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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES  

 

RELATÓRIO REFERENTE AO 

QUADRIMESTRE 

Julho a Dezembro 2021 

 

 

1 – Dados da Entidade 

Nome 
Fraternidade Solidária São Francisco de Assis- FRASOL 

Registro da Entidade 

R- 22/2019-2020 

CNPJ 
74.493.610/0001-00 

Inscrição Municipal  Data de Fundação 

11/02/1989 

Endereço 
Rua Floriano Leite Ribeiro, 345 – Parque Ribeirão. 

Bairro 

Parque Ribeirão Preto  
Cidade 
Ribeirão Preto 

UF 

SP 

CEP 
14031-470 

DDD/Telefones 

(16) 3637-0404/ (16)3919-8149/ (16) 3919-7186 

E-mail 

administrativo@frasol.org.br -  sesofrasol@gmail.com -  

Entidade possui filiais/unidades executoras? 

x Não   Sim  

Se sim, quais? Descrever endereços: 

 

Área (s) de Atuação da Entidade:  

 

x Assistência Social   Esporte e Lazer  

 Cultura   Saúde  

 Educação   Outros: _______  
 

Programas e Regimes da Entidade: 

 

 PROTEÇÃO                                                                 SOCIOEDUCATIVO 

x Orientação e Apoio Sociofamiliar  Prestação de Serviços à Comunidade 

x Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  Liberdade Assistida 

 Colocação Familiar  Semiliberdade 

 Acolhimento Institucional ou Familiar  Internação 
 

Ação Executada: 

 

x ATENDIMENTO DIRETO  ATENDIMENTO INDIRETO 

   Assessoramento 

   Defesa e Garantia de Direitos 
 

2 - Finalidades Estatutárias e/ou Institucionais 

Artigo 2º. A FRASOL tem como finalidade precípua os seguintes objetivos:  

a) Promover crianças, adolescentes e jovens privados de seus direitos fundamentais;  
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b) Lutar pela superação das condições de vida prejudiciais ao desenvolvimento da criança adolescente e do 

jovem;  

c) Oportunizar a participação da família na consecução de todos os fins da Associação;  

d) Enfrentar todos os temas relativos aos conflitos resultantes da violação dos direitos das crianças, dos 

adolescentes e jovens, propondo formas pacíficas de solução;  

e) Cultivar em suas ações o respeito, a dignidade e a liberdade.  

f) Fomentar a criança e o adolescente e o jovem o direito a arte e a cultura;  

g) Incentivar através do esporte e o lazer o desenvolvimento da criança e do adolescente.  

h) Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social  

Parágrafo Único - Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a FRASOL poderá ainda desenvolver as 

seguintes atividades:  

a. Desenvolver programa de assistência social,  

b. Desenvolver programa de apoio educacional;  

c. Promover o voluntariado,  

d. Organizar treinamentos, palestras, seminários, eventos e cursos especiais,  

e. Desenvolver programas de atualização e preparação profissional,  

f. Desenvolver programas de estágios, estudos, projetos, extensão e pesquisas com faculdades, universidade, 

escolas técnicas e profissionalizantes,  

g. Integrar com programas oficiais com o setor governamental, organizar sistema de atendimento aos jovens e 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiências.  

h. Desenvolver programas de proteção familiar,  

i. Desenvolver programas de assistência e apoio as instituições de assistência social,  

j. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;  

k. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;  

l. Desenvolver ações orientadas por princípios éticos, que permitam incidir sobre as políticas públicas que 

combatem a desigualdade e estimulam a participação cidadã.  

m. Estabelecer pontes entre o pensamento crítico em educação e as ações práticas da gestão das políticas 

públicas.  

n. Fortalecer a participação da Sociedade Civil no controle das políticas públicas de Saúde;  

o. Desenvolver programas de apoio ao balanço social e ambiental;  

p. Assessorar, prestar consultoria e serviços a Entes Públicos e Privados. 

3 -  Nome do Programa de Ação 

Desenvolvimento Integrado  

4 - Descrição 
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 anos a 14 anos e 11 

meses. Resolução 109/2009 do CNAS.   

5 – Público Alvo 

Crianças e adolescentes de 06 anos e 14 anos e onze meses e suas famílias, em vulnerabilidade social do 

Complexo Ribeirão Preto.  

5.1 -  Capacidade de Atendimento 

144 Crianças e Adolescentes  

5.2 -  Número de Usuários Atendidos 

Em Julho foram atendidas no total de 120 usuários, sendo 80% de crianças de 06 a 12 anos incompletos e 60% 

de adolescentes de 12 a 15 anos. 57 do sexo feminino e 63 do sexo masculino. 30% das famílias são de 

composição monoparentais e 60% encontram-se em vulnerabilidade social. 

Em Agosto foram atendidas no total de 130 usuários, sendo 80% de crianças de 06 a 12 anos incompletos e 60% 

de adolescentes de 12 a 15 anos. 50 do sexo feminino e 64 do 66 sexo masculino. 50% das famílias são de 

composição monoparentais e 60% encontram-se em vulnerabilidade social. 

Em Setembro foram atendidas no total de 125 usuários, sendo 80% de crianças de 06 a 12 anos incompletos e 60% 

de adolescentes de 12 a 15 anos. 59 do sexo feminino e 60 sexo masculino. 50% das famílias são de composição 

monoparentais e 60% encontram-se em vulnerabilidade social.  

Em Outubro foram atendidas no total de 125 usuários, sendo 80% de crianças de 06 a 12 anos incompletos e 60% 

de adolescentes de 12 a 15 anos. 59 do sexo feminino e 60 sexo masculino. 50% das famílias são de composição 

monoparentais e 60% encontram-se em vulnerabilidade social.  

Em Novembro foram atendidas no total de 131 usuários, sendo 80% de crianças de 06 a 12 anos incompletos e 60% 

de adolescentes de 12 a 15 anos. 63 do sexo feminino e 67 sexo masculino. 40% das famílias são de composição 

monoparentais e 60% encontram-se em vulnerabilidade social.  

