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Finalidade Estatutária 
 

As finalidades estatutárias da Fundação são representadas pelas 

seguintes atividades: 

 

a) Manter e executar programas de assistência a pessoas, 

tais como creches, etc; 

b) Atendimento médico, odontológico e treinamento de 

excepcionais, sendo que tais atividades serão realizadas por 

profissionais voluntários através de convênio ou contratação; 

c) Orientação e apoio familiar; 

d) Centros comunitários e de recuperação de viciados; 



 

e) Escolas, cursos profissionalizantes, bolsas de estudos e 

manutenção de convênios firmados com entidades governamentais ou 

não governamentais para a consecução de seus objetivos; 

f)  Promover, manter e executar programas culturais, 

esportivos e de lazer, sendo que tais atividades serão realizadas por 

profissionais voluntários através de convênio ou contratação; 

g)  Manter restaurantes populares para atender as pessoas 

menos assistidas. 

 

É critério da Fundação Comunidade da Graça submeter os 

usuários à uma avaliação sócio econômica com a Assistente Social, a fim 

de garantir que todos sejam atendidos mediante a sua real necessidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistência Social 
Atendimento De Elegibilidade 

 

Para ingressar em alguns programas (Programa Primícias, 

Programa Dorcas, Programa Policlínica, entre outros) é necessário realizar 

avaliação sócio econômica. 

 

Objetivo: 

Garantir atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade 

Social. 

 

Metodologia 



 

 

O atendimento é brevemente agendado, a agenda é aberta toda 

ultima semana do mês para o mês subsequente, acontecendo toda terça - feira 

e quinta – feira, mas conforme necessidade também é aberta a agenda para 

atendimento em outros dias. 

Nos dias do atendimento há sempre uma orientação coletiva 

realizada por profissionais como nutricionistas, Ginecologistas e Assistente 

Social. 

Contribuindo para um melhor acompanhamento da situação de 

vulnerabilidade das famílias atendidas realizamos visitas domiciliares. 

 

Abrangência Territorial: Distrito Aricanduva e usuários atendidos em 

nossos serviços. 

 

Origem E Aplicação Do Recurso Financeiro: 

 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 100% 

Verbas 

Públicas: 0% 

- R$ 35.661,22 - 

 

ATENDIMENTO 2016: 68.547 

 

Programa Primicias 

 

Objetivo Geral 

Prover a alimentação básica de famílias em situação de 

vulnerabilidade e dificuldades financeiras. 

 

Objetivo Específico 

Conceder cesta de alimentos, por tempo pré-determinado às famílias 

necessitadas, acompanhá-las através dos nossos programas, conhecer suas 



 

limitações e habilidades, a fim de promovê-las para que possam se reintegrar e 

se reequilibrar financeiramente. 

  

Origem Do Recurso 

Este programa conta com doação de alimentos por pessoas físicas e 

jurídicas.  

 

Público Alvo: 

 Viúvas a partir de 65 anos, que não possuam família ou que não possam 

contar com ninguém que supra suas necessidades. Que não possuam 

renda própria ou cuja renda seja insuficiente; 

 Famílias carentes em vulnerabilidade social, que estejam passando por 

dificuldades financeiras; 

 Mães solteiras que não contém com renda própria ou auxílio da família 

para prover sua alimentação e de seus filhos; 

 Pessoas com limitações ou problemas de saúde que as impeçam de 

trabalhar, que não possuam família ou cuja renda familiar seja 

insuficiente para mantê-la, que não contém com benefícios sociais ou 

cujo benefício não supra suas necessidades. 

 

 

                         



 

 

 

Campanha da Solidariedade: Evento que acontece todo primeiro 

sábado do mês de dezembro, uma parceria com o grupo da Rotary Clube, com 

o objetivo de arrecadação de alimentos para ajudar às organizações na luta do 

combate a fome. 

 

Objetivo: Destacar a importância da ação coletiva na criação de 

praticas em beneficio dos menos favorecidos. 

 

   

 

 

 

 

Publico Alvo Arrecadação Atendidos 

Usuários do Primícias 500 kg 60 famílias 

 

Visitas Domiciliares; É um instrumento de intervenção fundamental 

utilizado para atender com amplitude, integridade e humanização, atingindo 

resultados satisfatórios e objetivos das demandas do usuário.  



 

No ano de 2016 foram realizadas aproximadamente 28 visitas 

domiciliares, para uma avaliação sócio econômica ou casos de extrema 

pobreza, necessitando de uma articulação imediata. 

 

Objetivos 

Compreender situações relatadas pelo usuário acerca das questões 

sociais vivenciadas, proporcionando melhor visão e articulação. 

 

 

    

 

 

Capacidade Anual De Atendimento: 14.511 

 

Atendimento 2016: 13.528 

 Recursos Humanos:  
 

- 1 Assistente Social para avaliação sócio econômica e um grupo de 

voluntários para a execução do programa. 

 



 

RECURSOS HUMANOS 

Profissão Quantidade 

Carga Horária 

Semanal de cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Assistente Social 01 30 horas CLT 

Auxiliar Geral 21 4 horas Voluntário 

 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Pessoa Jurídica: 0% Pessoa Física: 100% Verbas Públicas: 0% 

- R$ 53.491,83 - 

 

Abrangência Territorial 

A população usuária atendida pelo programa será composta por 

famílias residentes nos setores censitários de alta e muito alta vulnerabilidade 

Social segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de São 

Paulo 

Serão prioritariamente atendidas as famílias usuárias dos Serviços 

de Assistência Social a Família e Proteção básica no domicilio SASF I e II, nos 

Centros de Educação Infantis Espaço da Comunidade I, II, III e IV e CEI Cidade 

A. E. Carvalho II, Centro de Acolhida especial para mulheres vitimas de 

violência Doméstica e famílias atendidas nos demais programas da Fundação, 

a fim de facilitar o acesso e o acompanhamento das mesmas. 

 

 

 

Critérios Para Atendimento 

Serão atendidas as famílias cadastradas em um dos nossos 

programas. 

As famílias interessadas deverão agendar entrevista com assistente 

social que fará avaliação sócio econômica. No dia da entrevista deverão 



 

comparecer, portando RG, CPF, CTPS, comprovante de endereço, 

comprovante de despesas e comprovante de renda e ou benefícios sociais 

(caso tenha). 

As famílias deverão participar das atividades propostas pelo 

Programa em que está inserida, apresentando-se nas reuniões de forma 

frequente e ativa. 

Serão fornecidas 6 (seis) cestas básicas num período de 1(um) ano, 

com possibilidade de prorrogação após avaliação social. Após atingir essa cota 

novas famílias deverão ser atendidas. 

No caso das viúvas o período poderá ser estendido, de acordo com 

a necessidade. 

 

Metodologia/Avaliação 

As famílias interessadas deverão comparecer em entrevista pré-

agendada com Assistente Social, portando a documentação necessária, a fim 

de realizar avaliação sócio econômica. Caberá à profissional comprovar a 

necessidade e verificar se a família terá direito ao benefício de acordo com os 

critérios para o atendimento. A equipe social contará com apoio de voluntários 

e estagiários para realização das visitas domiciliares. 

