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“Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende” 

 

(César Coll) 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

Nome da Instituição: UNIÃO CRISTÃ FEMININA  

Endereço: Rua Olívio Manoel de Camargo, 291 

Bairro: Jardim Santa Mônica     CEP: 13.082-125 

Região: Norte 

Site: www.uniaocristafeminina.org.br 

E-mail da instituição: ucfeminina@terra.com.br  

Fone/Fax da instituição: 19 3246-2462  

Vigência do mandato da diretoria atual: 23/03/2019 até: 22/03/2023 

Atividade econômica principal: Assistência Social – de atendimento 

Nº da inscrição no CMAS: 1 E              Município da inscrição: Campinas 

 

Finalidade Estatutária / Objetivos 

A União Cristã Feminina é uma associação de assistência social, com fins não 

econômicos, tendo como finalidade realizar ações socioassistenciais de 

atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação 

de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de 

proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações 

de vulnerabilidade ou risco social e pessoal: sem distinção de cor, raça, credo 

religioso ou político, visando o exercício pleno da cidadania. 



                                   
             UNIAO CRISTA FEMININA 

                                 Fundada em 03/10/72 – C.N.P.J. 44.617.389/0001-94 – Utilidade Pública Federal (Decreto de 27/10/92)  
                                          Utilidade Pública Estadual (Lei 6889/90) – Utilidade Pública Municipal (Lei 4430/74) 
               Conselho Nacional de Assistência Social (23002 002 774/85-31)  Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social  

        Secretaria  Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social  (nº 4085) Conselho Municipal de Assistência Social nº 1E  
         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 107/P 02. Filiada à Fundação FEAC - n.º 27 

 

 

Rua Olívio Manoel de Camargo, 291 – Jd. Sta. Mônica Campinas, SP - CEP . 13.082 – 125 

e-mail: ucfeminina@terra.com.br site: www.uniaocristafeminina.org.br 
Fone/Fax: (19) 3246-2462 

 

 
 
 

Recursos Financeiros  

- Financiamento municipal através de Termo de Colaboração com Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos   

- Financiamento municipal através de Termo de Fomento com Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

(Campanha do IR 1% e 6%) 

- Termo de Parceria e participação nos editais FEAC   

- Campanhas: arrecadação de gêneros alimentícios/higiene, doces, brinquedos e 

cestas natalinas. 

Infraestrutura Física Existente  

01 Laboratório de Informática 

01 Sala do departamento administrativo 

01 Refeitório 

01 Cozinha 

01 Despensa 

01 Lavanderia 

01 Sala do Serviço Social 

01 Secretaria 

01 Sala Multiuso 

03 Salas de atividades  

01 Sala de Convivência 

01 Almoxarifado 

01 Deposito de materiais esporte  

08 Banheiros 

01 Quadra Poliesportiva 
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Serviço Executado 

Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses 

 

Público alvo: 180 crianças e adolescentes 

Capacidade de Atendimento: 180 crianças e adolescentes 

Recurso Financeiro Utilizado: 

- Financiamento municipal através de Termo de Colaboração com Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos   

- Financiamento municipal através de Termo de Fomento com Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

(Campanha do IR 1% e 6%) 

- Termo de Parceria e participação nos editais FEAC   

- Campanhas: (arrecadação de gêneros alimentícios e de higiene, guloseimas 

para Festa Junina, brinquedos para semana da criança e natal, cestas natalinas) 

Recursos humanos envolvido: 

01 Assistente Social 

01 Assistente Social Coordenadora 

01 Pedagoga 

04 Monitoras 

01 Cozinheira 

02 Serviços Gerais 

01 Assistente Administrativo 

Abrangência territorial – Norte  
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Apresentação 

A União Cristã Feminina é uma associação de assistência social com fins não 

econômicos que compõe a rede socioassistencial do município de Campinas.  

 

Em 2021 desenvolveu ações de proteção social básica através do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos tendo como objetivo prevenir a 

ocorrência de situações de risco social e fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários. 

 

O serviço foi organizado em grupos que preservaram a diversidade de gênero e 

a inserção nos grupos foi feita utilizando como critério o ano de nascimento sendo 

este um critério flexibilizado nos casos onde foi identificada a necessidade de 

inclusão, em outro grupo de convivência, para melhor atender a 

criança/adolescente no serviço.   

 

Neste ano em função da pandemia do novo coronavírus a UCF manteve sua 

proposta estruturada para o desenvolvimento de ações em duas frentes: remoto 

e presencial. 

Para as atividades remotas utilizamos, ligações telefônicas, plataformas digitais 

e as redes sociais como Facebook, Youtube, WhatsApp e Instagram. As atividades 

remotas tiveram como objetivo central a manutenção dos vínculos entre 

usuários/responsáveis e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

bem como o acompanhamento das famílias para identificação das demandas 

apresentadas em decorrência da pandemia.  



                                   
             UNIAO CRISTA FEMININA 

                                 Fundada em 03/10/72 – C.N.P.J. 44.617.389/0001-94 – Utilidade Pública Federal (Decreto de 27/10/92)  
                                          Utilidade Pública Estadual (Lei 6889/90) – Utilidade Pública Municipal (Lei 4430/74) 
               Conselho Nacional de Assistência Social (23002 002 774/85-31)  Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social  

        Secretaria  Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social  (nº 4085) Conselho Municipal de Assistência Social nº 1E  
         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 107/P 02. Filiada à Fundação FEAC - n.º 27 

 

 

Rua Olívio Manoel de Camargo, 291 – Jd. Sta. Mônica Campinas, SP - CEP . 13.082 – 125 

e-mail: ucfeminina@terra.com.br site: www.uniaocristafeminina.org.br 
Fone/Fax: (19) 3246-2462 

 

 
 
 

Com a perda do trabalho, formal e/ou informal, as famílias foram afetadas e 

tiveram dificuldades em suprir necessidades básicas de alimentação, higiene e 

obter material individual de proteção, desta forma a Instituição procurou atender 

essas demandas promovendo atendimento presencial para orientação sobre as 

formas de prevenção, fornecimento de máscaras e oferta de gêneros alimentícios 

e produtos de higiene.  

Com a perspectiva de retomada das atividades presenciais coletivas, a partir da 

fase laranja do Plano São Paulo, sinalizada pelo município de Campinas, iniciamos 

em junho/21 reuniões presenciais, com os responsáveis pelas crianças atendidas, 

para apresentação e discussão do Plano de Retorno das Atividades presenciais 

elaborado a partir das quatro frentes: Capacitação da equipe, Reorganização dos 

espaços e materiais, Comunicação com usuários e Elaboração do Plano de 

Retomada das Atividades Presenciais Coletivas. Em, julho 2021, a partir da Nota 

da SMASDH nº 003/021 de 5 de julho de 2021, retomamos o contato com as 

famílias para organização do atendimento presencial grupal, que começa a ser 

gradativamente retomado, em pequenos grupos que se revezaram durante a 

semana, mantendo ainda o atendimento remoto aos usuários que não aderiram 

aos encontros presenciais. De agosto a dezembro o atendimento presencial foi 

ampliado e as atividades remotas trabalhadas através do envio de vídeos via 

plataformas digitais, grupos de WhatsApp e postagens nas redes sociais. O 

atendimento presencial foi realizado, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 

15h30, com revezamento das turmas, de maneira a atender as diretrizes e 

medidas de controle e prevenção da COVID-19. As atividades realizadas 

presencialmente foram pautadas em experiências lúdicas que objetivaram a 

interação, aprendizagem, sociabilidade e a proteção social. 
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Para o desenvolvimento das ações contamos com valorosas parcerias efetivadas 

de forma pontual com empresas, poder público e instituições/serviços que 

integram a Rede Abraço. 

 

Serviço de Proteção Social Básica – Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos   
 

Objetivos 

Oferecer, de segunda a sexta-feira, atendimento continuado e sistemático, a 

180 (cento e oitenta) crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, 

através de intervenções lúdicas, culturais artísticas e recreativas  num espaço 

de proteção social que contribua na   prevenção de situações de vulnerabilidade 

e/ou risco social e pessoal, preparando-as para o exercício da cidadania, 

através de ações articuladas entre Família/Escola/Centro de 

Saúde/Comunidade/Entidade. 

 

Público Alvo 

Durante 2021 passaram pelo serviço 210 crianças e adolescentes provenientes 

de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. As residentes no 

território de abrangência do CRAS – Espaço Esperança (Jardim São Marcos, 

Jardim Santa Mônica, Vila Esperança, Jardim Campineiro, Recanto Fortuna e 

Chacara dos Amarais) somam 188 totalizando 90 % do publico atendido. Os 

demais atendimentos, 10%,  foram prestados a moradores dos bairros: CDHU, 

Jardim dos Amarais,  Jardim Mirassol e Vila San Martin.  
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Recursos Materiais 

Os recursos materiais foram obtidos com recursos próprios e/ou provenientes da 

parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 

e Direitos Humanos, através de termo de colaboração e de fomento (Campanha 

1% e 6% do IR); Termo de Parceria FEAC; outros itens foram adquiridos através 

de campanhas, doações e recursos próprios.  