Em Dezembro foram atendidas no total de 133 usuários, sendo 80% de crianças de 06 a 12 anos incompletos e 60% 

de adolescentes de 12 a 15 anos. 65 do sexo feminino e 68 sexo masculino. 40% das famílias são de composição 

monoparentais e 60% encontram-se em vulnerabilidade social.  
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Observação: Média de 119 participantes no serviço, a equipe técnica (Coordenadora pedagógica, assistente social 

e psicóloga) selecionaram as famílias e usuários faltantes para acompanhamento e fortalecimento de vinculo, o 

contato será via telefone e visita domiciliar para o mês janeiro de 2022, identificando assim 20 usuários com 

baixa frequência durante o ano de 2021. 

6 - Objetivos 

 Propiciar às crianças, adolescentes e suas famílias a promoção social e formação de cidadania, bem como 

capacitá-la para empreendimentos sociais e de convivência familiar e comunitária, desenvolvendo a proteção 

social básica, articulando o atendimento com a rede sócio assistencial da região, visando complementar o 

trabalho social com as famílias atendidas pela entidade e prevenir situações de risco social, estimulando e 

orientando os usuários na reconstrução e construção de sua realidade histórica em família e comunidade, no 

individual e coletivo. 

Objetivo Específicos  

1. Reorganizar o serviço oferecido para o atendimento das crianças e adolescentes, principalmente, em 

caráter emergencial. 

2.Desenvolver ações socioeducativas acessíveis para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses. 

3.Atender e acompanhar famílias do Público prioritário de atendimento do Serviço de convivência e 

Fortalecimento de vínculos. 

4.Oferecer acesso à informação e suporte tecnológico às famílias 

5.Articular com a rede Sócia Assistencial e setorial a garantia dos direitos fundamentais da criança, do 

adolescente e suas famílias. 

6.Realizar o monitoramento das ações; 

7 – Cronograma de Atividades 

Objetivos Específicos Descrição das Atividades Mês Inicio Mês 

3
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 Finalização 

1. Reorganizar o 

serviço ofericido 

para o atendimento 

das crianças e 

adolescentes, 

principalmente, em 

carater emergencial. 

Semanalmente será realizado estudo de casos 

com a equipe técnica, através de vídeo 

conferência, será elaborado através de vídeo 

conferência intervenções para o enfretamento a 

demandas causadas pelo o COVID- 19. 

Semanalmente contato via telefone com os 

usuários, contato com a rede protetiva para 

discussõesde casos e encaminhamentos. 

Julho: Atingido, foram realizado estudo de 

casos de 10  famílias prioritárias, agendamento 

de visitas dominicialires (20,22,26 e 28/7) e 

atendimento presencial. Encaminhamento em 

andamento a Adevirp e Seavidas.  

Agosto: Atingido, reunião com equipe tecnica 

(5,12,19 e 26/08) para discussão de 06 casos de 

novos usuários, contato via telefone com as 

famílias, mensagens via whats App e visitas 

domiciliares a 03 famílias.  

Setembro: Atingido, reunião com equipe 

tecnica (2,16,23 e 30/09) para discussão de 03 

casos de necessidade de acompanhamento 

psicologico + conselho tutelar, contato via 

telefone com as famílias, mensagens via whats 

App e visitas domiciliares a 03 famílias. 

Outubro: Atingido, semanalmente foram 

realizados contatos via telefone e whats App, no 

seguintes dias: 05,15,18,20,25 e 27/10, com os 

05 usuários para o retorno as atividades, contato 

com a rede protetiva para discussões de 05 

casos. Foram realizados 6 encaminhamentos 

para a rede protetiva (Seavidas, conselho tutelar 

Ribeirão Preto ministério Público Cras 5 , Caps 

e Escola Jardim Monte Carlo). 

07/2021 12/2021 
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Novembro: Atingido, reunião com equipe 

tecnica (2,16,23 e 30/09) para discussão de 03 

casos de necessidade de acompanhamento 

psicologico + conselho tutelar, contato via 

telefone com as famílias, mensagens via whats 

App e visitas domiciliares a 03 famílias. 

Dezembro: Atingido, foram realizadas reunião 

com a equipe tecnica + educadoras sociais nas 

seguintes datas: 07,14,21 para avaliação das 

atividades e traçar as ações de final de ano.  

Reuniões somente com a equipe tecnica:  02,06 

e 16/12 para estuda de casos, avaliação das 

atividades e ações de final de ano.  

Observação: através das reuniões da equipe 

tecnica, sentimos a necessidade de  atualizar as 

informações do usuários e suas famílias em 

questões de vulnerabilidade e de convivio 

familiar, pois observamos mudanças de 

realidade por conta da Pandemia em 2020/2021. 

2. Desenvolver 

ações 

socioeducativas 

acessíveis para 

crianças e 

adolescentes de 06 a 

14 anos e 11 meses e 

suas famílias.  

 

Semanalmente serão desenvolvidos vídeo aulas 

voltadas a conscientização que o não 

comprometimento de ser responsável pelo 

isolamento social e a falta de higienização e uso 

adequado dos EPIS possa causar na sua vida e 

na vida do outro. 

Será ofertado através de vídeo aulas 

dramatizações, dinâmicas, aulas de violino, 

violão e coral. Será disponibilizado atividades 

impressas para os usuários que não tiverem 

acesso à internet 

Julho: Atingido, foi elaborado através da 

equipe atividades acessiveis, respeitando as 

medidas de proteção; videos da culinaria 

07/2021 12/2021 
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artesanal: pão caseiro, reaproveitamento de 

legumes, omelete e bolo caseiro.   Houve aulas 

do Projeto Tocando a vida, coral e violino – 

02,09,16,23 e 30/07. Dinamicas como “quem é 

esse” e “contando a minha historia de vida, para 

o fortalecimento de vinculo familiar.  

Agosto: Atingido, ao retorno das atividades 

presenciais de forma gradual, foi elaborado 

momento de roda de leitura na biblioteca (11 e 

25/08), brincadeiras ao ar livre, atividades de 

recreação artisticas e dinamicas para reforçar a 

convivencia presencial.  

Setembro: Atingido, 08/09 contação de 

historia, dia 09/09 a 21/09 foi desenvolvido 

trabalho manual na confeccção de um relogio 

sustentavél e metodos para leitura dos horários. 

A atividade foi finalziada com dinamica e roda 

de conversa sobre a importancia do relogio.  

10/09 confecção de flores de papel para o inicio 

da primavera, 16/09 confecção de mobile de cd, 

20/09 vaso de flores reciclaveis, 22/09 roda de 

conversa e cantigas de roda. 

