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1 - APRESENTAÇÃO
O Serviço de Engajamento Comunitário - SECRI nasceu no dia 13 de setembro
de 1988, quando um grupo de voluntários escolheu desenvolver um trabalho
social com famílias economicamente desfavorecidas das comunidades da
Poligonal 1, quando se uniram para dar amplitude a um projeto de ação social
que funcionava desde 1954. A partir das demandas fundaram o Serviço de
Engajamento Cristão, hoje Serviço de Engajamento Comunitário. Uma entidade
civil, filantrópica, de direito privado, sem fins econômicos, com a finalidade de
contribuir para a promoção social das famílias, com especial atenção às crianças
e jovens de 4 a 29 anos, despertando nelas a consciência crítica cidadã. Sua
duração será por tempo indeterminado e suas ações abrangem, principalmente,
os bairros São Benedito, Bairro da Penha, Consolação, Floresta, Engenharia,
Bonfim e Itararé.

É reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, e possui
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Entre estes
o reconhecimento em 1997 como finalista do Prêmio Itaú-Unicef; em 2001, com
Página 3 de 40

o recebimento do Prêmio Semente do C&A; em 2002 Finalistas do Concurso
Cidadão 21 Arte do Instituto Ayrton Senna/Embratel; em 2005 Semifinalista do
Prêmio Itaú-Unicef e em 2007 Vencedor Regional e Semifinalista do Prêmio ItaúUnicef; em 2008 finalista do Prêmio Itaú-Social; em 2009 – Finalista Itaú-Unicef;
e em 2010 – Prêmio Cultura Jovem da Secult e Prêmio Dom Luiz Gonzaga
Fernandes; em 2012 – Prêmio Atitude Sustentável; em 2013 o Projeto Arte e
Cidadania: Tecendo Redes – Vencedor Regional e finalista Nacional da 10ª
Edição do Prêmio Itaú-Unicef, em 2014 – Prêmio Reconhecer Vale.
Considera a vida como o mais básico dos valores. Todo ser humano nasce com
potenciais e tem o direito de desenvolvê-los. Oferecemos um itinerário formativo
em arte que favoreça o desenvolvimento do potencial, o exercício do ser,
conviver, conhecer e fazer. Um caminho possível para que este direito seja
concretizado é o trabalho em regime de corresponsabilidade e coparticipação
com o poder público, mundo empresarial e organizações sociais sem fins
econômicos.
Atua em Vitória-ES, em bairros que compõem a Poligonal 01, onde foram
constituídas aproximadamente há 40 anos, através de invasões. Trata-se de
uma área de encostas íngremes, de difícil acesso em vários pontos, num local
onde a desigualdade social é claramente visualizada. Do lado da cidade, avistase do alto a linda ilha de Vitória com suas belíssimas construções beira-mar. Do
lado do morro, encontram-se barracos e construções pobres em situações muito
precárias.
A renda média das famílias é de 01 a 03 salários mínimos, sendo pequeno o
número de chefes de família que possuem renda até 05 salários. É alto o índice
de mulheres chefes de família e quando não o são, necessitam colaborar
eficientemente com o orçamento familiar. Do total de habitantes, estima-se que
7.000 vivem abaixo da linha da pobreza. (os dados acima foram encontrados no
documento geral do Projeto Terra, da Prefeitura Municipal de Vitória). As casas,
principalmente no alto do morro, são muito precárias e não possuem satisfatória
infraestrutura ou urbanização, sendo algumas construídas com papelão e
madeira, onde as famílias vivenciam a falta de: Saneamento básico, Creches,
Centros de Educação Infantil, Escolas de Ensino Médio, Áreas de lazer e Saúde.
Os que mais sofrem são os moradores da parte mais alta do morro São Benedito.
Em alguns casos a higiene doméstica é precária face às condições inadequadas
dos reservatórios de água, dificultando os cuidados específicos com a higiene
corporal e alimentar.
Página 4 de 40

Para a consecução de seus objetivos, o SECRI sugeriu, promoveu, coordenou e
executou ações e projetos que acontecem nos seus três programas:
Estruturação Familiar, Crer com as Mãos e Juventude, estruturalmente podem
ser assim representados:

VISÃO
Ser uma referência na melhoria da qualidade de Vida.

MISSÃO
Contribuir para a melhoria da qualidade de Vida, despertando a consciência
crítica por meio da Promoção Humana.

OBJETIVO
Apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade
de vida do ser humano e de proteção do meio ambiente, por meio de prestação
de serviços de assistência social, educacional e de capacitação profissional a
grupos familiares em situação de risco social.
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ASSEMBLÉIA GERAL
CONSELHO FISCAL
Juarez Soares
Eduardo José Alvarenga Taveira
José Raymundo Pontes Barreira
PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
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DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Walter Francisco Delai

Gilberto Neves Sudré
DIRETOR TÉCNICO
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Página 6 de 40

2 - RECURSOS HUMANOS
Funcionários/Estagiários
Adani Maxsuelen F. dos Santos
Alba Jorge Gomes
Alexsandra Xavier de B. Silvestre
Alzirenes Boaventura Santos
Ariel Bento Batista
Claudia Beatriz A. R. de Oliveira
Daniel Machado da Silva
Everton da C. de Oliveira
Joelza de Almeida
Katiana Rodrigues de Carvalho
Lino dos Santos Paixão
Márcio de Aguiar
Marlene Souza Deoclécio
Meirielly Norma Bernardino
Mivanei Norma Bernardino
Nayane dos Santos Vila Nova
Penha Cristina da C. de Oliveira
Roque Edinei de Oliveira Santos
Sara Maria dos Santos
Sebastião Costa Almeida

Carga
Horária

40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs

Função
Pedagoga
Aux Serviços Gerais
Coord. Programa
Coord. Programa
Educador
Aux. Administrativo
Pedagogo
Arte Educador
Aux. Serviços Gerais
Assistente Social
Arte Educador
Coord. Financeiro
Enc. Serviços Gerais
Educadora Social
Arte Educadora
Portaria
Educadora
Auxiliar de Cozinha
Educadora
Portaria
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Lotação
PEF
CRER
CRER
Juventude
PEF
Administrativo
CRER
CRER
CRER
PEF
CRER
Administrativo
CRER
CRER
CRER
PEF
PEF
PEF
Juventude
PEF