 

Recursos Financeiros - Os recursos financeiros estão demonstrados em 

Balanço Anual 

 

Resumo das Atividades Desenvolvidas 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV proposto pela 

União Cristã Feminina para 2021 foi pautado nos eixos estruturantes do SCFV, 

conforme orientação técnica do MDS: Convivência Social, Direito de Ser e 

Participação. De janeiro a julho de 2021, ainda em função da pandemia do novo 

coronavírus, as atividades foram executadas respeitando as readequações 

realizadas em 2020, onde as atividades grupais foram desenvolvidas de forma 

remota, utilizando as redes sociais e as plataformas digitais. De agosto a 

dezembro as atividades passam a ser realizadas de maneira hibrida, ou seja, 

combinando os atendimentos remotos e os realizados presencialmente. 

Durante todo o período de pandemia a equipe procurou manter os vínculos entre 

instituição e os usuários, fornecendo orientações e atendendo às necessidades 

emergências.   
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1-Atividade: Acolhida Individual 

   

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Diária Diária 

Resultados Esperados - Acompanhamento das 

demandas e manutenção 

dos vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

- Ampliar o número de 

usuários que conheçam as 

instancias de denúncia e 

recursos no caso de 

violação de seus direitos 

 

-Reduzir a ocorrência de 

situações de 

vulnerabilidade social  

Resumo das ações  

A acolhida individual foi realizada presencialmente e por meio de WhatsApp, 

ligações telefônicas sistemáticas, para o responsável pela criança/adolescente, 

procurando oferecer uma escuta social qualificada. A atividade gerou 

intervenções e encaminhamentos das mais diversas naturezas. Entre as 

intervenções destacamos a oferta de: cestas básicas, produtos de higiene, 

cartões alimentação do Movimento Mobiliza Campinas e máscaras de proteção 

individual. Discussões de caso com serviço de saúde e com CRAS também foram 

geradas a partir dos acolhimentos. Durante os meses de janeiro a dezembro 

foram realizados cerca de 800 atendimentos com distribuição de 760 cestas, 20 

cartões Mobiliza Campinas e 40 chips telefônicos. 
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2- Atividades Grupais de Convívio – Encontros Lúdicos 
 

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa 2 vezes na semana 

Resultados Esperados 
 

- Ter ampliada a 

capacidade de escolha, 

de decisão, de avaliação, 

de expressão de opiniões 

e de reivindicações dos 

usuários. 

 

Resumo das ações   

 

A atividade se manteve suspensa durante o primeiro semestre e no retorno das 

atividades presenciais coletivas. Considerando todos os desafios vivenciados 

pelos usuários, identificamos nas crianças uma necessidade de compartilhar sua 

rotina de vida no período de suspenção das atividades, de brincar e socializar 

com os colegas. E por respeitarmos esse momento avaliamos que os encontros 

lúdicos se manteriam suspensos para acolhermos as demandas trazida pelos 

usuários. 
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3-Atividades Grupais de Convívio – Feira do Livro  

   

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Mensal Semestral 

Resultados Esperados - Manutenção dos 

vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

SCFV  

- Melhoria da condição de 

sociabilidade dos 

usuários 

 

Resumo das Ações 

Considerando o subtema Direito à Convivência Familiar e Comunitária, proposto 

como um dos temas centrais do Plano de Trabalho 2021 e a necessidade do 

distanciamento social que impossibilitou a realização da Feira do Livro presencial, 

realizamos mensalmente, o empréstimo de livros, jogos e brinquedos para 

utilização e compartilhamento com a família na residência. Os empréstimos foram 

realizados presencialmente respeitando todos os protocolos de higiene, 

segurança e agendamento para a retirada. Utilizamos as redes sociais e grupos 

de WhatsApp para exposição dos materiais disponíveis. No período foram 

realizados aproximadamente 75 empréstimos entre livros, brinquedos e jogos.  
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4-Outras Atividades:   Elaboração e Manutenção dos Prontuários  

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Diária Diária 

Resultados Esperados - Produzir dados para 

que junto a outras 

políticas públicas, 

reduzir índices de 

violência.  

- Produzir dados para 

que junto a outras 

políticas públicas, 

reduzir índices de 

violência.  

 

Resumo das Ações  

 

Durante os atendimentos presenciais e remotos os técnicos procuraram orientar 

e sensibilizar as famílias sobre a importância de realizar o Cadastro Único bem 

como a manutenção dos dados atualizados tanto no cadastro único quanto na 

Instituição de maneira a poder acessar os possíveis benefícios. 

A equipe se mobilizou para realizar os agendamentos procurando facilitar a 

realização dos mesmos considerando as dificuldades de acesso, relatadas pelas 

famílias ao telefone 156. 

A equipe realizou regularmente atualização dos prontuários, a inserção dos 

atendimentos no SIGM e como resultado do trabalho temos hoje 97% do público 

atendido inseridos no Sistema de Governança Municipal. 
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5-Atividade:  Busca Ativa 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Diária Diária 

Resultados Esperados - Manutenção dos 

vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

SCFV 

-Reduzir e Prevenir 

situações e isolamento 

social; 

-Ampliar o acesso aos 

direitos 

socioassistenciais 

 

Resumo das Ações  

Desde o início do ano as atividades oferecidas pelo SCFV foram divulgadas nas 

redes sociais, da Instituição e Rede Abraço, procurando atender o maior número 

de crianças que necessitavam do serviço. Durante a interrupção do trabalho 

presencial e permanência do trabalho remoto a busca ativa foi realizada através 

de contatos telefônicos incentivando e orientando os usuários em como participar 

das atividades online, explicando como baixar/instalar os aplicativos e utilizar as   

plataformas digitais.  

Também utilizamos as redes sociais para divulgar as ações desenvolvidas pela 

UCF no momento de pandemia e promover orientações sobre a formas de 

prevenção contra o novo coronavírus. Com a possibilidade de retorno aos 

atendimentos presenciais grupais as famílias foram contatas e orientadas para 

retorno. O atendimento via grupos de WhatsApp foi mantido para todas as 

famílias de maneira a manter os vínculos instituição/família fortalecidos. Das 39 

novas inserções realizadas no SCFV em 2021, 100% foram realizadas a partir  da 

busca ativa realizada pela Instituição.  
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6-Atividade: Acolhida em Grupo 

          

 Período de Pandemia Agosto a Setembro 

Periodicidade Suspensa Mensal  

Resultados Esperados  - Ampliar o número de 

usuários que conheçam as 

instanciais de denúncia e 

recursos no caso de violação 

de seus direitos; 

- Redução da ocorrência de 

situações de vulnerabilidade 

social 

Resumo das Ações  

Com a obrigatoriedade do distanciamento social a atividade com pequenos 

grupos só foi retomada em meados junho para apresentação/discussão do Plano 

de Retomada do Plano de Retorno das Atividades Presenciais. Nos encontros os 

responsáveis conheceram um pouco do processo de capacitação realizado junto 

a equipe com foco na retomada segura das atividades presenciais coletivas; as 

medidas de melhorias no espaço externo e aquisição de itens de segurança; os 

protocolos adotados para um retorno seguro; alterações na rotina das atividades 

realizadas pelo SCFV; alteração dos horários e da carga horaria de atendimento 

e a necessidade de aprofundamento das parcerias Instituição/família. Os grupos 

puderam esclarecer dúvidas e apresentar sugestões ao Plano de Retorno das 

Atividades Presenciais. 
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7- Atividades Socio Educativa sobre ética, cultura e cidadania e 

fortalecimento do protagonismo social – Sarau  

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Suspensa  

Resultados Esperados - Ter ampliada a 

capacidade de escolha, de 

decisão, de avaliação, de 

expressão de opiniões e de 

reivindicações dos 

usuários. 

-Melhoria da qualidade de 

vida dos usuários e suas 

famílias. 

- Ter ampliada a 

capacidade de escolha, de 

decisão, de avaliação, de 

expressão de opiniões e de 

reivindicações dos 

usuários. 

-Melhoria da qualidade de 

vida dos usuários e suas 

famílias. 

Resumo das Ações  

A atividade se manteve suspensa em respeito aos protocolos de distanciamento 

social no que diz respeito a aglomerações. 

8- Atividades Socio Educativa sobre ética, cultura e cidadania e 

fortalecimento do protagonismo social – Exposições  

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Suspensa  

Resultados Esperados - Ter ampliada a 

capacidade de escolha, de 

decisão, de avaliação, de 

expressão de opiniões e de 

reivindicações dos 

usuários. 

 

- Ter ampliada a 

capacidade de escolha, de 

decisão, de avaliação, de 

expressão de opiniões e de 

reivindicações dos 

usuários. 

 

Resumo das Ações  

As atividades se mantiveram suspensas, mesmo com o retorno das atividades 

presenciais para respeitarmos o protocolo de distanciamento e evitarmos 

aglomerações. 
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9-Atividade Grupal de Convívio - Oficina de culinária 

 

 

 Período de Pandemia Agosto  a Dezembro 

Periodicidade Semanal Mensal 

Resultados Esperados - Desenvolver um vídeo 

lúdico semanal e 

compartilhar com ao 

menos 50% dos 

usuários 

- Manutenção dos 

vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

SCFV. 

