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RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2020 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome: Central de Educação e Atendimento da Criança (CEAC) – Casa da Criança 

Nome fantasia: Casa da Criança 

CNPJ: 00.365.696/0001-50 

Utilidade Pública Municipal: lei nº 2.642/99 

Utilidade Pública Estadual: lei n° 14.445 de 04 de maio de 2011 (Proj. de lei n° 591/10) 

Endereço: Rua da Glória, 45 – Bairro São Luís - CEP 13360-000 – Capivari – SP 

Telefone: (19) 3491-5944 

 

II – FINALIDADE 

A finalidade da Instituição é atuar junto com a comunidade, de forma gratuita, 

orientando - os a enfrentar as situações de vulnerabilidade. Para tanto, utiliza-se de 

ferramentas como: encaminhamento a rede sócio assistencial (saúde, educação, assistência 

social e Conselho Tutelar), atendimento/acompanhamento às crianças/adolescentes e seus 

familiares. 

Através das atividades da Casa da Criança, oferecemos possibilidades de vivenciar 

situações de convívio social; promoção da autonomia e cidadania; fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitário; inclusão digital, por meio das aulas de informática; 

cultural/artística, por meio das aulas de dança e música. 

 

III – USUÁRIOS 

        Usuários atendidos pela instituição no ano de 2020 

1. Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e seus familiares;  

2. Crianças e adolescentes portadores de deficiência e seus familiares. 

3. Moradores do bairro São Luís 

 

V - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020: 

1. Atividades da Instituição 

• Distribuição de café da manhã, almoço e café da tarde (diário). 

• Festa para os aniversariantes do mês (mensal)  

• Comemoração do dia da Páscoa, dia das Mães, Festa Julina, Dia das Crianças, 

Natal 

• Futebol (semanal) - parceria com o Projeto Leãozinho por meio do poder público e 

particular 

• Aula de Informática (duas vezes por semana, em período matutino e vespertino) 

• Oficina de música (semanal) 

• Aula de Reforço Escolar (semanal) 

• Aula de ballet – parceria com escola de dança Yerushalaim (semanal) 

• Grupo de Mães (quinzenal) 

• Grupo de pré – adolescentes e adolescentes (semanal) 

• Grupo de crianças (semanal) 

• Recreação todos os dias no período matutino e vespertino (brincadeiras lúdicas 
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voltadas a regras, respeito mútuo e convívio social)  

• Aula de Muay Thai – parceria com  Góes Team  Academy (semanal) 

• Aulas de Capoeira (duas vezes na semana) 

• Aulas de Karatê – Parceria com a escola Washi-Ki-O. 

 

1.2 - Atividades Realizadas pelo técnico de Psicologia: 

• Atendimento psicológico (individual) com crianças, adolescentes e suas respectivas 

famílias. 

• Coordenação de grupos socioeducativos (Grupo de mulheres e Grupo de Crianças) 

• Visitas domiciliares e visitas escolares; 

• Elaboração de relatórios informativos de acompanhamento psicossocial, destinados 

a Rede de Saúde, Rede de Educação, Conselho Tutelar e/ou Judiciário. 

• Elaboração de projetos para a melhoria da Casa da Criança; 

• Orientação psicossocial com as famílias. 

• Participação das reuniões de equipe. 

• Encaminhamento para o mercado de trabalho (elaboração de currículo) 

 

1.3 - Atividades Realizadas pelo técnico de Serviço Social: 

•  Atendimento individual com crianças, adolescentes e seus familiares e, moradores 

do bairro São Luís; 

•  Encaminhamentos para rede soco assistencial (saúde, assistência social – CRAS e 

CREAS, Conselho Tutelar);  

•  Visitas domiciliares; 

• Reinserção ao mercado de trabalho (elaboração de currículo, contato 

telefônico/envio de e-mail); 

• Lecionar grupo de crianças e pré-adolescentes (matutino e vespertino); 

•  Participação em reunião de equipe; 

•  Elaboração de relatórios dos atendimentos realizados, de acompanhamento de 

casos, atividades mensais aos diretores da Instituição e dos grupos; 

• Elaboração de projetos. 

 

VI – METAS ESTIMATIVAS  

 

• 42 crianças entre 0 e 6 anos de idade 

• 89 crianças e/ou adolescentes de 07 a 17 anos 

• 08 gestantes 

• 61 adultos (grupo de mulheres, atendimento psicológico e social, curso de 

informática). 

 

VII – RECURSOS 

1. Humanos 

1.1. Diretoria e Conselho Fiscal (voluntários) 

• Presidente: Marcos Marroco (Adm. Empresas/Jornalista) 

• 1º Vice-presidente: Carlos Roberto Iaucci ( Representante Comercial) 

• 2º Vice-presidente: Pedro Sergio Bottesini Ramalho  
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• 1º Secretário: Nádia Paes Piazentino (Fisioterapeuta)  

• 2º Secretário: Aparecida de Fátima Cristóforo Iaucci (Comerciante)  

• 1º Tesoureiro: Leonardo Carrara (Empresário) 

• 2º Tesoureiro: Paulo de Tarso Juliani (Comerciante) 

• Conselho Fiscal: Antônio Carlos Rossi, Célia Maria Giacomini Juliani e Carlos Giraldi. 

• Suplentes do Conselho Fiscal: Alex Roberto Iaucci, Vânia Rosatto de Carvalho 

Marrocco, Maria Aparecida Schincariol de Castro Carvalho. 