 

Programa Pão Da Vida 
Objetivo Geral 

Enriquecer emocional e orienta-lós em seus direitos os participantes 

do Projeto Primícias, oferecendo lhes mais do que apenas o alimento para o 

corpo, mas sobre tudo informações gerais para a vida. Equipes de duas ou três 

voluntárias para realizar reflexão. 

A reflexão acontece no mesmo dia da retirada da cesta básica 

Público Alvo 

As Famílias atendidas no programa Primícias, o acesso é aberto não 

havendo condicionalidade para receber a cesta básica.  

Capacidade Anual De Atendimento: 1.500 



 

Atendimento 2016: 1.035 

“No decorrer do ano os usuários tem relatado o quanto estes 

encontros têm fortalecido a sua vida espiritual e familiar” (SIC). 

 

Temas Temas Temas Temas 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

 

“Limpando o 

coração” 

 

 

“O mais 

importante“ 

(o material não é 

o mais 

importante) 

 

“ Vai valer a 

pena” 

 

“O Pão da Vida“ 

 

Recursos Humanos 

 

RECURSOS HUMANOS 

Profissão 
Quantidad

e 

Carga Horária Semanal 

de cada profissional 
Vínculo com a entidade 

Auxiliar 

Geral 05 3 horas Voluntário 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Pessoa Jurídica: 0% Pessoa Física: 100% Verbas Públicas: 0% 

- R$ 8.915,31 - 

 

 

 

 

Metodologia/Avaliação 

Toda semana é abordado um tema, tema levantado pelos próprios 

participantes e considerando a necessidade. 



 

Click Compaixão 
Visão Geral do Evento 

Fotografar é congelar o momento é travar um instante, é segurar o 

tempo é tornar tudo importante, cada detalhe se mostra, cada cor se revela, 

nada se deixa passar, nada é irrelevante. É observar o segundo pela forma 

mais bela é ter nas mãos o tempo. Tão fascinante quanto o poder é poder 

fotografar e oferecer acesso aqueles sem acesso.  

 

O Click comPaixão é isso!  É um movimento de fotógrafos que tem 

em comum a vontade de doar seu tempo e talento para conseguir captar o que 

existe atrás do que se vê com os olhos. É captar um retrato humano através de 

maquinas, e da alma por meio de ações e caráter. 

 

O dia 12 de outubro é o dia do Click! É o dia de “clikar com paixão” a 

realidade Das crianças e suas famílias da atendidas em nossa organização 

Fundação Comunidade da Graça, Zona Leste de São Paulo e registrar a 

solidariedade e amor de diversos fotógrafos que vão se reunir junto com outros 

profissionais entre maquiadores, cinegrafistas, jornalistas entre outros 

voluntários. 

 

Cada ano esse evento acontece em uma de nossas unidades de 

atendimento com a proposta em atender todo nosso publico. Iniciamos em 

2012 aconteceu no CEI IV  no ano de 2013 aconteceu em CEI V já em 2014 

aconteceu no SASF Formosa, CEI II em 2015 e 2017 atendemos famílias da 

nossa unidade SASF Itaquera. 

 

Objetivo 

Valorizar os usuários de nossos serviços e seus dependentes 

através de uma foto retrato em família com produção e click fotográfico 

profissional, afim registrar quem nunca esteve no foco de lentes profissionais e 

passar, indiretamente, o valor e a beleza de viver em família. 

Recursos Humanos 

 



 

 

RECURSOS HUMANOS 

Profissão 
Quantidad

e 

Carga Horária Semanal 

de cada profissional 
Vínculo com a entidade 

Fotógrafo 03 4 horas Voluntário 

Auxiliar 

Geral 32 

 

                4 horas Voluntário 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Pessoa Jurídica: 0% Pessoa Física: 100% Verbas Públicas: 0% 

- R$ 8.915,31 - 

 

Atendimento 2016: 894 

 

Serviço De Assistência Social Á Família E Proteção Básica No 
Domicilio–Sasf Espaço Da Comunidade I E Ii. – Programa Com 
Inicio Em 01/05/2011 
 

Objetivo 

Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo agravos que 

possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais e desenvolver 

ações junto a idosos e pessoas com deficiência, dada a necessidade de 

prevenir confinamento e o isolamento, por meio da proteção social no domicilio. 

 

Objetivo Específico 

 

 Acompanhar e monitorar famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda, especialmente as que não 

cumprem condicionalidades, e as famílias beneficiárias de Benefício de 

Prestação Continuada / BPC;  



 

 Identificar demandas de famílias e pessoas para o acesso 

a benefícios, programas de transferência de renda e inserção na rede de 

proteção social;  

 Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de 

vínculos familiares e sociais;  

 Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades 

e potencialidades, estímulo à participação cidadã e construção de 

contextos inclusivos;  

 Promover aquisições sociais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia de seus membros na comunidade;  

 Identificar, apoiar e acompanhar indivíduos e/ou famílias 

com pessoas com deficiência ou idosos, na perspectiva de prevenir 

confinamento e abrigamento institucional;  

 Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e 

necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas, 

buscando a desconstrução de mitos e preconceitos; 

 Fomentar projetos de inclusão produtiva e de 

desenvolvimento local. 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

Serviço é conveniado com Prefeitura de São Paulo através da 

Secretária Municipal de Assistência Desenvolvimento Social. 

 

Sasf I 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 19,75% 

Verbas 

Públicas: 80,25% 

- R$ 

206.985,51 

R$ 

840.783,47 

TOTAL: R$ 1.047.768,98 

 

      

Sasf II 



 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa Jurídica: 0% Pessoa Física: 19,64% Verbas Públicas: 

80,36% 

- R$ 190.872,46 R$ 781.159,78 

TOTAL: R$ 972.032,24 

 

 

Infraestrutura: Anexo 

 

Publico Alvo 

Famílias e/ou pessoas beneficiárias de programas de transferência 

de renda (PTR), benefícios assistenciais, e/ou que vivenciem situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

Capacidade Anual De Atendimento 

SASF I: 45.000 (1.000 Famílias) 

SASF II: 45.000 (1.000 Famílias) 

Atendimento 2016 

SASF I: 23.860 

SASF II: 29.787 

Recursos Humanos 

SASF I 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 

Carga 

Horária 

Semanal 

de cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Agente Operacional 03 40 horas CLT 

Auxiliar Administrativo 01 40 horas CLT 

Gerente de Serviços Sociais 01 40 horas CLT 

Orientador Socioeducativo 08 40 horas CLT 

Técnica/Assistente Social 02 40 horas CLT 



 

Técnica/ Pedagoga 01 40 horas CLT 

Técnica/ Psicóloga 01 40 horas CLT 

 

SASF II 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 

Carga 

Horária 

Semanal 

de cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Agente Operacional 03 40 horas CLT 

Auxiliar Administrativo 01 40 horas CLT 

Gerente de Serviços Sociais 01 40 horas CLT 

Orientador Socioeducativo 08 40 horas CLT 

Técnica/Assistente Social 02 40 horas CLT 

Técnica/ Psicóloga 01 40 horas CLT 

Confeiteira 01 04 horas Voluntário 

 

Abrangência Territorial 

A população usuária atendida pelo programa é composta por 

famílias residentes nos setores censitários de alta e muito alta vulnerabilidade 

Social segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de São 

Paulo, sendo: 

SASF I – Sub Distrito Aricanduva/Formosa – contemplando Jd. 

