; 
- Sensibilizar para participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo comunitário. 
 
Metodologia: 
- Oficinas em grupos intergeracionais e heterogêneos:  
- Oficina de costura, oficina de criação, oficina de atividade física, oficinas de culinária,grupo de idosos, grupo de 
mulheres, oficinas no território,oficinas de artesanato e oficinas de informática; 
- Rodas de Conversa com usuários sobre direitos sociais; 
- Acolhimento; 
- Atedimento individualizado; 
- Visitas domiciliares e contatos telefônicos; 
- Orientação e encaminhamentos; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Mobilização para cidadania; 
- Execução do Programa Viva Leite: avaliação social, cadastramento, entrega do leite, acompanhamento das 
famílias, atividades socioeducativas; 
- Elaboração de relatórios e prontuários; 
- Articulação comunitária; 
- Eventos comunitários; 
- Reunião de equipe com supervisão; 
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- Roda de educadores. 
 
 

 
AÇÕES 

PROPOSTAS 
AÇÕES REALIZADAS 

Eventos 
realizados 

 Participação na Festa Junina da IBM 

 Festa julina do CPTI 

 Macarronada “SOS Espaço Regina Amélia” 

 Participação no Evento 18 de maio do território 

 Participação no Espetáculo “Crianças de todas as Cores” 
 

Reuniões 
diversas; 

reuniões com 
rede; 

participação 
em comissões. 

 Reunião de Equipe 

 Reunião de equipe com coordenação técnica e com supervisão técnica 

 Reunião Sociofamiliar  

 Roda de funcionários 

 Roda de educadores 

  Coletivo do território: reuniões para alinhamento entre os técnicos e reuniões com 
representantes da comunidade  

 Reunião Roda Rede 

 Reunião Fórum Norte de Assistência Social 

 Reunião Conselho Gestor “Espaço de Convivência Vila Francisca” 

 Reunião Reordenanorte 

 Roda com comunidade “Espaço Regina Amélia” (reuniões de alinhamento entre 
profissionais e com a comunidade) 

 Reuniões com estagiários 

 Reuniões com parceiros 

 Reuniões com PUCC 

 Pré-conferência e Conferência Municipal de Assistência Social 
Interlocução com CRAS e CREAS: Para execução do seu trabalho, a equipe do serviço 
realizou interlocuções sistemáticas com CRAS por meio de reuniões mensais (Roda Rede – 
CRAS Vila Régio), discussão de casos em conjunto e reuniões bimestrais com o tema 
“Reordenamento dos SCFV”. Com o CREAS, o fluxo de diálogos se dá por meio de 
encaminhamentos e reatórios, além de interlocução mediada por CRAS, em 2017, para 
aproximação da rede (Setembro e outrubro de 2017) 
 

Formação / 
Capacitação / 
Participação 

em seminários 
diversos 

 Semana de Planejamento em janeiro e julho 

 Seminário “Violências em Debate” 

 Fórum “Saúde Coletiva aplicada a Vida” 

 Seminário "Acolhimento de Crianças e Adolescentes: Desafios e Aprendizados" 

 Roda de Conversa “Benefícios INSS” 

 
 

OBJETIVOS ALCANÇADOS EM 2017: 
 

 Acolhimento 

 Vivências em grupos heterogêneos e intergeracionais 

 Espaços de informação sobre direitos sociais 

 Experiências de convivência familiar e comunitária 

 Acesso a experiências artísticas, culturais, de esporte e lazer 

 Oportunidades de escolha e tomada de decisão 

 Participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações  

 Experiências potencializadoras da participação social 
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 Ações de articulação intersetorial 

 Ações de articulação comunitária 

 Criação e desenvolvimento do grupo de idosos 
 
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos territorialmente referenciados ao CRAS ou que residam em 
demais bairros do Distrito de Nova Aparecida fora da área de abrangência do CRAS. 
Formas de Acesso: Demanda espontânea; busca ativa; encaminhamento da rede socioassistencial; 
encaminhamento das demais políticas públicas. 
Abrangência Territorial: Território de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do 
Distrito de Assistência Social Norte – DAS Norte e bairros do entorno do CPTI. 
Capacidade de atendimento: 270 crianças, adolescentes, adultos e idosos; 
Período de realização: Janeiro a Dezembro 2017. 
Horário de atendimento: Segunda- feira  à sexta- feira  das 08:00h a 17:00h e aos Sabados – 08:00h as 12:00h. 
Número de Atendidos do Ano: 392 usuários, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
  
 
Recursos Humanos Envolvidos nas Atividades 

NOME Escolaridade Função Regime 

Lais Marcondes da 
Silveira Faustino 

Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

Viviane Rodrigues Reis Superior Serviço Social Coordenação Técnica CLT 

Otildes Duarte Superior Serviço Social Supervisora RPA 

Erica Sanches de Araújo Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

Thâmara Ariella Elias 
Duarte 

Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

* Funcionários que saíram do Serviço ao longo do ano. 
 
