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FICHA TÉCNICA 
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Presidente: Paulo Afonso da Silva Lana 

Vice-Presidente: Ana Cristina de Souza Teixeira 

Tesoureiro: Ana Aparecida Bitencourt Lopes 
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REGISTROS: 
 

CNPJ: 47.468.186/0001-71 

Matrícula na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: 15.265 

CCM: 8700262-0 

Certificado de Inscrição Conselho Estadual de Assistência Social – CONSEAS/SP: 0060/SP/99 

Inscrição no COMAS: 188/2011 

Inscrição no CMDCA: 0160/94 

Inscrição no CENTS: Validade 09/03/22 



 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS 

SERVIÇOS DO SOCIAL BOM JESUS USUÁRIOS ATENDIDOS 

Bom Prato Campo Limpo 1.700 refeições dia 

S.C.F.V.– CCA Bandeirantes e Universal 120 usuários 

S.C.F.V – CCA Ipava 120 usuários 

S.C.F.V. - CCA Jardim Umarizal 120 usuários 

S.C.F.V. – CCA Jardim Piracuama 120 usuários 

S.C.F.V. – CCA LUCA 90 usuários 

S.C.F.V. – CCA Vale das Virtudes 120 usuários 

S.C.F.V – CCINTER Clube da Turma 1.020 usuários 

S.C.F.V. – CCINTER Imbé 240 usuários 

S.C.F.V – CEDESP Butantã 160 usuários 

S.C.F.V. – CEDESP Clube da Turma 160 usuários 

S.C.F.V – Circo Escola 300 usuários 

S.C.F.V – NCI Seiva da Vida 100 usuários 

S.C.F.V – SASF Jardim Ângela I 1.000 famílias 

S.C.F.V – SASF Jardim Ângela II 1.000 famílias 

Telecentro Bom Jesus 16 usuários por vez 

Número de usuários atendidos 6.418 
 



 

 

INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

Os serviços do Social 
Bom Jesus atuam 
com o objetivo de fo-
mentar mudanças sig-
nificativas nas vidas 
das crianças, adoles-
centes, jovens, adul-
tos e idosos em situa-
ção de alta e altíssima 

vulnerabilidade social e de seus familiares. A Organização oferta 
por meio de ações socioeducativas possibilidades, que auxiliam 
no desenvolvimento, na valorização, na ampliação de repertório 
e na compreensão das vivências cotidianas oportunizando novas 
escolhas e novas atitudes diante do contexto que o usuário esteja 
inserido. 

Levando em conta sua história de vida com experiência vivenci-
ada e respeitando o conhecimento individual, entendendo que o 
conhecimento esta em constante superação. 

 

A principal ferramenta utilizada é o diálogo e a convivência. O di-
álogo entendido como fala e também como escuta, tendo como 
princípio o respeito à opinião do outro. 

A convivência entendida como integração dos agentes ativos a 
partir da zona de interesses individuais de cada um. 

Os serviços desenvolvem suas ações articuladas entre os setores 
da Política da Assistência Social e demais políticas públicas, com 
o propósito de garantir uma ação coletiva em prol do exercício da 
cidadania, buscando garantir as demandas apresentadas pelas 
famílias e para a complementação de metas estabelecidas e ne-
cessárias para êxito no trabalho desenvolvido com os usuários. 

Todas as ações, mobilizações, orientações e encaminhamentos 
dos serviços, objetivam contribuir de forma efetiva para o res-



 

 

gate e construção da cidadania para crianças, adolescentes, adul-
tos e idosos e suas respectivas famílias, tendo vinculação das 
ações como base o cumprimento dos padrões das ofertas que 
compõe o objetivo do serviço, o cumprimento das diretrizes do 
Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes Nacional - LOAS, 
PNAS, SUAS/Proteção Social Básica e Espe-
cial/CRAS/CREAS/CREAS POP/Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistencial, protocolos de gestão integrada de Serviços, Be-
nefícios de Transferência de Renda, garantia de direito dos usuá-
rios. 

Os serviços do Social Bom Jesus têm atuação comprometida, qua-
lificada e responsável que busca promover a autonomia de seus 
usuários desenvolvendo ações para o fortalecimento dos víncu-
los com suas famílias e com o território. 

Os serviços desenvolvem as ações em conformidade com a Polí-
tica Nacional de Assistência Social - PNAS que define que se pode 
prevenir vulnerabilidades e riscos sociais por meio do desenvol-
vimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. 

Para garantir a qualidade e aprimorar a utilização dos recursos 
disponíveis trabalha-se em rede com o poder público 
SEDS/SMIT/SMADS/SAS/CRAS/CREAS, conselho tutelar, escolas 
municipais e estaduais, equipamentos de saúde, segurança, or-
ganizações sociais locais dentre outros. 

 
 

 



 

 

SÍNTESE DE RESULTADOS/2020 – Social Bom Jesus 
 

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS TOTAL 

BPC (Benefício de Prestação Continuada) 680 

APOSENTADORIA 122 

CRAS/CREAS/CENTRO POP/SAS 4261 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES (fora da OSC) 94 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES (dentro da OSC) 529 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL  15 

EDUCAÇÃO FORMAL 251 

DOCUMENTAÇÃO (Poupa Tempo/CIC Sul/outros) 316 

TRABALHO  737 

OFICINAS E/OU ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE 
RENDA 

909 

SAÚDE 930 

TRATAMENTO DE ALCOOL/DROGAS 190 

PTR (Programa de Transferência de Renda) 933 

DEFENSORIA PÚBLICA 323 

CONSELHO TUTELAR 131 

SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 226 

 

ATENDIMENTOS REALIZADOS TOTAL 

PALESTRAS REALIZADAS 49 

VISITAS DOMICILIARES 13.725 

VISITAS DOMICILIARES COMPARTILHADAS 60 

ATENDIMENTO REALIZADO PELA EQUIPE SASF 11.162 

BUSCA ATIVA 565 

DISCUSSÃO DE CASOS  471 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (REMOTAS/EM 
GRUPO/INDIVIDUAL) 

8.251 

ATIVIDADES CULTURAIS EXTERNAS  13 

ATENDIMENTOS: INDIVIDUAIS/REMOTOS/PRE-
SENCIAIS 

1.017.678 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOTIVOS DOS DESLIGAMENTOS DE USUÁRIOS TOTAL 

LIMITE DE IDADE 17 

OBITO 34 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 291 

MATRICIAMENTO EM OUTRO SERVIÇO 61 

ACOLHIMENTO 1 

MUDANÇA DE ENDEREÇO 292 

SAIDA SEM JUSTIFICATIVA/ABANDONO 115 

OUTROS/QUAIS? 403 – Educação formal, saúde. 

 



 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 Promover o desenvolvimento social da pessoa humana 
através da educação, cultura, esporte, lazer, qualificação 
profissional, cursos, palestras, eventos e outros meios que 
julgar adequados; 

 Criar oficinas e desenvolver programas especiais de prepa-
ração para o trabalho, destinados a propiciar aos jovens, 
adolescentes e adultos orientação profissional e formação 
profissionalizante; 

 Motivar a comunidade no sentido de que a mesma se de-
senvolva, utilizando melhor seus próprios recursos; 

 Promover o voluntariado nas atividades promovidas pela 
OSC; 

 Fazer doações e/ou prestar serviços intermediários de 
apoio a outras intuições e a órgãos do setor público que 
atuam em áreas afins; 

 Prestar serviços, produzir e/ou comercializar bens, direta 
ou indiretamente vinculados a sua atividade fim, tais como 
produtos produzidos nas oficinas de capacitação para o 
trabalho, com a marca do Social Bom Jesus ou outra marca, 
preferencialmente ligada ao Terceiro Setor, livros e vídeos 

educativos, artesanato, exploração de direitos autorais ou 
de propriedade intelectual, sempre com o intuito de atingir 
os fins sociais de promover a sustentabilidade do Social 
Bom Jesus, sendo certo que toda a receita obtida com essa 
atividade será integralmente reinvestida na consecução de 
seus objetivos sociais; 

 Promover a segurança alimentar e nutricional, por meio de 
programas que atendam às necessidades básicas de pes-
soas carentes, mediante celebração de convênios com ór-
gãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais; 

 Manter convênios e/ou parcerias com pessoas jurídicas de 
direito público e privado, nacionais ou estrangeiras, bem 
como associar-se a organizações similares, sempre que ne-
cessário à viabilização dos objetivos do Social Bom Jesus, 
desde que resguardada sua autonomia. 

 Para bem atingir seus objetivos, o Social Bom Jesus aten-
derá, prioritariamente, crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, gestantes e a terceira idade, que estejam em situ-
ação de vulnerabilidade social ou que tenham dificuldade 
de acesso em outros locais, por qualquer motivo, aos ser-



 

 

viços e atividades similares oferecidos pelo Social Bom Je-
sus, estará pautado nos valores da “Fraternidade, Igual-
dade, Justiça, Ética e Respeito. 

 O Social Bom Jesus atenderá seus usuários, sem precon-
ceito de origem, raça, sexo, credo, religião, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

 O Social Bom Jesus tem como princípios norteadores de 
toda a sua atividade os princípios estabelecidos pela Cons-
tituição Federal e pela Lei Orgânica da Assistência Social, 
em especial: 

 A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência; 

 A universalização dos direitos sociais, em especial dos di-
reitos à educação e ao trabalho, a fim de tornar os atendi-
dos aptos a exercer sua plena cidadania, a elevar seu nível 

de escolaridade, a manter uma profissão digna e a conhe-
cer e exercer seus direitos sociais junto às políticas públi-
cas; 

 O respeito à dignidade dos beneficiários atendidos e de 
seus familiares, à sua autonomia e a seu direito a benefí-
cios e serviços de qualidade; 

 A valorização da convivência familiar e comunitária de 
forma saudável e construtiva, vedando-se, em qualquer hi-
pótese, qualquer comprovação vexatória de necessidade 
para obter ou manter o atendimento pelo Social Bom Je-
sus; 

 A valorização da participação dos beneficiários atendidos 
pelo Social Bom Jesus no cumprimento de sua missão e na 
efetividade de seus serviços. 

  



 

 

 

MISSÃO: 
Realizar ações que promovam autonomia dos 

atendidos, a partir do fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 
 

VISÃO: 
Que todos os atendidos pelo Social Bom Jesus 

tenham seus direitos humanos e sociais 

garantidos e respeitados. 

 

 

VALORES: 
Fraternidade; Igualdade; 

Justiça; Ética 

e Respeito.  
  



 

 

ORIGEM DOS RECURSOS 
 

Gerir os recursos de forma responsável e com eficiência é uma das prioridades do Social Bom Jesus. 

As ações desenvolvidas têm o objetivo de exercer o maior impacto possível na vida dos usuários, familiares e comunidade local. 

A prestação de contas dos recursos recebidos é executada de forma transparente e com seriedade. 

A origem dos recursos financeiros advém de convênios públicos com Secretaria Municipal de Assistência Social – SMADS, Secretaria 
Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS e captação de recursos. 

  



 

 

OBJETIVOS DA OSC 
Através da experiência acumulada nesses 39 anos, as atividades desenvolvidas pela OSC Social Bom Jesus visam 

 

 Instituir vínculo entre as famílias e usuários por 
meio da escuta qualificada das necessidades e de-
mandas, com ofertas de informações de serviços, 
programas, projetos e benefícios da rede socioas-
sistencial; 

 Fortalecer a função protetiva da família e prevenir 
a ruptura de seus vínculos; 

 Possibilitar ao usuário que, como protagonista de 
seu processo de desenvolvimento encontre alter-
nativas eficientes para a superação da vulnerabili-
dade, saindo de um ambiente de insegurança, a 
partir de atividades que visem à reflexão e proble-
matização das questões de seu cotidiano e do 
mundo contemporâneo exercitando sua cidadania; 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de cri-
anças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, espe-
cialmente aquelas com deficiências, assegurando 
convivência familiar e comunitária; 

 Orientar e encaminhar os usuários aos serviços das 
demais políticas públicas, em especial serviços de 
educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes 
no território ou em outros territórios da cidade, 
quando aplicável; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e educa-
ção como direito de cidadania e desenvolver co-
nhecimentos sobre o mundo do trabalho e compe-
tências específicas; 

 Disponibilizar informações sobre direitos e partici-
pação, oportunizando o exercício de cidadania; 



 

 

 Possibilitar experiências e manifestações artísticas, 
culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao de-
senvolvimento de talentos, novas habilidades, am-
pliação do universo informacional e da formação ci-
dadã; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades inter-
geracionais, propiciando trocas de experiências e 
vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade 
e os vínculos familiares e comunitários; 

 Estimular a reinserção e permanência de crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos no sistema 
educacional; 

 Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário 
e social, e o desenvolvimento de relações de solida-
riedade e respeito mútuo; 

 Incentivar a participação na vida cotidiana do terri-
tório desenvolvendo competências para a compre-
ensão crítica da realidade social e o mundo contem-
porâneo; 

 Desenvolver ações socioeducativas com as famílias 
para o fortalecimento de vínculos familiares e soci-
ais, visando à proteção e o desenvolvimento dos 
usuários e; 

 Articular com os órgãos públicos para o desenvolvi-
mento das ações junto às famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família que se encontram em situ-
ação de descumprimento de condicionalidades de 
saúde, educação, famílias com filhos retirados do 
trabalho infantil e inseridos no Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil e beneficiários do Bene-
fício de Prestação Continuada - BPC

 



 

 

EIXOS DE TRABALHO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Tem a perspectiva de trazer à convivência crianças, jovens, adul-
tos e idosos, oferecendo proteção social preventiva de situações 
de risco e vulnerabilidade, oportunizando o desenvolvimento de 
potencialidades dos usuários, de modo a garantir aquisições pro-
gressivas por meio do desenvolvimento de competências, propi-
ciando vivências para o alcance da autonomia, do protagonismo 
e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

GERAÇÃO DE RENDA 
Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profis-
sional como um direito de cidadania; oportunizando a ampliação 
de conhecimentos e informações sobre o mundo do trabalho, vi-
sando a inclusão do usuário no mercado de trabalho levando em 
conta seus talentos, conhecimentos e desejos. 