Santo Eduardo, Haia do Carrão, Vila Antonieta, Jardim Tango, V. Nova Iorque, 

Vila Rica, Vila Sara, Jd. Caguaçu, Pq. Santo Antonio, Jd. Vila Formosa. 

Abrangendo a região de Vila Formosa: Vila Guarani (Colina), Vila Cruzeiro, 

Capão do Embira, Vila Matias. 

 

 

 

SASF II- Sub Distrito Itaquera – contemplando Cidade A.E.Carvalho, 

Jd. Adelaide, Jd. Itapemirim, Favela Caetetu, Jd. Aurora, Conj Hab. Goiti, 



 

Favela Zorrilho, Vila Cleide, Vila Campanalla, Conj. Hab. A.E.Carvalho, Conj. 

Hab. Alamandas e Jd. Brasil. 

 

Metodologia 

A metodologia de trabalho com famílias, idosos e pessoas com 

deficiência será desenvolvida de forma participativa, atingindo as necessidades 

especificas contemplando seus capitais humanos, social e produtivo na 

perspectiva da prevenção de confinamento e abrigamento institucional na 

promoção de direitos e deveres, na fomentação de inclusão de pessoas com 

necessidades especiais, na inclusão produtiva e no desenvolvimento local. 

 

Este programa será baseado em 5 dimensões: acolhida e escuta, 

realização de visitas domiciliares, orientação individual/grupal/familiar, orientação 

e encaminhamento e estratégia. 

 

Monitoramento E Avaliação 

Será realizado de forma participativa e colaborativa com todos os 

atores, permeando toda a execução do programa. Dar-se-á através de grupos 

focais, questionários, entrevistas individuais e grupais. 

 

Como parte da avaliação e monitoramento, realizar-se á reuniões 

mensais com a equipe: SASF, CRAS e SAS. 

 

As dimensões de Acompanhamento e indicadores serão levantadas 

no decorrer do trabalho. 

 

Com este trabalho espera-se alcançar os seguintes resultados. 

a) Impacto das ações – acesso a serviços públicos, trabalho e 

renda, acesso ao conhecimento, lazer, sociabilidade e participação 

social e elevação da autoestima. 

b) Receptividade às ações – opinião dos usuários. 



 

c) Organização e processos de trabalho – atividades 

oferecidas, frequência às atividades, encaminhamentos feitos, 

rendimento do trabalho. 

d) Abrangência das ações – inscrições e desligamento. 

 

Serviço Centro De Acolhida Especial Para Mulheres Vítimas De 
Violência - Espaço Da Comunidade 

 

Objetivo Geral 

Atender mulheres em situação de risco de morte por decorrência da 

violência doméstica, bem como seus filhos menores, assegurando sua 

integridade física e moral, fortalecendo a auto estima, proporcionando que 

sejam amparadas em seus direitos, contribuindo para sua reestruturação e 

continuidade  de suas vidas e lares. 

 

Trata-se de um local seguro e sigiloso no qual usuárias recebem 

suprimento para suas necessidades básicas, além de receber gratuitamente 

atendimento psicológico, médico e social, de acordo com as suas 

necessidades. O prazo de permanência será de 180 dias, podendo este prazo 

ser diminuído ou estendido conforme a situação de reestruturação da usuária e 

seus(as) filhos(as. 

 

Origem E Aplicação Do Recurso Financeiro: 

Serviço é conveniado com Prefeitura de São Paulo através da 

Secretária Municipal de Assistência Desenvolvimento Social. 

 

Casa Abrigo 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 21,45% 

Verbas 

Públicas: 78,55% 

- R$ 

147.612,92 

R$ 

540.605,09 



 

TOTAL: R$ 688.218,01 

Infraestrutura: Anexo 

Público Alvo: 

Mulheres em situação de violência com seus/suas filhos (as) 

menores. 

Atendimento 2016: 11.786 (20 Pessoas) 

Recursos Humanos: 

 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 

Carga 

Horária 

Semanal de 

cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Agente Operacional 03 12/36 horas CLT 

Cozinheira 01 40 horas CLT 

Gerente de Serviços 01 40 horas CLT 

Orientador Socioeducativo 03 12/36 horas CLT 

Técnica/Assistente Social 01 12/36 horas CLT 

Psicóloga 01 04 horas Voluntário 

     

Abrangência Territorial: 

Prioritariamente o Município de São Paulo, podendo haver algumas 

exceções para o atendimento de mulheres moradoras de Municipios vizinhos. 

Forma De Acesso: 

As mulheres chegam até o programa através de encaminhamentos 

realizados pela rede de serviços do Municipio: Delegacia de Defesa da Mulher, 

Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher, Centro de Referência da 

Assistencia Social  ou por determinação Judicial. 

 

 

 



 

 

Monitoramento e Avaliação: 

 

O monitoramento e avaliação se dá através das reuniões 

sistématicas da equipe na avaliação das ações e atividades desenvolvidas 

tendo como indicativo os objetivos e metodologia da proposta contendo: 

  Avaliação com as usuárias; 

  Relatório mensal de atividades; 

 Reunião de Supervisão Técnica da SAS; 

 Avaliação final entre Equipe do Centro de Acolhida, 

Fundação. CRAS e SAS Regional, Aricanduva/Formosa/Carrão. 

 

Programa Dorcas/ Comunarte 

O Programa Dorcas é um bazar permanente que recebe qualquer 

tipo de doação de roupas, objetos, acessórios e utensílios novos ou usados, 

para serem vendidos e/ou doados aos usuários da Fundação Comunidade da 

Graça. Toda a renda obtida com as atividades do bazar é revertida para os 

programas assistenciais da organização. É uma verdadeira via de mão dupla, 

porque além de estar ajudando os assistidos pela entidade, o Bazar atua junto 

à comunidade local de baixa renda que tem a oportunidade de comprar 

produtos por um preço acessível. 

A grande força e qualidade do programa é o trabalho de seus 

voluntários, são eles quem estimulam as doações, fazem a triagem, separam 

os produtos em categorias, avaliam o preço das mercadorias e vendem. É tudo 

muito organizado, como em uma loja. Também são executados os bazares 

itinerantes, onde são beneficiados um maior número de pessoas em situação 

de vulnerabilidade. 

Objetivo 

O Programa Comunarte tem como proposta proporcionar as 

mulheres o incentivo à autonomia econômica, partindo da ideia de que a 



 

liberação do potencial produtivo da mulher é uma das condições essenciais 

para sua emancipação, este projeto visa à promoção de capacitação 

profissional para mulheres a partir de 18 anos na área do artesanato. 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

 

Programa Dorcas/ Comunarte 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 100% 

Verbas 

Públicas: % 

- R$ 17.830,61 - 

 

Atendimento 2016: 64.509 

 

Infraestrutura: Anexo 

  

Publico Alvo: Mulheres A Partir De 18 Anos. 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 
Carga Horária Semanal 

de cada profissional 
Vínculo com a entidade 

Auxiliar Geral 08 03 horas Voluntário 

 

Abrangência 

Serão preferencialmente atendidas mulheres já inseridas em nossos 

programas sociais. 