Escolaridade
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino

Superior
Médio
Superior
Superior
Superior
Médio
Superior
Superior
Fundamental
Superior
Superior
Superior
Médio
Superior
Superior
Fundamental
Superior
Médio
Médio
Fundamental

3 - PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
Nome: Serviço de Engajamento Comunitário – SECRI
Natureza Jurídica: Entidade Civil, Filantrópica, de Direito privado, sem fins econômicos.
Número do CNPJ: 31.795.321/0001-53
Data da Fundação: 13/09/1988
Utilidade Pública Municipal: Lei 520/89
Utilidade Pública Estadual: Lei 4835/93
CONCAV: Reg. 008/95
COMASV: Reg. 010/11
Conselho Nacional de Assistência Social: Reg. 71000.066274/2016-85
Endereço:

Rua Tenente Setúbal, 395 - Bairro São Benedito - Vitória / Espírito Santo - CEP: 29.047-850

Programas: Estruturação Familiar / Crer com as Mãos / Juventude
Presidente: Mariza de Moraes Cipriano
Mandato: 02/05/2018 a 01/05/2020
Premiações Nacionais e Regionais:
1997 - Finalista do Prêmio Itaú-Unicef.
2001 - Recebimento do Prêmio Semente do Instituto C&A
2002 - Finalista do Concurso Cidadão 21-Arte do Instituto Ayrton
Senna/Embratel.
2005 - Semifinalista do Prêmio Itaú-Unicef.
2007 - Vencedor Regional e Finalista Nacional do Prêmio Itaú-Unicef.
2008 - Finalista FIES – Fundo Itaú e Excelência Social.
2009 - Semifinalista Regional do Prêmio Itaú UNICEF.
2010 – Prêmio Dom Luis Gonzaga Fernandes.
2010 – Prêmio Cultural – Rede Cultura Jovem – SECULT.
2012 – Prêmio Atitude Sustentável.
2013 – Vencedor Regional e Finalista Nacional da 10ª edição Prêmio ItaúUnicef.
2014 – Prêmio Reconhecer Vale.
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4 - REDE DE ARTICULAÇÕES

Poder Público

Rede Externa
de Articulação

Comunidade e
Famílias

.

Rede Interna de
Articulação

REDES DE
ENSINO

Pessoas Físicas

Empresas e
organizações
da sociedade
civil
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Rede Interna de Articulações
Reuniões sistemáticas da Diretoria Executiva; Assessoria Técnica;
Assessoria Administrativa Financeira;
Articulação das ações pedagógicas e de assistência social garantindo o
acompanhamento institucional integral do educando;
Comunicação buscando a interação entre os funcionários, público alvo e
parceiros;
Busca de alinhamento conceitual via formação continuada e/ou encontros
envolvendo educadores/funcionários que acontecem desde 2007.
Ações inter equipes do projeto Brincarte com o eixo Saúde e Sexualidade
do Programa Juventude.
Participação do PEF e do Programa Juventude em ação articulada no grupo
de Mães Jovens.
Participação do
Programa Juventude em ação articulada no PEF
relacionado ao Projeto BRINCARTE.

Rede Externa de Articulações
Redes de Proteção Sócio Assistenciais: Rede de Proteção Social da Grande
Maruípe; Fórum BEM Maior/Poligonal 1; Rede de Horário Integral; Rede
Cultura da Paz
Articula-se com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, CONANDA; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Vitória, CONCAV; Conselho municipal de Assistência Social
de Vitória, COMASV; Conselho Tutelar de Vitória; Pastoral da Criança;
Pastoral do Menor;
Ações articuladas com a Rede da Cultura da Paz envolvendo o Programa
Juventude, escolas, representantes dos equipamentos públicos municipais
(CRAS, CREAS, US).
Rede Juventude, articulação entre Secri, Instituto João XXIII, Projeto
CAJUN, Escola de Ensino Fundamental João Bandeira, Unidade de Saúde
de Consolação, Projeto Sarça e outros serviços e organizações voltadas
para o público Jovem.
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Redes de Ensino
Articulação com as Escolas
As crianças de 04 a 13 anos atendidas pelo projeto Brincarte do Programa
de Estruturação Familiar têm que estar matriculadas nos CMEIS e em uma
EMEF específica e esse acompanhamento é feito pela pedagoga do projeto.
Para os alunos de 6 a 13 anos atendidos pelo Programa Crer com as Mãos
esse acompanhamento acontece trimestralmente. Hoje os educandos do
SECRI estudam em cinco escolas situadas na sua área de abrangência
geográfica. A articulação é garantida através do setor pedagógico, que faz
o acompanhamento junto às escolas, apresenta a proposta de educação
pela via da arte, a lista de alunos da escola que estão no SECRI, o que
fazem e quando fazem. Somente os educandos que apresentam
dificuldades de aprendizagem e/ou de relacionamento estão tendo um
acompanhamento mais personalizado.
Integração com as Escolas de Nível Superior oportunizando a prática de
estágio supervisionado curricular em diversas categorias profissionais.
Comunidades e Famílias
Articulação com as Comunidades - Lideranças Comunitárias - Aproximar e
integrar ações ligadas à comunidade, visando parcerias para melhoria na
qualidade de vida da população local.
Articulação com as Famílias - é realizado pelo Programa de Estruturação
Familiar, atuando de forma integrada com os demais programas, com
elaboração de Cadastro Social, atendimento individual visando à promoção
social, atendimento grupal quinzenalmente, através do grupo de vivência,
com a finalidade de resgatar a convivência familiar e comunitária. As ações
têm o objetivo de promover proteção e defesa do direito das crianças e
adolescentes e acompanhamento familiar por meio de atividades
socioeducativas, reuniões e palestras educativas.
As famílias dos alunos também são atendidas pela equipe de Serviço Social
da instituição e sempre que há demanda/necessidade é feito um trabalho
focado no problema ou situação apresentada.
Trabalho em ação articulada com o Fórum Bem Maior construindo
alternativas de bem estar social com os moradores dos bairros da Poligonal
01 do Município de Vitoria.
Momentos festivos de certificação de jovens envolvendo seus familiares e
convidados.
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Articulamos nos programas encontros como: reuniões, café da manhã,
entre outros com os familiares, o que contempla uma forma de envolver
os responsáveis em nossas ações, além de integra ONG e família