 

1.2. Funcionários  

• 01 Coordenadora  

• 01 Psicóloga 

• 01 Assistente Social 

• 01 Motorista 

• 01 Cozinheira 

• 01 Instrutor de Informática 

• 02 Monitor para recreação 

 

1.3 Funcionários - Obra 

• 01 Pedreiro 

 

1.4. Voluntariado 

• 01 Instrutor de Teatro  

 

          2. Financeiro  

•  Sócios contribuintes (pessoa física e jurídica) 

•  Doações diversas 

•  Promoções/eventos próprias 

•  Subvenção e auxílio do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA), 

mediante apresentação de projeto. 

•  Subvenção da Prefeitura Municipal de Capivari 

 

 

 VIII – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1. Número de atendidos 

Em conformidade com o estabelecido em seu Estatuto Social, a CEAC funcionou 

regularmente durante todo o exercício de 2020, no horário das 08h às 17h, de segunda a 

sexta-feira, inclusive em período de férias escolares. Foram atendidas cerca de 198 pessoas 

entre crianças, adolescentes e familiares. 

 

2. Alimentação 

Nessa área, foram servidas aproximadamente 33.261 (trinta e três mil e duzentos e 

sessenta e um) refeições no ano de 2020, distribuídas da seguinte maneira: 

- 4.650 cafés da manhã: com um cardápio variando em pão, leite, margarina, bolacha, bolo, 

vitamina, achocolatado; 

- 21.810 almoços: variando em arroz, feijão, carne, macarrão, almôndegas, sardinhas e 
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outros enlatados, frango, ovos, peixe, miúdos, saladas frias e cozidas, legumes, farofas, 

frituras, outras massas e, eventualmente sobremesas de frutas e/ou doces e sucos. 

- 5.800 lanches da tarde: Com pães, margarina, leite, sucos, frutas, iogurte, bolo, vitaminas, 

bolachas e biscoitos diversos. 

 

3. Reunião com pais ou responsáveis 

Foram realizadas diversas reuniões com os pais ou responsáveis pelas crianças e 

adolescentes. 

 

4. Festas especiais 

Proporcionamos para as crianças, festividades em datas comemorativas, com 

distribuição de comes e bebes, apresentações, brincadeiras e brindes: 

• Páscoa (doação de ovos) 

• Dia das Mães (limpeza de pele e maquiagem) 

• Festa Junina - apresentação de dança (quadrilha), comes e bebes típicos da época. 

• Dia dos Pais – (confecção de artesanato) 

• Dia das Crianças (brinquedo inflável, gincana, distribuição de doces, salgados, 

refrigerantes, algodão doce e pipoca). 

• Festa de Natal (brinquedos infláveis para a diversão das crianças/adolescentes, 

distribuição de brinquedos (doação), salgadinhos, pastel, cachorro quente, sorvetes e 

muitas guloseimas). 

 

5.  Aniversariantes 

Comemoramos mensalmente todos os aniversários ocorridos durante o mês, com 

uma festinha, por meio de doação de bolos e refrigerantes, na última sexta feira de cada 

mês, junto com a participação dos familiares, no período matutino e vespertino. Cada 

aniversariante recebe da Instituição um presente. 

 

VIIII. Projeto de apoio socioeducativo em atividades complementares (oficina de 

inclusão digital, reforço escolar, música, artesanato, futebol (masculino e feminino), aula de 

teatro e dança).  

 

6.1. Objetivo do projeto 

Trabalho de apoio socioeducativo de caráter preventivo, em complementação às 

atividades escolares. Visa à realização de atividades complementares na área de 

informática para crianças e adolescentes de famílias carentes, proporcionando o ensino de 

informática nos níveis básico. 

O projeto de música, denominado “Projeto Sibemol”, tem como objetivos específicos 

proporcionar atividades de musicalização para crianças e adolescentes, por meio de aulas 

de percussão, violão e canto.  

O futebol, além de proporcionar atividade física, faz com que as crianças e 

adolescentes desenvolvam uma visão coletiva, além de incentivar os adolescentes a 

participarem de outras atividades da casa, sendo o transporte realizado pela Instituição. 

 

6.1.1. Oficina de inclusão digital: 07 turmas com 10 alunos cada, divididos em 04 turmas no 

período matutino e 03 turmas no período vespertino, com aulas de uma hora e meia. 
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6.1.2.Música: 01 turma com 25 alunos. Atividades de três horas no período matutino. 

6.1.3. Futebol: 05 turmas com 08 alunos cada. Atividades de duas horas em ambos os 

períodos. 

6.1.4 Dança: 02 turmas de Balé com 10 crianças e adolescentes, realizadas às quartas-feiras 

das 18h30 às 19h30 e das 20h às 21h, em academia particular. 

6.1.5 Aula de Muay Thai: 1 adolescente, realizadas às segundas-feiras, terças-feiras, quartas-

feiras e sextas-feiras das 16h30 às 18h30 academia particular. 

6.1.6 Aula de artesanato: 02 turmas c/ 07 alunos cada, realizada as quartas e quintas-feiras    

Das 14h às 16h. 

6.1.7 Aula de Karatê: 02 turmas c/ 17 alunos cada, realizada de Terça-feira Das 13h30min ás 

14h30 min.  

  

 

6.2. Metas 

O Projeto de atividades complementares atendeu uma média de 126 crianças e 

adolescentes com idade entre 04 e 17 anos, oriundas de famílias de baixa renda residentes 

na comunidade do Bairro São Luís. 

A comunidade São Luís estigmatizada como “morro dos macacos” tem uma média 

de 235 famílias, sendo oferecidos atendimentos como: 

• Atendimento Social individual. 

• Atendimento psicossocial. 

• Atendimento Psicológico. 

              

 

Sem mais, 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

______________________                      ______________________________ 

                Marcos Marrocco    Talita Ap. Anegzin 

                Presidente CEAC              Psicóloga CRP:06/130587 

                

 

 

 

 