Outubro: Atingido, foram elaborado pelos 

educadores juntamente com a coordenação 

dinâmicas com a proposta de estimular a 

coordenação motora e o ludico. Semanalmente, 

roda de conversa para monitoriamento, 

recreação/jogos cooperativos na quadra, 

casinha através de brinquedos, biblioteca 

especializada, debates, teatros, dramatizações, 

oficina de canto –Coral 

,jogos cooperativos e pedagógicos, culinária 

artesanal, artes manuais com materiais 
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recicláveis,oficina de marketing digital, valores: 

modelo de familia, eu comigo mesmo eu com o 

outro e eu com a minha família, oficina de 

valores em grupo com a psicóloga ,outubro 

rosa- valorização da vida nas datas: 

05,07,08,14,15,17,18, 19,20,21,25,26,27,28 e 

29/10. 

Novembro: Atingido, atividades: 

03/11 Mine tetrado –  dinamcia 

“Improvisando”. Momento na quadra: jogos 

ludicos.  

 04/11 roda de conversa para dinamica: Qeum 

sou eu, o que espero do futuro e o trajeto de 

cada um até a Frasol. 

04/11 Roda de conversa para demostração de 

aparelhos eletronicos com os adolescentes. 

08/11 confecção de garrafa pet – Bilboquê,  

09/11 jogos pedagógicos (Amarelinha, queima 

ameba e gol a gol)  

10/10 treinamento de bordados e crochê com os 

adolescentes e dinamica do barbante. 

Brincadeiras: morto vivo, estatua, pula corda 

com cantigas e que horas são.  

11/11 Montagem das impressoas com os 

adolescentes.  

12/11 roda de leitura do livro: O Reizinho 

Mandão, brincadeira da Casinha, dinamica eu 

com a familia – “Sentimentos”,  

16/11 roda de conversa para selecionar as 

brincadeiras, brincadeira na quadra (pula corda, 

jaula e queimada russa). Leitura do Livro “ O 

pequeno Principe”  

17/11 Oficina de artesanato artistico com os 
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adolescentes - Confecção de peças no pente 

liço. Jogo da memoria. Confecção em dupla de 

um gatinho com rolo de papel higienico. 

Diamica da tesouro.  

18/11 dramatização da leitura do livro,  

18/11 Apresentação de ferramentas no celular 

Android para os adolescentes. Roda de leitura 

de noticia atuais sobre a natureza.  

22/11 confecção de bracelete artitisco,  

23/11 brincadeiras na quadra (amarelinha, pula 

corda e gol a gol). Teatro “ O bosque”.  

24/11 jogos cooperativos ao ar livre e roda de 

conversa com o tema: Convivencia. Dinamica 

– “Eu com os outros”.  

25/11 apresentação de arte do artisita Ivan Cruz 

– retratando brincadeiras de infancia. 

Arte e pintura: retratando a familia. 

26/11 jogos ar livre, pique pega, roda de 

ciranda. 

29/11 elaborando o seu proprio brinquedo 

através de materiais pedagogicos.  

Dezembro: Atingido,  

01/12 Iniciação ao estudo de teatro para 

apresentação de Natal com os adolescentes.  

Objetivo: contribuir o desenvolvimento 

relacional, emocional e corporal através do 

teatro.  

Metodologia: Video da peça – Liberta-me, 

apresentação de Natal.  

Tecelagem e artes manuais,  

Objetivo: Promover a descoberta de novas 

habilidades manuais e estimular o estudo de 

cores através de combinações.  
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Metodologia: Roda de conversa para demostrar 

o passo a passo na elaboração de uma peça de 

crochê, apresentação das tecnicas e dicas de 

elaboração.  

02/12  Oficina tecnologica - Futuro 

tecnologico, atividade com os adolescentes 

referente as tecnologias atuais. Objetivo: 

Refletir sobre os novos meios de comunicação, 

possibilidades para o ingresso ao mercado de 

trabalho.  

Metodologia: Roda de conversa reflexiva, 

demostrações impressas. 

Oficina de culinária artesanal – Receita: 

Cupcake natalino. (02/08/06/09/10/12) 

Objetivo: Transmir de forma prática noções 

básica de culinária, higiene, conservação e 

amazenamento e manejo com os alimentos.  

Metodologia: A oficina se desenvolve de forma 

lúdica e prazerosa, respeitando a idade e 

limitação de cada participante, com o intuito de 

despertar o gosto pela culinária, à produção de 

alimentos e a nutrição, onde colaboram para 

executarem a receita e no final todos degustam 

e avaliam os sabores daquela receita. 

Roda de conversa reflexiva no tema: O 

verdadeiro significado do Natal.  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento 

do senso critico e fortalecimento de vinculo 

familiar.  

Metodologia: Roda de conversa, leitura da peça 

de teatro e identificar as potencialidades de 

cada usuário para a peça.  

07/12 Integração e atividade corporal  
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Objetivo: Desenvolver a atenção, concetração, 

amizade, colaboração e união através das 

atividades fisicas na quadra de esporte.  

Metodologia: Brincadeiras escolhidas pelos os 

usuários: Queima ameba, rouba bandeira, pega 

pega, gol a gol. 

08/12 Jogos lúdicos e pedagogicos  

Objetivo: Contribuir para a construção de 

comunicação positiva, convivo social e 

interação entre os usuários.  

Metodologia: Em roda de conversa entre o 

educador social e o educador social, foram 

escolhidas as atividades e brinquedeiras 

ludicas. Divindo assim em duplas para os jogos: 

Construção de casinha, pique pega, queimada e 

pique esconde.  

09/12 Oficina tecnologica - Idealizar o roteiro 

do primeiro vídeo a ser produzido pelos 

adolescentes.  

Objetivo: Estimular o senso criticos dos 

usuários diante de sua realidade e comunidade, 

identificar situações que faltam politicas 

publicas e melhorias a serem feitas.  

Metodologia: Roda de conversa reflexiva, 

demostração de fotos, Leitura do poema: 

Menino na Rua – Escritora Célia Natalina dos 

Santos.  

Oficina de culinária artesanal – Receita: 

Panetone. 

Objetivo: ansmir de forma prática noções 

básica de culinária, elaboração da receita de 

natal = Panetone.  

Metodologia: Passo a passo da receita, 
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demostração através de video no Youtube da 

receita e degustação final para avaliação dos 

usuários.  