Poder Público
Articulação Com Poder Público
Todas as ações e serviços do SECRI são realizados em parceria com o poder
público com objetivo de qualificar e ampliar o atendimento às famílias e a
melhoria da qualidade de vida, em regime de coparticipação e
corresponsabilidade.
São estes: Secretaria Municipal de Educação, de Cultura e Assistência
Social; Ministério Público, Programa de Liberdade Assistida Comunitária;
Centro de Referências de Assistência Social, Circuito Cultural; CRAS;
Projeto Terra; Casa Brasil; Núcleo Afro Odomodê; Programa de Saúde
Familiar da Prefeitura de Vitória; Ambulatório Santa Rita de Cássia, CMEI’s
da área de abrangência para atendimentos às crianças na faixa etária de 4
a 6 anos e escolas públicas, da rede municipal e estadual de ensino
fundamental e de ensino médio, de procedência das crianças e adolescentes
de 7 a 18 anos; Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas –
Comarca de Vitória/ES.
Pessoas Físicas
Grupo de senhoras do Chá Beneficente
Equipe da “Costurinha”:
Na área da saúde – Parceria de uma rede de serviços voluntários
complementares de diagnóstico e de outras especialidades, objetivando a
maximização do atendimento à saúde dos usuários.
Adolescentes e Jovens da PA e PJ da Paróquia Santa Rita – contribuição com
cestas, agasalhos e leite assim como a Pastoral Familiar, com a Caminhada
da Família.
Voluntários

Empresas e Organizações da Sociedade Civil
Instituto EDP, Selecta, CIEE, CESAM, SENAC, Ateliê de Idéias, ERITEC.
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5 - CONVÊNIOS
ArcelorMittal Tubarão
Concav
Prefeitura Municipal de Vitória - SEME
Prefeitura Municipal de Vitória - SEMAS
Paróquia Santa Rita de Cássia
SENAC
ERITEC
UNOPAR
Faculdade Doctum

Financeiro e técnico
Financeiro
Financeiro e técnico
Financeiro e técnico
Financeiro e técnico
Técnico (qualificação profissional)
Técnico (prestação de serviços de
manutenção)
Complementação profissional
Complementação profissional
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6 - PARCERIAS
Associação Ateliê de Idéias
Casa do Cidadão
Centro de Referência da Juventude/CRJ
Conselho Tutelar de Maruípe
CESAM – Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador
CIEE – Centro Integrado Adolescente - Escola
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social (Consolação e Itararé)
Fórum Bem Maior
Núcleo Afro Odomodê
Selecta – Instituto de Psicologia
Unidades de Saúde de Consolação e Bairro da Penha
Telecentro
Cartório Sarlo
Academia Contours
VALE
Instituto C&A
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo
Funcionários voluntários da Arcelor Mittal Tubarão
CDP - Recursos Humanos
Instituto Gênesis
Sincades
SENAC
Unidade de Saúde de Consolação
Mesa Brasil
Paróquia Santa Tereza de Calcutá
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7 - Público Alvo
Cidadãos
Beneficiários

Programa/Projeto

Público
Direto

Crianças de 4
a 13 anos

Programa de Estruturação Familiar / Projeto Brincarte –
Núcleo São Benedito
Atendimento diário a crianças de 4 a 13 anos em situação de
vulnerabilidade social/pessoal com atividades socioeducativas,
recreativas, esportivas e culturais, complementares às atividades
escolares, envolvendo a família.

140

Crianças e
adolescentes
de 6 a 14
anos

Programa Crer com as Mãos – Projeto Arte e Cidadania: Tecendo

200

Adolescentes
e Jovens de
13 a 29 anos

Programa Juventude – Projetos de Vida: Construções e
Ressignificação
Desenvolvimento de ações junto a jovens na faixa etária de 13 aos
29 anos, buscando despertar o Protagonismo Juvenil já existente
naqueles que participam direta e/ou indiretamente dos Projetos e
Ações desenvolvidos, contribuindo para a construção do seu Projeto
de Vida.

138

Famílias

Programa de Estruturação Familiar
Desenvolvimento através dos eixos de atendimento, articulação e
mobilização comunitária, atuando na promoção de famílias em
situação de vulnerabilidade social pertencentes às comunidades
adstritas do SECRI. Visa contribuir para o desenvolvimento do
potencial humano dos grupos familiares na busca e obtenção de auto
soluções para as suas atividades e problemas comunitários.
Atendimentos
psicossociais
seguidos
de
orientação
e
encaminhamentos a rede sócio assistencial do município.

227

Redes

Atendimento a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com atividades
na área de ações complementares à escola, tendo como foco a
educação para o desenvolvimento humano pela arte. Viabilizar a
realização de oportunidades educativas em dança música, teatro e
literatura com apoio escolar e sala de leitura, atividades
multidisciplinares, com o objetivo de desenvolver competências
pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas.

Página 15 de 40

8 - Descrição dos Programas
Programa

Objetivo

CRER COM AS
MÃOS

Contribuir
para
o
desenvolvimento de potencial
humano das crianças e
adolescentes, construindo e
oferecendo
um
itinerário
formativo
em
arte
que
favoreça o exercício do ser,
conviver, fazer e conhecer.

Programa

Objetivo
Contribuir para a construção
de projetos de vida de
adolescentes
e
jovens,
ampliando o acesso às
oportunidades de capacitação
profissional e inserção no
mercado de trabalho.

JUVENTUDE

Área de Atuação

Foco

Público
beneficiário

Apresentação

Desenvolvimento
do
potencial
humano pela arte,
educação
e
cidadania.

Crianças e adolescentes
de 6 a 14 anos de idade
moradores da área de
abrangência do SECRI.

O Programa surge em 1995 com a proposta
de realizar um trabalho socioeducativo,
desenvolvido diariamente em horário
alternado a escola, ou seja, contra turno
escolar. Em 2002 foi sistematizada a
proposta de educação pela arte, através da
parceria com o Instituto Ayrton Senna e
começamos a utilizar a Educação para o
Desenvolvimento humano pela Arte, como
suporte teórico e o desenvolvimento de
competências
pessoais,
relacionais,
produtivas e cognitivas como eixo
estruturante.