 

 

ESPORTE E CULTURA 
Tem como objetivo a prática esportiva e cultural auxiliar no de-
senvolvimento integral das crianças, adolescentes, adultos e ido-
sos os capacitando a lidarem com suas necessidades, desejos e 
expectativas. Nesse processo eles adquirem essas habilidades e 
aprimoram competências esportivas, sociais, cognitivas, afetivas 
e comunicativas.  

 

SEGURANÇA ALIMENTAR 
Tem o objetivo de oferecer à população de baixa renda, refeições 

saudáveis, de alta qualidade e a custo acessível, através da Pro-

grama Bom Prato. 

 



 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 
Realizar atividades envolvendo os usuários, suas famílias e a co-
munidade, que possibilitem identificar os desafios e potenciali-
dades do território para a execução e contribuição do serviço. 

Orientar e encaminhar usuários e/ou família para a rede socioas-
sistencial e demais serviços de outras políticas públicas. 

Realizar e articular eventos comunitários para os usuários e co-
munidade; 

Realizar parcerias no território em busca de efetivar o direito dos 
usuários e familiares, visando o fortalecimento familiar e a sus-
tentabilidade das ações desenvolvidas, de forma a superar as 
condições de vulnerabilidade. 

 
  



 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada pelos serviços do Social Bom Jesus é uma composição de pesquisas, saberes e vivências no trabalho socioedu-
cativo. Desenvolvendo suas atividades socioeducativas utilizando como referência as teorias: do Construtivismo defendidas por Paulo 
Freire, a Teoria Sócio Interacionista proposto por Vygotsky e a Teoria e ensinamentos de Celestin Freinet. 

 

Construtivismo 
É uma concepção de conhecimento, um conjunto de princípios. 
Supõe uma determinada visão do ato do conhecimento. 

Em consonância com a teoria Piagetiana, Freire concebe homens 
e mulheres como produtores de cultura e sujeitos produtores do 
conhecimento. 

Teoria Sócio Interacionista 
– A teoria sóciointeracionista estuda as relações humanas em 
conjunto com a aprendizagem. 

Vygotsky entende que o homem e seu desenvolvimento numa 
perspectiva sociocultural, ou seja, percebe que o homem se cons-
titui na interação com o meio em que está inserido. Por isso, sua 
teoria ganhou o nome de socioconstrutivismo, sendo também 
denominada de sociointeracionalismo. 

 

Pedagogia da Adesão  
A função educativa, de acordo com Freinet, é proporcionar ao su-
jeito um ambiente estimulador, tendo como princípio respeitar e 
valorizar o conhecimento que a pessoa carrega consigo.  

É uma pedagogia que tem como foco formar o homem mais res-
ponsável, capaz de agir e interagir no seu meio.  

Aptos a contribuir na transformação da sociedade. Para tanto, 
sua prática educativa tem como primícias o desenvolvimento da 
criticidade, do questionamento das ideias recebidas e o espírito 
de curiosidade. 
  



 

 

 

 

 

 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 
O Social Bom Jesus desenvolve suas ações entendendo e valori-
zando a participação e contribuição dos usuários na construção 
de melhorias e intervenções realizadas nos serviços.  

Os usuários e famílias sugerem temas a serem trabalhados e re-
fletidos nos serviços através das reuniões socioeducativas, ques-
tionários e através de caixas de sugestões. 

 



 

 

RECURSOS FINANCEIROS 
SEDE ADMINISTRATIVA 

R$ 83.105,00 Captação de Recursos 

BOM PRATO CAMPO LIMPO 

R$ 3.065.802,66 – verba de convênio – SEDS - Estadual 

CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL 

R$ 491.011,22 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CCA IPAVA 

R$ 561.928,68 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CCA JARDIM UMARIZAL 

R$ 578.197,97 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CCA JARDIM PIRACUAMA 

R$ 563.808,70 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CCA LUCA 

R$ 458.118,70 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CCA VALE DAS VIRTUDES 

R$ 553.086,71 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CCINTER CLUBE DA TURMA 

R$ 4.844.765,75 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CCINTER JARDIM IMBÉ 

R$ 1.064.444,04 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CEDESP BUTANTÃ 

R$ 471.586,95 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CEDESP CLUBE DA TURMA 

R$ 1.042.198,15 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

CIRCO ESCOLA 

R$ 485.583,04 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

NCI SEIVA DA VIDA 

R$ 226.674,37 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

SASF JARDIM ÂNGELA I 

R$ 892.582,06 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

SASF JARDIM ÂNGELA II 

R$ 926.007,24 – verba de convênio – PMSP – SMADS 

TELECENTRO BOM JESUS 

R$ 70.320,00 – verba de convênio – PMSP – SMIT 

 

 



 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 
 

Rua Mateus Martins do Prado, 270 – Parque Alves de Lima - CEP: 
04902-080 

Fone: (11) 5894-6579 

e-mail: supervisao@socialbomjesus.org.br 

 

A sede do Social Bom Jesus concentra o departamento adminis-
trativo, recursos humanos e coordenação geral.  

 

 

Ações desenvolvidas na Pandemia: 
Confecção e entrega de 12 mil máscaras em parceria com costu-
reiras voluntárias e parceiros doadores de tecidos. 

Em parceria com Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social/SMADS ofertamos: 

21.500 cestas básicas; 

16.920 kits de higiene; 

6.000 kits de material pedagógico e socioeducativo. 

mailto:supervisao@socialbomjesus.org.br


 

 

RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO 
ENDEREÇO: Estrada de Itapecerica, 4728 – Jardim Vista Linda - 
São Paulo/SP 

CEP: 05858-000 (11) 5510 8613 

bompratocampolimpo@socialbomjesus.org.br 

 

O Programa Bom Prato é um programa social que foi criado em 
2000 pelo Governo do Estado de São Paulo. Com o objetivo de 
oferecer à população de baixa renda, refeições saudáveis, de alta 
qualidade e a custo acessível. 

São 59 restaurantes em funcionamento, sendo 22 localizadas na 
Capital, 12 na Grande São Paulo, 8 no litoral e 17 no interior, to-
das as unidades oferecem café da manhã, onde é ofertado: café 
com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requei-
jão ou frios e uma fruta da estação, a refeição de 400 calorias (em 
média), custa R$ 0,50 ao usuário, o almoço tem custo de R$ 1,00 
sendo uma alimentação balanceada com 1.200 calorias, com-
posta por: arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, farinha 
de mandioca, pão, suco e sobremesa. 

Devido a pandemia Covid 19, o Restaurante Bom Parto, ofertou 
jantares, e aos finais de semana em sistema de entrega de mar-
mitas. 

 

PÚBLICO ALVO 
Moradores de rua, população de baixa renda e pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade social. 

REFEIÇÕES 
1700 refeições (1400 almoços e 300 jantares). 

INFRAESTRUTURA 
A unidade possui 480m, dispõem de um salão com capacidade 
para 150 pessoas (sentadas), 01 sala de gerência, 3 banheiros na 
parte superior do prédio, 01 feminino, 01 masculino e 01 para 
deficientes físicos, 01 cozinha ampla, 01 sala onde é o caixa, 3 
estoques (01 de estocáveis, 01 de produtos de limpeza, 01 de car-
nes), vestiário feminino e masculino para funcionários na parte 
inferior do prédio, 01 depósito de lixo e 01 depósito de botijão 
de gás. 

RECURSOS HUMANOS 
O Restaurante Popular Bom Prato possui 18 funcionários, sendo 
01 gerente, 01 Nutricionista, 01 Auxiliar Administrativo, 02 Cozi-
nheiros, 11 Auxiliares de Cozinha, 01 Jovem Aprendiz e 01 Con-
trolador de Acesso (prestador de serviços). 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Jardim São Bento, Parque Independência, Chácara Santa Maria, 
Parque Rondon, Vila Clélia, Jardim Dom José, Jardim Comercial, 
Jardim Itaoca, Jardim Maracá, Jardim Rosana, Jardim das Rosas. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
SEDS 2398/2017 

 

COMEMORAÇÕES EM DATAS ESPECIAIS 

   

Almoço de São 
João 

Junho/2020 

Dia Mundial da 
Alimentação 

Outubro/2020 

Prevenção ao câncer 
de mama 

Outubro/2020 

  

Novembro Azul 

Novembro/2020 

Almoço de Natal 

Dezembro/2020 

ENTREGA DE MARMITEX E JANTARES 

  

Entrada para o almoço Entrega de marmitex/jantar 

 

 



 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CCA BANDEIRANTES 
ENDEREÇO: RUA Dover, 128 – Jardim Santa Edwiges – São 
Paulo/SP CEP 04913-060 

Fone (11) 5893 3620 

e-mail: ccab@socialbomjesus.org.br  

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Moda-
lidade Centro Para Criança e Centro Para Adolescente – CCA tem 
como objetivo oferecer proteção social a crianças e adolescente, 
em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvi-
mento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições 
para conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, 
mediante fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

O CCA desenvolverá ações de acolhimento, escuta qualificada, 
orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, busca ativa, 
estudo de caso, discussão de casos, visitas técnicas a equipamen-
tos públicos e privados, palestras, formações, capacitações, ofici-
nas, encontros socioeducativos, atividades diferenciadas em da-
tas comemorativas, aniversariantes, supervisão coletiva, parceria 
com a rede de serviços disponíveis no território, planejamento 
participativo, parada técnica e planejamento mensal e avaliação 
trimestral dos usuários, famílias e colaboradores do serviço. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais na faixa etária de 06 a 14 anos e onze meses, o trabalho so-
cial desenvolvido pelo SCFV CCA prevê o acolhimento das crian-
ças, adolescentes e seus familiares nas atividades que permitem 
o desenvolvimento e apropriação do universo social e cultural 
dos mesmos. 

O espaço do Centro para Criança e Adolescente prioriza o res-
peito às diferenças, promove a sociabilidade, fortalece os víncu-
los familiares, desenvolve a criticidade, se constrói juntos regras 
de convivência, revitaliza as relações comunitárias, incentiva à 
criatividade, o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte e principal-
mente, valoriza o SER humano e celebra a VIDA. 

PÚBLICO ALVO 
Crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 11 anos e 
onze meses e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária 12 
a 14 anos e onze meses e suas famílias em situação de vulnerabi-
lidade social com prioridades para: 

 Em situação de isolamento; 
 Trabalho infantil; 
 Vivência de violência e/ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois 
anos; 

 Em situação de acolhimento; 
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 Egressos de medida socioeducativa em meio aberto; 
 Egressos de medida socioeducativa; 
 Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
 Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiên-
cia; 

 Beneficiários de diversos programas de rede atendidos 
pelo CRAS. 

 Vínculos familiares dificultados; 
 Catadores de material reciclável; 
 Conflitos familiares; 
 Desemprego; 
 Sem rendimentos; 
 Encaminhados pelo CRAS; 
 Em situação de risco social; 
 Renda familiar insuficiente; 
 Sem condições de permanência na família de origem; 
 Portadores de deficiência mental; 
 Incapacitado para o trabalho; 
 Sem condições de permanência na moradia; 
 Em situação de abandono. 

 

CAPACIDADE: 120 usuários. 