 
RECEITAS E DESPESAS 
 
REGINA AMÉLIA - FORUM DA  
FAMÍLIA 

    RECEITAS R$ 
 

DESPESAS R$ 

FMAS - Municipal 205.156,54 
 

Remunerações e Encargos Sociais 430.382,42 

FMAS - Federal 94.304,42 
 

Materiais e Suprimentos 59.764,89 
Parcerias com entidades sem fins 
lucrativos 29.021,70 

 
Manutenção e Reparos 1.968,72 

Recursos Próprios 121.621,73 
 

Serviços de Apoio Administrativo 49.745,51 

Benefícios Fiscais 103.982,21 
 

Despesas de Apoio Administrativo 60.743,80 

Aplicações Financeiras 13,95 
 

Impostos e Taxas 194,47 

TOTAL 554.100,55 
 

Despesas Financeiras 957,44 

   
Cota Patronal 103.982,21 

   
TOTAL 707.739,46 

   
SUPERAVIT/DEFICIT -153.638,91 
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF) – MÉDIA COMPLEXIDADE 
Unidade Vila Mendonça  
 
Responsável técnico: Viviane Rodrigues Reis - Registro Profissional N°: 41926  
Coordenadora: Fabiana Galvão Taioli Ribeiro 
Objetivo Geral: Objetivo Geral: 
Realizar atendimentos e/ou acompanhamento interdisciplinar proporcionando as famílias reflexões e ações que 
contribuam para a compreensão do ciclo de violência presente, que as possibilite construir novas formas 
democráticas de convivência familiar,comunitária e social. 
Objetivos Específicos: 
Contribuir para romper padrões violadores de direitos no interior da família, identificar o fenômeno e os riscos 
para trabalhar de forma preventiva, visando favorecer a superação da situação e potencializar a autonomia e a 
garantia de direitos. 
Metodologia: 
-  Atendimento interdisciplinar; 
- Visitas domiciliares;  
- Oficinas de educação social 
- Oferta de espaços de proteção, acolhida, escuta, orientação e atendimento ao grupo familiar; 
- Estudo e discussão dos casos pela lógica da interdisciplinaridade; 
- Inserção da equipe em espaços de controle social; 
- Fortalecimento dos vínculos familiares, com ênfase no reconhecimento do papel protetivo da família e deveres 
do Estado; 
- Elaboração do plano de atendimento conforme previsto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
 
OBJETIVOS ALCANÇADOS EM 2017 

 Ampliação das intervenções junto aos grupos familiares; 

  Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 

 Melhoria da qualidade de vida das famílias; 

 Acesso a serviços de outras políticas, em especial, de Saúde (CS e CAPS); da educação; 

 Articulação com a Vara da Infância e Juventude; Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar 
e CREAS em relação ás famílias atendidas; 

 Articulação com os serviços da política de Assistência Social;  

 Desligamentos de famílias por superação da violação de direito; 

 Debate metodológico a luz de marco legal, embasado em referenciais teóricos e estratégias de 
intervenção; 

 Supervisão externa quinzenal; 

 Fortalecimento dos vínculos intrafamiliares; 

 Fortalecimento de vínculos entre serviços e famílias atendidas. 
 

AÇÕES 
PROPOSTAS 

AÇÕES REALIZADAS 

Atividades/ 
Eventos 

realizados 

- Sensibilização das famílias para participação no “Festival de Cartas de Afetos e Afins”; 
- Realização do Grupo de Mulheres; 
- Oficina socioeducativa em parceria com a Proteção Básica do CPTI; 

Reuniões 
diversas; 

reuniões com 
rede, 

participação 
em comissões 

- Participação nos encontros do Fórum da Assistência Social da região Norte de Campinas e 
Coletivo do Território; 
- Participação na Comissão de Violência Doméstica contra Criança e Adolescente; 
- Participação na Intersetorial Estrela; 
- Participação no Grupo de Trabalho de Educadores da Média Complexidade; 
- Participação da reunião Roda Rede (serviços da assistência que atendem o território de 
Reunião com os serviços da rede de promoção, garantia e defesa de direitos de crianças e 
adolescentes (estudos e discussão de caso); 
- Participação nas reuniões da rede de saúde da região norte para discussões de casos, em 
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Público Alvo: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos (conforme Resolução 109 / 10 CNAS) 
 
Formas de Acesso: Por identificação e encaminhamento do CREAS  
 
Abrangência Territorial: Distrito de Assistência Social – DAS Norte  
 
Capacidade de atendimento: 60 famílias 
 
Período de realização: Janeiro a Dezembro 2017. 
 