Área de Atuação

Foco

Público
beneficiário

Apresentação

Protagonismo Juvenil.

Ser um agente de
transformação
social na vida de
adolescentes
e
jovens,
contribuindo para a
autoaprendizagem
e a aprendizagem
coletiva.

Adolescentes e jovens
na faixa etária dos 13
aos 29 anos.

O Programa Juventude surge em 2004,
com a finalidade de desenvolver ações
junto a jovens na faixa etária de 13 aos 29
anos, buscando despertar o Protagonismo
Juvenil
já
existente
daqueles
que
participam
dos
Projetos
e
Ações
desenvolvidos,
contribuindo
para
a
construção do seu Projeto de Vida.

Ações
complementares
escola.

à

Programa

Objetivo

ESTRUTURAÇÃO
FAMILIAR –

Ser agente de promoção das
Famílias, despertando nelas a
consciência crítica cidadã,
motivando a busca do agir
diante da vida pessoal, social
e produtiva.

BRINCARTE –
NÚCLEO
SÃO
BENEDITO

Área de Atuação

Promoção Familiar e
Convivência
e
Fortalecimento
de
vínculo.

Foco

Desenvolvimento
Humano, Social e
comunitário.
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Público
beneficiário

Apresentação

Famílias atendidas por
todos os Programas do
SECRI e comunidade
abrangente.

O Programa acompanha a promoção dos
grupos familiares nas comunidades e seu
acesso a direitos básicos, através de ações
desenvolvidas que têm como lócus de
atenção à família, a qual deve ser
trabalhada por meio de ações sociais
especializadas,
atendimento
social,
orientação,
e
acompanhamento
permanente para contribuir na garantia da
proteção e promoção social, visando à
melhoria na qualidade de vida.

9 - Projetos/Ações Desenvolvidos

Arte e
Cidadania:
tecendo
redes

Formação
Continuada
/
Planejame
nto
Integrado

Programa
Crer com
as Mãos

Projeto
Brincarte

Artes
Culturais

Sala de
Leitura
Recanto
dos sonhos
literarios

Grupos de
Mãos
Jovens

Inclusão
Digital

Grupo de
Apoio e
Orientação
aos Pais GAOP

Teia

Programa de
Estrutura
ção Familiar

Programa
Juventude
Grupo de
acolhimento
Social GAS

Atendimento
Individualiza
do

Empregabili
dade

Qualificação
Profissional

Visitas
Domiciliares

Atendimento
Social
Comunitário

Atividades
Desenvolvidas

Especificação

Público Alvo
Beneficiários
atendidos

Arte e Cidadania: O corpo Contribuiu para o desenvolvimento de 135 educandos
em movimento e Crer no potenciais de crianças e adolescentes de 06 a 14 anos
Morro.
construindo e oferecendo um itinerário
formativo em arte (teatro, música, dança,
capoeira e maculelê) e literatura com: apoio
escolar, sala de leitura e atividades
multidisciplinares, que favoreceu o exercício
do ser, conviver, fazer e conhecer.

Atendimento
Individualizado

Contribuiu numa melhor integração entre
aluno – família – escola - comunidade,
através de atendimentos específicos, a
partir da demanda apresentada pela
criança e adolescente e familiares.

Resultados Alcançados

Dificuldades

Educando
com
autoconhecimento,
autoestima elevada e autoconfiança,
reconhecendo o outro, convivendo com a
diferença, interação e compromisso
coletivo. Melhoria na leitura, escrita e
cálculos matemáticos e um impacto
positivo no âmbito escolar do educando.

Evasão dos educandos
com idade maior de 12
anos; pois começam a
serem independentes e
ajudarem os familiares
com cuidados para com os
irmãos
em
idade
menores, primos e outros,
logo, começam a se
empenharem
em
atividades no âmbito
familiar. Também há
alguns casos que se
envolvem em conflitos de
tráficos na região. E por
questões familiares, casos
de mudanças de bairro.

135 educandos Contribuiu numa melhor integração entre
de 06 a 14 anos
aluno – família – escola - comunidade,
através de atendimentos específicos, a
partir da demanda apresentada pela
criança e adolescente e familiares.
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Melhor Interação entre
instituição/ escola/ família,
apesar de muitos ajudarem,
há casos que somos vistos
como intrometidos em
situações escolares.
Maior participação dos
familiares do público acima
de 12 anos.

Atividades
Desenvolvidas

Planejamento Integrado

Especificação

Público Alvo
Beneficiários
atendidos

Possibilitou planejamento de ações para 04 educadores
conhecimento e discussões em torno dos
princípios e conceitos a desenvolver.

Encontros semanais com adolescentes e
jovens com idade de até 29 anos que estão
em situação de maternidade (processo de
gestação e com filhos nascidos), moradoras
do Território do Bem.

60 mães jovens

Projeto Mães Jovens
“Aprendendo
a
Educar”

Resultados Alcançados

Dificuldades

Alinhamento conceitual sobre os itens à
serem trabalhados e o desenvolvimento do
conteúdo para utilizar nas atividades junto
aos educandos de forma integrada.

Falta
tempo
para
pesquisar melhor, ações,
o dia a dia sufoca com
demandas do programa.
Conciliar equipes nos
horários
de
planejamento, agora está
dificultoso, conseguimos
somente
reunir
educadores do Crer com
as mãos que fazem
atendimento de forma
direta com o educando.

Prorrogação do patrocínio ao projeto
aprovado em edital de seleção pública de
projetos do Programa Interação 2017/2018
– ArcelorMittal Tubarão.

- Faltas aos encontros
provenientes
de
problemas
pessoais,
principalmente
por
compromissos
de
demandas
judiciais;
empregos temporários;
situações de saúde de
seus filhos.

27 Mães encaminhadas para oportunidades
de qualificação profissional e mercado de
trabalho.
12
Mães
jovens
envolvidas
atividades/evento
voltada
para
comunidade.
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em
a

- Escassez de voluntários
para
acompanhamento
das crianças enquanto

25% Mães jovens retonarram ou deram
continuidade
a
vida
escolar.

desenvolvimento
do
encontro com as mães.

43% Mães jovens
participando de
atividades voltadas para o mercado de
trabalho
e
geração
de
renda.

- Falta de engajamento e
identidade de algumas
mães
com
questões
comunitárias.