-Melhoria da qualidade 

de vida do usuário 

 

Resumo das Ações  

As oficinas foram realizadas de forma remota procurando estimular e fortalecer 

a interação entre, as crianças e os adultos de referência, em consonância com os 

temas elencados no plano de ação de 2021. As receitas propostas foram simples, 

acessíveis e consideraram ingredientes que estavam disponíveis para doação na 

Instituição, estimulando a formação de novos hábitos alimentares e de higiene. 

Algumas oficinas contaram com a participação das alunas do quarto ano de 
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nutrição da Faculdade Metrocamp orientando sobre o valor nutricional das 

receitas.  

As oficinas lúdicas gravadas em vídeo foram compartilhadas nas redes sociais e 

grupos de WhatsApp com 100% dos usuários. Foram produzidos mais de 45 

vídeos.  

O número de comentários, interações, compartilhamentos e visualizações foi 

bastante satisfatório inclusive com sugestões de receitas e retornos das famílias 

que reproduziram as receitas com as crianças.  

 

10- Orientações Individuais 

 Período de Pandemia Agosto  a Dezembro 

Periodicidade Diária Diária 

Resultados Esperados - Ampliar o numero de 

usuários que conheçam as 

instancias de denúncia e 

recursos no caso de 

violação de seus direitos; 

Reduzir a ocorrência de 

situações de 

vulnerabilidade social. 

- Ampliar o numero de 

usuários que conheçam as 

instancias de denúncia e 

recursos no caso de 

violação de seus direitos; 

Reduzir a ocorrência de 

situações de 

vulnerabilidade social. 

 

Resumo das Ações 

As orientações individuais foram realizadas tanto presencialmente, respeitando 

todos os protocolos, como por atendimentos telefônicos e WhatsApp.  Nestes 

atendimentos possibilitamos espaço de acolhida e escuta aos responsáveis pelas 

crianças inscrita no SCFV onde a maior demanda observada estava relacionada 

às orientações sobre como organizar a rotina das crianças durante a pandemia. 
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11-Atividade Grupal de Convívio:   Hora do Brincar 

   

   Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Atividade realizada 

semanalmente de 

maneira remota  

diária 

Resultados Esperados  - Ter ampliada a capacidade de 

conviver em grupo, de 

administrar conflitos por meio 

do diálogo, compartilhando 

outros modos de agir e pensar. 

Resumo das Ações 

A atividade que inicialmente tinha como proposta explorar espaços da 

comunidade para realização de atividades de recreação com foco na construção 

de processos de sociabilidade e na formação de laços sociais foi realizada através 

de vídeos. Os vídeos foram enviados nos grupos de WhatsApp e postados nas 

redes sociais da Instituição oferecendo sugestões de atividades para realização 

em família no domicilio. Foram elaborados pela equipe cerca de 40 vídeos. 

Posteriormente, com o retorno das atividades presenciais a Hora do Brincar foi 

organizada de maneira hibrida, promovendo presencialmente a interação dos 

usuários, possibilitando o desenvolvimento da confiança, o exercício da 

comunicação e o seu desenvolvimento nos aspectos físicos, cognitivos, afetivos 

e sociais. 
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12-Atividades Grupais de Convívio:   Oficinas de Saúde 

    

 

   Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa  Semestral 

Resultados Esperados  - Prevenção da ocorrência 

de riscos sociais, seu 

agravamento ou 

reincidência; 

- Ter ampliado o número de 

usuários autônomos e 

participantes na vida 

familiar e comunitária com 

plena informação sobre 

seus direitos e deveres. 

 

Resumo das Ações 

No período de janeiro a julho as atividades grupais coletivas permaneceram 

suspensas e os temas relativos à saúde foram trabalhados por meio de vídeos 

postados nas redes sociais e enviados aos grupos de convivência via remoto. Com 

a retomada das atividades coletivas presenciais realizamos ações voltadas às 

questões relacionadas à alimentação saudável, à saúde bucal e a pobreza 

menstrual. As atividades contaram com a participação das estudantes do quarto  
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ano de nutrição da faculdade Metrocamp e com a equipe Multidisciplinar do 

Centro de Saúde do Jardim Santa Mônica onde destacamos a execução do 

“Projeto Meninas Menstruam”. O projeto piloto teve como objetivo promover 

ações educativas a fim de combater a pobreza menstrual com informação, 

desmistificando mitos em torno da menstruação e a distribuir protetores 

menstruais que atendam às necessidades das usuárias. As atividades foram 

desenvolvidas presencialmente com os usuários acima de 10 anos, tanto meninas 

como meninos. No projeto envolvemos ainda as mulheres que participavam do 

Grupo de Convivência da Costura Criativa do CCII, constituído por mulheres 

adultas e idosas que trouxeram suas experiencias demonstrando que esta é uma 

questão que carece de mobilização dos mais diversos setores para sua superação. 

Para contribuir com a causa as componentes do grupo desenvolveram suas 

atividades com foco na produção de porta absorventes que foram distribuídos às 

adolescentes participantes do Projeto Meninas Menstruam. 

Além de envolver as monitoras de referência de cada turma, o projeto 

interdisciplinar teve o envolvimento de profissionais de diversas áreas do 

conhecimento como: serviço social, enfermagem, medicina e pedagogia. 

Participaram do processo de avaliação todos os envolvidos que de maneira geral 

avaliaram o projeto como muito satisfatório e com possibilidades de continuidade 

no próximo ano. 
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13- Atividades Socio Educativa sobre ética, cultura e cidadania e 

fortalecimento do protagonismo social – Amigos da Comunidade 

   Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa  Suspensa 

Resultados Esperados - Prevenção da 

ocorrência de riscos 

sociais, seu 

agravamento ou 

reincidência; 

- Ter ampliado o número 

de usuários autônomos e 

participantes na vida 

familiar e comunitária 

com plena informação 

sobre seus direitos e 

deveres. 

- Prevenção da 

ocorrência de riscos 

sociais, seu 

agravamento ou 

reincidência; 

- Ter ampliado o número 

de usuários autônomos e 

participantes na vida 

familiar e comunitária 

com plena informação 

sobre seus direitos e 

deveres. 

 

Resumo das Ações 

 

A atividade se manteve suspensa durante todo o ano porque o contexto de 

pandemia não oferecia condições de segurança para sua execução considerando 

que 90% de suas ações são realizadas na calçada do entorno institucional. 
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14-Atividade Socioeducativa sobre direitos humanos, sociais e 

socioassistenciais e diversidade cultural – Momento Cidadania 

 

     

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semanal Bimestral 

Resultados Esperados - Desenvolver 

semanalmente um vídeo 

com conteúdo lúdico e 

compartilhar com ao 

menos 50% dos 

usuários  

- Manutenção dos 

vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

 

-Prevenção da 

ocorrência de riscos 

sociais, seu 

agravamento ou 

reincidência 

 

-Ter ampliado o número 

de usuários autônomos 

e participantes na vida 

familiar e comunitária 

com plena informação 

sobre seus direitos e 

deveres 
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Resumo das Ações  

A atividade tinha como proposta ampliar as discussões sobre temas iniciados nas 

rodas de conversa, utilizando para isso diversos recursos lúdicos e com foco na 

formação cidadã. Com a suspensão das atividades presenciais os temas foram 

definidos pela equipe técnica e trabalhados de forma remota. 

A atividade foi desenvolvida pela assistente social que utilizou as redes sociais e 

grupos de WhatsApp para socialização dos temas gravados em vídeo. Entre os 

temas trabalhados neste ano estão: Os Direitos Conquistados pela Mulher nos 

Últimos 50 Anos; O Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa; A 

Construção do Papel de Gênero na Nossa Sociedade; Agosto Lilás - O Combate à 

Violência Contra a Mulher; Setembro Verde - Mês da Conscientização pela 

Inclusão das Pessoas com Deficiência; O Dia Internacional do Idoso; Os Direitos 

da Pessoa Idosa; Estatuto do Idoso; Outubro Rosa; Dia da Consciência Negra e 

Intolerância Religiosa. 

Para a atividade foram produzidos e socializados mais de 25 vídeos, sendo o 

número de comentários, interações, compartilhamentos e visualizações bastante 

satisfatórios.  

 

15-Atividades Grupais de Convívio:   Roda de Conversa 
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    Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa diária 

Resultados Esperados  - Ampliar o número de 

usuários que conheçam as 

instanciais de denúncia e 

recursos no caso de 

violação de seus direitos 

- Ter ampliada a 

capacidade de conviver em 

grupo, de administrar 

conflitos por meio do 

diálogo, compartilhando 

outros modos de agir e 

pensar. 