INFRAESTRUTURA 
O CCA Bandeirantes dispõe de 03 salas de atividades, 01 cozinha, 
01 despensa, 01 refeitório, 03 instalações sanitárias sendo 01 
com acessibilidade, 01 lavanderia, 02 salas administrativas, 01 al-
moxarifado, 01 salão para atividades coletivas e comunitárias, 01 
área externa para atividades esportivas. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnico, 02 Orientadores 
Socioeducativos, 01 Cozinheira e 02 Agentes Operacionais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim São Luís. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
433/SMADS/2018 

 
 



 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

  
Carnaval SUAS 

Fevereiro/2020 

Tour virtual Museu Afro 

Junho/2020 

  
Tour virtual no MIS 

Agosto/2020 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
A recreação e esporte tem como objetivo contribuir no bem estar 
físico, social e mental. Melhoria na qualidade de vida. A aproxi-
mação da criança/adolescente com os esportes e realizada por 
meio de jogos pré-esportivos ou adaptados, que permitem a in-
clusão de todos e aprendizagens gradativas de acordo com o 
ritmo de cada um. 

Os jogos, gincanas e brincadeiras permitem trabalhar a atenção 
em relação a si mesmo, ao outro, ao espaço, e desenvolver a co-
nexão entre a sensação do corpo e a visualização da mente. 

 
Jogos e brincadeiras 

Fevereiro/2020 



 

 

ATIVIDADES EM REDE 
Ações conjuntas no território, fortalecimento e mobilização da 
rede de apoio. 

  
Reunião de famílias com o 

CRAS 

Fevereiro/2020 

Atividades com a UBS 

Novembro/2020 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

   

Oficina 

Empreendedorismo 

Julho/2020 

Cultura popular 

Fevereiro/2020 

Fortalecimento de vín-
culos 

Outubro/2020 

   

Cultura Afro Brasileira 

Novembro/2020 

Atividade em casa 

Abril/2020 

ECA 

Julho/2020 

   



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

   

Aniversariantes 

Novembro/2020 

Atividade de artes 

Dezembro/2020 

Culinária 

Julho/2020 

   

Dobradura 

Julho/2020 

Jogos 

Março/2020 

Artes 

Julho/2020 

 

 
  

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-
nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores. 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação)  

Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 



 

 

OFICINAS 
Atividades de convivência grupal, apresentações culturais, socia-
lização, integração, desenvolvimento das potencialidades. 

 
Oficina Comunicação não a Violência 

Fevereiro e Março/2020 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e kits de ma-
teriais pedagógicos para as famílias matriciadas no SCFV CCA 
Bandeirantes. 

   

Entrega de másca-
ras 

Julho/2020 

Entrega de cestas bási-
cas e kits de higiene 

Período: Ano de 2020 

Entrega de apostilas de ativi-
dades para usuários 

Julho/2020 

CAMPANHAS DAS REDES SOCIAIS 
Ações de mobilização e conscientização nas redes sociais do SCFV 
CCA Bandeirantes no ano de 2020. 

   

Prevenção ao abuso  

sexual infantil 

Outubro/2020 

Combate ao Coronaví-
rus 

Prevenção em 2020 

Bate papo sobre  

diversidade 

Setembro/2020 
 



 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CCA IPAVA 
ENDEREÇO: RUA Taquandava, 10 – Cidade Ipava – São Paulo/SP 
CEP 04950-000  

Fone: (11) 5896 6591 

e-mail: ccaipava@socialbomjesus.org.br  

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Moda-
lidade Centro Para Criança e Centro Para Adolescente – CCA tem 
como objetivo oferecer proteção social a crianças e adolescente, 
em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvi-
mento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições 
para conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, 
mediante fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

O CCA desenvolverá ações de acolhimento, escuta qualificada, 
orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, busca ativa, 
estudo de caso, discussão de casos, visitas técnicas a equipamen-
tos públicos e privados, palestras, formações, capacitações, ofici-
nas, encontros socioeducativos, atividades diferenciadas em da-
tas comemorativas, aniversariantes, supervisão coletiva, parceria 
com a rede de Serviços disponíveis no território, planejamento 
participativo, parada técnica e planejamento mensal e avaliação 
trimestral dos usuários, famílias e colaboradores do Serviço. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais na faixa etária de 06 a 14 anos e onze meses, o trabalho so-
cial desenvolvido pelo SCFV CCA prevê o acolhimento das crian-
ças, adolescentes e seus familiares nas atividades que permitem 
o desenvolvimento e apropriação do universo social e cultural 
dos mesmos. 

O espaço do Centro para Criança e Adolescente prioriza o res-
peito às diferenças, promove a sociabilidade, fortalece os víncu-
los familiares, desenvolve a criticidade, se constrói juntos regras 
de convivência, revitaliza as relações comunitárias, incentiva à 
criatividade, o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte e principal-
mente, valoriza o SER humano e celebra a VIDA. 

PÚBLICO ALVO 
Crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 11 anos e 
onze meses e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária 12 
a 14 anos e onze meses e suas famílias em situação de vulnerabi-
lidade social com prioridades para: 

 Em situação de isolamento; 
 Trabalho infantil; 
 Vivência de violência e/ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois 
anos; 

 Em situação de acolhimento; 
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 Egressos de medida socioeducativa em meio aberto; 
 Egressos de medida socioeducativa; 
 Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
 Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiên-
cia; 

 Beneficiários de diversos programas de rede atendidos 
pelo CRAS. 

 Vínculos familiares dificultados; 
 Catadores de material reciclável; 
 Conflitos familiares; 
 Desemprego; 
 Sem rendimentos; 
 Encaminhados pelo CRAS; 
 Em situação de risco social; 
 Renda familiar insuficiente; 
 Sem condições de permanência na família de origem; 
 Portadores de deficiência mental; 
 Incapacitado para o trabalho; 
 Sem condições de permanência na moradia; 

Em situação de abandono. 

 

CAPACIDADE: 120 usuários. 

INFRAESTRUTURA 
O SCFV CCA Ipava dispõe de 02 salas de atividades, 01 cozinha, 
01 despensa, 02 refeitórios, 04 instalações sanitárias para usuá-
rios com acessibilidade, 01 instalação sanitária para funcionários, 
01 lavanderia, 02 salas administrativas, 01 almoxarifado, 02 pá-
tios para atividades esportivas, 01 brinquedoteca, 01 biblioteca. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnico, 02 Orientadores 
Socioeducativos, 01 Cozinheira e 02 Agentes Operacionais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim Ângela. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
108/SMADS/2020 

 
 



 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

  
Baile de carnaval 

Fevereiro/2020 

Festa junina virtual 

Junho/2020 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

  
Aniversariantes 

Novembro/2020 

Festa de Natal 

Dezembro/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Ações conjuntas no território, mobilização e fortalecimento das 
redes de apoio. 

 
Atividades com a UBS 

Ano de 2020 



 

 

 
Reunião de famílias com a UBS 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
As atividades esportivas têm como objetivo contribuir no bem es-
tar físico, social e mental. Melhoria na qualidade de vida. A apro-
ximação da criança/adolescente com os esportes e realizada por 
meio de jogos pré-esportivos ou adaptados, que permitem a in-
clusão de todos e aprendizagens gradativas de acordo com o 
ritmo de cada um. 

Os jogos, gincanas e brincadeiras permitem trabalhar a atenção 
em relação a si mesmo, ao outro, ao espaço, e desenvolver a co-
nexão entre a sensação do corpo e a visualização da mente. 

  
Futebol 

Março/2020 

Futebol 

Fevereiro/2020 

  
Corrida maluca/pega-pega 

Outubro2020 

Futebol 

Dezembro/2020 



 

 

 

Amarelinha 

Outubro/2020 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

  
Incentivo à leitura 

Março/2020 

Jogos 

Dezembro/2020 

 
Artes 

Outubro/2020 



 

 

  

 
Atividades presencias 

Outubro a Dezembro de 2020 

  
Confecção de bonecos 

Julho/2020 

 

Artes 

Agosto/2020 

 

 
Meio ambiente/construção da horta 

Março/2020 



 

 

  
Culinária 

Junho/2020 

Jogos em família 

Julho/2020 

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-
nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores. 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação)  
Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 

OFICINAS PRESENCIAIS E REMOTAS 
Atividades de convivência grupal, apresentações culturais, socia-
lização, integração, desenvolvimento das potencialidades. 

 
 

Oficina de pintura 
Novembro/2020 

Oficina de Slime 
Março/2020 



 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. Pa-
lestras, entrega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e 
kits de materiais pedagógicos para as famílias matriciadas no 
SCFV CCA Ipava. 

  
Entrega de cestas básicas 

Período: Ano de 2020 

Reunião de famílias 

Outubro/2020 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANHAS DAS REDES SOCIAIS 
Ações de mobilização e conscientização nas redes sociais do SCFV 
CCA Ipava no ano de 2020. 

  
Prevenção 

Junho/2020 

Higiene e saúde 

Março/2020 

 
Prevenção ao suicídio 

Setembro/2020 
 



 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CCA JD PIRACUAMA 
ENDEREÇO: RUA João Pires dos Santos, 07 – Jardim Piracuama – 
São Paulo/SP CEP 05762-130  

Fone: (11) 5894 2350 

e-mail: ccapiracuama@socialbomjesus.org.br  

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Moda-
lidade Centro Para Criança e Centro Para Adolescente – CCA tem 
como objetivo oferecer proteção social a crianças e adolescente, 
em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvi-
mento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições 
para conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, 
mediante fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

O CCA desenvolverá ações de acolhimento, escuta qualificada, 
orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, busca ativa, 
estudo de caso, discussão de casos, visitas técnicas a equipamen-
tos públicos e privados, palestras, formações, capacitações, ofici-
nas, encontros socioeducativos, atividades diferenciadas em da-
tas comemorativas, aniversariantes, supervisão coletiva, parceria 
com a rede de Serviços disponíveis no território, planejamento 
participativo, parada técnica e planejamento mensal e avaliação 
trimestral dos usuários, famílias e colaboradores do Serviço. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais na faixa etária de 06 a 14 anos e onze meses, o trabalho so-
cial desenvolvido pelo SCFV CCA prevê o acolhimento das crian-
ças, adolescentes e seus familiares nas atividades que permitem 
o desenvolvimento e apropriação do universo social e cultural 
dos mesmos. 

O espaço do Centro para Criança e Adolescente prioriza o res-
peito às diferenças, promove a sociabilidade, fortalece os víncu-
los familiares, desenvolve a criticidade, se constrói juntos regras 
de convivência, revitaliza as relações comunitárias, incentiva à 
criatividade, o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte e principal-
mente, valoriza o SER humano e celebra a VIDA. 

PÚBLICO ALVO 
Crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 11 anos e 
onze meses e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária 12 
a 14 anos e onze meses e suas famílias em situação de vulnerabi-
lidade social com prioridades para: 

 Em situação de isolamento; 
 Trabalho infantil; 
 Vivência de violência e/ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois 
anos; 

 Em situação de acolhimento; 
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 Egressos de medida socioeducativa em meio aberto; 
 Egressos de medida socioeducativa; 
 Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
 Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiên-
cia; 

 Beneficiários de diversos programas de rede atendidos 
pelo CRAS. 

 Vínculos familiares dificultados; 
 Catadores de material reciclável; 
 Conflitos familiares; 
 Desemprego; 
 Sem rendimentos; 
 Encaminhados pelo CRAS; 
 Em situação de risco social; 
 Renda familiar insuficiente; 
 Sem condições de permanência na família de origem; 
 Portadores de deficiência mental; 
 Incapacitado para o trabalho; 
 Sem condições de permanência na moradia; 
 Em situação de abandono. 

 

CAPACIDADE 120 usuários. 

 

INFRAESTRUTURA 
O CCA Piracuama dispõe de 01 recepção, 04 salas de atividades, 
01 cozinha, 01 despensa, 01 refeitório, 04 instalações sanitárias 
sendo 01 com acessibilidade, 01 lavanderia, 02 salas administra-
tivas, 01 almoxarifado, 01 brinquedoteca. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnico, 02 Orientadores 
Socioeducativos, 01 Cozinheira e 02 Agentes Operacionais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Campo Limpo. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
037/SMADS/2017 

 



 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

 
Sesc Campo Limpo –Apropriação no espaço de lazer e cultura. 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

 
Atividade externa no Parque 

Março/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Ações conjuntas no território. Mobilização e fortalecimento das 
redes de apoio. 

  
Teste Sorológico nos usuá-
rios/Palestra sobre orienta-

ções da Covid 19 

Atividades com a UBS 

Outubro a Novembro /2020 



 

 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
A recreação e esporte tem como objetivo contribuir no bem estar 
físico, social e mental. Melhoria na qualidade de vida. A aproxi-
mação da criança/adolescente com os esportes e realizada por 
meio de jogos pré-esportivos ou adaptados, que permitem a in-
clusão de todos e aprendizagens gradativas de acordo com o 
ritmo de cada um. 

Os jogos, gincanas e brincadeiras permitem trabalhar a atenção 
em relação a si mesmo, ao outro, ao espaço, e desenvolver a co-
nexão entre a sensação do corpo e a visualização da mente. 