Horário de atendimento: Segunda- feira  à sexta- feira  das 08:00h a 17:00h  
 
Número de Atendidos do Ano: 91 famílias. 
 
 
Recursos Humanos Envolvidos nas Atividades 

NOME Escolaridade Função Regime 

Lais Marcondes da 
Silveira Faustino 

Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

Viviane Rodrigues Reis Superior Serviço Social Coordenação Técnica CLT 

Otildes Duarte Superior Serviço Social Supervisora RPA 

Erica Sanches de Araújo Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

Thâmara Ariella Elias 
Duarte 

Superior Serviço Social Assistente Social CLT 

* Funcionários que saíram do Serviço ao longo do ano. 
 
 
 
 
 
 

RECEITAS E DESPESAS 

especial com o Centro de Saúde Rosália de forma sistemática; 
- GT de violência sexual com a equipe interdisciplinar da região Norte 
- Reunião quinzenal da equipe com coordenação e supervisora interna; 
- Reunião semanal das equipes; 
- Supervisão externa quinzenal; 
- Reunião sócio-familiar; 

Formação / 
Capacitação / 
Participação 

em seminários 
diversos 

- Participação no II Seminário “Família em Situação de Violência: Possibilidades e Estratégias” 
- Participação na Pré Conferência da Assistência Social; 
- Seminário Violências em Debate: por uma sociedade não violenta; 
- Participação na XII Conferência Municipal da Assistência Social; 
-  Participação no evento “Dialogando sobre o direito de ter/ser mãe: mulheres em situação de 
rua e/ou uso abusivo de álcool e outras drogas e seus/suas bebês”;   
- Simpósio de “Educação Social – Território de Potencialidades”; 
- Participação no “Machismo, Racismo e LGBTTQI+Fobia: atravessamentos no campo da saúde 
mental”; 
- Participação no encontro dos profissionais/serviços da Proteção Social Especial de Média 
Complexidade: explanação e  reflexões sobre o trabalho social com famílias com a participação 
da Prof. Dra. Regina Célia T. Miotto. 
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SESF 
    RECEITAS R$ 

 
DESPESAS R$ 

FMAS - Municipal 441.118,10 
 

Remunerações e Encargos Sociais 383.013,17 

FMAS - Estadual 64.713,02 
 

Materiais e Suprimentos 47.524,91 

Parcerias com entidades sem fins lucrativos 4.719,45 
 

Manutenção e Reparos 6.086,09 

Recursos Próprios 63.502,71 
 

Serviços de Apoio Administrativo 96.300,44 

Benefícios Fiscais 55.158,78 
 

Despesas de Apoio Administrativo 48.712,38 

Aplicações Financeiras 1.627,65 
 

Impostos e Taxas 97,24 

TOTAL 630.839,71 
 

Despesas Financeiras 609,22 

   
Cota Patronal 55.158,78 

   
TOTAL 637.502,23 

   
SUPERAVIT/DEFICIT -6.662,52 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS - INSTITUCIONAL 
 

Além dos recursos humanos que estiveram envolvidos mais diretamente nas atividades-fim, outros funcionários, 
conforme abaixo relacionados, participaram no suporte a essas atividades sob várias formas: administrativa, 
contábil, prestação de contas, manutenção, limpeza, preparação de refeições, mobilização de recursos, 
comunicação, preparação de eventos etc. 
 