 

Metodologia 

As beneficiárias receberão apostilas com conteúdos teóricos para 

acompanhar as explicações, discussão sobre o assunto em pauta e 

desenvolverão a prática.  



 

Durante a capacitação acontecerá visitas a feiras de artesanatos 

para as mulheres observarem e conhecerem profissionais que já atuam, 

produzindo e vendendo seus próprios produtos. Esse método é frequentemente 

utilizado em escolas, universidades, para qualquer forma de aprendizado, e 

sempre obtendo sucesso em grande porcentagem da população atingida, 

assim acreditamos no bom resultado. 

Será utilizada lista de presença, com exigência de 75% de 

frequência para o recebimento do certificado. 

Etapas De Execução 

O trabalho consiste em encontros semanais durante três meses, 

totalizando 26 encontros de três horas para cada turma, aplicando a teoria e a 

prática durante os encontros, serão distribuídas 15 pessoas por curso. 

O projeto terá duas capacitações: Corte / Costura e Patchwork; 

produzindo os seguintes materiais: 

 Jogos Americanos 

 Porta pães 

 Aventais 

 Sacolas  

 Turmas: 

De Segunda a Quinta – feira, das 9:00h às 12:00h. / das 14:00h às 17:00h. 

Serão preferencialmente atendidas mulheres já inseridas em nossos 

programas sociais, previamente matriculadas no período de inscrição divulgado 

através de folders, cartazes e contato pessoal. 

Com a capacitação qualificada dessas mulheres, as mesmas 

poderão ser empreendedoras no próprio negócio ou na formação de uma 

cooperativa que proporcionará benefício a muitas. 

 

 

 



 

Avaliação  

A cada trimestre, serão realizados encontros com as participantes da 

capacitação, para obtermos o feedback das oficinas realizadas. Utilizaremos 

formulários para a avaliação e sugestões.  Outra forma de avaliação será a 

verificação do índice de aproveitamento e inserção no mercado de trabalho. 

Escola De Moda  

O Projeto “Escola de Moda” foi idealizado pelo Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP com o objetivo de 

proporcionar a inclusão social e dar oportunidades no mercado de trabalho à 

população de baixa renda. O projeto tem como alvo a capacitação profissional, 

habilitando um grande contingente de pessoas para o trabalho autônomo ou 

vinculado a empresas e cooperativas, buscando a geração de renda e melhoria 

da qualidade de vida, bem como a promoção da autonomia, socialização, 

trabalho em equipe e autovalorização do indivíduo. Ocorre no endereço Rua 

Salvador do Vale,09 Vila Formosa São Paulo sede da Fundação, 

 

Objetivo geral 

Qualificar pessoas visando proporcionar condições de geração de renda à 

população em situação de vulnerabilidade social, além de estimular a 

socialização e inserção no mercado de trabalho. 

 

Metodologia 

As capacitações acontecem duas vezes na semana para cada 

qualificação com 10 alunos cada turma, no horário matutino e a outra no 

horário vespertino. 

Inscrição e Seleção Dos Candidatos 

Realiza se entrevista com assistente social para avaliação sócio 

econômica. Munidos dos documentos, carteira de identidade; CPF; 

comprovante de endereço com CEP (no ato da inscrição, apresentar 

documento original e 1 cópia simples de cada documento). 

 



 

Avaliação 

O professor aplica avaliação pratica e considerada a frequência 

mínima de 75% se aprovado é realizado Formatura e recebimento do diploma. 

A entidade FCG envia semestralmente prestação de contas e 

relatório de atividades para FUSSESP. 

Público 

Pessoas em vulnerabilidade social acima de 18 anos. 

Origem E Aplicação Do Recurso Financeiro: 

Escola De Moda 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 51,56% 

Verbas 

Públicas: 48,44% 

- R$ 18.343,26 R$ 17.231,62 

 

Atendimento 2016: 694 

 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 

Escola De Moda 

Profissão Quantidade 
Carga horária semanal de 

cada profissional 
Vínculo com a entidade 

Costureira 03 10 horas Prestador de serviços 

 

Polo De Beleza 

Projeto Polo Regional da Escola de Beleza de qualificação 

profissional gratuito na área da beleza que ocorre no endereço Rua Salvador 

do Vale,09 Vila Formosa São Paulo sede da Fundação, desenvolve em 

parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. FUSSESP. 



 

O projeto vem para contribuir para a geração de renda da população 

em situação de vulnerabilidade social, trata da capacitação em quatro 

modalidades. 

Oferecem cursos de Manicure e Pedicure, Maquiador, Depilador e 

Design de Sobrancelhas, e Assistente de Cabeleireiro. Os cursos duram até 

dois meses, e os participantes recebem material didático, uniforme 

proporcionando acesso a novas oportunidades de emprego. Além da 

capacitação profissional, material didático e certificado, os alunos recebem 

camisetas e bolsa auxilio, desde que preenchidos os requisitos necessários.  

Objetivo 

Proporcionar qualificação profissional a população de forma a 

possibilitar as pessoas a atuar no ramo de imagem pessoal, seja como 

empregadores, prestadores de serviço, autônomos e ou proprietários de 

microempresas nas áreas de assistente de cabeleireiro, depilação, desing de 

sobrancelha, manicure e pedicure e maquiado. 

Promover ação social, proporcionando prestação de serviço a 

população em situação de vulnerabilidade social como forma de ampliação da 

qualificação profissional, oportunizando período de experiência e 

aprimoramento as alunos formados. 

Metodologia 

As capacitações acontecem duas vezes na semana para cada 

qualificação com 10 alunos cada turma, assistente de cabeleireiro, maquiagem, 

manicure e pedicure e depilação e design de sobrancelha. Apenas o curso de 

assistente de cabeleireiro possui duas turmas com 10 alunos cada, uma turma 

é no horário matutino e a outra no horário vespertino. 

Inscrição E Seleção Dos Candidatos 

Realiza se entrevista com assistente social para avaliação sócio 

econômica. Munidos dos documentos, carteira de identidade; CPF; 

comprovante de endereço com CEP (no ato da inscrição, apresentar 

documento original e 1 cópia simples de cada documento). 

 



 

Avaliação 

O professor aplica avaliação teórica e pratica e considerada a 

frequência mínima de 75% se aprovado é realizado Formatura e recebimento 

do diploma. 

A entidade FCG envia semestralmente prestação de contas e 

relatório de atividades para FUSSESP. 

Publico 

Mulheres em vulnerabilidade social acima de 18 anos 

Objetivos: Tem o objetivo de levar ao usuário a oportunidade de se 

capacitar e emancipar, com noções básicas de atendimento, técnicas de 

trabalho conforme a modalidade escolhida.. 