 

Resumo das Ações  

 

A roda de conversa tem como objetivo central trabalhar com reflexões sobre 

temas cotidianos trazidos pelos usuários e também pela equipe técnica e 

monitores. Nos meses de janeiro a julho a atividade não foi realizada em virtude 

da suspensão do trabalho grupal presencial. A partir de agosto as rodas de 

conversa foram retomadas e tiveram como temas a medidas de prevenção ao 

corona vírus, a importância da escola na vida da criança, a convivência, a 

mudança de rotina dentro do SCFV, a importância da alimentação para a saúde, 

socialização dos finais de semana da criança, a infância no território, regras de 

convivência e outros. 
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16-Atividades Grupais de Convívio - Oficinas de Arte 

                    

 

 

 Período de Pandemia Setembro a Dezembro 

Periodicidade Semanal Semanal 

Resultados Esperados - Desenvolver 

semanalmente um vídeo 

com conteúdo lúdico e 

compartilhar com ao 

menos 50% dos usuários  

- Manutenção dos vínculos 

entre 

usuários/responsáveis e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

 

-Ter ampliado o número de 

usuários autônomos e 

participantes na vida 

familiar e comunitária com 

plena informação sobre 

seus direitos e deveres 

 

 

Resumo das Ações  

No período de suspensão das atividades presenciais as oficinas foram realizadas 

à distância utilizando as redes sociais e grupos de WhatsApp para socialização 

das oficinas lúdicas em vídeo com 100% dos usuários do SCFV. Nelas as crianças 

foram estimuladas despertar a imaginação na produção de brinquedos, jogos e 

itens de decoração natalina utilizando materiais reutilizáveis disponíveis em seu  
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próprio meio de convívio. Foram produzidos aproximadamente 45 vídeos, sendo 

o número de comentários, interações, compartilhamentos e visualizações 

bastante satisfatórios.  

A partir de agosto as oficinas foram realizadas de forma hibrida e mantiveram 

seu foco central nas questões ligadas a sustentabilidade. Para comemorar a 

chegada do Natal, a equipe realizou com as crianças uma oficina de produção de 

enfeites natalinos para distribuição aos moradores e aos pontos comerciais do 

entorno institucional. A Escola e o Centro de Saúde também receberam os 

enfeites. A distribuição foi feita através do revezamento de pequenos grupos de 

crianças que foram recebidas com muito carinho pelos moradores e 

comerciantes. A ação surgiu a partir de reflexões realizadas nas rodas de 

conversa onde os usuários apontavam a falta de decoração natalina na região 

onde foi sugerida a confecção de enfeites para distribuição aos moradores e 

comércios do entorno. 

17- Atividades Grupais de Convívio – Oficinas de Informática 

 

     Período de 

Pandemia 

Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa diária 

Resultados 

Esperados 

 - Ter ampliada a capacidade de conviver 

em grupo, de administrar conflitos por 

meio do diálogo, compartilhando outros 

modos de agir e pensar. 
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Resumo das Ações  

 

As atividades, que utilizam como recurso midiático a internet, foram retomadas 

e utilizadas de maneira a dar suporte aos temas trabalhados nas oficinas lúdicas, 

promoveram a oportunidade de acesso à informação digital e favoreceram a 

aprendizagem da cooperação através do compartilhamento de informações entre 

os grupos de convivência. Entre os temas trabalhados destacamos: pobreza 

menstrual, saúde bucal, alimentação saudável, pandemia coronavírus.  

 

18-Atividades Grupais de Convívio – Contação de Histórias 

    

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semanal Semanal 

Resultados Esperados - Desenvolver 

semanalmente um vídeo 

com conteúdo lúdico e 

compartilhar com ao 

menos 50% dos 

usuários  

- Manutenção dos 

vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

-Prevenção da 

ocorrência de riscos 

sociais, seu 

agravamento ou 

reincidência. 

-Ter ampliado o número 

de usuários autônomos 

e participantes na vida 

familiar e comunitária 

com plena informação 

sobre seus direitos e 

deveres 



                                   
             UNIAO CRISTA FEMININA 

                                 Fundada em 03/10/72 – C.N.P.J. 44.617.389/0001-94 – Utilidade Pública Federal (Decreto de 27/10/92)  
                                          Utilidade Pública Estadual (Lei 6889/90) – Utilidade Pública Municipal (Lei 4430/74) 
               Conselho Nacional de Assistência Social (23002 002 774/85-31)  Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social  

        Secretaria  Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social  (nº 4085) Conselho Municipal de Assistência Social nº 1E  
         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 107/P 02. Filiada à Fundação FEAC - n.º 27 

 

 

Rua Olívio Manoel de Camargo, 291 – Jd. Sta. Mônica Campinas, SP - CEP . 13.082 – 125 

e-mail: ucfeminina@terra.com.br site: www.uniaocristafeminina.org.br 
Fone/Fax: (19) 3246-2462 

 

 
 
 

Resumo das Ações  

Até agosto a atividade foi realizada à distância utilizando as redes sociais e grupos 

de WhatsApp para socialização das contações de histórias gravadas em vídeo. 

Após este período a atividade foi desenvolvida de maneira hibrida sendo inserida 

no cotidiano das atividades presenciais. A contação de história, presencial ou 

remota, procurou trazer temas de relevância para o desenvolvimento e proteção 

da criança, entre as contadas em vídeo, cerca de 42 e as “contações” presenciais 

foram trabalhados temas como: Amizade, Meio Ambiente, Criatividade, 

Convivência Familiar, Saúde Bucal, Alimentação Saudável entre outros.  O 

número de comentários, interações, compartilhamentos e visualizações foram 

considerados pela equipe como satisfatórios.  

 

19- Atividades Grupais de Convívio – Atividades Externas 

 

  Período de 

Pandemia 

Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Semanal 

Resultados 

Esperados 

 
- Reduzir e Prevenir situações de 

isolamento social; 

- Melhoria da qualidade de vida 

dos usuários e suas famílias. 
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Resumo das Ações  

Com a flexibilização de algumas das medidas restritivas foi possível a realização 

da Visita ao Museu Interativo da Água no Centro de Conhecimento da Água -

SANASA CAMPINAS com o objetivo de sensibilizar os usuários sobre a importância 

dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável visto o estado de 

atenção pelo qual passou o município em função da escassez de água. As visitas 

foram realizadas em pequenos grupos que puderam explorar o museu através de 

visita monitorada pelos profissionais da SANASA e das monitoras de referência 

dos seus grupos de convivência. Por se tratar de um museu interativo a visita se 

mostrou bastante interessante para as crianças/adolescentes. Realizamos ainda, 

com pequenos grupos de crianças, uma atividade externa no entorno 

Institucional entregando decorações Natalinas produzidas pelos usuários, aos 

moradores e pontos comerciais da região com o objetivo de fortalecer os vínculos 

entre as crianças e sua comunidade. 

20-Atividades Grupais de Convívio: Alimentação 

     

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Diária 

Resultados Esperados  -Redução da ocorrência 

de situações de 

vulnerabilidade social  
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Resumo das ações desenvolvidas: 
 

De janeiro a julho com as atividades presenciais suspensas o oferecimento das 

refeições foi interrompido. Preocupados com a situação de insegurança alimentar 

e nutricional durante o período isolamento social, a instituição realizou 

sistematicamente campanhas de captação de gêneros alimentícios. Os alimentos 

foram distribuídos às famílias inscritas nos serviços executados pela Instituição e 

atendeu também a outros moradores da comunidade. Foram atendidas 

aproximadamente 150 famílias que tiveram sua situação agravada durante a 

pandemia. 

Entre os meses de agosto a dezembro, os usuários, que aderiram ao trabalho 

presencial, receberam diariamente duas refeições balanceadas, café 

(manhã/tarde) e almoço. Em função da pandemia o sistema self-service, foi 

substituído pelo prato feito com o monitoramento da composição alimentar 

mantido. As orientações sobre o uso de louças, talheres, guardanapo e cuidados 

com a máscara foram mantidos. A atividade foi iniciada nas rodas de conversa 

onde foram trabalhados aspectos da alimentação saudável. Os alimentos foram 

preparados das mais variadas maneiras incentivando a experimentação de um 

maior número de verduras, frutas e legumes. As ações permitiram às crianças 

ter acesso a uma alimentação saudável e diversificada superando questões de 

subsistência enfrentadas por suas famílias.  
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21-Atividades Grupais de Convívio – Cuidados com Higiene   

   

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Diária 

Resultados Esperados  -Redução da ocorrência 

de situações de 

vulnerabilidade social  

 

Resumo das ações desenvolvidas  

 

De janeiro a julho a atividade se manteve suspensa. Em agosto a partir do retorno 

das atividades presenciais os cuidados de higiene das mãos e do ambiente foram 

redobrados e a higiene bucal se manteve suspensa até novembro. 