Nome Escolaridade Função Regime 

Alexandre D. Moya* Ensino Médio Assistente Comunicação  CLT 

Altieres Venâncio da Silva Cursando Superior Contabilidade Auxiliar Contábil CLT 

Amabile C. V. Pechiori* Ensino Médio Digitadora  CLT 

Anna Ellieze de Souza Moya* Superior Educação Física Educadora Social CLT 

Assis Maria da Silva Ensino Fundamental Oficial de Serv. Gerais CLT 

Christopher Lucas* Superior Analista de Sistema Técnico de Informática  CLT 

CristileineFerreira de Oliveira 
Flôrencio* 

Cursando Superior Serviço Social  Estagiária   

Daiane da Silva* Ens. Médio completo Auxiliar de Serviços Gerais CLT 

Edna da S. Nogueira Superior Contabilidade  Gerente Adm e Financeiro CLT 

Edna de Fátima Baron* Ensino Fundamental Auxiliar Administrativo CLT 

Elieser Murilo Souza dos 
Santos  

Cursando Ensino Médio Estagiário  

Elzira S. S. X. da Silva* Ensino Fundamental Auxiliar de Serviços Gerais CLT 

Fabíola de Almeida Cavalcanti 
Pós Gestão Empresarial/ Superior 
Psicologia e Comunic. 

Gerente de Mob. Recursos e 
Comunicação 

CLT 

FernandaSilveira  
Superior Gestão RH – Técnico 
Contabilidade 

Assistente Contábil CLT 

Franciele C. P. Silva* Superior Comunicação Social Assistente deComunicação CLT 

Francisco das Chagas Duarte 
Nogueira  

Ensino Fundamental Incompleto  Motorista  CLT  

Gabriela Barros Benetasso Superior Administração Auxiliar Administrativo CLT 
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Ilda Maria de Paiva de Souza  Ensino Fundamental Incompleto Cozinheira  CLT 

Jennifer A. S. B. de Castro Cursando Ensino Médio Estagiária  

Jonatas R. Lucas* Superior Marketing Mensageiro CLT 

José Eduardo Faria Ensino Fund. Incompleto Oficial de Serv. Gerais CLT  

Josenilda F. dos Santos Ensino Fund. Incompleto Auxiliar de Serviços Gerais CLT 

Juliano D. de M. Costa* 
Cursando Superior Sistemas de 
Informação 

Técnico Informática CLT 

Kassio O. da Silva* Ensino Médio Completo Digitador CLT 

Marcelo Ribeiro de Moraes Ensino Médio Incompleto Auxiliar de Cozinha  CLT 

Maria do C. da S. Vidal Ensino Fundamental Aux. de Serviços Gerais  CLT 

Maria Edineidos S. Lino Ensino Fundamental Cozinheira CLT 

Maria Eduarda Lima Alves  Superior Cursando Jornalismo Assistente de Comunicação CLT 

Michele de Lima Paulino  Cursando Ensino Médio Estagiária  

Rafael Balan Superior Completo Aviação Civil Técnico de Informática  CLT 

Raimunda de S. R. Furtado Ensino Médio  Auxiliar Cozinha CLT 

Regiane de S. Vieira Técnico Contabilidade Assistente Contábil  CLT 

Rosângela de Souza Ensino Médio Completo Auxiliar de Serviços Gerais  CLT 

Roselei Ap. Simões Sanches Superior Gestão RH Supervisora CLT 

Roseli Aparecida dos Santos Ensino Médio Auxiliar de Serviços Gerais CLT 

Rosenilda Galvão Dias Ensino Médio Auxiliar de Serviços Gerais  CLT  

Severina da Silva Pereira  Ensino Fundamental Auxiliar de Serviços Gerais CLT 

Verônica da Silva Arantes* 
Superior Cursando Comunicação 
Social Relações Públicas 

Assistente de Comunicação CLT 

VitóriaTeodoro de Oliveira 
Rosa* 

Cursando Ensino Médio Estagiária  

* Funcionários que saíram do Serviço ao longo do ano. 
 
 

 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
Para monitorar e avaliar os processos de trabalho e o alcance dos resultados esperados, o CPTI se utilizou de 
instrumentais mensais, semestrais e anuais. 
Mensalmente aconteceram reuniões de equipe e elaboração de relatórios quantitativos que mensuraram 
quantidade de participantes, inscritos, frequência nas atividades desenvolvidas e número de ações, oficinas e 
atividades desenvolvidas. Esses relatórios foram discutidos mensalmente com diretoria da instituição. 
Esse processo considerou os objetivos estabelecidos e os alcançados, redirecionando as atividades conforme a 
necessidade. Essa flexibilidade permitiu a adequação das estratégias e metodologias, considerando-se os 
resultados obtidos através de indicadores utilizados pela equipe. Esse processo avaliativo foi realizado com a 
participação da equipe técnica, pessoal de apoio e diretoria com acompanhamento CSAC, através de sua 
assessoria técnica. 
Semestralmente, educadores e equipe técnica também elaboraram relatórios grupais qualitativos visando analisar 
resultados alcançados e considerar a crítica dos usuários nessas ações. Estes (usuários) foram ouvidos em grupo ou 
individualmente no final de cada semestre para expressão de opiniões e de reivindicações. 