100%
Gestantes
realizando
acompanhamento médico (Pré natal e
puérpero)
22 Rodas de conversa temáticas com temas
diversificados referentes a maternidade,
mercado de trabalho, relacionamento
interpessoal e outros.
34 Visitas domiciliares
participantes do Projeto.

da

equipe

a

Realização de 05 atividades voltadas para
capacitação profissional e mercado de
trabalho.
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- Falta de recursos para
promoção de atividades
externas.

Atividades
Desenvolvidas

Projeto Adolescentes
Conectados: Um olhas
sobre o Território

Especificação

Público Alvo
Beneficiários
atendidos

Resultados Alcançados

Este projeto objetiva investir na mudança e
transformação do pensamento de
adolescentes na direção de um território
sustentável.
Acontece por meio de encontros semanais
com disseminação de assuntos referentes
ao meio ambiente e o pertencimento ao
território em vivem.

70 adolescentes
com faixa etária
entre 13 e 17
anos

- Realização de 03 Caminhadas
conscientização ambiental e territorial.

Dificuldades

de

- Visita educativa ao Parque Estadual Paulo
César Vinha.
- Reunião para estabelecimento de parcerias
com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços,
IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.
- Reunião com liderança comunitária do Bairro
São Benedito e o Fórum de Desenvolvimento
Local Bem Maior
- Ampliação da integração junto com a
comunidade, conhecendo os pontos turísticos da
mesma e mantendo um olhar conectado para
dentro. Com isso os adolescentes conseguiram
apontar o quanto a comunidade precisa ser
potencializada e valorizada.
- Realização de caminhada fotográfica pela
comunidade, registrando suas fragilidades e
potencialidades.
- Revitalização de 02 espaços físicos na
comunidade, possibilitando um espaço de lazer
e socialização para os moradores.
- Realização de minicurso de Fotografia “Técnica
de Fotografia e a importância de arte para um
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- Escassez de recursos para dar
continuidade a revitalização
dos espaços.
- Estranheza dos adolescentes
com o tema meio ambiente.
- Pouca intimidade da equipe
com o tema meio ambiente.
- Adolescentes não educados
ou
Sensibilizados para tratar do
assunto.
- Falta de regularidade do
lanche.
- Dificuldade na mobilização
para tratar o tema.

livro vivo na aprendizagem”, ministrado pelo
IEMA para os adolescentes.
- Minicurso de Interpretação de Trilhas: ”A
importância da leitura da paisagem como um livro
vivo na aprendizagem” ministrado pelo IEMA
para os adolescentes

Atividades
Desenvolvidas

Inclusão Digital

Especificação

- Atividades de Tecnologia e Meio Ambiente:
atividades de informática alinhadas as temáticas
trabalhadas nas rodas de conversa do projeto
Adolescentes Conectados. Através da orientação
e instrução do profissional de informática, os
adolescentes ampliaram sua percepção sobre o
meio ambiente, realizando pesquisas, redigindo
textos, construindo planilhas.
- Oficinas de Elaboração de Currículos:
Moradores conhecendo as normas de elaboração
e apresentação de currículos conforme as
demandas atuais do mercado de trabalho.

Público Alvo
Beneficiários
atendidos

Resultados Alcançados

Dificuldades

45 Adolescentes
projeto
Adolescentes
conectados.

- Adolescentes com conhecimento
ampliado acerca do uso de recursos
tecnológicos e sua importância para o meio
ambiente.

-Dificuldade no avanço e
na
inovação
das
atividades
ofertadas
devido
a falta de
atualização
dos
Computadores.

10 participantes
por turma
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- Contribuição para diminuição dos
excluídos digitais em São Benedito, Itararé, - Falta de parcerias para
Bairro da Penha, Jaburu, Consolação e oferta de atividades
Floresta.
- Escassez de recursos
- O uso da internet como ferramenta de para manutenção da sala
pesquisa e aprendizado.
de informática.

Atividades
Desenvolvidas

Grupo Pré Universitários/
Universitários

Projeto Ocupação Cultural

Especificação

Público Alvo
Beneficiários
atendidos

Apoio a jovens que concluíram o ensino 04 jovens que
médio e buscam o ingresso no ensino concluíram o
técnico ou superior. Voluntárias da ensino médio
organização
mobilizam
e
captam
mantenedores que custeiam mensalmente
o curso.

Este projeto visa contribuir para melhoria da 62 adolescentes,
qualidade de vida e o desenvolvimento do com faixa etária
potencial humano de adolescentes, por de 13 a 17 anos.
meio de oficinas artístico-culturais,
acreditando que cada indivíduo é agente de
transformação pessoal e da comunidade em
que vive.
O projeto é realizado com o oferecimento
das seguintes oficinas:
Teatro do Oprimido, Dança, Música, Violão,
Fotografia e Desenho em Quadrinhos

Resultados Alcançados

Dificuldades

- Inserção de 03 jovens em cursos superior
em
faculdades
particulares
tendo
descontos nas mensalidades a partir da
nota do ENEM, onde irão cursar Veterinária,
Pedagogia e técnico em enfermagem.

- Dificuldades na aquisição
dos materiais de estudos.

- Participação e assiduidade dos adolescentes
nas oficinas, possibilitando a continuidade do
planejamento proposto.

- Espaços físicos
insuficientes para
realização das oficinas.

- Realização de Workshop com Felipe Campo
Dall'Orto, Mestre em Teatro pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO.
Autor do artigo Centro do Teatro do Oprimido:
o teatro do oprimido como formação da
cidadania

- Escassez de
instrumentos musicais e
recursos materiais para
realização das atividades

- Falta de
acompanhamento regular
da equipe devido conflito
- 01 jovem inserida em curso preparatório de horários da equipe e
para o vestibular.
beneficiários.