 

Dentro desta proposta temos dado aos alunos a oportunidade de 

participar de eventos sociais, levando os mesmos a conscientização do 

trabalho social e seus impactos na sociedade, refiro-me ao trabalho no Centro 

de Proteção Penitenciaria Feminino em S. Miguel, trabalho realizado 5 vezes 

ao ano, com a colaboração dos instrutores e alunos do Polo da Beleza como 

atividades extras do curso. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modalidades Polo Beleza Nºde Alunos Nº de aulas 

Ass. de Cabeleireiro 26 24 

Maquiagem 35 24 

Manicure 29 24 

Designer de sobrancelhas e |Depilação 34 24 

 

Trabalho Voluntario realizado com o instrutor Elson, com técnicas de 

cortes, escovas, químicas e penteados, tem o intuito da qualificação 

Profissional e inclusão no mercado de trabalho. 

Realizado no primeiro semestre de 2016, todas as segundas e 

quartas feiras. 

 

 

Instrutor Período Nº de alunos Carga horária 

Elson 28/02/2016 a 30/05/2016 10 120 horas 

 

Formaturas: Momentos para visualizarmos o coletivo desempenho 

dos alunos para chegarem a esta etapa, suas vontades e dedicações para 

alcançarem os seus objetivos. 

Através destas expectativas, além de ser uma proposta do 

FUSSESP para realização dos cursos, também tem um importante valor para 

FCG  participar desta conquista tão importante para o aluno. 

       



 

     

 

          

 

Origem E Aplicação Do Recurso Financeiro: 

Polo De Beleza 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 33,76% 

Verbas 

Públicas: 66,24% 

- R$ 28.592,11 R$ 56.101,79 

TOTAL: 84.693,90 

 

Atendimento 2016: 2.095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 

Polo De Beleza 

Profissão Quantidade 

Carga Horária 

Semanal de 

cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Cabeleireiro 04 10 horas Prestador de serviços 

Maquiador 02 10 horas Prestador de serviços 

Designer de sobrancelhas 02 10 horas Prestador de serviços 

Manicure 02 10 horas Prestador de serviços 

Cabeleireiro 01 6 horas Voluntario 

 

Centro De Progressão Penitenciária Feminino 
Objetivos CPP: Busca-se por meios destes eventos, fortalecer os 

vínculos afetivos e sociais da interna, resgatar sua autoestima e valores 

pessoais, assim como ressocializar, reeducar mostrando através de ações que 

é possível sua reinserção á sociedade com a possibilidade de uma nova vida. 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Trabalhos realizados 

na CPP S.Miguel 

105 reeducandas no 

ano 

7 encontros 

 

Papai Do Céu: 

No encerramento das atividades do ano realizamos a 

confraternização com a população atendida em todos os programas e serviços.  

Na festa entregamos cesta de natal para as famílias atendidas no 

programa primícias e roupas, calçados e brinquedos as crianças de até 10 

anos; são atendidas cerca de 2.400 crianças.  

Esta ação e acontece através de doação, onde envolvemos todas as 

igrejas da comunidade da graça de são Paulo capital e regiões. 

Objetivo 

Atender o público com roupas, calçados, brinquedos para 2500 

crianças carentes atendidas em nossos programas e cesta de natal para 400 

famílias atendidas no programa primícias. 

Metodologia 

Para realizar o evento distribuímos em dois encontros, sendo grande 

festa de encerramento é realizado todo mês de dezembro. 

O critério de participação é ter sido atendido no decorrer do ano e se 

encontrar em situação de alta vulnerabilidade. 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro: 

 

Papai Do Céu 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 100% 

Verbas 

Públicas: % 

- R$ 17.830,61 - 

 

 

 



 

 

Atendimento 2016: 8.550 

    

Programa Viva Leite 
 

- Viva Leite: Oferece as famílias carentes da região de Ermelino 

Matarazzo a entrega gratuita de leite a mais de 100 crianças 

Acontece duas vezes na semana e conta com ajuda de voluntários 

da região. 

As prestações de contas tem ocorrido normalmente de dois em dois 

meses, com observações da supervisora do atendimento á organizações 

conveniadas, do pequeno numero de assinaturas. 

Justificado os meses de janeiro, julho e dezembro devido a férias 

escolares. 

Prestação em 2016 realizada com sucesso. 

Objetivos: Garantir a boa alimentação na fase de crescimento e a 

importância dos valores nutricionais do leite para o desenvolvimento infantil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 

 

Fornecimento de leite in-natura para famílias com crianças de 0 a 07 

anos. 

O Viva leite destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de 

6 meses a 6 anos e 11 meses, através da distribuição gratuita de leite fluído, 

pasteurizado, com teor de gordura mínimo de 3% (três por cento), enriquecido 

com ferro (aminoácido quelato) e Vitaminas A e D, com prioridade para as 

crianças de 06 a 23 meses de idade, cujas famílias recebam até dois salários 

mínimos, principalmente aquelas cujo chefe encontrar-se desempregado e cuja 

mãe for arrimo de família.  

Em junho de 2000 o Viva leite ampliou seu atendimento às pessoas 

idosas de baixa renda com idade acima de 60 anos, priorizando-se a faixa 

etária superior a 65 anos, estabelecida a preferência no atendimento aos 

idosos portadores de doença crônica ou que necessitem de uso contínuo de 

medicamento. 

De forma simultânea ao repasse do benefício, o Projeto tem por 

objetivo agregar recursos financeiros ao setor leiteiro por meio da criação de 

demanda e consequente incremento da produção, o que permite a criação e 

manutenção de empregos no campo, causando impacto no fluxo migratório 

bem como nos efeitos negativos dele decorrentes. 

O programa é desenvolvido com parceria com o governo do Estado 

de São Paulo através da SEDS Secretaria de Desenvolvimento Social Estado 

de São Paulo 

 

 

 

 



 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

 

Viva Leite 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 100% 

Verbas 

Públicas: % 

- R$ 17.830,61 - 

 

ATENDIMENTO 2016: 16.120 

 

Recursos Humanos 

O programa é conduzido por um grupo de voluntários, sendo que a 

prestação de contas feitas a SEDS é executada pela Assistente Social da 

Entidade. 

 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 
Carga Horária Semanal 

de cada profissional 
Vínculo com a entidade 

Auxiliar Geral 09 04 horas Voluntário 

 

Abrangencia Territorial: 

Municipal; São Paulo; Bairro de Ermelino Matarazzo. 

Metodologia: 

Atende 100 famílias de baixa renda na Região de Ermelino 

Matarazzo. O trabalho é executado por voluntários, que disponibilizam 

orientações a familiares além de encaminhamentos diversos. Esse programa é 

realizado em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 

 

Restaurante Bom Prato 
 

Restaurante Popular que oferece à população carente oportunidade 



 

de uma alimentação saudável e nutritiva com preço acessível e com qualidade. 

 

Objetivo 

O Bom Prato é um restaurante popular que tem uma importante 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS. A principal 

característica desse trabalho é oferecer a população de baixa renda uma 

alimentação de qualidade. 

 

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, e desenvolvido pela 

SEDS este projeto de cunho social, visa oferecer segurança alimentar a 

população de baixa renda, fornecendo em sua rede de restaurantes populares, 

refeições balanceadas com qualidade, através de um cardápio variado. 

As refeições totalizam 1600 calorias e são compostas de arroz, 

feijão, carne, farinha de mandioca, salada, acompanhamento, suco, 

sobremesas e pão. O custo de cada refeição é R$ 3,50. O Governo do Estado 

subsidia R$ 2,50, conforme Resolução SAA 22, de 01.08.2005, fazendo com 

que o usuário tenha uma refeição completa pagando apenas R$ 1,00. 