Segundo relatos, das crianças, durante o período de pandemia os hábitos de 

higiene bucal não foram seguidos, tanto por falta de supervisão de um adulto, 

tanto por falta de itens de higiene em casa, o que nos levou, no mês de 

novembro, à implantação do Projeto Cuidando de Mim que estimulou, de forma 

lúdica, o auto cuidado, a importância de uma boa higiene bucal e o consumo de 

alimentos saudáveis com vistas a melhoria da sua qualidade de vida. A partir do 

projeto foi possível adquirir kits de higiene individuais para cada um dos usuários, 

o que viabilizou a retomada da escovação diária dos dentes já que agora é 

possível armazenar de forma individualizada e segura as escovas e o creme 

dental. 
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  22- Outras Atividade: Reuniões de planejamento e avaliação com equipe de 

trabalho   

       

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semanal  mensal 

Resultados Esperados - Redução da ocorrência 

de vulnerabilidade social 

 

- Redução da ocorrência 

de vulnerabilidade social 

 

 

Resumo das ações  

Iniciamos 2021 ainda sob o impacto da pandemia da covid-19 e para tanto 

seguimos o atendimento com metodologia adaptada para o atendimento remoto 

e reuniões semanais presenciais para avaliação e adequação sistemática das 

ações.  A partir de agosto iniciamos o atendimento presencial grupal para 

pequenos grupos e retornamos às reuniões mensais de equipe e reuniões técnicas 

semanais para avaliação sistemática da nova rotina. 

Foram realizadas cerca de 36 reuniões presenciais/ano respeitando todos os 

protocolos de higiene, segurança e distanciamento social. A dinâmica do ano 

continuou exigindo da equipe versatilidade, dinamismo e uma reorganização 

constante do trabalho para melhor atender à comunidade.  
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Durante todo o ano as reuniões permitiram que a equipe compartilhasse 

informações sobre temas diversos, multiplicasse o conteúdo das capacitações, 

trocasse experiências, realizando um planejamento, participativo e colaborativo.  

Os temas abaixo foram os norteadores do planejamento e execução das 

atividades desenvolvidas em 2021:   

 

1 – Direitos à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade - A criança e o 

adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento. Crianças e adolescentes podem 

opinar e se expressar, brincar, ter auxílio, refúgio e orientação; 

 

2 – Direito à convivência familiar e comunitária- Crianças e adolescentes 

têm o direito de serem criados e educados no seio de sua família, com a 

convivência familiar e comunitária; 

 

3 – Educação, cultura, esporte e lazer - A criança e o adolescente tem o 

direito ao acesso à informação, cultura, esporte e lazer. 

 4 – Ser protegido de casos de violência, seja ela física ou psicológica - A 

criança e o adolescente têm o direito à integridade física, psíquica e moral.  
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23- Outras Atividades: Capacitação da Equipe 

 

    

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Sem Periodicidade 

Definida 

Sem Periodicidade 

Definida 

Resultados 

Esperados 

- Redução da 

ocorrência de 

vulnerabilidade social 

- Redução da 

ocorrência de 

vulnerabilidade social 

 

Resumo das Ações 

 

Neste ano as capacitações foram mantidas em sua forma remota, em função da 

pandemia do novo coronavírus envolvendo profissionais das diversas áreas: 

assistente social, pedagoga, monitoras e equipe de cozinha. Os temas abordados 

foram socializados nas reuniões de planejamento e avaliação. 

Segue abaixo a relação de capacitações com participação de integrantes da 

equipe UCF: 
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Fevereiro:  

- Programa Casa - Ciclo da Água no saneamento - SANASA 

- Capacitação para Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional 

Março: 

- Formação do Programa Direitos e Cidadania - A literatura como facilitadora nos 

SCFV - PAULUS 

- Formação - Política Nacional de Assistencia Social - Escola Aberta do 3º Setor 

Abril: 

- Formação do Programa Direitos e Cidadania – PAULUS 

Maio: 

- Formação do Programa Direitos e Cidadania – PAULUS 

Junho: 

- COMVIVER - FEAC 

Julho: 

- Boas Práticas na Manipulação dos Alimentos 

- COMVIVER – diálogos sobre práticas de convivência 

Agosto: 

- Segurança Alimentar - Boas Práticas na Cozinha 

- COMVIVER – diálogos sobre práticas de convivência 

Setembro: 

- COMVIVER – diálogos sobre práticas de convivência. 

- Programa Direito e Cidadania - A Literatura como facilitadora nos SCFV 

- Mini Curso - preservação e organização dos alimentos 
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Outubro:  

- Formação do Programa Direitos e Cidadania - A literatura como facilitadora nos 

SCFV - PAULUS 

- Mini curso - doenças transmitidas por alimentos - Segurança Alimentar 

Novembro:  

- Capacitação Segurança Alimentar 

 

 

24-Atividade:   Orientação Grupal - Encontros de Formação e Informação 

  

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Trimestral Trimestral 

Resultados Esperados - Desenvolver 

trimestralmente um 

vídeo com conteúdo 

sobre o tema “30 anos 

do ECA” e compartilhar 

com ao menos 50% dos 

usuários  

-Ter ampliado o número 

de usuários autônomos 

e participantes da vida 

familiar e comunitária 

com plena informação 

sobre seus direitos e 

deveres. 

 

-Prevenir a ocorrência 

de riscos sociais, seu 
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- Manutenção dos 

vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

agravamento ou 

reincidência.  

 

Resumo das Ações  

A atividade teve como objetivo de fortalecer a função protetiva da família através 

da ampliação do seu universo de informações. O trabalho foi realizado através de 

publicações nos grupos de família, via WhatsApp onde a série de 15 vídeos 

procurou estimular as famílias a refletirem sobre temas relacionados à Leis de 

Proteção Integral da Criança e do Adolescente, a Importância dos Vínculos 

Familiares/Comunitários para o Desenvolvimento da Criança, o “18 de maio” - 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, o Trabalho Infantil e o Direito à Infância. 

A equipe da União Cristã Feminina realizou ainda, em parceria com as Instituições 

que compõem a Rede Abraço, o “Pedágio do Bem” uma ação de conscientização 

e sensibilização da população sobre a exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Na ação foram distribuídos folhetos, flores e também máscaras de 

proteção contra a covid-19. A ação foi realizada em três bairros da região: Jardim 

Santa Monica, Jardim São Marcos e Jardim Campineiro.  
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25-Atividade: Visita Domiciliar   

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Mensal  

Resultados Esperados  - Reduzir e prevenir 

situações de isolamento 

social; 

- Aumentar o acesso aos 

direitos 

socioassistenciais; 

-Prevenção da 

ocorrência de riscos 

sociais, seu 

agravamento, ou 

reincidência.  

 

Resumo das Ações  

A atividade se manteve suspensa durante todo o ano tendo sido priorizado o 

atendimento individual na Instituição, de maneira a garantir, de modo mais 

eficaz, os protocolos de prevenção ao Covid-19 no que diz respeito a higiene e 

distanciamento de maneira a preservar a saúde dos usuários e dos trabalhadores. 

26-Atividades Grupais de Convívio - Festas e datas comemorativas 
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 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Trimestral Trimestral 

Resultados Esperados - Manutenção dos 

vínculos entre 

usuários/responsáveis e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

 

- Reduzir e prevenir 

situações de isolamento 

social 

 

-Melhoria da qualidade 

de vida dos usuários e 

suas famílias  

 

Resumo das Ações  

 

Com a necessidade de isolamento social e de se evitar aglomerações, a 

Instituição procurou readequar as comemorações de maior representatividade 

para o seu público. O evento de Páscoa ficou restrito a retirada dos ovos com 

agendamento prévio. Com o retorno gradativo das atividades presenciais a 

tradicional Festa Agostina,  as comemorações da Semana da Criança e as 

comemorações do Natal foram realizadas presencialmente. Em todas as 

comemorações os usuários foram presenteados com kits temáticos alusivos ao 

tema. Todas as comemorações foram realizadas respeitando todos os protocolos 

de higiene, segurança e distanciamento. Foram entregues cerca de 800 itens 

entre eles ovos, guloseimas e brinquedos.  
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27-Atividade:   Planejamento e Avaliação 

    

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa diária 

Resultados Esperados  - Ter ampliada a 

capacidade de escolha, de 

decisão, de avaliação, de 

expressão de opiniões e de 

reinvindicações dos 

usuários. 

  

Resumo das Ações  

Nos sete primeiros meses do ano, as atividades foram planejadas e avaliadas 

pelos monitores e técnicos em reunião de avaliação/planejamento, 

posteriormente, a partir do retorno das atividades presenciais grupais, as 

avaliações foram também realizadas ao final do período, nas rodas de conversa, 

onde as crianças foram estimuladas a se expressar oralmente promovendo várias 

reflexões sobre a atividade desenvolvida, ou ainda utilizando um recurso lúdico 

das cores verde, vermelho e amarela para expressar sua satisfação. Ainda em 

função dos desafios trazidos pela pandemia foi necessário postergar, para 

janeiro/fevereiro, a avaliação realizada, com os responsáveis pela criança, que 

anualmente é realizada entre os meses de novembro e dezembro. As avaliações 

sistemáticas realizadas pela equipe nortearam todo o trabalho realizado durante 

2021. 
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Serviço Executado 

 

Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional 

 

Público alvo: 120 usuários em diferentes ciclos de vida 

Capacidade de atendimento: 120 usuários em diferentes ciclos de vida 

 

Recursos Financeiros  

- Financiamento municipal através de Termo de Colaboração com Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos   

- Campanhas: arrecadação de gêneros alimentícios/higiene 

- Doações esporádicas e Sócios Contribuintes  

- Termo de Parceria e participação nos editais FEAC   

 

Recursos humanos envolvido: 

01 Assistente Social 

01 Assistente Social Coordenadora 

01 Pedagoga 

01 Monitora 

01 Serviços Gerais 

01 Assistente Administrativo 

03 Oficineiras 

Abrangência territorial – Norte  
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Apresentação 

 

A União Cristã Feminina é uma associação de assistência social com fins não 

econômicos que compõe a rede socioassistencial do município de Campinas.  