Oficina de receração ecologica  

Objetivo:  

Metodologia: 

13/12 Preparação e confecção das fantasias 

da apresentação de teatro – Liberta-me.  

Objetivo: Estimular o lado artistico de cada 

usuários através da preparação das fantasias. 

Metodologia: Os adolescentes foram 

conduzidos e orientados em relação as 

vestimentas da peça de teatro, onde optaram em 

confeccionar através de retalhos de tecido, tnt e 

reutilização de fantasias.  

2) 13/12 Roda de conversa para aborda o tema: 

“Bons modos e convivência em sociedade” . 

Objetivo: Proporcionar momentos de 

integração, fortalecimento de vinculos e bom 

convivio com os demais.  

Metodologia: Encontro dos usuários na quadra 

para a preparação dos eventos de fim do ano.  

15/12 Ultimo ajustos do Ensaio de teatro, 

Objetivo: Estimular a noção corporal e 

conhecimento do espaço fisico da Entidade, 

com o intuito de estimular o conhecimento 

corporal e o controle da timidez.  

Metodologia: Dramatização da peça em dupla, 

ensaio oral e leitura da peça, fotografia do 

espaço e organização do local.  

2) Almoço Especial  

Objetivo: Proporcionar aos usuários um 

momento de descontração, convivio e um 
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almoço especial.  

Metodologia: Dia proporcionado pelo o 

colaborar Juca Bala e seus parceiros.  

3) Almoço Especial de Natal  

Objetivo: Proporcionar aos usuários um almoço 

especial de natal.  

Metodologia: Apresentação da Orquestra 

Sinfonica de Ribeirão Preto e do coral da 

Frasol.  

4) Jogos cooperativos – Eu com a sociedade 

Objetivo: Estimular a auto estima, a 

criatividade e o fortalecimento de convivio 

social.  

Metodologia: Em roda de conversa foram 

pontuadas as brinquedeiras do dia, onde os 

usuários escolheram: Construção de casinha 

imaginaria, restaurante e escolinha.  

16/12 Roda de conversa reflexiva com o tema: 

Interação e desenvolvimento x alienação 

consumista.  

Objetivo: Ressaltar a importancia da interação 

social em tempos tecnologicos.  

Metodologia: Demostração de videos com o 

tema: consumismo x pobreza.  

2) Músicalizando e dançando  

Objetivo: Estimular a imaginação e a 

criatividade através da musica.  

Metodologia: Em roda de conversa foi 

escolhido a musica: Irmão Urso, Bem vindo. 

Após a escolha as criança tiveram a criatividade 

para elaborarem a coreografia.   

20/12 Preparação e ensaio final para a peça 

de teatral. 
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Objetivo: Organizar a apresentação da peça 

tratral para as famílias e encerramento das 

atividades de 2021.  

Metodologia: Confecção de batas de cetim e tnt, 

pintura facial, ensaio da trilha sonora.  

21/12 1) Oficina de arte manuais  

Objetivo: Estimular o lado artistico e criativo, 

trabalhar a coordenação motora, concentração e 

a atenção.  

Metodologia: Confecção de um árvore de natal, 

onde o passo a passo foi repassando em material 

impresso e roda de conversa.  

2) Desenho e Pintura  

Objetivo: Desenvolver a criatividade artistica e 

promover o espirito natalino.  

Metodologia: Desenho livre sobre o tema: “ O 

meu natal especial é ...”  

3) História Contada – Leitura do livro: O 

natal de Jaime  

Objetivo:  Incentivar o gosto pela a leitura 

através da leitura em voz alta.  

Metodologia: A atividade foi elabora através de 

uma roda de conversa no espaço da Biblioteca 

especializada, onde a leitura foi conduzida 

oralmente pela a educadora social. 

22/12 Biblioteca Especializada – Especial de 

Natal  

Objetivo:  Desenvolver partilhar entre os 

usuários sobre o sentindo do Natal para cada 

família, compartilhar os habitos e rituais 

natalinos de cada um.  

Metodologia: Roda de conversa para partilhar 

os rituais natalinos de cada família. 
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2) Leitura do Livro: Natal um aniversario 

especial.  

Objetivo:   Promover reflexão sobre o Natal, 

desenvolver atitudes de interação e colaboração 

através da leitura. 

Metodologia: Leitura em voz alta, roda de 

conversa para debate da mensagem central do 

livro. 

3. Atender e 

acompanhar famílias 

do Publico 

Prioritário de 

atendimento do 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vinculos.  

Identificar vulnerabilidades, realizar 

atendimetnos/visitas, busca ativa da familia e 

encaminhamentos a rede parceira. 

Semanalmente será realziado estudo de caso 

com a equipe tecnica: Psicologa e 

coordenadora pedagogica. 

Julho: Atingido, todas as quartas-feiras (07, 14 

e 21/07)   realizamos reuniões com a equipe 

técnica em conjunto com as educadoras sociais 

para elaborar            atividades, visita a 03 famílias do 

publico prioritário, 02 encaminhamentos a area 

da saude e atendimento ao cras 5.  

Agosto: Atingido, acompanhamento e visitia 

domiciliar a 06 novos usuários (05, 12 e 19/08) 

e trabalho de rede com a defensoria publica, 

escola Ronsagele Basile, Cras 5, Conselho 

tutelar de Ribeirão Preto e Seavidas.  

Setembro: Atingido, acompanhamento e visitia 

domiciliar a 04 (07 e 21/09) e trabalho de rede 

com a defensoria publica, Cras 5, Conselho 

tutelar 3, Caps Ad e Seavidas. 

Outubro: Atingido, em reunião realizadas nas 

datas: 07,20,28/10 com a equipe técnica: 

assistente social, gestora Psicóloga e 

Coordenadora Pedagogica foram pontuadas 

07/2021 12/2021 
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5 famílias do Público prioritário para realizarem 

visitas domiciliares, contato via telefone e 

encaminhamento a rede protetiva. 

Novembro: Atingido, acompanhamento e 

visitia domiciliar a 03 famílias (17 e 24/11) e 

trabalho de rede com a defensoria publica, Cras 

5, Conselho tutelar 3, Caps Ad e Seavidas. 