“Menores de seis anos de idade não pagam e o Estado assume o custo integral 

da refeição". É ofertado café da manhã ao custo de R$ 0,50. São 32 unidades 

em funcionamento, fornecendo aproximadamente 45.000 refeições subsidiadas 

por dia. 

Para a instalação do Restaurante BOM PRATO, é firmado um 

convênio entre o Governo do Estado de São Paulo e entidades comunitárias e 

assistenciais da sociedade civil, sem fins lucrativos.  

As refeições são constantemente monitoradas por nutricionistas da 

própria Secretaria de Agricultura e Abastecimento e periodicamente são 

enviadas amostras para análise no Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL). 

Devido ao elevado padrão de qualidade exigido pelo Projeto, todas as unidades 

do BOM PRATO obrigatoriamente contam com uma nutricionista no corpo de 

RH.  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.codeagro.sp.gov.br/bom_prato/bom_prato.php?pg=3
http://www.codeagro.sp.gov.br/bom_prato/bom_prato.php?pg=4
http://www.ital.sp.gov.br/


 

Além do fornecimento das refeições, vale lembrar que cada unidade 

gera de 15 a 20 empregos diretos, entre: profissionais administrativos, 

gerentes, nutricionistas, cozinheiros, auxiliares de cozinha e limpeza, todos 

vinculados à entidade gestora, contribuindo para política pública de geração de 

renda, emprego e capacitação profissional.  

No mesmo espaço desenvolvemos outras ações como via rápido 

emprego e acessa São Paulo. 

 

Via Rápida Emprego 

 

O Via Rápida Emprego é um programa do Governo do Estado de 

São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), que oferece cursos básicos de 

qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. O objetivo é 

capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade 

no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio. 

Podem participar do Programa pessoas maiores de 16 anos, 

alfabetizadas e que residam no Estado de São Paulo. Será dada prioridade aos 

candidatos: que estejam desempregados, com maior idade, baixa escolaridade, 

mulheres arrimo de família e pessoas com maiores encargos familiares. 

 

O Programa atende, além de todos aqueles que estão em busca de 

qualificação profissional, públicos específicos tais como pessoas com 

deficiência, beneficiários do programa estadual de transferência de renda 

(Renda Cidadã), famílias dos programas habitacionais da CDHU, reeducandos 

em regime semiaberto e egressos do sistema penitenciário. 

 

 

 

O Programa oferece mais de 150 modalidades de cursos gratuitos, 

com duração de até três meses, nas áreas de construção civil, comércio, 

serviços, indústria e transporte, dependendo do tipo de ocupação. As aulas são 

ministradas de segunda a sexta-feira (podendo estender-se aos sábados), em 



 

unidades fixas do Via Rápida Emprego, que estão localizadas em regiões 

estratégicas do Estado de São Paulo e em unidades móveis (carretas) que são 

estruturadas com laboratórios e espaços adequados para a qualificação do 

trabalhador. 

 

As aulas também são realizadas nas escolas técnicas estaduais 

(Etecs) e faculdades de tecnologia (Fatec’s) do Centro Paula Souza, em 

unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (Senat), na Associação para Valorização de 

Pessoas com Deficiência (Avape) e na Associação de Deficientes Visuais e 

Amigos (Adeva). 

 

Os cursos são disponibilizados de acordo com as necessidades 

regionais, identificadas com base nas informações do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego; 

dos diagnósticos de emprego elaborados pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (Seade) e demandas municipais. 

Acessa São Paulo 
Acessa São Paulo é o programa de inclusão digital do Governo do 

Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Gestão Pública, com 

gestão da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 

(Prodesp), por meio da Diretoria de Serviços ao Cidadão. Criado em julho de 

2000, o Programa Acessa São Paulo oferece para a população do Estado o 

acesso às novas tecnologias da informação e comunicação (TIC’s), em 

especial à internet, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural, 

intelectual e econômico dos cidadãos paulistas. Para atingir seus objetivos, o 

Programa Acessa São Paulo abre e mantém espaços públicos com 

computadores para acesso gratuito e livre à internet. Para conhecer as 

unidades do Acessa SP. 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

 

http://www.gestaopublica.sp.gov.br/
http://www.prodesp.sp.gov.br/


 

Restaurante Bom Prato 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 11,45% 

Verbas 

Públicas: 88,55% 

- R$ 

285.190,78 

R$ 

2.206.094,73 

TOTAL: R$ 2.491.285,51 

 

 

Atendimento 2016: 472.614 (1.900 refeições, sendo: 300 cafés da 

manhã e 1.600 almoços diariamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 

Carga 

Horária 

Semanal de 

cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Assistente Administrativo 01 44 horas CLT 

Ajudante de Cozinha 02 44 horas CLT 

Administrador 01 44 horas CLT 

Ajudante Geral 01 44 horas CLT 

Oficial Cozinheiro 01 44 horas CLT 



 

Auxiliar de Serviços Gerais 07 44 horas CLT 

Auxiliar Administrativo 01 44 horas CLT 

Cozinheiro 01 44 horas CLT 

Nutricionista 01 44 horas CLT 

Auxiliar Geral 08 04 horas Voluntário 

 

Programa Policlínica Cáritas 
 

Objetivo  

O objetivo é dar à população carente, acesso a exames e 

atendimento médicos de média complexidade, visando à saúde integral do 

indivíduo. 

A Policlínica é um dos primeiros projetos da Fundação e já realizou 

mais de um milhão de atendimentos ao longo de todos os anos de trabalho. A 

Policlínica desenvolve um trabalho que prima pela qualidade no atendimento 

médico e paramédico aos pacientes contando com o trabalho voluntário de 

profissionais da área de saúde, tais como: Clínica Médica, Pediatria, 

Ginecologia, Psicologia, Fonoaudiologia, Odontologia e Serviços Sociais, 

perfazendo mais de 9680 atendimentos somente no ano de 2009. Além do 

atendimento em todas essas especialidades médicas, a Fundação mantém um 

dispensário de medicamentos que é mantido através do recebimento de 

doações da comunidade e empresários.  

 

Policlínica Cáritas/ Saúde Da Mulher  
 

Objetivo 

Realização de exames ginecológicos com ênfase no Papanicolau, 

direcionado às mulheres da periferia e que tenham dificuldade de acesso à 

rede básica de saúde. 

É um programa voltado para a prevenção do câncer ginecológico e 

demais doenças femininas. 



 

As coletas de exames acontecem na Sede da Fundação ou em 

locais a serem agendados mediante a necessidade apresentada. Temos 

parceria com a FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO que executa a 

leitura das laminas e nos encaminha os resultados dos exames. 

Os exames são entregues às usuárias e se porventura houver algum 

comprometimento são encaminhadas pela ginecologista para atendimento 

especializado na rede de saúde. 

Nos últimos 50 anos a incidência e a mortalidade por câncer de colo 

uterino vêm diminuindo, graças às novas técnicas de rastreamento do Exame 

de Papanicolau. Por isso, ele é um dos mais importantes exames para 

prevenção da saúde da mulher.Programa que atua hoje dentro do Programa 

Policlínica. 