  

Jogos e brincadeiras 

Fevereiro/2020 

Atividades na Lagoa dos Pa-
tos 

Março/2020 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

 
  

Bate papo virtual 

Novembro/2020 

Atividades re-
motas 

Julho/2020 

Atividades remo-
tas 

Maio/2020 



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

  
Dia das crianças 

Outubro/2020 

Dia Internacional da mulher 

Março/2020 

  
Ação no território 

Fevereiro/2020 

Roda de conversa 

Agosto/2020 

  
Brincadeiras 

Fevereiro/2020 

Festa de natal 

Dezembro/2020 

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line e presencial em espaços de formação e refle-
xão aos profissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência 
Social enquanto política pública, bem como esclarecer sobre os 
níveis de proteção social previstos no SUAS com enfoque na ma-
tricialidade sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as po-
pulações mais vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão 
dos profissionais quanto as atribuições do serviço, possibilitando 
estreitar vínculos entre as famílias das crianças e adolescentes e 
o Serviço em uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições 
de informações para melhoria do trabalho socioeducativo, socia-
lização, integração entre os colaboradores. 

 



 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvol-
vimento Integral – PDI (Responsável 
ONG Vocação)  

Período: de Junho/2020 a Setem-
bro/2020 

 

 Tecnologia - (Responsável DELL)  

Março/2020 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. 
Orientações e prevenção no combate ao Coronavírus. 

  
Atividades Covid 19 

Março/2020 

Confecção de máscaras 

Abril/2020 

 
Entrega de benefícios eventuais 

De março a dezembro/2020 



 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CCA JD UMARIZAL 
ENDEREÇO: RUA Lagoa Branca, 206 – Jardim Umarizal – São 
Paulo/SP CEP 05755-150  

Fone (11) 5894 3851 

e-mail: ccaumarizal@socialbomjesus.org.br 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Moda-
lidade Centro Para Criança e Centro Para Adolescente – CCA tem 
como objetivo oferecer proteção social a crianças e adolescente, 
em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvi-
mento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições 
para conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, 
mediante fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

O CCA desenvolverá ações de acolhimento, escuta qualificada, 
orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, busca ativa, 
estudo de caso, discussão de casos, visitas técnicas a equipamen-
tos públicos e privados, palestras, formações, capacitações, ofici-
nas, encontros socioeducativos, atividades diferenciadas em da-
tas comemorativas, aniversariantes, supervisão coletiva, parceria 
com a rede de Serviços disponíveis no território, planejamento 
participativo, parada técnica e planejamento mensal e avaliação 
trimestral dos usuários, famílias e colaboradores do Serviço. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais na faixa etária de 06 a 14 anos e onze meses, o trabalho so-
cial desenvolvido pelo SCFV CCA prevê o acolhimento das crian-
ças, adolescentes e seus familiares nas atividades que permitem 
o desenvolvimento e apropriação do universo social e cultural 
dos mesmos. 

O espaço do Centro para Criança e Adolescente prioriza o res-
peito às diferenças, promove a sociabilidade, fortalece os víncu-
los familiares, desenvolve a criticidade, se constrói juntos regras 
de convivência, revitaliza as relações comunitárias, incentiva à 
criatividade, o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte e principal-
mente, valoriza o SER humano e celebra a VIDA. 

PÚBLICO ALVO 
Crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 11 anos e 
onze meses e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária 12 
a 14 anos e onze meses e suas em situação de vulnerabilidade 
social com prioridades para: 

 Em situação de isolamento; 
 Trabalho infantil; 
 Vivência de violência e/ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois 
anos; 

 Em situação de acolhimento; 
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 Egressos de medida socioeducativa em meio aberto; 
 Egressos de medida socioeducativa; 
 Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
 Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiên-
cia; 

 Beneficiários de diversos programas de rede atendidos 
pelo CRAS. 

 Vínculos familiares dificultados; 
 Catadores de material reciclável; 
 Conflitos familiares; 
 Desemprego; 
 Sem rendimentos; 
 Encaminhados pelo CRAS; 
 Em situação de risco social; 
 Renda familiar insuficiente; 
 Sem condições de permanência na família de origem; 
 Portadores de deficiência mental; 
 Incapacitado para o trabalho; 
 Sem condições de permanência na moradia; 
 Em situação de abandono. 
 

CAPACIDADE 120 usuários 

INFRAESTRUTURA 
O SCFV Jardim Umarizal dispõe de 02 salas individualizadas, 
sendo 01 do Gerente de Serviço e 01 do Assistente Técnico para 
atendimento individualizado, 02 salas coletivas e comunitárias, 
01 espaço aberto (galpão) para atividades lúdicas e oficinas, 01 
quadra poliesportiva, 01 cozinha, despensa e refeitório, 02 insta-
lações sanitárias para crianças/adolescentes sendo um acessível, 
02 instalações sanitárias de uso restrito de funcionários, 01 brin-
quedoteca para lazer e espaço de leitura, 01 sala de recepção, 
espaço de acolhida inicial, 01 lavanderia. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnico, 02 Orientadores 
Socioeducativos, 01 Cozinheira e 02 Agentes Operacionais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Campo Limpo. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
475/SMADS/2018 



 

 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

 
BIBLIOTECA MARCOS REY 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 



 

 

 
Gincanas 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Ações conjuntas com outras políticas públicas, articulação no ter-
ritório, mobilização e fortalecimento das redes de apoio. 

 
Atividades de reciclagem com a UBS 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
As atividades esportivas têm como objetivo contribuir no bem-
estar físico, social e mental. Melhoria na qualidade de vida. A 
aproximação da criança/adolescente com os esportes e realizada 
por meio de jogos pré-esportivos ou adaptados, que permitem a 
inclusão de todos e aprendizagens gradativas de acordo com o 
ritmo de cada um. 

Os jogos, gincanas e brincadeiras permitem trabalhar a atenção 
em relação a si mesmo, ao outro, ao espaço, e desenvolver a co-
nexão entre a sensação do corpo e a visualização da mente. 

 



 

 

 
Atividades esportivas 

Março/2020 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

 
Direitos e deveres 

Março/2020 



 

 

 
Artesanato 

Março/2020 

 
Reciclagem Artes 

Março/2020 Agosto/2020 

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-
nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores. 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação) 

Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 



 

 

OFICINAS 
Atividades de convivência grupal, apresentações culturais, socia-
lização, integração, desenvolvimento das potencialidades. 

 
Oficina de dança 

Fevereiro/2020 

 

 

OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA 
As oficinas de geração de renda têm a finalidade de contribuir 
para melhoria da qualidade de vida da comunidade, assim pro-
porcionando a autonomia e valorização humana 

 

  
Oficina de Culinária 

Julho/2020 

Oficina de Culinária 

Agosto/2020 

 
Oficina de Culinária 

Setembro/2020 



 

 

 
Oficina de Face Shields 

Novembro/2020 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas com a Unidade Básica de Saúde para o enfren-
tamento a pandemia COVID 19. 

 
Prevenção a COVID 19 

Novembro/2020 

 



 

 

CAMPANHAS DAS REDES SOCIAIS 
Ações de mobilização e conscientização nas redes sociais do SCFV 
CCA Jardim Umarizal no ano de 2020. 

  
Prevenção ao suicídio 

Setembro/2020 

Prevenção ao câncer de mama 

Outubro/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prevenção a violência contra 

mulher - Agosto/2020 
Prevenção ao suicídio 

Setembro/2020 
 

 



 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CCA LUCA 
ENDEREÇO: RUA América Latina, 47 – Parque Santo Antônio – São 
Paulo/SP CEP 05850-110  

Fone: (11) 5512 1486 

e-mail:ccaluca@socialbomjesus.org.br 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Moda-
lidade Centro Para Criança e Centro Para Adolescente – CCA tem 
como objetivo oferecer proteção social a crianças e adolescente, 
em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvi-
mento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições 
para conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, 
mediante fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

O CCA desenvolverá ações de acolhimento, escuta qualificada, 
orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, busca ativa, 
estudo de caso, discussão de casos, visitas técnicas a equipamen-
tos públicos e privados, palestras, formações, capacitações, ofici-

nas, encontros socioeducativos, atividades diferenciadas em da-
tas comemorativas, aniversariantes, supervisão coletiva, parceria 
com a rede de Serviços disponíveis no território, planejamento 
participativo, parada técnica e planejamento mensal e avaliação 
trimestral dos usuários, famílias e colaboradores do Serviço. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais na faixa etária de 06 a 14 anos e onze meses, o trabalho so-
cial desenvolvido pelo SCFV CCA prevê o acolhimento das crian-
ças, adolescentes e seus familiares nas atividades que permitem 
o desenvolvimento e apropriação do universo social e cultural 
dos mesmos. 

O espaço do Centro para Criança e Adolescente prioriza o res-
peito às diferenças, promove a sociabilidade, fortalece os víncu-
los familiares, desenvolve a criticidade, se constrói juntos regras 
de convivência, revitaliza as relações comunitárias, incentiva à 
criatividade, o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte e principal-
mente, valoriza o SER humano e celebra a VIDA. 
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PÚBLICO ALVO 
Crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 11 anos e onze meses e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária 12 a 14 
anos e onze meses e suas famílias em situação de vulnerabilidade social com prioridades para: 

 

 Em situação de isolamento; 
 Trabalho infantil; 
 Vivência de violência e/ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois 
anos; 

 Em situação de acolhimento; 
 Egressos de medida socioeducativa em meio aberto; 
 Egressos de medida socioeducativa; 
 Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
 Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiên-
cia; 

 Beneficiários de diversos programas de rede atendidos 
pelo CRAS. 

 Vínculos familiares dificultados; 
 Catadores de material reciclável; 
 Conflitos familiares; 
 Desemprego; 
 Sem rendimentos; 
 Encaminhados pelo CRAS; 
 Em situação de risco social; 
 Renda familiar insuficiente; 
 Sem condições de permanência na família de origem; 
 Portadores de deficiência mental; 
 Incapacitado para o trabalho; 
 Sem condições de permanência na moradia; 
 Em situação de abandono. 

CAPACIDADE 90 usuários.  



 

 

INFRAESTRUTURA 
O SCFV CCA Luca possui 02 salas de atividades sendo de uso múl-
tiplo, 01 área externa coberta com rampa de acesso, 01 cozinha, 
01 despensa, 01 refeitório, 01 abrigo de gás GLP, 02 instalações 
sanitárias para usuários sendo 01 acessível, 01 instalação sanitá-
ria para funcionários, 01 lavanderia, 01 sala administrativa, 01 sa-
lão para atividades socioeducativas e comunitárias, 01 almoxari-
fado. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnico, 02 Orientadores 
Socioeducativos, 01 Cozinheira e 02 Agentes Operacionais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim São Luís. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
279/SMADS/2020 

 
  



 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

Grito de carnaval contra o abuso e a exploração sexual infantil 

Fevereiro/2020 

 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

Comemorações da pascoa, dia das crianças, natal e aniversarian-
tes. 

 
Festa de Natal 

Dezembro/2020 

 
Festa em comemoração ao dia das crianças 

Outubro/2020 



 

 

 
Páscoa 

Abril/2020 

 
Aniversariantes 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Participação on line em espaços de garantia de direitos, mobili-
zação e fortalecimento das redes de apoio. Ações conjuntas com 
outras políticas públicas, articulações no território. 

 

 Participação em Fórum da Assistência Social 

Datas: 21/07/2020 - 24/07/2020 – 30/09/2020 – 13/11/2020 

 

 Supervisão Coletiva com SAS/CRAS 

Datas: 18/03/2020 – 08/05/2020 – 08/06/2020 – 15/07/2020 – 
24/08/2020 – 24/09/2020 – 05/10/2020 – 18/11/2020 – 
14/12/2020 – 17/12/2020 

 

 UBS Testagem sorológica da COVID 19 nos colaboradores 
e usuários para retomada das atividades presenciais. 

Data: 30/09/2020 

  



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS E  
REMOTAS 

 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

Atividades presenciais - Fevereiro e Março/2020 

 

 

 

 

Atividades presenciais - Outubro a Dezembro/2020 

 

 
Atividades presenciais - Outubro a Dezembro/2020 

  



 

 

 
Atividades remotas - Março a Dezembro/2020 

 
Atividades presenciais - Outubro a Dezembro/2020 

  



 

 

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-
nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores. 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação) 

Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 

 

 Seminário de Prevenção ao Suicídio (Responsável Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo. 

Data: 01 a 04 de Setembro/2020. 

 Consequências da Violência (Responsável SPVV Serviço de 
Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Vio-
lência) 

Data: 26/10/2020 

 Sistema de Garantia de Direitos (Responsável SPVV Serviço 
de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de 
Violência) 

Data: 27/11/2020 

 Jornada On Line Primeira Infância – Trabalho com as Famí-
lias (Responsável ESPASO – Espaço do Aprender Social) 

Período: De Outubro/2020 a Novembro/2020. 