Dezembro: Atingido, foram realizadas visitas 

docimiliares a 04 famílias do publico prioritário 

devido a faltas, necessidades financeiras e 

alimentares e questões judiciarias. As visitas 

foram realziadas nas datas: 02,07,14 e 15. Onde 

lançamos uma campanha de cestas básicas e 

itens de higiene, atendendo assim as 04 

familías, firmamos também um acordo de 

retorno dos usuários ao serviço e fazendo o 

agendamento para a renovação da inscrição dos 

mesmos em janeiro de 2022. 

4. Oferecer acesso a 

informação e suporte 

tecnologico as 

famílias.  

Semanalmente por via telefone será levantando 

as famílias que necessitam de suporte 

tecnológico. Disponibilizar espaço físico ao 

acesso a computadores e internet, com o intuito 

de amenizar as dificuldades e facilitar o acesso 

para cadastros de programas e auxílios 

emergenciais. 

Julho: Atingido, realizamos 02 agendamentos 

da segunda da Vacina da Covid 19 para as 

famílias que necessitaram de suporte  

tecnológico. 

Agosto: Atingido, elaboramos e 

acompanhamos duas genitoras a realizarem 

curriculo e preenchimento de vagas de trabalho 

(17 e 24/08).    

07/2021 12/2021 
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Setembro: Atingido, elaboramos e 

acompanhamos 01 genitora e 01 adolescente 

para cadastro do CIEE e Jovem Aprendiz. 

Outubro: Atingido, Semanalmente (07,21e 

28/10) foram disponibilizados atendimento e 

suporte tecnologico para 05 famílias no mês de 

outubro. 

Novembro: Atingido, agendanmos e 

acompanhamos 02 genitoras a defensoria 

publica e conselho tutelar 3. 

Dezembro: Atingido, realizamos nesse mês 03 

atendimento com suporte tecnologico, onde 

dispobilizamos o espaço fisico e acesso a 

computadores a 03 famílias, sendo para: 

Inscrição ao CIEE, jovem aprendiz, confecção 

de curriculo profissional e localização de 

serviços de saúde gratuito. 

5. Articular com a 

rede Socio 

Assistencial e 

setorial a 

garantia dos 

direitos 

fundamentias 

da criança, do 

adolescente e 

suas familias.  

 

Mensalmente será realizado contato via 

telefone e por email para conferencia de casos 

e articulação com a rede de garantia de direitos. 

Julho: Atingido, 03 famílias do publico 

prioritário, 02 encaminhamentos a area da saude 

e atendimento ao cras 5.   

Agosto: Atingido, acompanhamento  de 06 

novos usuários e encaminhamento a rede:  

defensoria publica, escola Ronsagele Basile, 

Cras 5, Conselho tutelar de Ribeirão Preto e 

Seavidas.   

Setembro: Atingido, acompanhamento  de 03 

usuários e encaminhamento a rede:  defensoria 

publica, , Cras 5, Conselho tutelar 3, Caps Ad e 

Seavidas.   

07/2021 12/2021 
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Outubro: Atingido, Foi realizado de forma 

presencial, via telefone e por email para 

conferencia de casos e articulação com a rede 

de garantia de direitos, 05 famílias. 

(05,19 e 26) Rede: Sea vidas, Defensoria 

Publica, CAPS, Escola Monte carlo e 

Ministério público. 

Novembro: Atingido, acompanhamento  de 02 

usuários e encaminhamento a rede:  defensoria 

publica e Conselho tutelar . 

Dezembro: Atingido, em parceria com o 

Conselho Tutelar estamos acompanhando 02 

casos de violação, onde os casos foram 

encaminhados a defensoria publica de ribeirão 

preto. Foi realizado também no final de 

novembro um estudo de caso sobre as duas 

situações em conjunto com a Escola E.E 

Jarruche, Cras 5 e Conselho tutelar. Casos em 

aberto e no aguardo da audiência. 

Reunião e contato via telefone com o CRAS 5 

no dias: 01,06 e 08/01 referente a organização 

da lista do público prioritário no sistema e 

agendamento de refereciamento em 2022. 

6. Realizar o 

monitoramento 

as ações.  

Semanalmente será realizado contato via 

telefone e e-mail para atualização das 

informações do centro de contigencia e 

conferência de casos e articulação com a rede 

de garantia de direitos.  

Julho: Atingido, realizamos dois contatos via 

telefone com o centro de contigencia para 

organização dos cuidados na instituição.  

Contato via telefone com o conselho tutelar para 

07/2021 12/2021 
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solicitação de relatorio de um novo usuário, 

encaminhamento/solicitação de vaga a escola 

Rosangele Basile.  

Agosto: Atingido, contato semanal com a rede 

protetiva, como: defensoria publica, escola 

Ronsagele Basile, Cras 5, Conselho tutelar de 

Ribeirão Preto, Adevirp, CIEE, Barão de Maua 

e Seavidas.  

Setembro: Atingido, reunião da equipe tecnica 

nos dias: 07,14,21,28/09, toda as terças-feiras 

para avaliação de atividades, expor as 

avaliações feitas pelos os usuários e sugetões. 

Em setembro obversavamos a carencia de 

atividades manuais e traçamos novas atividades 

a serem realizadas, seguindo assim a sugestão 

das crianças e adolescentes. 

Outubro: Atingido, foram realizadas 03 

reunião nas datas 05,19 e 29/10 com a equipe 

tecnica e educadores sociais para discussão e 

avaliação de atividades, horários, atendimentos 

e demandas. 

Novembro: Atingido, reunião da equipe tecnica 

nos dias: 07,14,21,28/09, toda as terças-feiras 

para avaliação de atividades, expor as 

avaliações feitas pelos os usuários e sugetões. 

Em novembro traçamos novas atividades a 

serem realizadas, seguindo assim a sugestão das 

crianças e adolescentes, como elaboração de 

teatros e dinamicas. 

Dezembro: Atingido, 04/12 em reunião com a 

equipe tecnica foi ressaltado a importância do 

reforço ao cuidados de higiene, onde foi 

elaborado um momento de reflexão junto com 
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os usuários sobre as medidas de proteção nas 

festa de fim de ano.  

No dia 19/12 foi repassado no grupo dos 

responsaveis o video:  

https://www.youtube.com/watch?v=UeQyLgn

_M2c – Covid-19 – veja as informações mais 

recentes do MS sobre o Covid-19.   