- Adolescentes com repertório visual
desenvolvido, praticando o hábito de “ler”
imagens e perceber na fotografia um meio de
expressão consciente da visão de mundo de
cada um e do território em que vivem.
Adolescentes
com
capacidade
de
interpretação visual ampliada, com uma melhor
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apreensão dos significados e mensagens
contidos nas imagens (fotos).
-Educandos adquirindo consciência corporal e
posicionamento do instrumento (Violão),
conhecendo
técnicas
de
execução
instrumental.
- Educandos com prática musical com o violão
desenvolvendo a capacidade do convívio em
grupo.
- Realização de Atividades musicais com violão
e voz.
- Inserção da capoeira na atividade de dança
onde os educando puderam trabalhar o corpo
e a cultura afro.
- Educando aprenderam diversos ritmos de
dança, principalmente a Dança de Salão onde
foi passado o forró e seus passos iniciais e
avançados, o soltinho, Samba de gafieira e Zouk.
- Educandos compreendendo que a música pode
ser divertida, prazerosa e ao mesmo tempo
acessível a todos.
- Educandos envolvidos nas produções do 1º
Recital de Canto Popular, convidando familiares
e
comunidade,
produzindo
figurinos,
selecionando repertório.
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- Apresentações musicais realizadas em 02
recitais de Canto Popular realizado em junho e
novembro.
- Presença de aproximadamente 200 moradores
do Território do Bem nos recitais de Canto
Popular, prestigiando as apresentações
musicais.

10 - Apresentações e Ações Multiplicadoras

Ações

Especificação

Local/Data

21/06/2018 - SECRI
1º e 2º Recital de Canto Popular
Roda de Conversa – Prevenção ao
Suícidio
Encontros “Vidas Beneditas”

Recitais realizados com apresentações dos adolescentes e jovens atendidos no projeto
Ocupação Cultural, tendo como público moradores do Território do Bem.
Realização de conversa sobre Automutilação e deu informações sobre os canais de
ajuda, voltada para adolescentes, jovens e seus familiares.
Encontros mensais com participação de lideranças comunitárias, profissionais moradores
do Território do Bem, que através dos relatos de suas experiências de vida buscam
auxiliar adolescentes e jovens na construção de seus projetos de vida.
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11/12/2018 - SECRI
22/08/2018 - SECRI
Junho à Setembro SECRI

Ações

Início das atividades com a
comunidade / Falando sobre
Comunidade e responsabilidade
individual
Comunidade e responsabilidade
individual
HIPERTENÇAO / Oficina de sal
aromático
Benefícios e condicionalidades na
Assistência Social
Planejamento Familiar/ Família no
SECRI
Reflexão sobre Educação dos Filhos
/Relações familiares/sociedade e
espaço educacional.
Ações sobre higiene e saúde

Alimentação saudável e higiene
Ações sobre higiene e saúde

Educação em saúde

Especificação

Local/Data

Objetivo de compreender a comunidade e resgate das responsabilidades individuais

07/03/2018-Início da
proposta para 2018Auditório do SECRI

Objetivo de compreender a comunidade e resgate das responsabilidades individuais

04 /04/18- Auditório
do SECRI
25/04/18- Auditório do
SECRI
06/05/2018- Auditório
do SECRI

Realizado em parceria com Unidade Básica de Saúde território de consolação/ Analice
Alcântara –Técnica esportiva com a finalidade de promoção da prevenção a hipertensão.
Realizado em parceria com CRAS ITARARÉ-Jaciane Oliveira Campos Paulo (Assistente Social)
e Renata Soares Loyola (psicóloga), com o objetivo de orientação sobre Benefícios e
condicionalidades na Assistência Social.
Realizado em parceria com Unidade Básica de Saúde território de consolação/Karlla da
Cunha Rocha-Diretora UBS com objetivo de orientação sobre planejamento familiar.
Realizado por Daniel Machado da Silva–Pedagogo SECRI objetivando fortalecer o vínculo
familiar e presença dos pais no espaço.
Realizado em parceria com equipe Unidade Básica de Saúde território de
consolação/Enfermeira Maria Eugenia Dutra e agentes de saúde Ana Paula Mateus e Eliane
Conceição Viana com objetivo de prevenção em doenças.
Realizado em parceria com equipe Unidade Básica de Saúde território de consolação/
Analice Alcântara, com o objetivo de prevenção de doenças e promoção da saúde.
Realizado em parceria com equipe Unidade Básica de Saúde território de
consolação/Enfermeira Maria Eugenia Dutra- Ana Paula Mateus com o objetivo de
prevenção de doenças e promoção da saúde.
Roda de conversa com Katiana Carvalho/Assistente Social/SECRI com o objetivo de
fortalecer as ações trabalhadas pela equipe de saúde no território.
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09/05/2018- Auditório
do SECRI
20/06/2018- Auditório
do SECRI
04/07/18- Auditório do
SECRI
18/07/2018- Auditório
do SECRI
01/08/2018- Auditório
do SECRI
15/08/2018- Auditório
do SECRI

Ações

Especificação

Local/Data

Apresentação Oasis São
Benedito/Palete parque e Zona
Verde
Apresentação Oasis São
Benedito/Palete parque e Zona
Verde

Apresentação Projeto de Urbanismo e arquitetura Palete parque/Ivan Rocha

17/08/2018- Auditório
do SECRI

Apresentação desenvolvida equipe Unidade Básica de Saúde território de
consolação/Enfermeira Maria Eugenia Dutra/ Ivan Rocha a contribuir com a comunidade
em espaços de convivência.

22/08/2018- Auditório
do SECRI

Ação educativa-Alimentação
saudável /Aproveitamento de
Alimentos/Higiene e Saúde
Conversa sobre direitos em saúde

Realizado pela equipe Programa mesa Brasil/ Eduardo Boarato- Assistente Social e equipe
de Nutrição com o objetivo de contribuir com a qualidade da alimentação familiar.

14/09/2018- Auditório
do SECRI

Apresentação desenvolvida pelo Conselho Local de Saúde-Formação de Conselheiros com a
presença de quórum de conselheiros de Saúde do território, com o objetivo de construir
uma relação comunitária na participação da construção das políticas públicas em saúde

26/09/2018

Nutrição e saúde -Aprendendo a ler
os rótulos dos alimentos

Realizado pela equipe Unidade Básica de Saúde território de consolação com objetivo de
prevenção e cuidados alimentares.