  



 

 

OFICINAS PRESENCIAIS E REMOTAS 
Atividades de convivência grupal, apresentações culturais, socia-
lização, integração, desenvolvimento das potencialidades, inclu-
são. 

 
Oficina de Libras 

Período: Fevereiro a Dezembro/2020 

 
Oficinas de culinária 

Período: Março a Dezembro/2020 

  



 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e kits de ma-
teriais pedagógicos para as famílias matriciadas no SCFV CCA 
Luca. 

 
Entrega de benefícios eventuais 

Período: Março a Dezembro/2020  
Entrega de benefícios eventuais 

Período: Março a Dezembro/2020 

 

  



 

 

CAMPANHAS DAS REDES SOCIAIS 
Ações de mobilização e conscientização nas redes sociais do SCFV CCA Luca no ano de 2020. 

    
Ano de 2020 Dezembro/2020 Maio/2020 Novembro/2020 

    
Julho/2020 Ano de 2020 Outubro/2020 Setembro/2020 



 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CCA VALE DAS VIRTUDES 
ENDEREÇO: RUA Lanzarote, 56 – Jardim Vale das Virtudes – São 
Paulo/SP CEP 05796-090 

Fone: (11) 5824 8077 

e-mail: ccavalevirtudes@socialbomjesus.org.br  

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Moda-
lidade Centro Para Criança e Centro Para Adolescente – CCA tem 
como objetivo oferecer proteção social a crianças e adolescente, 
em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvi-
mento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições 
para conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, 
mediante fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

O CCA desenvolverá ações de acolhimento, escuta qualificada, 
orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, busca ativa, 
estudo de caso, discussão de casos, visitas técnicas a equipamen-
tos públicos e privados, palestras, formações, capacitações, ofici-
nas, encontros socioeducativos, atividades diferenciadas em da-
tas comemorativas, aniversariantes, supervisão coletiva, parceria 
com a rede de Serviços disponíveis no território, planejamento 
participativo, parada técnica e planejamento mensal e avaliação 
trimestral dos usuários, famílias e colaboradores do Serviço. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais na faixa etária de 06 a 14 anos e onze meses, o trabalho so-

cial desenvolvido pelo SCFV CCA prevê o acolhimento das crian-
ças, adolescentes e seus familiares nas atividades que permitem 
o desenvolvimento e apropriação do universo social e cultural 
dos mesmos. 

O espaço do Centro para Criança e Adolescente prioriza o res-
peito às diferenças, promove a sociabilidade, fortalece os víncu-
los familiares, desenvolve a criticidade, se constrói juntos regras 
de convivência, revitaliza as relações comunitárias, incentiva à 
criatividade, o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte e principal-
mente, valoriza o SER humano e celebra a VIDA. 

PÚBLICO ALVO 
Crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 11 anos e 
onze meses e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária 12 
a 14 anos e onze meses e suas em situação de vulnerabilidade 
social com prioridades para: 

 Em situação de isolamento; 
 Trabalho infantil; 
 Vivência de violência e/ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois 
anos; 

 Em situação de acolhimento; 
 Egressos de medida socioeducativa em meio aberto; 
 Egressos de medida socioeducativa; 
 Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
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 Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiên-
cia; 

 Beneficiários de diversos programas de rede atendidos 
pelo CRAS. 

 Vínculos familiares dificultados; 
 Catadores de material reciclável; 
 Conflitos familiares; 
 Desemprego; 
 Sem rendimentos; 
 Encaminhados pelo CRAS; 
 Em situação de risco social; 
 Renda familiar insuficiente; 
 Sem condições de permanência na família de origem; 
 Portadores de deficiência mental; 
 Incapacitado para o trabalho; 
 Sem condições de permanência na moradia; 
 Em situação de abandono. 

 

CAPACIDADE 120 usuários. 

INFRAESTRUTURA 
O SCFV Vale das Virtudes dispõe de 05 salas sendo uma sala para 
gerente, 01 para assistente técnica,01 para atendimento indivi-
dualizado, 02 salas de atividades coletivas e comunitárias, 02 es-
paços abertos para atividades lúdicas e esportivas, 01 cozinha, 01 
despensa, 01 refeitório, 04 instalações sanitárias exclusivas para 
usuários sendo um acessível, 01 banheiro para funcionários. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnico, 02 Orientadores 
Socioeducativos, 01 Cozinheira e 02 Agentes Operacionais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Campo Limpo. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
008/SMADS/2017 

 



 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

 
Show de talentos 

Dezembro/2020 

 
A história do turbante 

Novembro/2020 

  



 

 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

 
Música e dança 

Outubro/2020 

 
Jogos 

Outubro/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Ações conjuntas com outras políticas públicas, articulações no 
território. 

 
Curso de Empreendedorismo para usuários. 

Agosto/2020 



 

 

 
Atividades com a UBS 

Outubro/2020 

ATIVIDADES ESPORTIVAS PRESENCIAIS E REMOTAS 
A recreação e esporte tem como objetivo contribuir no bem estar 
físico, social e mental. Melhoria na qualidade de vida. A aproxi-
mação da criança/adolescente com os esportes e realizada por 
meio de jogos pré-esportivos ou adaptados, que permitem a in-
clusão de todos e aprendizagens gradativas de acordo com o 
ritmo de cada um. 

Os jogos, gincanas e brincadeiras permitem trabalhar a atenção 
em relação a si mesmo, ao outro, ao espaço, e desenvolver a co-
nexão entre a sensação do corpo e a visualização da mente. 

  
Atividade com Fisioterapeuta 

Novembro/2020 

Caminhada no Parque 

Novembro/2020 

  
Circuito de exercícios 

Março/2020 

Amarelinha africana 

Outubro/2020 



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

 
Atividades socioeducativas 

Período: Ano de 2020 

 
Atividades Socioeducativas Jogos-artes-hortas 

Período: Ano de 2020 

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-
nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores.  



 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação) 

Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 

OFICINAS REMOTAS E PRESENCIAIS 
Atividades de convivência grupal, apresentações culturais, socia-
lização, integração, desenvolvimento das potencialidades, inclu-
são. 

 
Oficina de Libras 

Período: ano de 2020 

 

 

 

 

 

  
Oficina de culinária 

Junho/2020 

Oficina de Massa de modelar 
caseira 

Setembro/2020 

  



 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e kits de ma-
teriais pedagógicos para as famílias matriciadas no SCFV CCA Vale 
das Virtudes. 

 
Cartazes de conscientização 

Junho/2020 

 
Confecção e distribuição de máscaras 

Abril/2020 

 
 

 
Entrega de Cestas básicas e Kits de higiene 

Período: Ano de 2020 

 
Entrega de chocolates e sorvetes 

Agosto/2020 



 

 

 
Entrega de Ovos de Páscoa 

Abril/2020 

 
Entrega de Ovos de Páscoa 

Junho/2020 

 

 

 

 

  
Dia das crianças 

Outubro/2020 

Entrega de presentes de Natal 

Dezembro/2020 

 

 

 

 

  



 

 

CAMPANHAS DAS REDES SOCIAIS 
Ações de mobilização e conscientização nas redes sociais do SCFV CCA Vale das Virtudes no ano de 2020. 

    
Campanha: Todos contra o abuso sexual infantil. 

Maio/2020 

Campanha: Prevenção ao suicídio. 

Setembro/2020 



 

 

CCINTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL CLUBE DA TURMA 
ENDEREÇO: Travessa Maestro Massaino, 99 X Rua dos Clarins, 
1112 Estancia Tangará São Paulo/SP CEP: 04933-170 

Fone: (11) 5832 2269 

e-mail: clubedaturma@socialbomjesus.org.br  

 

O CCINTER tem como objetivo proporcionar a convivência entre 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, fortalecendo as 
relações entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa 
e respeitosa. O convívio e a interação entre as gerações favore-
cem a troca de experiências, promovem a valorização cultural, o 
desenvolvimento de sociabilidades, reforçando a cidadania e a 
igualdade social. 

PUBLICO ALVO 
 Crianças a partir de 06 anos, adolescentes, jovens, adultos, 
idosos. 

 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda; 

 Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura 
de vínculos, desfiliação, solidão, apartação, exclusão, 
abandono; 

 Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal; 
 Com vivência de violência e, ou negligência; 

 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 
(dois) anos; 

 Em situação de acolhimento; 
 Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em 
meio aberto, 

 Egressos ou vinculados a um programa de combate a vio-
lência, abuso e/ou exploração sexual; 

 Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA; 

 Em situação de rua; 
 Em situação de vulnerabilidade em consequência de defi-
ciências. 

 

CAPACIDADE 1.020 usuários. 

INFRAESTRUTURA 
O CCInter Clube da Turma possui 01 sala de atendimento indivi-
dualizado, 01 sala para técnico, 01 secretaria, 01 sala de funcio-
nários, 14 salas de atividades coletivas e comunitárias, 15 Insta-
lações sanitárias, 01 cozinha, 01 despensa, 01 refeitório, 04 almo-
xarifados: limpeza, material pedagógico, esportivo e acervo, 01 
cozinha experimental (a ser utilizada em momentos específicos), 
01 sala gerencia, 01 pátio, 01 brinquedoteca, 01 sala de jogos, 
espaço aberto para atividades ao ar livre, 02 piscinas, 01 pista e 
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skate, 02 quadras, 01 ginásio coberto, 03 portarias de acesso, 
acessibilidade para pessoas com deficiência. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 02 Técnicos, 34 Técnicos Especializados 
20h, 01 Auxiliar Administrativo, 01 Cozinheiro, 09 Agentes Ope-
racionais limpeza, 09 Agentes Operacionais cozinha. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim São Luís e Jardim Ângela 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
018/SMADS/2021 

 
 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 

ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

  
Bloco de carnaval 

Fevereiro/2020 

  

Família em movimento 

Maio/2020 

 



 

 

  

Live: Dia mundial do Hip Hop 

Julho/2020 

Live de dança 

Julho/2020 

  

Live: Dia Internacional da dança 

Abril/2020 

Live: Dia do frevo 

Setembro/2020 

 

 

 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

 
Atividades recreativas 

Janeiro/2020 



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

  
Confecção de cartazes 

Fevereiro/2020 

Vídeo: Guardião do brincar 

Julho/2020 

 
Culinária: Biscoitos natalinos 

Dezembro/2020 

 
Atividade de artes 

Novembro/2020 



 

 

  
Consciência negra 

Novembro/2020 

Almoço natalino 

Dezembro/2020 

  
Artes: Bonecos sensoriais 

Março/2020 

Artes com reciclados 

Março/2020 

  
Desafio matemático 

Maio/2020 

Contação de histórias 

Março/2020 

  
Culinária: salada de frutas 

Maio/2020 

Brinquedo musical 

Maio/2020 

  



 

 

   
Entrega de panetones 

Dezembro/2020 
Apresentação adultos e idosos 

Dezembro/2020 

 
 

 

Atividades socioeducativas 
Dezembro/2020 

Apresentação dança contemporânea 
Dezembro/2020 

  



 

 

Atividades esportivas e culturais Novembro/2020 

  
 

   
  



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

  
Artes com reciclável 

Junho/2020 

Bate papo sobre racismo 

Novembro/2020 

 
Confecção da boneca Abayomis 

Novembro/2020 

 
Culinária 

Novembro e Dezembro/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Participação on line em espaços de garantia de direitos, mobili-
zação e fortalecimento das redes de apoio. Ações conjuntas com 
outras políticas públicas, articulações no território. 

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-
nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores. 



 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação) 

Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 

ENCONTRO VIRTUAL COM AS CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES 

  
Encontro virtual com as crian-

ças 

Junho/2020 

Encontro virtual com os ado-
lescentes 

Agosto/2020 

OFICINAS 
Atividades de convivência grupal, apresentações culturais, socia-
lização, integração, desenvolvimento das potencialidades. 

  

Exercícios aeróbicos 

Agosto/2020 

Dança 

Junho/2020 

 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
A recreação e esporte tem como objetivo contribuir no bem estar 
físico, social e mental. Melhoria na qualidade de vida. A aproxi-
mação da criança/adolescente com os esportes e realizada por 
meio de jogos pré-esportivos ou adaptados, que permitem a in-
clusão de todos e aprendizagens gradativas de acordo com o 
ritmo de cada um. 

Os jogos, gincanas e brincadeiras permitem trabalhar a atenção 
em relação a si mesmo, ao outro, ao espaço, e desenvolver a co-
nexão entre a sensação do corpo e a visualização da mente. 