8 – Metas 
   

METAS – JULHO A DEZEMBRO/22 

    Oferecer via Whats App ou vídeo conferência intervenções para o enfrentamento as demandas 

causadas pelo COVID 19 

Julho: Atingido, elaboramos 03 informativos com os temas: como forma de prevenção e auto cuidado para 

compartilhamento nas redes sociais e materiais impressos.  

Agosto: Atingido, elaboramos 01 informativo e 1 vídeo sobre a importancia da vacina.  

Setembro: Atingido, elaboramos 01 informativo de auto cuidado – tema; Saúde mental em tempos de 

pandemia.  

Outubro: Atingido, elaboramos 02 informativos de auto cuidado. 

Novembro: Atingido, elaboramos 01 informativos de auto cuidado para compartilhamento no grupo da 

família, tema: Proteção em tempos de festa.  

Dezembro: Atingido, elaboramos o envio de 01 video informativo sobre a atualização dos cuidados ao 

COVID-19 e doenças respiratorias e o reforço do cuidado em dias de festa.  

 

    Contato via telefone com a rede protetiva para acompanhamento de casos 

Julho: Atingido, contato via telefone ao cras 05, conselho tutelar, poupa tempo, defendoria publica e rede de 

ensino.  

Agosto: Atingido, contato na defensoria publica, escola Ronsagele Basile, Cras 5, Conselho tutelar de 

34%

11%
11%

22%

11%

11%

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Ribeirão Preto, Adevirp, CIEE, Barão de Maua e Seavidas. 

Setembro: Atingido, contato na defensoria publica, Cras 5, Conselho tutelar de Ribeirão Preto, Adevirp, CIEE, 

Unaerp e Seavidas. 

Outubro: Atingido, contato na defensoria publica, Cras 5, Conselho tutelar de Ribeirão Preto, Unaerp. 

Novembro: Atingido, contato na defensoria publica, Cras 5, Conselho tutelar de Ribeirão Preto, Adevirp, 

CIEE. 

Dezembro: Atingido,  contato via telefone e reunião presencial com o CRAS 5, Conselho tutelar 3, defesoria 

publica, Drads e posto de saúde do bairro Maria das Graças (vacinação de profissionais 

 

 

   Desenvolver até 50% de atividades de cunho socioeducativo 

Julho: Atingido, 70% de atividades de cunho socioedutativo, como: culinária artesanal, dinamicas, recreação 

e jogos.  

Agosto: Atingido,70% atividades de cunho socioedutativo, como: culinária artesanal, musica,canto e jogos.  

Setembro: Atingido, 90% atividades de cunho socioedutativo, como: culinária artesanal, musica,canto e jogos, 

roda de conversa e momento leitura. 

Outubro: Atingido, 90% atividades de cunho socioedutativo, como: culinária artesanal, musica,canto e jogos, 

roda de conversa e momento leitura. 

Novembro: 

Dezembro:  Atingido, 90% atividades de cunho socioedutativo, como: dança, culinária artesanal, oficina de 

leitura conduzida, jogos cooperativos, confeçção de jogos com materias de reciclagem, teatro, roda de 

conversa com temas de reflexão, cine pipoca, apresentação do Coral e da Orquestra Sifonica.  

14%

23%

20%
14%

12%

17%

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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    Participação de no minimo 30 % das famílias em grupos e ações 

Julho: Atingido, 70% de famílias presentes nas ações e campanhas desenvolvidas na entidade.  

Agosto: Atingido, 90% de famílias presentes nas ações e campanhas 

Setembro: Atingido, 90% de famílias presentes nas ações e campanhas 

Outubro: 

Novembro: Atingido, 90% atividades de cunho socioedutativo, como: culinária artesanal, musica,canto e 

jogos, roda de conversa e momento leitura.  

Dezembro: Atingido, interação de 80% das famílias no grupo da família no Whats App, para avaliação e 

feddback das atividades compartilhadas no grupo.  

 

 Atender 50% do público prioritário com suporte tecnológico. 

 Julho: Atingido, 50% de famílias com acesso a suporte tecnológico na instituição.  

Agosto: Atingido, 50% de famílias com acesso a suporte tecnológico na instituição. 

Setembro: Parcialmente, 30% de famílias com acesso a suporte tecnológico na instituição, devido a pouca 

demanda do mês. 

Outubro: Atingido, 90% de famílias presentes nas ações e campanhas 

Novembro: Parcialmente, 30% de famílias com acesso a suporte tecnológico na instituição, devido à pouca 

demanda do mês de novembro.  

Dezembro: Parcialmente, 30% de famílias atendidas com suporte tecnologico conforme a livre demanda.  

14%

14%

18%
18%

18%

18%

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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18%

18%16%

18%

16%

Quantidade
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    Atender 100 % do público prioritário  

Julho: Atingido, todas as familias (50 famílias) do publico prioriatário tiveram acesso as doações e 

acompanhamento da equipe tecnica e educadora sociais.  

Agosto: Atingido, todas as familias(50 famílias)  do publico prioriatário tiveram acesso as doações e 

acompanhamento da equipe tecnica e educadora sociais. 

Setembro: Atingido, todas as familias (50 famílias) do publico prioriatário tiveram acesso as doações e 

acompanhamento da equipe tecnica e educadora sociais. 

Outubro: Atingido, todas as familias (50 famílias) do publico prioriatário tiveram acesso as doações e 

acompanhamento da equipe tecnica e educadora sociais. 

Novembro: Atingido, todas as familias (50 famílias) do publico prioriatário tiveram acesso as doações de 

cestas básicas e acompanhamento da equipe tecnica e educadora sociais. 

Dezembro: Atingido, Atingido, todas as familias (50 famílias) do publico prioriatário tiveram acesso as 

doações de cestas básicas e acompanhamento da equipe tecnica e educadora sociais. 

    Garantir que 30 % das crianças e adolescentes, suas famílias sejam atendidas. 

Julho: Atingido, 60% de famílias presentes nas ações, campanhas e atividades.  

Agosto: Atingido, 50% de famílias presentes nas ações,campanhas e atividades. 

Setembro: Atingido, 50% de famílias presentes nas ações,campanhas e atividades. 

Outubro: Atingido, 50% de famílias presentes nas ações,campanhas e atividades. 

Novembro: Atingido, 90% de famílias presentes nas ações,campanhas e atividades. 131 usuários presentes no 

mês e 90 famílias acompanhandas. 