 

Infraestrutura: Anexo 

Policlínica Cáritas/ Farmácia: 

Além de especialidades médicas, a Fundação possui uma farmácia 

mantida através do recebimento de doações da sociedade civil, empresários e 

laboratórios, contamos com farmacêutico, técnico de farmácia e atendentes 

voluntários para distribuição gratuita de medicamentos à população. 

  

Entrega acontece duas vezes na semana terça e sexta feira no 

horário das 13h mediante a retirada de senha, a entrega é acompanhada pelo 

farmacêutico voluntário, mediante apresentação de receita médica. 

 

Público Alvo 

Qualquer cidadão da cidade de São Paulo que necessitar sempre 

mediante apresentação de receituário e realização de cadastro no sistema da 

instituição FCG. 

 

Critérios Para Atendimento 

Os usuários que necessitam do atendimento deverão agendar 

entrevista com assistente social que fará avaliação sócio econômica. No dia da 

entrevista deverão comparecer, portando RG, CPF, CTPS, comprovante de 



 

endereço, comprovante de despesas e comprovante de renda (caso tenha). 

Após este procedimento é agendada a consulta mediante a sua necessidade. 

 

Monitoramento e Avaliação 

 

Todo trabalho é desenvolvido processo de avaliação juntamente 

com o usuário preenchendo formulário de satisfação, proporcionando assim a 

melhora e reavaliação de nossa conduta nos procedimentos. 

 

Nutricionistas Unidades Atendidas Período 

 

 

 

Paula e Ágata 

CEI 2 

CEI 3 

CEI 5 

SASF I 

SASF II 

ABRIGO 

CCA 

SEDE 

 

 

 

2º Semestre de 2016 

 

 

 

Especialidades 

Nº atendidos Dias Atendimentos Nº de atendimentos 

Odontologia 103 Ter/ Qua/ Qui 120 

Psicologia 213 Ter/ Qua/ Sex 100 

Psicopedagogia 18 Terças- feiras 40 

Ginecologia 116 Quartas/ quinzenal 20 

Pediatria 271 Segundas-feiras 40 

Nutrição 109 Qua/ Qui/ Sex 120 

Podologia 64 Segunda

s/ quinzenal 

10 

Col. Papanicolau 108 Sextas/ mensal 10 

Farmácia 164

2 

Qua/ Sex 80 



 

Outubro Rosa 35 Mês de outubro 1 

Perder para Ganhar  5 1º sem de 2016 8 

Perder para Ganhar ll 18 2º sem de 2016 17 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro 

 

Policlínica Cáritas 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 100% 

Verbas 

Públicas: % 

- R$ 17.830,61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento 2016: 22.654 

 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 

Carga Horária 

Semanal de 

cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Pediatra 01 04 horas Voluntário 

Dentista 04 04 horas Voluntário 

Psicóloga 08 04 horas Voluntário 

Ginecologista 01 04 horas Voluntário 



 

Clínico Geral 01 04 horas Voluntário 

Farmacêutico 01 04 horas Voluntário 

Técnico de Farmácia 01 04 horas Voluntário 

Auxiliar de Farmácia 04 04 horas Voluntário 

Auxiliar Geral 01 04 horas Voluntário 

Auxiliar de Enfermagem 02 04 horas Voluntário 

 

 

Infraestrura: Anexo 

Publico Alvo 

Mulheres e filhos(as) até 17 anos e onze meses atendidos em 

nossos programas. 

 

Filial – Bragança Paulista  
Fundação Comunidade Da Graça – Bragança Paulista - SP 

Fundação Comunidade da Graça, unidade de serviço de Bragança 

Paulista é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 

02/07/2007. Inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do Ministério da 

Fazenda sob nº 01.501.866/0008-15, com sede à Rua Ciro Piovesan, 217, 

Jardim Iguatemi, CEP 12.903-770, Bragança Paulista-SP. 

Antecedentes e Origem Do Projeto 

Em 2002, a Sra. Iloni Barrientos, entendo a necessidade das 

crianças do bairro Green Park, voluntariamente deu inicio a um projeto com as 

crianças aos finais de semana, em um terreno cedido por um membro da Igreja 

Comunidade da Graça, localizado numa invasão denominada Green Park, sem 

nenhuma estrutura, mas ali com muito amor e dedicação, as crianças 

participavam de atividades de lazer, cultura e espiritual. 

Em 2006, a Fundação Comunidade da Graça alugou uma casa no 

Jardim Iguatemi, e assim o trabalho com as crianças, foi sendo ampliadas, no 

ano de 2007, aproximadamente 95 crianças foram cadastradas e atendidas, e 



 

neste ano, houve a regulamentação (CNPJ) da unidade de serviço da 

Fundação no bairro. 

Justificativa 

O Censo Demográfico de 2000 – IBGE 2001 aponta que há 600.000 

chefes de família na faixa que abrange desde a parcela sem rendimento até 

aqueles que ganham 1,5 salários mínimos sendo que desse total 311.000 

chefes não tem rendimento, e ainda que 20%, cerca de 2.097.946 pessoas têm 

renda até 1,5 salários. Desta população 30% tem menos de 15 anos. E 50% 

vivem em famílias cuja renda per capita está abaixo da linha da pobreza (R$ 

90,00). Sete milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos de idade 

não frequentam a escola. 

O investimento em educação é o ativo social de maior retorno. 

Pesquisas indicam que a superação da pobreza e da desigualdade exige uma 

escolaridade mínima de 12. 

Nas últimas décadas a população trabalhadora vem cada vez mais 

se pauperizando em conseqüência de uma crise mundial que é agravada pela 

recessão e baixos salários. Associando-se a fatores sócio educacionais, esta 

mesma população tem ocupado novos setores, criando subempregos e/ou 

diversas formas de sobrevivência. Dentre estas formas encontradas, está a 

exploração do trabalho de crianças e adolescentes que vão para esses 

espaços públicos acompanhados de adultos ou não, para venda de produtos 

de fácil aquisição, para “guardarem” carros, esmolarem, etc..., em busca de 

geração de renda para complementação ou manutenção do orçamento familiar. 

Outro fator de relevância é o desenvolvimento dos grandes centros urbanos, 

que cresceram desordenadamente sem planejamento, principalmente em suas 

periferias onde se concentram as favelas construídas de blocos rústicos sem 

infra-estrutura, localizadas em lugares perigosos, como beiradas de córregos e 

barrancos (onde está situada a Vila Taquari). Observando ainda que nas 

periferias é onde se concentra um alto índice de violência, trafico de drogas e o 

baixo índice de educação, sendo a CRIANÇA e o ADOLESCENTE os mais 

atingidos dentro deste contexto.  



 

A Fundação esta localizada na divisão do Jardim Iguatemi que é um 

conjunto habitacional popular e o Green Park, que é uma área invadida, e, por 

isto carece de toda uma infra-estrutura para os seus moradores. 

Na Região podemos encontrar uma Escola Municipal de Educação 

Infantil e um Posto de Saúde, os demais serviços são encontrados nos bairros 

adjacentes ou no centro da Cidade e o deslocamento da população muitas 

vezes é realizado via caminhada por falta de recurso financeiro. 