 

 

  
Handebol 

Fevereiro/2020 

Futsal 

Fevereiro/2020 

 

  

 Judô 

Agosto/2020 

 

 

 

OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Atividades de convivência grupal, socialização, integração, de-
senvolvimento das potencialidades. 

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de contribuir 
para melhoria da qualidade de vida da comunidade, assim pro-
porcionando a autonomia e valorização humana.  

  

Corte e costura 
Fevereiro/2020 

Artesanato 

Fevereiro/2020 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19.  

 
Mensagem virtual dos usuários 

Abril/2020 



 

 

 
Homenagem aos profissionais da saúde 

Agosto/2020 

 

  

Campanha virtual #FiqueEmCasa 

De Março a Dezembro/2020 

 

Mensagem virtual aos usuários 

Abril/2020 

CAMPANHAS DAS REDES SOCIAIS 
Ações de mobilização e conscientização nas redes sociais do 
CCINTER Clube da Turma no ano de 2020. 

  

Prevenção ao câncer de mama 

Outubro/2020 

Consciência negra 

Novembro/2020 

  

Orgulho LGBTQIA+ 

Junho/2020 

Prevenção ao câncer de próstata 

Novembro/2020 



 

 

  

Meio ambiente 

Junho/2020 

Aniversario do ECA 

Julho/ 

 

  

Combate ao abuso e exploração 
sexual infantil 

Maio/2020 

Prevenção ao suicídio 

Setembro/2020 

 

 

 

 

 

2020 Dia do educador social 

Setembro/2020 

 

 

 



 

 

CCINTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL JARDIM IMBE 
ENDEREÇO: RUA Wilhelm Friedrich Ladwig s/n, esquina com a 
Rua Tomás Campanella nº 1000 Jardim Imbé – Capão Redondo 
São Paulo/SP CEP: 05866-170 

Fone: (11) 5613 6390 

e-mail: ccinterimbe@socialbomjesus.org.br  

 

O CCINTER tem como objetivo proporcionar a convivência entre 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, fortalecendo as 
relações entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa 
e respeitosa. O convívio e a interação entre as gerações favore-
cem a troca de experiências, promovem a valorização cultural, o 
desenvolvimento de sociabilidades, reforçando a cidadania e a 
igualdade social. 

PUBLICO ALVO 
Crianças a partir de 06 anos, adolescentes, jovens, adultos, ido-
sos. 

 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda; 

 Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura 
de vínculos, desfiliação, solidão, apartação, exclusão, 
abandono; 

 Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal; 

 Com vivência de violência e, ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 
(dois) anos; 

 Em situação de acolhimento; 
 Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em 
meio aberto, 

 Egressos ou vinculados a um programa de combate à vio-
lência, abuso e/ou exploração sexual; 

 Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA; 

 Em situação de rua; 
 Em situação de vulnerabilidade em consequência de defi-
ciências. 

 

CAPACIDADE 240 usuários 

INFRAESTRUTURA 
O CCInter Imbé possui 02 Salas de atendimento individualizado/ 
sala técnico, 01 secretaria, 01 sala de funcionários, 08 salas de 
atividades coletivas e comunitárias, 04 salas de atividades socio-
educativas, 01 sala equipe de segurança, 14 Instalações sanitá-
rias, 01 cozinha, 01 despensa, 01 refeitório, 04 almoxarifados: 
limpeza, material pedagógico, material esportivo, diversos, 01 
cozinha experimental (a ser utilizada em momentos específicos), 
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01 sala gerencia, 02 pátios, 01 brinquedoteca, 01 sala de jogos, 
01 espaço aberto para atividades ao ar livre. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Técnico Assistente Social, 01 Técnico 
Pedagogo, 05 Técnicos Especializados, 01 Auxiliar Administrativo, 
01 Cozinheira, 04 Agentes Operacionais. 

ABRANGENCIA TERRITORIAL 
Distrito do Capão Redondo e Jardim Ângela 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

151/SMADS/2016 

 
 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

 
Baile de carnaval 

Fevereiro/2020 



 

 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

 
Férias divertidas 

Janeiro/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Participação on line em espaços de garantia de direitos, mobili-

zação e fortalecimento das redes de 
apoio. Ações conjuntas com outras 
políticas públicas. 

Palestra: Alimentação e saúde da 
mulher 

Março/2020 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
A recreação e esporte tem como objetivo contribuir no bem estar 
físico, social e mental. Melhoria na qualidade de vida. A aproxi-
mação da criança/adolescente com os esportes e realizada por 
meio de jogos pré-esportivos ou adaptados, que permitem a in-
clusão de todos e aprendizagens gradativas de acordo com o 
ritmo de cada um. 

Os jogos, gincanas e brincadeiras permitem trabalhar a atenção 
em relação a si mesmo, ao outro, ao espaço, e desenvolver a co-
nexão entre a sensação do corpo e a visualização da mente. 

  
Embaixadinhas em casa 

Maio/2020 

CCInter News 

Maio/2020 



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

 
 Atividades presenciais 

De Janeiro a Dezembro/2020 

 

 

 

 

Atividades pre-
senciais 

De Janeiro a De-
zembro/2020 

 

 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

  

Live: Novembro Azul 

Novembro/2020 

Culinária 

Agosto/2020 



 

 

 

 

 

 

Sertanejo em casa 

Novembro/2020 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-
nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores. 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação)  

Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 
 Reunião de equipe/Planejamento das atividades 

 
Reunião de equipe 

Agosto/2020 



 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e kits de ma-
teriais pedagógicos para as famílias matriciadas no CCINTER 
Imbé. 

  
Entrega de benefícios eventuais 

De Março a dezembro/2020 

Bate papo com as famílias 

Março/2020 

 

 

 

Prevenção ao Coronavírus 

Junho/2020 

 

 

CAMPANHAS DAS REDES SOCIAIS 
Ações de mobilização e conscientização nas redes sociais do 
CCINTER Imbé no ano de 2020. 

  

Prevenção ao suicídio 

Setembro/2020 

Live: Prevenção ao câncer de 
mama 

Outubro/2020 

  

Prevenção ao abuso sexual de cri-
anças e adolescentes 

Maio/2020 

Prevenção a violência contra o 
idoso 

Junho/2020 
 



 

 

CEDESP BUTANTÃ- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA  
ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS 

ENDEREÇO: Rua Aquianes, 13 – Vila Butantã São Paulo/SP CEP: 
05360-120 

Fone: (11) 3719-1974 

e-mail: cedesp@socialbomjesus.org.br  

 

O CEDESP Butantã atuou dentro das normas estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, fo-
ram realizados cursos de Assistente Administrativo, Confeitaria e 
Cuidador de Idosos, no período vespertino e noturno, os módulos 
de Mundo de Trabalho e Convívio somam-se a grade de ativida-
des realizadas com os usuários do serviço. 

O Serviço Social do CEDESP Butantã realizou junto aos usuários: 
o acolhimento, atendimento individual, escuta qualificada, visitas 
domiciliares, encaminhamentos quando pertinentes, tanto para 
a rede de serviços, quanto para inclusão e atualização no CADU-
NICO e PTR - Programa de Transferência de Renda e BPC – Bene-
fício de Prestação Continuada; promoveu atividades em grupo 
através de rodas de conversas e encontros socioeducativos e em 
conjunto com os usuários, foram decididos quais as temáticas a 
serem trabalhadas no semestre nos encontros socioeducativos, 
além de reformularem as normas de convivência do espaço. 

A equipe técnica, realizou um trabalho de incentivo aos usuários 
do serviço a participarem das atividades propostas no semestre, 
oportunizando um espaço de diálogo e convívio, garantindo os 
direitos e respeito às adversidades. 

No decorrer do período foram realizadas discussões de casos no 
propósito de ampliar a capacidade protetiva e buscar possibilida-
des para as demandas apresentadas caso a caso. 

O CEDESP tem como objetivo ofertar proteção social para ado-
lescentes, jovens e adultos a partir de 15 até 59 anos em situação 
de vulnerabilidade e risco social, por meio do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, assegurando espaço de refe-
rência para o convívio grupal, comunitário e social, oportuni-
zando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidarie-
dade e respeito mútuo; propiciar o desenvolvimento da autono-
mia, do protagonismo social e da formação cidadã e ainda contri-
buir para o reconhecimento do trabalho e da formação profissio-
nal como um direito de cidadania. 

PUBLICO ALVO 
Adolescentes, Jovens e adultos de ambos os sexos, sem exigência 
de escolaridade a partir de 15 anos até 59 anos nas seguintes si-
tuações: 
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 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda; 

 Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura 
de vínculos, desfiliação, solidão, apartação, exclusão, 
abandono; 

 Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal; 
 Com vivência de violência e, ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 
(dois) anos; 

 Em situação de acolhimento; 
 Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em 
meio aberto, 

 Egressos ou vinculados a um programa de combate à vio-
lência, abuso e, ou exploração sexual; 

 Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA; 

 Em situação de rua; 
 Em situação de vulnerabilidade em consequência de defi-
ciências. 

 

CAPACIDADE 160 usuários 

INFRAESTRUTURA 
01 guarita, 01 sala de recepção, 03 salas para atividades em 
grupo, 01 sala administrativa, 01 sala para atendimento indivi-

dual, 04 banheiros, 01 sala de manutenção, 01 refeitório compar-
tilhado com o Circo Escola, 01 cozinha compartilhada com o Circo 
Escola, 01 despensa compartilhada com o Circo Escola, 01 sala de 
informática compartilhada com o Circo Escola e 01 quadra poli-
esportiva compartilhada com o Circo Escola. 

RECURSOS HUMANOS 
O CEDESP dispõe de 01 Gerente, 01 Técnico Assistente Social, 01 
Auxiliar Administrativo, 07 Técnicos Especializados, 04 Agentes 
Operacionais/portaria, 02 Agentes Operacionais/limpeza, 02 
Agentes Operacionais/manutenção e 02 Agentes Operacio-
nais/cozinha. 

ABRANGENCIA TERRITORIAL 
Distrito do Butantã e Rio Pequeno 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
101/SMADS/2015 

 



 

 

CURSOS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA 
Atividades de convivência grupal, socialização, integração, de-
senvolvimento das potencialidades. 

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de contribuir 
para melhoria da qualidade de vida da comunidade, assim pro-
porcionando a autonomia e valorização humana.  

  
Curso de Assistente Administrativo 

1º semestre de 2020 

  

 

 

 

  

  
Curso de Confeitaria 

1º semestre de 2020 



 

 

CURSOS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA 

 
 

Curso de cuidador de idosos 

1º semestre de 2020 

 
 

Mundo de trabalho 

1º semestre de 2020 

 
Formação Serasa Experian 

1º semestre de 2020 

ATIVIDADES SOCIOEUCATIVAS 
Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos. Oportunidade de 
crescimento individual e social. 



 

 

  
Encontro Socioeducativo 

Janeiro/2020 

Dinâmica de grupo 

Fevereiro/2020 

  

Encontro Socioeducativo 

Janeiro/2020 

Encontro Socioeducativo 

Março/2020 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e kits de ma-
teriais pedagógicos para as famílias matriciadas no CEDESP BU-
TANTÃ 

  

  
Entrega de benefícios eventuais 

1º semestre de 2020 

 



 

 

CEDESP CLUBE DA TURMA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO  
PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS 

ENDEREÇO: Travessa Maestro Massaino, 99 X Rua dos Clarins, 
1112 Estancia Tangará São Paulo/SP CEP 04933-170 

Fone: (11) 5832 2269 

e-mail: cedespclubedaturma@socialbomjesus.org.br  

 

O Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo – CEDESP Clube 
da Turma tem como objetivo ofertar proteção social para adoles-
centes, jovens e adultos de 15 a 59 anos em situação de vulnera-
bilidade e risco social, por meio do fortalecimento de vínculos fa-
miliares e comunitários, assegurando espaços de referência para 
o convívio grupal, comunitário e social, oportunizando o desen-
volvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo, propiciar desenvolvimento da autonomia, do protago-
nismo social e da formação cidadã e ainda, contribuir para o re-
conhecimento do trabalho e da formação profissional como um 
direito de cidadania. 

PÚBLICO ALVO 
Adolescentes, jovens e adultos a partir de 15 anos até 59 anos 
nas seguintes situações: 

 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda; 

 Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura 
de vínculos, desfiliação, solidão, apartação, exclusão, 
abandono; 

 Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal; 
 Com vivência de violência e, ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 
(dois) anos; 

 Em situação de acolhimento; 
 Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em 
meio aberto, 

 Egressos ou vinculados a um programa de combate a vio-
lência, abuso e, ou exploração sexual; 

 Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA; 

 Em situação de rua; 

Em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

CAPACIDADE 
São 160 vagas, sendo 40 vagas para o curso de manicure e pedi-
cure, 40 vagas para o curso de cuidador de idosos, 40 vagas para 
o curso de confeiteiro e 40 vagas para o curso de padeiro. 
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INFRAESTRUTURA 
A estruturação física do imóvel contempla os padrões discrimina-
dos neste item e deve assegurar a identificação visual da Secre-
taria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São 
Paulo. 