Desenvolveu, em 2021, ações de proteção social básica através do Centro de 

Convivência Inclusivo e Intergeracional de maneira a contribuir para a 

prevenção  da ocorrência de situações de risco social e fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários. 

O serviço foi organizado em grupos que preservaram a diversidade de gênero e 

que atenderam mensalmente 120 usuários.  

Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, a UCF manteve sua 

proposta estruturada para o desenvolvimento de ações em duas frentes: remoto 

e presencial. 

Para as atividades remotas utilizamos, ligações telefônicas, plataformas digitais 

e as redes sociais como Facebook, Youtube, WhatsApp e Instagram. As atividades 

remotas tiveram como objetivo central a manutenção dos vínculos entre os 

usuários do Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional, bem como seu 

acompanhamento para identificação das demandas apresentadas em decorrência 

da pandemia.  

Com a perda do trabalho, formal e/ou informal, as famílias foram afetadas e 

tiveram dificuldades em suprir necessidades básicas de alimentação, higiene e 

obter material individual de proteção, desta forma a Instituição procurou atender 

essas demandas promovendo atendimento presencial para orientação sobre as 
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formas de prevenção, fornecimento de máscaras e oferta de gêneros alimentícios 

e produtos de higiene.  

Com a perspectiva de retomada das atividades presenciais coletivas, a partir da 

fase laranja do Plano São Paulo, sinalizada pelo município de Campinas, iniciamos 

em junho/21 reuniões presenciais para apresentação e discussão do Plano de 

Retorno das Atividades presenciais elaborado a partir das quatro frentes: 

Capacitação da equipe, Reorganização dos espaços e materiais, Comunicação 

com usuários e Elaboração do Plano de Retomada das Atividades Presenciais 

Coletivas. Em julho, a partir da Nota da SMASDH nº 003/021 de 5 de julho de 

2021, retomamos o contato com os usuários para organização do atendimento 

presencial grupal. De agosto a dezembro o atendimento presencial grupal foi 

gradativamente retomado respeitando-se as medidas de controle e prevenção da 

COVID-19. As atividades realizadas presencialmente foram pautadas em 

experiências lúdicas que objetivaram oferecer um espaço de convívio, de troca 

de experiências e de melhoria da qualidade de vida, dos seus usuários, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de 

fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de 

vulnerabilidades e risco social. 

Para o desenvolvimento das ações contamos com valorosas parcerias efetivadas 

de forma pontual com empresas, poder público e instituições/serviços que 

integram a Rede Abraço. 
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Serviço de Proteção Social Básica – Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivo e 

Intergeracional   

 

 

Objetivos      

Oferecer, de segunda a sexta-feira, atendimento continuado e sistemático, a 

120 (cento e vinte) usuários, em diferentes ciclos de vida, com foco prioritário 

para jovens, mulheres e idosos, através de intervenções lúdicas, culturais 

artísticas e recreativas num espaço de proteção social que contribua para o 

desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de 

vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco 

social. 

 

 

Público Alvo 

Ao longo de 2021 as ações foram direcionadas prioritariamente às 161 (cento 

e sessenta e um) usuários, em diferentes ciclos de vida, com foco prioritário 

para jovens, mulheres e idosos, em situação de vulnerabilidade e risco social 

residentes no território de abrangência do CRAS – Espaço Esperança (Jardim 

São Marcos, Jardim Santa Mônica, Vila Esperança, Jardim Campineiro e 

Chácara dos Amarais) totalizando 88% do público atendido. Os demais 

atendimentos, 12% foram prestados moradores dos bairros: CDHU, Jd. Nossa 

Senhora Auxiliadora, Jardim dos Amarais, Jardim Mirassol, Vila San Martin e 

Vila Olímpia. 
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Recursos Materiais 

Os recursos materiais foram obtidos com recursos próprios e/ou provenientes da 

parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 

e Direitos Humanos, através de termo de colaboração e outros itens adquiridos 

através de doações.  

 

Recursos Financeiros - Os recursos financeiros estão demonstrados em 

Balanço Anual 
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1-Atividade: Acolhida Individual 

   

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Diária Diária 

Resultados Esperados - Manutenção dos 
vínculos entre usuários e 

profissional e 

identificação de 

demanda. 

- Reduzir e Prevenir 
situações de isolamento 

social; 

- Ampliar o número de 

usuários que conheçam 

as instancias de 
denúncia e recursos no 

caso de violação de seus 

direitos. 

 

 

Resumo das Ações 

 

A acolhida individual foi realizada presencialmente, por meio de WhatsApp e 

ligações telefônicas sistemáticas para o usuário procurando oferecer uma escuta 

social qualificada, a troca de informações, a comunicação e a defesa de direitos, 

objetivando a criação e fortalecimento de vínculos com os usuários. A atividade 

gerou intervenções e encaminhamentos das mais diversas naturezas. Entre as 

intervenções destacamos a oferta de: cestas básicas, produtos de higiene, 

cartões alimentação do Movimento Mobiliza Campinas e máscaras de proteção 

individual. A partir dos acolhimentos foram geradas ainda discussões de caso com 
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serviço de saúde e com CRAS. Durante os meses de janeiro a dezembro foram 

realizados cerca de 400 atendimentos com distribuição de 340 cestas, 11 cartões 

Mobiliza Campinas e 17 chips telefônicos. 

 

 

2-Atividade : Elaboração e Manutenção dos Prontuários 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Diariamente Diariamente 

Resultados Esperados - Produzir dados para 

que junto a outras 

políticas públicas, 

reduzir índices de 
violência. 

 

- Produzir dados para 

que junto a outras 

políticas públicas, 

reduzir índices de 
violência. 

 

 

Resumo das Ações 

Durante os atendimentos presenciais e remotos os técnicos procuraram orientar 

e sensibilizar os usuários sobre a importância de realizar o Cadastro Único bem 

como a manutenção dos dados atualizados tanto no cadastro único quanto na 

Instituição de maneira a poder acessar os possíveis benefícios. 

A equipe se mobilizou para realizar os agendamentos procurando facilitar a 

realização dos mesmos considerando as dificuldades de acesso, relatadas pelas 

famílias ao telefone 156. 

A equipe realizou regularmente atualização dos prontuários, a inserção dos 

atendimentos no SIGM e como resultado do trabalho temos hoje 91% do público 

atendido inseridos no Sistema de Governança Municipal. 
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3-Atividade : Atividades Externas  

 

  

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Semestral 

Resultados Esperados  - Reduzir e Prevenir 

situações de isolamento 

social 

 

Resumo das Ações 

No segundo semestre com a flexibilização de algumas das medidas restritivas foi 

possível a realização da Visita ao Museu Interativo da Água no Centro de 

Conhecimento da Água -SANASA CAMPINAS, com o objetivo de sensibilizar os 

usuários sobre a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento 

sustentável, visto o estado de atenção pelo qual passou o município em função 

da escassez de água. A atividade foi realizada com representantes dos grupos de 

convivência que puderam explorar o museu através de visita monitorada pelos 
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profissionais da SANASA e pela assistente social da UCF. Durante a visita as 

usuárias puderam conhecer um pouco sobre a utilização da água ao longo da 

história, a evolução tecnológica para seu tratamento, as formas de 

armazenamento e distribuição com ênfase ao sistema de tratamento e 

abastecimento de água, bem como, ao serviço de esgotamento sanitário e à 

produção de água de reuso. Durante a avaliação da atividade as usuárias fizeram 

destaque aos conhecimentos que obtiveram com a visita: “conhecer o trajeto da 

água, desde o rio até às nossas casas”; “conhecer como o esgoto é tratado”; 

“perceber que tem coisas que são feitas, no dia a dia, da casa e que podem 

contaminar a água impossibilitando seu tratamento, como despejar óleo no ralo 

da pia ou até mesmo jogar papel higiênico no vaso sanitário”; “também foi bom 

poder passear e conhecer coisas novas”. 

Através da análise das avaliações consideramos que a atividade foi satisfatória, 

tanto no aspecto do conhecimento, quanto da socialização e do lazer.  
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4- Atividade: Busca Ativa 

      

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Diária Diária 

Resultados Esperados - Manutenção dos 

vínculos entre usuários e 

profissional e 

identificação de 

demandas. 