03/10/2018- Auditório
do SECRI

Nutrição e saúde

Realizado pela equipe, Unidade Básica de Saúde território de consolação com objetivo de
prevenção e cuidados alimentares.
Roda de conversa com Katiana Carvalho/Assistente Social/SECRI sobre violências a
esclarecer o que é violência e tipos de violência, com participação sobre as diferentes
formas de representação dentro da comunidade.
Realizado em parceria com Unidade Básica de Saúde território de consolação/Enfermeira
Maria Eugenia Dutra- Ana Paula Mateus a esclarecer os caminhos do planejamento familiar.
Realizado em parceria com Unidade Básica de Saúde território de consolação/Enfermeira
Maria Eugenia Dutra- Ana Paula Mateus a contribuir com uma família planejada e cuidados
para com seus membros.

17/10/18- Auditório do
SECRI
07/11/2018- Auditório
do SECRI

Conversa sobre violências

Planejamento Familiar
Planejamento Familiar-DST,s ,Sífilis,
HIV e Preconceito
Encerramento da proposta em 2018
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22/11/2018- Auditório
do SECRI
05/12/2018- Auditório
do SECRI

Ações

Especificação

Mostra Cultural de 2018
do Programa Crer com as Mãos com
Apresentações dos projetos:
Arte e Cidadania: O corpo em
movimento e Crer no Morro.

Teve como objetivo a apresentação dos resultados das produções do ano dos
educandos, visando integrar com os educandos, familiares, parceiros e comunidade.
Com realização desse evento teve-se momentos de integração de linguagens e de
grandes emoções com o acolhimento de familiares, amigos das crianças e
adolescentes atendidos, parceiros, comunidade e outros para apreciar as
apresentações realizadas. O auge do evento, foi o encerramento com apresentação
da ex-educanda das ações do Crer com as Mãos Jaqueline Oliveira (18 anos). Ela
apresentou
uma
performance de balé sendo aplaudida de pé por todos presentes.
Com a brilhante atuação, demonstrou-se às crianças e adolescentes que
frequentam as ações, que é possível acreditar nos sonhos e dar sempre o
seu melhor no que fizer.

Programa Crer com as Mãos

Apresentação de maculelê para instituições em evento do parceiro MESA BRASIL.
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Local/Data

27 a 29/11/2018
Comunidade São
Benedito Quadra do
SECRI

26/03/2018
Cariacica (ES)

Ações

Especificação

Local/Data

Programa Crer com as Mãos

Apresentação do Coral do Secri em homenagem ao mês das mães.

12/05/2018
Shopping Triângulo
Vitória (ES)

Apresentação do Coral SECRI em Parceria IAB/ SECRI. Apresentação realizada na cerimônia
de premiação do concurso cultural “Meu São Benedito”.

21/05/2018
TV Vitória
Praia do Canto, Vitória
(ES)

Programa Crer com as Mãos

Programa Crer com as Mãos

Programa Crer com as Mãos

Apresentação Coral do SECRI em 1º Encontro de Corais Catedral Metropolitana de Vitória

Apresentação Coral do SECRI em XXV Festival Internacional de Inverno de Domingos
Martins.
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09/06/2018
Catedral Metropolitana
de Vitória/ES

14/07/2018
Domingos Martins
(ES)

Ações

Especificação

Local/Data

Apresentação do Coral do SECRI em Praia do Canto, Vitória/ES – Em homenagem ao dia dos
Pais.

04/08/2018
Shopping Day By Day
Praia do Canto

Apresentação do Coral no VI Festival de Linguagens Integradas

18/09/2018
Sesc Glória
Vitória (ES)

Apresentações culturais dos
projetos:
Arte e Cidadania: O corpo em
movimento e Crer no Morro.
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Ações

Especificação

Apresentação do Coral na abertura da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Vitória

18/09/2018
Sesc Glória
Vitória (ES)
16 e 18/11/2018
Minas Gerais
24/11/2018
Domingos Martins (ES)
24/08/2018
26/08/2018
28/08/2018
ArcelorMittal –
Tubarão
Serra (ES)
06/10/2018
Shopping Vitória
Vitória (ES)
05/11/2018
Instituto João XXIII
Vitória (ES)
29/11/2018
Faculdade de Direito de
Vitória (FDV)

Apresentação do Coralito no Dia Mundial da Alimentação, junto ao parceiro Mesa Brasil do
SESC em Cariacica/ES.

16/10/2018
Cariacica (ES)

Apresentação do Coral no VI Festival de Linguagens Integradas
16º Vozes que Cantam - Encontro de Corais de Mariana e Ouro Preto
Apresentação Coralito evento Brilho de Natal

Apresentação Música em ArcelorMittal Tubarão: 40ª SipatMA e Semana de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente.
Apresentações culturais dos
projetos:
Arte e Cidadania: O corpo em
movimento e Crer no Morro.

Local/Data

Apresentação Música em Shopping Vitória

Apresentação Coral Aniversário IAB – Instituto Américo Buaiz
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11 - Atividades Culturais/Integradas

Ações

Especificação

16/08/18
Visita a Exposição
"Amas – Fisionomias
e
Desmembramentos"

"Amas – Fisionomias e Desmembramentos", do artista Luciano Feijão que apresenta 15 desenhos que problematizam a figura da escrava
ama de leite a partir do embate entre o quadro A Negra, de Tarsila do Amaral, contra a apropriação de referências que atualizam o
problema escravocrata brasileiro e sua dinâmica racista ininterrupta.

3º Festival Interação

Iniciativa da empresa ArcelorMittal Tubarão que busca promover uma série de atividades gratuitas para as famílias capixabas curtirem um
grande dia de lazer. Mães Jovens estiveram presentes que junto de seus filhos prestigiaram o evento que contou com muita diversão,
apresentações musicais e diversas atividades para toda família.
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Ações

Especificação

Oportunidades de:
Apreciação;
Visitas;
Comemorações;
Outros sistemáticos
do Programa: Crer
com as Mãos
(ordem cronológica)

Apreciação à exposição “Amas – Fisionomias e Desmembramentos” – Em 02 de agosto os educandos estiveram na Galeria Homero
Massena (Centro de Vitória-ES), visitando a exposição “Amas – Fisionomias e Desmembramentos”. Essa exposição fez uma menção a
presença de Tarsila do Amaral, convocando o público por meio de sua pintura, a enxergar a sua grandiosidade diante de corpos negros e
toda sua história.
Apreciação/ Lazer em Zoopark – em Marechal Floriano/ES – Visita realizada no dia 14/07/2018 ao zoológico de Marechal Floriano. Os
educandos puderam apreciar a diversidade de animais que existe no local com grandes felinos, como leões e onças, pássaros de todos os
tipos, vários primatas e uma enfermaria com vários répteis, como cobras e lagartos.
Apreciação/ Lazer (parque com trilha) – Marechal Floriano (Trilha Recanto da Tilápia) – Em 14 de Julho de 2018 educandos do projeto
realizaram uma trilha a pé onde puderam apreciar e contemplar a natureza.