 Sala(s) de atendimento individualizado; 
 Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias; 
 Sala(s) espaços para o desenvolvimento de habilidades es-
pecificas e laboratórios com equipamentos e instalações 
adequadas para cada modalidade de curso; 

 Instalações sanitárias para usuários e colaboradores; 
 Cozinha, despensa e refeitório (Compartilhado CCIN-TER 
Clube da Turma); 

 Sala de apoio técnico e administrativo; 
 Piscina (Compartilhado com CCINTER Clube da Turma); 
 Pátio (Compartilhado com CCINTER Clube da Turma); 
 Ginásio (Compartilhado com CCINTER Clube da Turma); 
 Quadras (Compartilhado com CCINTER Clube da Turma); 
 Teatro de Arena (Compartilhado Clube da Turma); 
 Parque Infantil (Compartilhado CCINTER Clube da Turma); 
 Área externa gramada (Compartilhado CCINTER Clube da 
Turma); 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Técnico, 06 Técnicos Especializados, 01 
Auxiliar Administrativo, 01 Cozinheira, 03 Agentes Operacionais. 

ABRANGENCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim Ângela 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
020/SMADS/2021 

 
  



 

 

ATIVIDADES SOCIOEUCATIVAS REMOTAS E PRESENCIAIS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos. Oportunidade de 
crescimento individual e social. 

  
Atividades em família 

Maio/2020 

Confeitaria e panificação 

Agosto/2020 

  
Formatura 

1º semestre/2020 

 

 

 
Confeitaria 

Período: Ano de 2020 

  



 

 

ATIVIDADES SOCIOEUCATIVAS REMOTAS  
E PRESENCIAIS 

  
Manicure e pedicure 

Período: ano de 2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Participação on line em espaços de garantia de direitos, mobili-
zação e fortalecimento das redes de apoio. Ações conjuntas com 
outras políticas públicas, articulações no território. 

OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Atividades de convivência grupal, socialização, integração, de-
senvolvimento das potencialidades. 

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de contribuir 
para melhoria da qualidade de vida da comunidade, assim pro-
porcionando a autonomia e valorização humana.  

  

Cuidador de idosos 

Período: ano de 2020 

Curso de cuidador de 
idosos 

Período: ano de 2020 

  

Curso de culinária 

Período: ano de 2020 

Curso de manicure e pe-
dicure 

Período: ano de 2020 



 

 

 

 

                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES 
Participação on line em espaços de formação e reflexão aos pro-
fissionais da equipe. Abordar a Política da Assistência Social en-
quanto política pública, bem como esclarecer sobre os níveis de 
proteção social previstos no SUAS com enfoque na matricialidade 
sociofamiliar e as ações e atividades voltadas as populações mais 
vulneráveis, favorecendo a melhor compreensão dos profissio-

nais quanto as atribuições do serviço, possibilitando estreitar vín-
culos entre as famílias das crianças e adolescentes e o Serviço em 
uma perspectiva de garantia de direitos. Aquisições de informa-
ções para melhoria do trabalho socioeducativo, socialização, in-
tegração entre os colaboradores. 

 

 Faça Bonito - Programas de Desenvolvimento Integral – 
PDI (Responsável ONG Vocação)  

Período: de Junho/2020 a Setembro/2020 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e limpeza 
para usuários matriciadas CEDESP. 



 

 

  

Prevenção ao câncer de mama 

Outubro/2020 

Combate à Violência contra Cri-
ança e Adolescente 

Maio/2020 

  

Prevenção/Covid 19 

Período: Março a Dezembro/2020 

Entrega de benefícios eventuais 

Período: Março a Dezem-
bro/2020 

 



 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CIRCO ESCOLA 
ENDEREÇO: Endereço: Rua Aquianés, 13 Jardim São Remo – Bu-
tantã São Paulo/SP CEP: 05360-120 (11) 3766-9400 

circobomjesus@socialbomjesus.org.br 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV – na 
Modalidade Circo Escola utiliza o Circo e as diferentes linguagens 
artísticas como instrumentos pedagógicos para estimular o de-
senvolvimento de habilidades e competências contribuindo para 
a ampliação do universo informacional, cultural, artístico e recre-
ativo, atendendo às necessidades e interesses dos usuários e res-
peitando o direito ao convívio e o exercício de escolhas. Visa, por-
tanto, o enfrentamento do risco e da vulnerabilidade social com 
ênfase na dimensão relacional, o fortalecimento dos vínculos fa-
miliares e a participação na vida pública da comunidade. O Circo 
Escola tem em seu DNA a atuação coletiva, onde usuários (crian-
ças e adolescentes) e técnicos especializados juntos realizam algo 
(número, esquete, espetáculo, texto, vídeo, coreografia, entre 
outros. 

PÚBLICO ALVO 
Crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 06 a 17 anos e 
11 meses que se encontram nas seguintes situações: 

 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda; 

 Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura 
de vínculos, desfiliação, solidão, apartação, exclusão, 
abandono; 

 Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal; 
 Com vivência de violência e, ou negligência; 
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 
(dois) anos; 

 Em situação de acolhimento; 
 Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em 
meio aberto, 

 Egressos ou vinculados a um programa de combate a vio-
lência, abuso e/ou exploração sexual; 

 Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA; 

 Em situação de rua; 
 Em situação de vulnerabilidade em consequência de defi-
ciências. 

Oferta proteção social preventiva de situações de risco e vulne-
rabilidade, organizada em grupos heterogêneos a partir de inte-
resses, demandas e potencialidades dos usuários, de modo a ga-
rantir aquisições progressivas por meio do desenvolvimento de 
competências, propiciando vivências para o alcance da autono-
mia, do protagonismo e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários. 



 

 

CAPACIDADE 300 usuários 

INFRAESTRUTURA 
O Circo Escola dispõe de 01 sala de atendimento individualizado, 
01 sala de acolhimento/ recepção, 01 sala de Gestão e Técnica, 
05 salas de atividades específica e socioeducativas, 01 sala de in-
formática, 01 sala de multiuso, 04 instalações sanitárias adequa-
das (Masculino e Feminino), 01 Cozinha, 01 despensa de ali-
mento, 01 refeitório (Compartilhado CEDESP), 01 almoxarifado: 
limpeza, 01 almoxarifado: material pedagógico e material espor-
tivo, 01 quadra, 01 circo (lona, picadeiro, arquibancada e apare-
lhos/equipamentos), 02 playgrounds, espaço aberto para ativida-
des ao ar livre, 01 portaria de acesso. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Gerente de Serviço, 01 Técnico Assistente Social, 02 Técnicos 
Especializados, 05 Técnicos Especializados I, 01 Auxiliar Adminis-
trativo, 02 Cozinheiros, 06 Agentes Operacionais. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Butantã e Rio Pequeno. 

 

 

 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
014/SMADS/2015 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 

 
Baile de carnaval 

Fevereiro/2020 



 

 

 

Baile de carnaval 

Fevereiro/2020 

 
Teatro e Contação de Histórias 

Janeiro/2020 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

 
Férias divertidas 

Atividades externas: Céu Uirapuru e Sesc Interlagos 

Janeiro/2020 

  
Jogos de tabuleiro 

Janeiro/2020 

Brinquedo divertido 

Janeiro/2020 

 

Jogos 

Janeiro/2020 



 

 

 
Piquenique no Circo 

Fevereiro/2020 

 
Piquenique na USP 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 

atividades recreativas, esportivas, artesanais, artística, cultural, 
mobilização para cidadania, preservação do meio ambiente, res-
gate de brincadeiras antigas, campeonatos, socialização, integra-
ção. Desenvolver ações que possibilitem o desenvolvimento de 
potencialidades. Oportunidade de crescimento individual e so-
cial, respeito as diferenças e igualdades, inclusão em políticas pú-
blicas. 

 

 

Musicalização 

Fevereiro/2020 

 

 



 

 

 
Artes 

Março/2020 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e kits de ma-
teriais pedagógicos para as famílias matriciadas no Circo Escola 
Butantã 

 
Entrega de benefícios eventuais 

Março/2020 

  

Confecção da boneca Abayomi 

Janeiro/2020 

 

Artes 

Março/2020 

 



 

 

ENCONTRO COM AS FAMILIAS 
Fortalecimento de vínculos, atividades de grupo de convívio. 

 
Reunião socioeducativa com as famílias 

Fevereiro/2020

 



 

 

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS -  SEIVA DA VIDA 
ENDEREÇO: Avenida Guarapiranga, 2550 – Guarapiranga – São 
Paulo/SP 

CEP: 04909-025 (11) 5518 0055 

seivadavida@socialbomjesus.org.br 

 

O Núcleo de Convivência de Idosos é um serviço de proteção so-
cial, convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com 
idade igual ou superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade 
e risco pessoal e social. Oferece atividades socioeducativas pla-
nejadas, baseadas nas necessidades, interesses e motivações dos 
idosos, conduzindo na construção e reconstrução de suas histó-
rias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. 

PUBLICO ALVO 
Idosos com idade igual ou superior a 60 anos. 

CAPACIDADE 
100 Idosos sendo 60 para atividades de convivência e 40 para vi-
sitas domiciliares. 

INFRAESTRUTURA 
O NCI Seiva da Vida possui 01 sala de atividade, 01 sala para aten-
dimento individual, 01 sala de equipe técnica, 05 instalações sa-
nitárias sendo um acessível, 01 rampa de acesso com corrimão, 
01 cozinha, 02 despensas e 02 áreas externas para atividades. 

RECURSOS HUMANOS 
O NCI possui 05 colaboradores sendo 01 Gerente de Serviço, 01 
Técnico Assistente Social, 01 Técnico Psicólogo, 01 Agente Ope-
racional e 01 Cozinheira. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim São Luís. 

TERMO DE CONVÊNIO 
026/SMADS/2018 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos espaços/acervos de artes promovendo conhe-
cimentos e experimentações. 
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Dança das saias rodadas 

Março/2020 

ATIVIDADES DE LAZER 
Atividade artístico, cultural, convívio social. Valorização da iden-
tidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local 
na relação com a diversidade das culturas favorecendo lazer e en-
tretenimento. 

Baile com as famílias, baile de carnaval e aniversariantes. 

  
Baile de carnaval 

Fevereiro/2020 

Festa dos aniversariantes 

Março/2020 

 
Baile com as famílias 

Março/2020 



 

 

ATIVIDADE FÍSICA REMOTA E PRESENCIAL 
Durante as atividades físicas, são realizados alongamentos e 
exercícios que trabalham os diferentes tipos de músculos do 
corpo para fortalecer e ajudar no equilíbrio dos idosos. 

  

Atividade física presencial 

Fevereiro/2020 

Atividade física re-
mota 

Julho/2020 

 

ATIVIDADE DE DANÇA 
A atividade de dança Afromix oferece atividades com movimen-
tos da Capoeira, a mesma tem o objetivo de melhorar o desem-
penho dos movimentos locomotor, estimular a coordenação mo-
tora, integração e socialização.  

  
Atividade presencial de dança 

Afromix 

Fevereiro/2020 

Atividade remota de dança 
Afromix 

Maio/2020 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, fortalecimento de vínculos, desenvolvi-
mento de ações de convivência grupal, hábitos saudáveis, quali-
dade de vida, conhecimentos e experimentações, direitos sociais, 
artesanais, artística, cultural. 



 

 

   
Bate papo virtual 

Julho/2020 

Artesanato 

Abril/2020 

Musicalização 

Agosto/2020 

  
Incentivo à leitura 

Março/2020 

Roda de conversa 

Março/2020 

 
Atividade Intergeracional - Fevereiro/2020 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. 

Entrega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e limpeza 
para as famílias matriciadas no NCI Seiva da Vida. 

   

Entrega de benefícios eventuais -Março a Dezembro/2020 
 



 

 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMILIA SASF JARDIM ÂNGELA I 
ENDEREÇO: RUA Nicolau Bourboni, 215 – Jd. Vera Cruz São 
Paulo/SP CEP 04963-010  

Fone:(11) 5833 3197 

e-mail: sasf1@socialbomjesus.org.br  

 

O Serviço de Assistência Social à Família (SASF) tem o objetivo de 
fortalecer a função protetiva da família, facilitando o acesso à 
rede socioassistencial. 

O serviço desenvolve proteção social básica no domicílio junto a 
famílias em situação risco e de vulnerabilidade social, com idosos 
e pessoas com deficiência. Prevê a convivência e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações socioe-
ducativas que visam: o acesso à rede socioassistencial, a garantia 
de direitos, o desenvolvimento de potencialidades, a participa-
ção e ganho de autonomia, por meio de ações de caráter preven-
tivo, protetivo e proativo, às situações de risco, exclusão e isola-
mento dos grupos familiares. 