- Reduzir e Prevenir 

situações de isolamento 

social; 

- Aumentar o acesso aos 

direitos 

socioassistenciais. 

 

 

Resumo das Ações 

 

Desde o início do ano as atividades oferecidas pelo CCII foram divulgadas nas 

redes sociais da Instituição e Rede Abraço procurando atender o maior número 

de usuários que necessitavam do serviço. Durante a interrupção do trabalho 

presencial e permanência do trabalho remoto a busca ativa foi realizada através 

de contatos telefônicos incentivando e orientando os usuários em como participar 

das atividades online, explicando como baixar/instalar os aplicativos e utilizar as   

plataformas digitais.  
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Também utilizamos as redes sociais para divulgar as ações desenvolvidas pela 

UCF no momento de pandemia e promover orientações sobre a formas de 

prevenção contra o novo coronavírus. Com a possibilidade de retorno aos 

atendimentos presenciais grupais os usuários foram contatas e orientadas para 

retorno. Entre os meses de janeiro a dezembro realizamos 41 inserções, sendo 

todas por demanda espontânea a partir da divulgação Institucional.  

 

5-Atividade: Estudo Social  

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Diária Diária 

Resultados Esperados - Produzir dados para 

que junto a outras 

políticas públicas, 

reduzir índices de 

violência. 

- Produzir dados para 

que junto a outras 

políticas públicas, 

reduzir índices de 

violência. 

 

Resumo das Ações 

O Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional foi implantado na Instituição 

no final de 2019 e em março de 2020 teve seu atendimento presencial 

interrompido pela pandemia de Covid-19, o que trouxe muitos desafios para o 

processo de aproximação entre usuários e Instituição.  

Entre os desafios destacamos a mudança repentina da realidade das famílias 

atendidas, em virtude da pandemia, e o trabalho remoto que não ofereceu as 

mesmas condições de aproximação, com os usuários, que o trabalho presencial. 

Diante desse contexto a coleta de dados foi mantida e os encaminhamentos para 

resolução de questões emergenciais priorizados. 
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 6-Atividade : Visita Domiciliar  

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Suspensa  

Resultados Esperados  - Reduzir e Prevenir 
situações de isolamento 
social; 
- Aumentar o acesso aos 

direitos socioassistenciais. 

 

Resumo das ações 

A atividade se manteve suspensa durante todo o ano tendo sido priorizado o 

atendimento individual na Instituição, de maneira a garantir, de modo mais 

eficaz, os protocolos de prevenção ao Covid-19 no que diz respeito a higiene e 

distanciamento de maneira a preservar a saúde dos usuários e dos trabalhadores. 

 

7-Atividade: Encontros de Formação e Informação – Curiar 

 

    

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa  Mensal 

Resultados Esperados  - Reduzir e Prevenir 
situações de isolamento 
social; 
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- Ampliar o número de 

usuários que conheçam as 

instâncias de denúncia e 

recursos no caso de 

violação de seus direitos;  

- Ter ampliado o número de 

usuários autônomos e 

participantes na vida familiar 

e comunitária com plena 

informação sobre seus 

direitos e deveres. 

 

 

 

Resumo das Ações 

Com o trabalho, grupal presencial, interrompido por força da pandemia, a 

atividade de abordagem grupal foi realizada através da produção e 

compartilhamento, nas redes sociais e grupos de WhatsApp, de uma série vídeos 

preparados pelo serviço social, que  objetivaram ampliar o conhecimento dos 

usuários sobre temas cotidianos. Entre os temas trabalhados destacamos: 

Intolerância Religiosa  (2 vídeos);  Consciência Negra (4 Vídeos); Leis de Proteção 

ao Idoso (3 Vídeos);  Conscientização pela Inclusão das Pessoas com Deficiência 

(3 vídeos) e Meninos e Meninas na Sociedade Brasileira (4 vídeos). 
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8-Atividade : Festas e Datas Comemorativas 

 

    

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semestral Semestral 

Resultados Esperados - Dar visibilidade as 

datas significativas do 

calendário nacional 

- Manutenção dos 
vínculos entre usuários e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

 

- Reduzir e Prevenir 

situações de isolamento 

social 

 

 

 

Resumo das ações  

Com a necessidade de isolamento social e de se evitar aglomerações, a 

Instituição procurou readequar esta atividade produzindo e/ou divulgando vídeos 

e outros materiais alusivos a temas de relevância no calendário nacional. No 

primeiro semestre o tema em destaque foi “O combate ao abuso e à exploração 

de crianças e adolescentes” onde realizamos a divulgação de materiais da 

Campanha Maio Laranja sensibilizando os usuários para o compromisso coletivo 

de proteção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A equipe  
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também realizou, através de parceria com a Rede Abraço, o Pedágio do Bem, que 

consistiu na realização de abordagens de sensibilização de moradores e 

trabalhadores do entorno Institucional divulgando o disque 100 e sensibilizando-

os para o tema. O segundo semestre, os vídeos produzidos e divulgados, pela 

equipe Institucional teve como tema central o “Agosto Lilás” campanha criada 

como parte da luta representada pela Lei Maria da Penha, sancionada em 7 

de agosto de 2006, para combater e inibir os casos de violência doméstica no 

Brasil. Durante todo o ano foram cerca de 15 vídeos produzidos pela equipe. 

 

 

9-Atividade: Atividade de Geração de Renda - Gerar 

     

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semanal Semanal  

Resultados Esperados - Ter ao menos 50% dos 
usuários participando 

das atividades online; 

 

- Melhoria da qualidade 
vida do usuário 
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- Desenvolver um vídeo 
lúdico semanal e 

compartilhar com ao 

menos 50% dos 

usuários; 

 
- Manutenção dos 

vínculos entre usuários e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 
Vínculos. 

 

 

 

Resumo das Ações  

A atividade teve como ferramenta, o fazer artesanal e colaborativo, incentivando 

a criatividade, o convívio em grupo e a geração de renda, tendo sido realizada de 

maneira remota, no período de janeiro a julho.  

Neste período foram produzidos e compartilhados nas redes sociais da Instituição 

e nos grupos de convivência via WhatsApp, cerca de 27 vídeos através dos quais 

mantivemos os vínculos entre as usuárias e o serviço, acompanhando-as em suas 

demandas. 

Com a flexibilização das medidas de prevenção ao coronavírus foi possível o 

retorno das atividades presenciais com boa adesão das usuárias. 
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10-Atividade: Atividade socioeducativa sobre direitos humanos, sociais e 

socioassistenciais e diversidade – CLIQUE 

  

 Jan.Fev.Mar Período de Pandemia 

Periodicidade Suspensa Semanal 

Resultados Esperados  - Ter ampliada a 

capacidade escolha, de 

decisão, de avaliação, de 

expressão de opiniões e de 

reivindicações dos usuários. 

 

Resumo das Ações 

Os computadores, a internet e outros recursos midiáticos foram as ferramentas 

utilizadas por esta ação que teve por objetivo incluir, habilitar e dar ao usuário a 

oportunidade de acessar novos conhecimentos promovendo a interação e 

reflexões sobre cidadania, considerando para tanto, o eixo Participação.  

Em função da pandemia a atividade ficou suspensa no período, de janeiro a 

agosto. Em setembro a atividade foi retormada de maneira presencial grupal com 

três grupos distintos: adolescentes e jovens, idosos e adultos com adesão 

espontânea para o grupo de interesse, com prevalência do público feminino.  



                                   
             UNIAO CRISTA FEMININA 

                                 Fundada em 03/10/72 – C.N.P.J. 44.617.389/0001-94 – Utilidade Pública Federal (Decreto de 27/10/92)  
                                          Utilidade Pública Estadual (Lei 6889/90) – Utilidade Pública Municipal (Lei 4430/74) 
               Conselho Nacional de Assistência Social (23002 002 774/85-31)  Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social  

        Secretaria  Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social  (nº 4085) Conselho Municipal de Assistência Social nº 1E  
         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 107/P 02. Filiada à Fundação FEAC - n.º 27 

 

 

Rua Olívio Manoel de Camargo, 291 – Jd. Sta. Mônica Campinas, SP - CEP . 13.082 – 125 

e-mail: ucfeminina@terra.com.br site: www.uniaocristafeminina.org.br 
Fone/Fax: (19) 3246-2462 

 

 
 
 

11-Atividade:  Grupal de Convivio –Talentos 

 

 

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Semanal  

Resultados Esperados  -Ter ampliada sua 

capacidade de conviver 

em grupo, de 

administrar conflitos por 

meio do diálogo, 

compartilhando outros 

modos de agir e pensar 
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Resumo das Ações  

 

A atividade de abordagem grupal teve como parceiro o Instituto Algar que 

ofereceu sistematicamente capacitação para a profissional de referência deste 

grupo de convivência. Como parte das atividades foi realizada uma reunião com 

os responsaveis pelos usuários, participantes deste grupo de convivência, 

levando informações sobre o conteúdo que seria trabalhado e a importância do 

comprometimento do adolescente/jovem e da família durante todo o processo. 