Dezembro: Atingido, 100% de famílias presentes nas ações e campanhas realizadas pela a entidade, onde no 

mês de dezembro 60 famílias receberam cestas basicas, 140 crianças e adolescentes receberem presentes de 

Natal realizado pelo o movimento Causa e da empresa Rotare.  

18%

18%

10%32%

11%
11%
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9 – Recursos Humanos 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS 

SEMANAIS 

Ana Paula Cavalcante R. Duarte Assistente Social CLT 30 

Marilza Pinto Bandeira Psicóloga Autônomo 16 

Juliana Romancini Coordenadora Pedagógica CLT 40 

Elke Beatriz Justino Administrativo CLT 40 

Tatiane Santos Rodrigues Educadora Social CLT 40 

Alexonia B. Amorim Educadora Social CLT 40 

Margarete de Fátima Paulino Educadora Social CLT 40 

Ana Paula dos Santos Cesário Educadora Social CLT 40 

Jedaias do Amaral Costa Contador Autônomo 40 

10 - Articulação com a Rede 

Julho: Foram realizadas articulações com a rede: Adevirp, CRAS 5 e Seavidas, encaminhamento/atendimento 

a 13 famílias.  

CMAS - Reunião Ordinária no dia 17/07 as 14:00h.   

Agosto: Foram realizadas articulações com a rede: defensoria pública, escola Ronsagele Basile, Cras 5, Conselho 

tutelar de Ribeirão Preto, Adevirp, CIEE, Barão de Maua e Seavidas, encaminhamento/atendimento a 06 novos 

usuários e suas famílias.   Portanto, de julho e agosto foram realizadas articulações com rede de referenciamento 

do CRAS 5, com rede de políticas públicas de saúde, educação, conselho tutelar, ministério público e poder 

judiciário.  

CMAS - Reunião Ordinária no dia 17/08 as 14:00h.   

CMDCA - Sessão Plenária Ordinária no dia 09/08 – as 14:00h  

Setembro: Foram realizadas articulações com a rede: defensoria pública, Cras 5, Conselho tutelar de Ribeirão 

Preto, Adevirp, Unaerp e Seavidas, encaminhamento/atendimento a 03 novos usuários e suas famílias.   Portanto, 

de agosto a setembro foram realizadas articulações com rede de referenciamento do CRAS 5, com rede de 

políticas públicas de saúde, educação, conselho tutelar, ministério público e poder judiciário. 
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CMAS - Reunião Ordinária no dia 14/09 as 14:00h.   

CMDCA - Sessão Plenária Ordinária no dia 13/09 – as 14:00h  

Outubro: No mês de outubro a Frasol realizou contato via telefone/e-mail semanalmente, ao cras 5, conselho 

tutelar e seavidas, caps e ministério público. 

CMAS - Reunião Ordinária no dia 21/10 as 14:00h.   

CMDCA - Sessão Plenária Ordinária no dia 18/11 – as 14:00h na sede da OAB. 

Novembro: Foram realizadas articulações com a rede: defensoria pública, Cras 5, Conselho tutelar de Ribeirão 

Preto, Unaerp encaminhamento/atendimento a 03 famílias.   Portanto, de agosto a novembro foram realizadas 

articulações com rede de referenciamento do CRAS 5, com rede de políticas públicas de saúde, conselho tutelar 

e poder judiciário. 

CMAS - Reunião Ordinária no dia 09/11 as 14:00h.   

CMDCA - Sessão Plenária Ordinária no dia 08/11 – as 14:00h na ACIRP. 

Dezembro: Foram realizadas articulações com a rede: defensoria pública, Cras 5, Conselho tutelar de Ribeirão 

Preto encaminhamento/atendimento a 02 famílias.   Portanto, em dezembro foram realizadas articulações com 

rede de referenciamento do CRAS 5, com rede de políticas públicas de saúde, conselho tutelar e poder judiciário. 

CMAS - Reunião Ordinária no dia 14/12 terça-feira as 14:00h.   

CMDCA – Sessão Plenária Ordinária no dia 13/12 – as 14:00h na ARAARP. 

11 - Forma de Participação dos Usuários 

Julho: 29/07 Os educadores em conjunto com a equipe técnica confeccionaram um questionário básico referente 

as atividades até o momento, o envio foi feito no grupo da família no Whats App, onde 60% demostraram 

satisfação das atividades, principalmente das atividade da culinária artesanal e do Projeto tocando a vida – oficina 

de canto.  

Agosto: 27/08 A Assistente Social elaborou um questionário breve de envio virtual para ser compartilhado e 

respondido pelas as famílias da frasol referente as atividades, onde notamos que as famílias participaram e deram 

um fedback positivo referente as atividades de recreação e campanha/ações sociais.  

Setembro: Semanalmente as educadoras sociais (06,10,13,17,20,24,27,01/10) separam uma hora para uma roda de 

conversa para levantar sugestões e para avaliaram as atividades, onde os usuários deram o fedback das ações e sugeriram 

atividades de recreação artística, momento cinema, leitura de livros voltados para a idade e idas a quadras de esporte. 

As sugestões foram atendidas, assim a equipe técnica traçou mais atividades manuais para o próximo mês.  

15/09 a avaliação do usuários de 06 anos foi através de uma dinâmica “carinha de sentimentos”, podendo assim os mesmos 

refletirem e analisarem as atividades de forma lúdica. 

Outubro: As reuniões foram realizadas nas seguintes datas: 07,14,21,28 onde analisamos todas atividades 

durante o mês e fim do mês avaliamos de 0 a 10, onde observamos uma grande melhoria das atividades 

socioeducativas, adquirimos materiais disponíveis na internet para atualizarmos as atividades do serviço de 
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convivência, sendo assim avaliamos a nota 9 o mês de Outubro, onde 90% dos usuários participaram ativamente 

nas atividades propostas. Assim elaboramos mais estratégias para alcançar as novas famílias para as reuniões 

como: visita, contato via telefone e whats app. Registro via relatório das sugestões e feedback das famílias. 

Novembro: Semanalmente as educadoras sociais separam uma hora ou 30 minutos no fim de cada atividade para uma 

roda de conversa, para assim levantarem sugestões e para avaliaram as atividades que foram elaboradas. 