O trabalho social desenvolvido pelo SASF é embasado nos seguin-
tes eixos norteadores: atividades individualizadas, reuniões soci-
oeducativas, reuniões de convivência, visitas domiciliares, ofici-
nas socioeducativas com as famílias dos usuários do Serviço e a 
busca do fortalecimento de vínculos o que significava também 

garantir espaços participativos na tomada de decisão e fomentá-
los com estratégias socioeducativas. 

PÚBLICO ALVO 
 Famílias e/ou pessoas beneficiárias de programas de trans-
ferência de renda (PTR) e benefícios assistenciais; 

 Pessoa idosa e pessoa com deficiência que vivenciam situ-
ação de vulnerabilidade e risco social, beneficiários do Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC); 

 Famílias e/ou pessoas com precário ou nulo acesso aos ser-
viços públicos, fragilização de vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabili-
dade e risco social. 
 

CAPACIDADE 1.000 famílias. 

INFRAESTRUTURA 
O SASF dispõe de 01 recepção, 01 salão grande para eventos e 
oficinas com 03 instalações sanitárias sendo 01 acessível, 01 sala 
da gerência, 01 sala para atendimento individual, 01 despensa, 
01 cozinha, 01 sala dos Orientadores com 02 duas instalações sa-
nitárias, 01 sala para os técnicos com 01 instalação sanitária. 
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RECURSOS HUMANOS 
O SASF possui 16 funcionários sendo 01 Gerente de Serviço, 04 
técnicos (02 Assistente Sociais, 01 Pedagogo e 01 Psicólogo), 08 
Orientadores Socioeducativos, 02 Agentes Operacionais além de 
03 oficineiros que são prestadores de serviços. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim Ângela atendendo famílias residentes nos bair-
ros do Jardim Vera Cruz I, Jardim Vera Cruz II, Jardim Horizonte, 
Azul, Jardim Capela, Jardim Bandeirantes, Vila Calu, Jardim Bana-
nal, Jardim Cerejeiras, Ocupação Canaã. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
075/SMADS/2016 

 
 

ATIVIDADES DE LAZER 
Valorização da identidade cultural, modos de vida, saberes e fa-
zeres da cultura local na relação com a diversidade das culturas 
favorecendo lazer e entretenimento. 

 

 
Aniversariantes 

Fevereiro/2020 

ATIVIDADES EM REDE 
Mobilização e fortalecimento das redes de apoio, articulação no 
território. Ações conjuntas com outras políticas públicas. 



 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, reuniões socioeducativas com as famílias for-
talecimento de vínculos, desenvolvimento de ações de convivên-
cia grupal, qualidade de vida, direitos sociais, atividades artesa-
nais, artística, cultural, mobilização para cidadania, preservação 
do meio ambiente, socialização, integração. Desenvolver ações 
que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades. Oportu-
nidade de crescimento individual e social, respeito as diferenças 
e igualdades, inclusão em políticas públicas. 

  
Reunião de famílias 

Fevereiro/2020 

Reunião de famílias 

Janeiro/2020 

OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA REMOTAS  
E PRESENCIAIS 

Atividades de convivência grupal, socialização, integração, de-
senvolvimento das potencialidades. 

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de contribuir 
para melhoria da qualidade de vida da comunidade, assim pro-
porcionando a autonomia e valorização humana. 

 
Confeitaria e artesanato 

Agosto/2020 

 



 

 

  
Artesanato 

Janeiro/2020 

Manicure 

Julho/2020 

 
Artesanatos diversos 

Ano de 2020 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. 

Entrega de cestas básicas, kits de materiais de higiene para as fa-
mílias matriciadas no SASF Jardim Ângela I. 

 
Entrega de benefícios eventuais 

Junho/2020 

 
Entrega de máscaras 

Período: Março a Dezembro/2020 



 

 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMILIA SASF JARDIM ANGELA II 
ENDEREÇO: Avenida Taquandava, 17 - Cidade Ipava São Paulo/SP 

CEP: 04950-000 

Fone: (11) 3831 0481 

e-mail: sasf2@socialbomjesus.org.br  

 

O Serviço de Assistência Social à Família (SASF) tem o objetivo de 
fortalecer a função protetiva da família, facilitando o acesso à 
rede socioassistencial. 

O serviço desenvolve proteção social básica no domicílio junto a 
famílias em situação risco e de vulnerabilidade social, com idosos 
e pessoas com deficiência. Prevê a convivência e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações socioe-
ducativas que visam: o acesso à rede socioassistencial, a garantia 
de direitos, o desenvolvimento de potencialidades, a participa-
ção e ganho de autonomia, por meio de ações de caráter preven-
tivo, protetivo e proativo, às situações de risco, exclusão e isola-
mento dos grupos familiares. 

O trabalho social desenvolvido pelo SASF é embasado nos seguin-
tes eixos norteadores: atividades individualizadas, reuniões soci-
oeducativas, reuniões de convivência, visitas domiciliares, ofici-
nas socioeducativas com as famílias dos usuários do Serviço e a 
busca do fortalecimento de vínculos o que significava também 

garantir espaços participativos na tomada de decisão e fomentá-
los com estratégias socioeducativas. 

PÚBLICO ALVO 
 Famílias e/ou pessoas beneficiárias de programas de trans-
ferência de renda (PTR) e benefícios assistenciais; 

 Pessoa idosa e pessoa com deficiência que vivenciam situ-
ação de vulnerabilidade e risco social, beneficiários do Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC); 

 Famílias e/ou pessoas com precário ou nulo acesso aos ser-
viços públicos, fragilização de vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabili-
dade e risco social. 
 

CAPACIDADE 1000 famílias. 

INFRAESTRUTURA 
O Serviço dispõe de 01 recepção, 01 sala da gerência, 01 sala para 
atendimento individual, 01 sala de apoio técnico, 01 sala para ati-
vidades, 01 despensa, 01 cozinha, instalações sanitárias, 01 es-
paço lúdico. 

RECURSOS HUMANOS 
O SASF possui 16 funcionários sendo 01 Gerente de Serviço, 04 
técnicos (02 Assistente Sociais, 01 Pedagogo e 01 Psicólogo),08 
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Orientadores Socioeducativos, 02 Agentes Operacionais além de 
02 oficineiros que são prestadores de serviços. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim Ângela atendendo famílias residentes nos bair-
ros do Vila Gilda, Cidade Ipava, Parque do Lago, Chácara Santana 
e Jardim Aracati. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
108/SMADS/2021 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio so-cial. Ampliação do universo informacional e cultural, 
ofertar acesso aos es-paços/acervos de artes promovendo co-
nhecimentos e experimentações. 

 
Baile de carnaval 
Fevereiro/2020 

 
Museu Leonardo Da Vinci 

Janeiro/2020 



 

 

ATIVIDADES DE LAZER 
Valorização da identidade cultural, modos de vida, saberes e fa-
zeres da cultura local na relação com a diversidade das culturas 
favorecendo lazer e entretenimento. 

 

 

Passeio com as famílias 

Fevereiro/2020 

 

 

 

ATIVIDADES EM REDE 
Mobilização e fortalecimento das redes de apoio, articulação no 
território. Ações conjuntas com outras políticas públicas 

 

 

 

Discussão de casos 

Setembro/2020 

 

 

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Grupos de convívio, reuniões socioeducativas com as famílias for-
talecimento de vínculos, desenvolvimento de ações de convivên-
cia grupal, qualidade de vida, direitos sociais, atividades artesa-
nais, artística, cultural, mobilização para cidadania, preservação 
do meio ambiente, socialização, integração. Desenvolver ações 
que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades. Oportu-
nidade de crescimento individual e social, respeito as diferenças 
e igualdades, inclusão em políticas públicas. 

  
Reunião de famílias 

Janeiro/2020 

Reunião de famílias 

Fevereiro/2020 

 

 

 

 



 

 

 
Palestra para as famílias 

Fevereiro/2020 

 
Artesanato 

Março a Dezembro/2020 

OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA PRESENCIAIS  
E REMOTAS 

Atividades de convivência grupal, socialização, integração, de-
senvolvimento das potencialidades. 

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de contribuir 
para melhoria da qualidade de vida da comunidade, assim pro-
porcionando a autonomia e valorização humana. 

 
Oficinas de artesanato 

Período: Março a Dezembro/2020 

  



 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 
Ações conjuntas para o enfrentamento a pandemia COVID 19. En-
trega de cestas básicas, kits de materiais de higiene e limpeza 
para as famílias matriciadas no SASF II. 

 
Entrega de benefícios eventuais 

Período: Março a Dezembro/2020 

CAMPANHAS / AÇÕES NO TERRITÓRIO 
Ações de mobilização e conscientização. 

  
Visitas domiciliares 

Durante o ano de 2020 

Campanha #UseMascara 

Junho/2020 

 

 

Participação da comunidade na 
confecção das máscaras 

Maio/2020 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO 
Participação em espaços de formação e reflexão aos profissionais 
da equipe. 

 Programa Criança Feliz 

Maio/2020 

 



 

 

TELECENTRO BOM JESUS 
ENDEREÇO: Travessa Maestro Massaino, 99 X Rua dos Clarins, 
1112 Estancia Tangará São Paulo/SP CEP 04933-170  

Fone: (11) 5831 1746 

e-mail: telecentro@socialbomjesus.org.br  

 

O Telecentro é um espaço que proporciona acesso público e gra-
tuito às tecnologias da informação e comunicação, com compu-
tadores conectados à Internet, disponíveis para múltiplos usos, 
incluindo navegação livre e assistida, cursos e outras atividades 
de promoção do desenvolvimento local em suas diversas dimen-
sões, conforme as diretrizes da Lei Municipal nº 14.668, de 14 de 
janeiro de 2008, que instituiu a Política Municipal de Inclusão Di-
gital do Município de São Paulo, tendo como objetivo fomentar a 
inclusão digital dos cidadãos paulistanos, de forma a possibilitar 
o real exercício da cidadania. 

Promovendo a democratização de acesso à rede mundial de com-
putadores, objetivando prestar apoio, informação e capacitação 
aos usuários das comunidades, em especial as menos favoreci-
das, com ações que promovam habilidades e competências no 
uso da tecnologia digital, bem como permitam o ingresso na so-
ciedade da informação, essencial para o pleno desenvolvimento 
da cidadania. As atividades oferecidas nestas unidades são aber-
tas a qualquer pessoa e são direcionadas ao acesso, capacitação 

e aperfeiçoamento no uso de tecnologia da informação, a reali-
zação de encontros, cursos, seminários e eventos. 

O Social Bom Jesus atua com o Telecentro dentro do espaço físico 
do CCINTER Clube da Turma, serviço que atende 1.020 usuários 
público intergeracional, sendo crianças a partir de 6 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos. São desenvolvidas diversas 
atividades como música, dança, judô, teatro, futsal, corte e cos-
tura, artesanato e atividades de recreação com as crianças, e 
também o serviço CEDESP que atende 160 usuários com cursos 
profissionalizantes de manicure, confeitaria e cuidador de idosos, 
os profissionais destas atividades utilizam o telecentro como fer-
ramenta de interação e socialização entre os usuários, desenvol-
vendo um papel de dimensão social e humana, que vai além da 
tecnologia, trabalhando os usuários e familiares, trocando conhe-
cimento, informação, mensagens, símbolos e assim construindo 
histórias ou resinificando outras. 
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PÚBLICO ALVO 
Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

CAPACIDADE 
16 usuários por vez (número de computadores) 

INFRAESTRUTURA 
01 sala dividida parte administrativa e computadores de acesso. 

RECURSOS HUMANOS 
01 Agente de Inclusão Digital. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
Distrito do Jardim Ângela. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
27/2014-SES-CCCD 

 
  



 

 

ATIVIDADES 
Ações que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades, 
convívio social. Ampliação do universo informacional e cultural, 
inclusão digital. 

 
Ambientes do Telecentro: Portão de acesso, sala dos computa-

dores, sala do Agente de Inclusão Digital 

  
Acesso livre 

Dezembro/2020 

Acesso livre 

Novembro/2020 

 

 

 

 
Pesquisas em sites oficiais 

Janeiro/2020 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 
 
Durante o ano de 2020, na infindável pandemia COVID 19, o Social Bom Jesus realizou aproximadamente 115 mil atendimentos por mês em 

sistema hibrido nos serviços conveniados, oportunizando espaços de convívio, de diálogo, de garantia de direitos e respeito às diversidades. 

 

De acordo com o decreto 59.283 de 16 março de 2020, que declara situação de emergência no município de São Paulo e define medidas para o 

enfrentamento da pandemia decorrente ao Coronavírus, os serviços estiveram em funcionamento de acordo com as portarias da SMADS e SEDS. 

 

 

 

 

 

Paulo Afonso da Silva Lana 

Presidente. 
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