Durante 15 encontros foram realizados debates seguidos de reflexões sobre 

diversos temas: trabalho em equipe, negociação, inovação, ética, atitude, 

comunicação entre outros. As atividades auxiliaram no desenvolvimento de 

habilidades e valores que contribuíram  para o ingresso e permanência deste 

jovem no mundo do trabalho. Para o proximo ano está prevista uma nova reunião 

com os responsáveis e o encaminhamento dos participantes ao Programa Jovem 

Aprendiz através de parceria com a Rede Cidadã, organização formadora para o 

Jovem Aprendiz.   

 

12-Atividade: Atividade Grupal de Convívio – Corpo em Movimento   
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 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade 2 vezes na semana 2 vezes na semana 

Resultados Esperados - Desenvolver dois 
vídeos semanais e 

compartilhar com ao 

menos 50% dos 

usuários  
-Ter ao menos 50% dos 

usuários participando 

das atividades online; 

- Manutenção dos 

vínculos entre usuários e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

 

- Ter ampliado o número 
de usuários autônomos 

e participantes na vida 

familiar e comunitária 

com plena informação 
sobre seus direitos e 

deveres. 

 

 

 

 

 

Resumo das Ações  

A atividade física foi utilizada como ferramenta para o desenvolvimento do Eixo 

Convivência Social estimulando o convívio social e aspectos relacionados ao 

sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de processos de 

sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania. A atividade foi 

desenvolvida através de três modalidades de dança conforme solicitação dos 

usuários: hip-hop, zumba e ritmos (dança para idosos). Com a necessidade de 

distanciamento social , de janeiro a agosto, as atividades foram realizadas de de 

forma remota, através de plataforma digital. Posteriormente com a flexibilização 

das medidas de proteção contra o coronavirus os grupos retomaram as atividades 

presenciais duas vezes por semana com cada um dos grupos de convivência. 
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13-Atividade: Encontros de Formação e Informação – Familiar 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Suspensa Bimestral 

Resultados Esperados  - Reduzir e Prevenir 

situações de isolamento 

social;  

- Reduzir a ocorrência 

de situações de 

vulnerabilidade social; 

- Prevenir a ocorrência 

de riscos sociais, seu 

agravamento ou 

reincidência. 

 

 

Resumo das Ações 

A atividade grupal tinha como proposta reunir um grande numero de familiares, 

dos usuários do CCII, para com eles refletir sobre temas pontuais que 

contribuissem para melhoria da qualidade de vidas das famílias. A atividade se 

manteve suspensa em função das orientações de distanciamento social como 

medida  necessária para o enfrentamento da pandemia. 
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14-Atividade: Atividade grupal de convívio – Canto Coral 

     

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semanal Semanal  

Resultados Esperados - Desenvolver dois 

vídeos semanais e 

compartilhar com ao 

menos 50% dos 
usuários  

- Ter ao menos 50% dos 

usuários participando 

das atividades online; 

- Manutenção dos 
vínculos entre usuários e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

- Ter ampliado o número 

de usuários autônomos e 

participantes na vida 

familiar e comunitária 
com plena informação 

sobre seus direitos e 

deveres. 

 

 
 

 

 

 

 

Resumo das Ações  

A musica foi utilizada como ferramenta para o desenvolvimento do Eixo 

Convivência Social estimulando o convívio social e aspectos relacionados ao 

sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de processos de 

sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania.  



                                   
             UNIAO CRISTA FEMININA 

                                 Fundada em 03/10/72 – C.N.P.J. 44.617.389/0001-94 – Utilidade Pública Federal (Decreto de 27/10/92)  
                                          Utilidade Pública Estadual (Lei 6889/90) – Utilidade Pública Municipal (Lei 4430/74) 
               Conselho Nacional de Assistência Social (23002 002 774/85-31)  Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social  

        Secretaria  Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social  (nº 4085) Conselho Municipal de Assistência Social nº 1E  
         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 107/P 02. Filiada à Fundação FEAC - n.º 27 

 

 

Rua Olívio Manoel de Camargo, 291 – Jd. Sta. Mônica Campinas, SP - CEP . 13.082 – 125 

e-mail: ucfeminina@terra.com.br site: www.uniaocristafeminina.org.br 
Fone/Fax: (19) 3246-2462 

 

 
 
 

Com a necessidade do distanciamento social as atividades foram realizadas de 

maneira remota através de plataforma digital de janeiro a setembro. A partir do 

mês de outubro a atividade foi realizada semanalmente de maneira presencial 

através de quatro grupos: três grupos de violão e um grupo vocal. Além de 

participar das oficinas integrantes do grupo se apresentaram em dois eventos 

durante as festividades do NATAL DA ESPERANÇA 2021 - Programação de 

atividades musicais e artísticas organizadas pela Prefeitura Municipal de 

Campinas uma na Lagoa do Taquaral e o outra no centro da cidade. As usuárias 

avaliaram que a participação nas apresentações ajudou a melhorar a autoestima 

e fortalecer os laços de amizade no grupo, relataram ainda o apoio da família 

para que a participação se viabilizasse. 

 

15-Atividade: Atividade Grupal de Convívio – Conviver 

      

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semanal Semanal  

Resultados Esperados - Desenvolver um vídeo 

semanal e compartilhar 

com ao menos 50% dos 

usuários  

- Ter ampliada sua 

capacidade de conviver 

em grupo, de 

administrar conflitos por 
meio do diálogo, 
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- Manutenção dos 
vínculos entre usuários e 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos. 

compartilhando outros 
modos de agir e pensar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Resumo das Ações  

 

Com o objetivo de manter os vinculos entre os usuários e o serviço de convivência  

realizamos a adequação das atividades ofertando semanalmente oficinas remotas 

de culinária e também mantivemos o atendimento individualizado para realização 

dos empréstimos de livros, brinquedos e jogos para utilização na residência, 

buscando promover momentos de descontração e interação entre os familiares. 

No período foram produzidas mais de 30 oficinas remotas e realizados 

aproximadamente 25 emprestimos.  A partir do mês de setembro as atividades 

foram oferecidas presencialmente em sala ambientada com livros e jogos com 

consulta local de livros e empréstimo para leitura no lar. Neste ambiente foram 

também realizadas as oficinas presenciais de culinária que procurou trabalhar 

com receitas de fácil preparo com ingredientes de baixo custo ou que estavam 

disponíveis para doação na Instituição.  
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16-Atividade: Reuniões de planejamento e avaliação com equipe de trabalho   

        

 

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Semanal mensal 

Resultados Esperados - Redução da ocorrência 

de vulnerabilidade social 

 

- Redução da ocorrência 

de vulnerabilidade social 

 

 

 

Resumo das ações  

De janeiro a setembro as atividades foram planejadas e avaliadas pelos técnicos 

em reunião presencial, de avaliação/planejamento. Posteriormente, a partir do 

retorno das atividades presenciais grupais, as avaliações foram também 

realizadas com a participação dos usuários de cada grupo de convivência.  
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17- Atividade: Capacitação da Equipe 

   

 Período de Pandemia Agosto a Dezembro 

Periodicidade Sem Periodicidade 

Definida 

Sem Periodicidade 

Definida 

Resultados Esperados - Redução da ocorrência 

de vulnerabilidade social 

- Redução da ocorrência 

de vulnerabilidade social 

 

Resumo das Ações 

Neste ano as capacitações foram mantidas em sua forma remota, em função da 

pandemia do novo coronavírus envolvendo profissionais das diversas áreas: 

assistente social, pedagoga e monitora. Os temas abordados foram socializados 

nas reuniões de planejamento e avaliação. 

Segue abaixo a relação de capacitações com participação de integrantes da 

equipe UCF: 

 

Segue abaixo a relação de capacitações com participação de integrantes da 

equipe UCF: 

Fevereiro:  

- Programa Casa - Ciclo da Água no saneamento - SANASA 

- Capacitação para Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional 
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Março: 

- Formação - Política Nacional de Assistencia Social - Escola Aberta do 3º Setor 

Maio: 

- Formação do Programa Talentos de Futuro 

Junho: 

- COMVIVER – FEAC 

- Formação do Programa Talentos de Futuro 

Julho: 

- COMVIVER – diálogos sobre práticas de convivência 

Agosto: 

- COMVIVER – diálogos sobre práticas de convivência 

Setembro: 

- COMVIVER – diálogos sobre práticas de convivência. 

- Programa Direito e Cidadania - A Literatura como facilitadora nos SCFV 

- Formação do Programa Talentos de Futuro 

Outubro:  

- Formação do Programa Direitos e Cidadania - A literatura como facilitadora nos 

SCFV - PAULUS 

Novembro:  

- Formação do Programa Talentos de Futuro 
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AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação foi realizado sistematicamente, nas reuniões de 

planejamento,  pelos integrantes da equipe  e também pelos usuários durante 

todo o processo, através dos contatos telefônicos e presencialmente em cada um 

dos grupos de convivência.  

  

Campinas, janeiro de 2022. 

 

Elaine Renata Alves do Carmo 

Assistente Social Coordenadora 

CRESS 27179 

 

      

 

 

 