A educadoras sociais relataram que no mês de novembro 90% de 131 usuários avaliariam as atividades de forma positiva, 

onde disseram que observaram as mudanças que ocorreram a partir do feedback do mês anterior, onde eles solicitaram por 

mais momentos na quadra.   

Dezembro: Semanalmente as educadoras sociais separam uma hora ou 30 minutos no fim de cada atividade para 

uma roda de conversa, para assim levantarem sugestões e para avaliaram as atividades que foram elaboradas. 

Em dezembro as educadoras sociais relataram que 90% de 136 usuários avaliariam as atividades de forma 

positiva e participaram de forma ativa nas apresentações de teatro e canto de natal.  

Todas as atividades foram compartilhadas no grupo da famílias (criado em setembro de 2019), onde possui 84 

responsáveis presentes e de participação ativa, é através desse espaço que recolhemos as avaliações, sugestões e 

ideias para novas ações. A equipe e os usuários firmaram um acordo para confecção de uma caixinha de sugestão 

e avaliação para janeiro de 2022. 

12 -  Monitoramento e Avaliação 

Julho: as reuniões presenciais foram realizadas nas seguintes datas: 07,14,21 e 28/07. Reunião da equipe técnica 

para organização das atividades para o retorno presencial gradativo, avaliação no grupo da família, feedback 

positivo da equipe técnica referente as atividades de recreação em tempos remotos.  

Agosto: as reuniões foram realizadas nas seguintes datas: 04,11,18 e 25/08 analisamos todas atividades do mês 

e avaliamos de 0 a 10, para assim modificarmos as próximas atividades, observamos a necessidade de inserir 

mais atividades manuais e de materiais recriáveis para abordamos a importância da preservação da natureza. 

Elaboração de estratégias para alcançar mais famílias para as reuniões (contato via telefone e whats app). 

Registro via relatório das sugestões das famílias referente as atividades oferecidas.   

Setembro: As reuniões foram realizadas nas seguintes datas: 02,09,16,23 e 30/09 analisamos todas atividades 

durante o mês e fim do mês avaliamos de 0 a 10, onde observamos uma grande melhoria das atividades 

socioeducativas, adquirimos materiais disponíveis na internet para atualizarmos as atividades do serviço de 

convivência, sendo assim avaliamos a nota 9 o mês de Setembro, onde 90% dos usuários participaram ativamente 

nas atividades propostas. Assim elaboramos mais estratégias para alcançar as novas famílias para as reuniões 

como: visita, contato via telefone e whats app. Registro via relatório das sugestões e feedback das famílias. 

Outubro: As reuniões foram realizadas nas seguintes datas: 07,14,21,28 onde analisamos todas atividades 

durante o mês e fim do mês avaliamos de 0 a 10, onde observamos uma grande melhoria das atividades 

socioeducativas, adquirimos materiais disponíveis na internet para atualizarmos as atividades do serviço de 
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convivência, sendo assim avaliamos a nota 9 o mês de Outubro, onde 90% dos usuários participaram ativamente 

nas atividades propostas. Assim elaboramos mais estratégias para alcançar as novas famílias para as reuniões 

como: visita, contato via telefone e whats app. Registro via relatório das sugestões e feedback das famílias. 

Novembro: O programa de Ação foi monitorado e avaliado pela equipe da Entidade, através das reuniões 

mensais com reuniões presenciais nas terças-feiras no período da manhã. Os instrumentos foram: Parecer técnico 

do Serviço Social, analise das atividades elaboradas durante o ano, adesão das famílias ao grupo de pais (80% 

de participação), acompanhar e realizar encaminhamentos a rede sócio assistencial e número de Criança e 

Adolescentes que permanecem na educação (90% de permanecia).   

Dezembro: O programa de Ação foi monitorado e avaliado pela equipe da Entidade, através das reuniões 

mensais com reuniões presenciais nas terças-feiras no período da manhã. Os instrumentos foram: Parecer técnico 

do Serviço Social, analise das atividades elaboradas durante o ano, adesão das famílias ao grupo de pais, 

acompanhar e realizar encaminhamentos a rede sócio assistencial e número de Criança e Adolescentes que 

permanecem na educação. Em dezembro observamos:  a interação e participação de 80%, dos responsáveis no 

grupo do WhatsApp analisamos as atividades e notamos a melhoria de 80% nas atividades socioeducativas, 70% 

de interação dos assistidos no feedback e avaliação através de roda de conversa (30 min no final de cada 

atividade), acompanhamento de 02 casos na rede assistencial, e 100% dos usuários que permanecem na 

educação. As informações foram registradas em relatórios pelo o Serviço Social e será levado a equipe técnica 

e famílias em janeiro de 2022.  Foi realizada uma reunião da equipe técnica em conjunto com as educadoras 

sociais no dia 21/12, onde todas atividades durante o mês avaliando assim de 0 a 10, onde observamos uma 

grande melhoria das atividades socioeducativas, adquirimos materiais disponíveis na internet para atualizarmos 

as atividades do serviço de convivência, sendo assim avaliamos a nota 8 o mês de Dezembro. A reunião foi 

registrada em relatório técnico para ser adicionado/estudado para as ações de 2022. 

13 -  Declaração 

Declaramos, sob as penas da lei, com a inserção eletrônica deste formulário no Sistema Digital CMDCA no 

Portal PMRP, que os dados acima informados são expressão da verdade e possuem Fé Pública. 

 

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2022. 

                                                 

                                                                                                                                                                   
_________________________________                             ___________________________________ 

         Presidente                                                                Assistente Social  - CRESS 56.318 

                      PE. João Ripoli                                                              Ana Paula Cavalcante R. Duarte 
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Responsável Legal pela 

Entidade 
Pe. João Ripoli 

Cargo Presidente Mandato até o dia: 31/03/2023 

E-mail para contato frasol@ig.com.br 

 

Gerente, Coordenador ou 

Gestor Administrativo 
Juliana Romancini 

Cargo Coordenadora Pedagógica  Mandato até o dia:  

E-mail para contato  

Tipo de Vínculo x 
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 

Prestador Serviços 
 Voluntário  Outros 

 

Responsável Técnico  

pela Entidade 
Ana Paula Cavalcante R. Duarte 

Formação Assistente Social  Registro Classe (*) 56.318 

Tipo de Vínculo x 
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 

Prestador Serviços 
 Voluntário  Outros 

E-mail para contato sesofrasol@gmail.com 
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