 

FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO EM QUE O CPTI ATUA: 
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Ao longo dos anos, o CPTI tem investido esforços para garantir a participação de seus profissionais e dirigentes, em 
espaços de discussão e de atuação na política de assistência social do município e em diversos fóruns relacionados 
ao trabalho desenvolvido: 
 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA: Cadeira no conselho e 
participação nas comissões de Prevenção e Defesa dos Direitos e Comissão de Enfrentamento à Violência 
Doméstica contra Crianças e Adolescentes - VDCCA 

 Conselho da Entidades Federadas da Fundação FEAC 

 Conselho Municipal de Assistência Social CMAS - Comissão de Política e Legislação e de Orçamento e 
Finanças  

 Coletivo do Território – Espaço de lideranças comunitárias e usuários do CPTI 

 Implantação do Fórum de Usuários da Assistência Social – Região Norte 

 Intersetorial Estrela – Fórum de reunião mensal que reúne atores do poder público e sociedade civil do 
Distrito de Nova Aparecida e entorno. 

 Grupo de Trabalho de Enfrentamento às Violências Sexuais da Intersetorial Estrela 

 Grupo de Trabalho Ampliado junto à Secretaria de Assistência Social para Reordenamento dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

 Reordena Norte – Articulação dos Serviços e instituições da região norte, focado no Reordenamento dos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

 Roda Rede – Reunião de gestão sociossistencial no território do CRAS Vila Régio 

 Micro Rede da região do Shalon – Fórum de serviços da saúde, educação e assistência social 

 Rede de Articulação Juventude - REAJU - composta por jovens e adultos representantes de organizações 
governamentais e não governamentais focada em melhoria da qualidade das políticas públicas para a 
juventude no município  

 Comissão de Ação Política da Fundação Abrinq – Rede Nossas Crianças 

 Ciclo de Diálogos em Educação – Realização Fundação FEAC 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Este é um relatório das principais ações/atividades executadas em 2017 nas unidades de atendimento do CPTI, 
com apresentação de dados e informações da execução do plano de trabalho de 2017, realizado dentro da 
normalidade com as principais metas alcançadas. Ressaltamos que todas as atividades ofram ofrerecidas 
gratuitamente, não havendo cobrança de nenhuma espécie dos particpantes atendidos. 
O ano de 2017 foi marcado pelas muitas realizações do CPTI, realizando atividades e processos de 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e de fortalecimento de famílias, com prevenção e redução de 
situações de violações de direitos, mesmo frente a um contexto econômico muito difícil.  
Para enfrentamento da questão financeira foram realizados ajustes nas despesas e uma reorganização das 
unidades de atendimento e das coordenações técnicas. Esse processo, que incluiu a realocação do Centro de 
Convivência Inclusivo e Intergeracional, do Serviço Especializado de Proteção Social à Família - SESF e a introdução 
da cogestão com a comunidade do Espaço da Vila Francisca, exigiu intensos esforços de várias naturezas e trouxe 
bons resultados organizacionais. 
A despeito das mudanças, as atividades foram mantidas em ritmo intenso, alcançando por meio de oficinas, 
projetos, ações e eventos, mais de 1800 crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com 
forte avaliação positiva pelos usuários, constatada nos instrumentais de avaliação aplicados pelas equipes técnicas 
ao final do ano. 
O ano também foi marcado pelas reuniões sistemáticas das gerências e coordenações técnicas com diretores; 
elaboração de registros e relatórios mensais das ações realizadas e dos usuários participantes; supervisões às 
equipes técnicas para qualificação do trabalho; assim como uma estreita relação com o gestor público municipal  
Comemoramos os 25 anos de existência legal do CPTI, relembrando a história do seu início, contada pelas 
fundadoras, celebrando as conquistas e resultados de todos esses anos pela voz e olhar dos educandos, das 
famílias e das equipes, como uma instituição que zela pela qualidade técnica do trabalho, pelo bom clima entre 
seus colaboradores e pela boa administração de suas finanças e prestação de contas à sociedade, reconhecida em 
2017 com o selo “Melhores ONGs para se Doar”, promovido pela Revista Época e pelo Instituto Doar. 