Conforme pesquisa realizada em 2007 no bairro do Green Park, a 

renda média mensal de uma família é de R$ 300,00 para uma média de 4 

pessoas por família, o que equivale a uma renda mensal per capita de R$ 

75,00. 

Diante do exposto propomos a instalação do Ponto Cultura, 

denominado: 

Objetivo Geral 

 O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 

SCFV tem como objetivo: contribuir com a redução da ociosidade das 

crianças e adolescentes atendidos, promover o fortalecimento de vínculos, 

fortalecendo a rede de proteção social básica e incentivando o 

protagonismo das famílias, como sujeitos de direito.   

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 Atender crianças e adolescentes com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos; 

 Prevenir o rompimento dos vínculos das crianças e dos adolescentes 

com suas famílias, diminuindo situações de fragilidade social; 

 Potencializar o protagonismo e a autonomia das famílias; 



 

 Articular com a rede (CRAS, CREAS, ESF, e entidades congêneres), 

visando à promoção do acesso a benefícios, programas de transferência 

de renda e serviços socioassistenciais; 

 Promover espaços coletivos de discussão e troca de vivência, apoiando 

as famílias no cuidado com crianças e adolescentes; 

 Encaminhar e incentivar o acesso das famílias aos demais serviços 

setoriais, prestando esclarecimentos sobre seus direitos. 

 

Metas 

 Acesso à cultura de qualidade - oferecer aos atendidos oficinas de 

música, e artesanato; 

 Acesso ao esporte – oferecer atividades esportivas diversas; 

 Meio ambiente - Desenvolver projetos ambientais e na área de 

horticultura; 

 Desenvolvimento da Cidadania – Através dessas atividades culturais e 

da integração da comunidade, desenvolveremos a cidadania. 

 

Observação 

Além das reuniões agendadas com as famílias podemos marcar 

outras a qualquer momento se necessário.  

 

 

 

 

 

 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro: 

 

Bragança Paulista 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa Pessoa Verbas 



 

Jurídica: 0% Física: 20,18% Públicas: 79,82% 

- R$ 68.833,10 R$ 

272.191,80 

TOTAL: R$ 341.024,90 

 

ATENDIMENTO 2016: 23.716 

Publico Alvo 

 

Crianças de ambos os sexos, conforme distribuição: 

Crianças de 04 a 11 anos – Período Matutino 

Crianças de 04 a 11 anos – Período Vespertino 

 

As crianças de 04 a 11 anos deverão estar matriculadas na rede 

publica de educação, e estarão no Ponto de Cultura no contra turno escolar, 

por vinte horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 

Profissão Quantidade 
Carga 

Horária 
Vínculo com a entidade 



 

Semanal de 

cada 

profissional 

Administrativo 01 40 horas CLT 

Assistente Social 01 40 horas CLT 

Coordenadora Pedagógica 01 40 horas CLT 

Cozinheira 01 40 horas CLT 

Orientador Social 04 40 horas CLT 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 40 horas CLT 

 

Serviço De Convivência e Fortalecimento De Vínculos – Scfv 
   Nome Fantasia: CCA Aricanduva- Espaço da Comunidade I 

Objetivo Geral 

O CCA consiste em um espaço de uso público e gratuito, cujo 

objetivo é contribuir com o desenvolvimento integral e fortalecimento das 

potencialidades de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, cooperando para: 

 Contribuir no processo de fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários; 

 Prevenir a ocorrência de situações de risco social; 

 Promover acesso a serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social; 

 Desenvolver o protagonismo e o exercício da cidadania dos usuários 

através de informações sobre direitos; 

 Possibilitar acesso ao esporte, artesanato e lazer, com vista ao 

desenvolvimento de novas sociabilidades; 

 Propiciar atividades culturais, ludo educativas, valorizando a cultura local 

e preparando para a cidadania. 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; 



 

 Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de 

seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; 

 Desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade 

social, levando a uma participação na vida pública; 

 Oferecer um espaço para ocupar a criança e adolescente, de segunda a 

sexta-feira, visando o desenvolvimento integral das crianças; 

 Assegurar o direito de brincar; 

 Promover o acesso das famílias ao Projeto, estimulando a participação, 

cooperação e responsabilidade destas no processo de desenvolvimento 

dos seus filhos, assim seria implantado trabalho integrado entre escola, 

família e comunidade, incluindo órgãos de defesa da criança e 

adolescente; 

 Suprir as necessidades nutricionais proporcionais ao período de 

permanência da criança no projeto; 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e 

adolescentes, especialmente aquelas com deficiência, assegurando 

convivência familiar e comunitária;  

 Promover acesso aos serviços das demais políticas pública, em especial 

serviços de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existente no 

território;  

 Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o 

exercício de cidadania;  

 Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas 

e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas habilidades;  

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando 

trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 

solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;  

 Estimular a reinserção e permanência da criança e adolescente no 

sistema educacional;  

 Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social, e o 

desenvolvimento de relações de solidariedade e respeito mútuo;  



 

 Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo;  

 Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos 

familiares e sociais, visando à proteção e o desenvolvimento das 

crianças e dos adolescentes. 

 

Origem e Aplicação Do Recurso Financeiro: 

 

Cca Aricanduva 

Origem E Aplicação Dos Recursos Financeiros 

Pessoa 

Jurídica: 0% 

Pessoa 

Física: 26,34% 

Verbas 

Públicas: 73,66% 

- R$ 

148.436,61 

R$ 

415.194,63 

TOTAL: R$ 563.631,24 

 

Infraestrutura: Anexo  

 

Publico Alvo 

Crianças de 6 á 11 anos e 11 meses e, adolescentes de 12 á 14 

anos e 11 meses, dada prioridade absoluta para crianças e adolescentes 

retirados da situação de trabalho infantil e deficientes.  

Área de abrangência: Aricanduva, Dentro do Distrito Aricanduva, 

Formosa e Carrão. 

Capacidade De Atendimento: 120 crianças e adolescentes ao dia 

Atendimento 2016: 25.114 

 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 



 

Profissão Quantidade 

Carga 

Horária 

Semanal de 

cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Agente Operacional 02 40 horas CLT 

Assistente Técnica II 01 40 horas CLT 

Cozinheira 01 40 horas CLT 

Gerente de Serviços II 01 40 horas CLT 

Orientador Socioeducativo 02 40 horas CLT 

 

Metodologia Da Ação 

A Metodologia procura compreender a criança e o adolescente a 

partir do contexto cultural e social. A educação é entendida como mediação 

entre o desenvolvimento individual e social, valorizando o caminhar que a 

criança percorre para desenvolver novas funções, construindo seu próprio 

caminhar para alcançar autonomia e inserção social, utilizando para este fim a 

integração entre os educadores, as crianças, os pais, e a comunidade.  

Monitoramento E Avaliação De Recursos 

O monitoramento se dará através da supervisão do CRAS 

Aricanduva / Formosa e da Fundação Comunidade da Graça através de 

relatórios mensais, listas de presenças, questionários de avaliação aplicada às 

crianças e adolescentes e seus familiares, e a comunidade.  

São Paulo, 17 de Abril de 2017. 

 


