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O relatório de atividades do CCA 2020 traz um balanço com
os resultados e realizações durante o ano. Os dados
apresentados incluem a participação dos usuários, recursos
humanos, a metodologia, a divulgação e os demonstrativos
financeiros. Em 2020, o CCA obteve 13.387 atendimentos,
crianças de 6 a 11 anos e 11 meses e, adolescentes de 12 a 14
anos e 11 meses, dada prioridade absoluta para crianças e
adolescentes retirados da situação de trabalho infantil e
deficientes.

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.

OBJETIVO
• 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 públicas, em especial serviços de educação, saúde,
cultura, esporte e lazer; • 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 Inter geracionais, proporcionando
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; • Estimular a
reinserção da criança e adolescente no sistema educacional; •
Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo
competências para compreensão crítica da realidade social e do
mundo contemporâneo.

Introdução

RELATÓRIO | CCA



• CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO; •
RECONDUZIDAS AO CONVÍVIO FAMILIAR, APÓS MEDIDA
PROTETIVA DE ACOLHIMENTO; • COM DEFICIÊNCIA,
BENEFICIÁRIOS OU NÃO DO BPC; • ORIUNDOS DE FAMÍLIAS
BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE
RENDA E • EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

ESTRUTURA

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 135 crianças e
adolescentes ao dia

Abrangência Territorial
Área de abrangência do serviço (em distritos):
Aricanduva/ Formosa/ Carrão no Município de São Paulo.

Público-alvo
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RECURSOS HUMANOS
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE
CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES
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Ter uma equipe preparada é o sucesso para o resultado de
um trabalho, acreditando nisso mensalmente a equipe recebe
capacitação e bimestralmente realizamos ação conjunta com
todos os colaboradores a fim de promover motivação e
capacitação aos colaboradores. 

Todos os funcionários atenderam as exigências para
ocuparem os respectivos cargos e, participaram das
capacitações continuadas ofertadas pela SAS, CRAS, CREAS,
SMADS / Proteção Social Básica ou Especial e Espaço do
Aprender Social – ESPASO, pela Fundação Comunidade da
Graça e outros órgãos competentes, visando à formação e
aperfeiçoamento contínuo dos funcionários, a fim de garantir
um trabalho adequado e de comum acordo com as diretrizes
do serviço



ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Consideramos a importância da criança e do adolescente
estar matriculada e ou frequentando a escola, caso não esteja
devidamente matriculado ou frequentando realizaremos os
devidos encaminhamentos afim de garantir o direito ao
acesso à escola.

OFICINAS CULTURAIS
O desenvolvimento destas oficinas visa contemplar as
diferentes linguagens das manifestações artísticas,
educacionais e culturais, isto é: literatura, teatro, música, artes
manuais, pintura, dança e expressão corporal, entre outras. O
objetivo é contribuir para a manifestação da criatividade e a
livre expressão de pensamento e sentimentos, possibilitando o
estímulo de potencialidades e o desenvolvimento de talentos
individuais. Os valores culturais e a história de cada criança
devem ser respeitados em suas diferenças, levando-a a
reconhecer o outro e o mundo.

LAZER E RECREAÇÃO
Os jogos e as brincadeiras de roda estimulam a aceitação de
regras e limites, reforçam os aspectos positivos da
competição, da solidariedade e respeito mútuo. Estas
atividades trabalham como uma analogia às normas sociais,
repudiando qualquer espécie de violência.
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ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
O conhecimento desta área permite às crianças o
desenvolvimento da consciência de saúde. Os diversos temas
abordados proporcionam o despertar para o conhecimento
da importância sobre o cuidado com o corpo e alimentação
equilibrada, A Organização mantém convênio com a
Faculdade UNIP, a qual envia-nos estagiários de Nutrição,
onde presta um serviço de interação e informação para
usuários e suas famílias, contribuindo para uma alimentação
saudável, evitando obesidade, baixo peso, falta de orientação
e conhecimento de alimentos diversos. 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 

Esta área contribui para a formação cidadã por meio de
dinâmicas (rodas de conversa/conversas esporádicas/
palestras/ vídeos/ filmes/textos/frases) onde são abordados,
princípios éticos, direitos e deveres, contribuindo para a
prevenção da violência, do uso indevido de drogas e a
iniciação precoce da vida sexual, criando assim um espaço de
informação, onde essa informação, mudará o modo de vida
deste usuário e seus atos, dentro do espaço onde vive. 
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TRABALHO COM TERRITÓRIO
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Realizamos parcerias com o território de abrangência, assim
temos informações da nossa região e conhecemos a
realidade do nosso usuário.

Além disso, temos parceiros em diversas áreas, como
educação/saúde/comércio/ moradores. 

Visitamos as escolas ao entorno, e as quais também atendem
nossos usuários, facilitando e auxiliando este em diversas
áreas. Também compreendendo sua história de vida, e como
auxiliar este e sua família. 

Participamos das reuniões do Conselho Gestor da UBS a qual
abrange nossa região, e a qual nos atende e auxilia em casos
de urgência e encaminhamentos. 

Realizamos caminhadas, panfletos, para apresentação do
nosso serviço à comunidade, e utilizamos para festas, oficinas
lúdicas, o espaço da Associação de Moradores.



METODOLOGIA
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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.

O CCA Aricanduva Espaço da Comunidade I, é um projeto
social novo, temos 3 anos, e sabemos que impacto social,
assim como a ascensão social, é um trabalho demorado,
moroso, mas no nosso caso, temos visto que neste pequeno
período, já é notório a mudança de nossos assistidos e suas
famílias. A procura e credibilidade no projeto aumentou e
expandiu, isto é real quando verificamos a procura por vagas,
e a lista de espera, além da frequência diária. Além disso, a
informação sobre alimentação saudável, o fortalecimento de
vínculos familiares e sociais aumentou e se concretizou,
verificamos isto, quando há eventos com familiares, é notório
e muito agradável de se ver.

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RECEITAS
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS
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