Página 34 de 40

12 -

ATIVIDADES REALIZADAS COM AS PARCERIAS EM CARÁTER SISTEMÁTICO

Parceria

Núcleo Afro Odomodê

Gerencia Municipal de
Juventude
Centro Salesiano do
Adolescente
Trabalhador – CESAM

Especificação

- Oficina de Bombons realizada em parceria com o Núcleo Afro Odomodê para mães jovens
-Workshop de geração de renda no Núcleo Afro Odomodê com confecção de brincos artesanais.
-Roda de conversa sobre Violência doméstica.
- Roda de conversa sobre Violência Obstétrica.
- Vivência das mulheres negras em seus espaços e território.
- Oficina de Maquiagem para iniciantes.
- Oficina de Dança Contemporânea.
Apoio no encaminhamento de adolescentes para participação e inserção no Programa Adolescente Aprendiz

Reuniões trimensais com discussão e planejamento de ações voltadas para o público adolescente e jovem da região de abrangência do SECRI.
REDE JUVENTUDE
Disciplina Positiva:
Encontros Temáticos

Encontros mensais com as mães jovens, onde foram tratados assuntos pertinentes à maternidade e ao desenvolvimento infantil, afim de
colaborar para a melhoria da relação entre mães, filhos e família por meio da educação positiva.

Unidade de Saúde
Consolação

Desenvolvimento de palestras no projeto Mães Jovens.
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Parceria

Especificação

Fórum de
Desenvolvimento Local
– Bem Maior

Encontro mensal que busca contribuir resolver questões bem amplas de natureza sócio comunitária que afligem e às vezes até desestruturam
e/ou impedem a qualidade de vida dos moradores locais. As questões relativas a: segurança, lixo e descarte, Projeto Terra, atendimento de má
qualidade nas Unidades de Saúde, voto consciente, as dificuldades do ‘ir e vir’ nos territórios dos próximos entre si, a ocupação policial foram,
alguns dos temas debatidos entre as lideranças das 08 comunidades e dos moradores participantes.

Instituto João XXIII

Oficina Trocas Saudáveis tem o objetivo de dialogar sobre saúde e compartilhar conhecimento no preparo de alimentos que melhoram a qualidade
de vida de toda família. A oficina aconteceu na sede do Instituto João XXIII e foi realizada pela Drª Sandra Bourguignon, médica da Unidade de
Saúde Consolação Maria Rangel dos Passos. No período de agosto a novembro/2018 com participação de algumas beneficiárias do projeto Mães
Jovens.
Ação social realizada dia 01/12/18 que teve objetivo de oferecer um dia diferenciado e
Especial aos pais/responsáveis das crianças, adolescentes e jovens
atendidos durante o ano de 2018. Esse momento, composto de serviços
sócio-assistenciais, recreação e troca de conhecimento contribuiu na
Promoção, fortalecimento e estímulo aos cuidados com a saúde e a autoestima
de toda a comunidade com a participação de equipamentos como UBS de Consolação, CRAS de Consolação e Itararé, Faculdade Saberes .

UBS de Consolação,
CRAS de Consolação e
Itararé, Faculdade
Saberes .
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13 - Formação Continuada
Ações

Projeto Político
Pedagógico

Palestra “Vivencias”
Reuniões de
planejamento

Funcionários

Especificação

Equipe Secri e
Diretoria

Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP), documento elaborado com o objetivo de contribuir
para que a organização alcance seu potencial máximo, adequando-se ao contexto no qual está inserida e
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de seus atendidos.

Coordenação e
educador social
Equipe e
voluntários

Vivências, palestra sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
Reuniões quinzenais para avaliação e planejamento das atividades do programa, com estudos de casos, e
estudos de materiais referentes ao público jovem.

Educadores (04)

Curso Música e Movimento

Pré-Bienal Funarte de
Música e Cidadania
19 e 20 de Outubro

Educadores (04)

Educadores na Pré Bienal de música e cidadania - Regional Sudeste - RJ. Encontro que reuniu coordenadores,
gestores e educadores de projetos sociomusicais de toda a região Sudeste, que buscam através da música
transformar a vida de crianças, jovens e adultos.

Formação Continuada
– Crer com as Mãos

Educadores (4),
pedagogo e
coordenação;

Estudos dirigidos a temas relacionados à educação para o Desenvolvimento Humano pela arte. Destinado a
educadores, equipe técnica, 4h semanais durante o ano, nas sextas-feiras pela manhã.
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Ações

Formação sobre
Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos - SCFV
Capacitação de
Gestão do Cadastro
Único e Bolsa Família
Participação na
audiência pública
COMASV

Funcionários

Especificação

Assistente Social Apontamentos sobre importância da abordagem proposta para a execução do SCFV pelas entidades
Socioassistenciais, ofertado pela SEMAS em 2018.

Assistente Social

Realizada na cidade de Vitória em 30,31 de agosto e 03,04e 05 de setembro de 2018.

Assistente Social

Apresentação do Conselho Municipal de Assistência Social em 18 de dezembro 2018 com objetivo de
prestação de contas das ações do COMASV.
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14 - Voluntariado

l
Linhas de atuação

EXECUÇÃO - Apoio execução
atividades “fim” Serviço social
OPERACIONAL - Apoio
execução atividades “meio”
SOCIAL

Colaboradores

Marly Imperial

Descrição/observação

Atividades direta com grupos de mulheres atendidas pelo serviço social
com pintura em tecido , crochê e artesanato.
Transporte das doações até o Secri
Administração.
Bazar Beneficente
Acompanhamento das crianças, adolescentes e educadores em
apresentações culturais fora do espaço de atividades.

Com Transporte
Equipe da “Costurinha”
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15 - Sustentabilidade Institucional
Ações

Projeto Adoção Financeira
Acompanhamento de Editais para
Projetos Sociais e encaminhamento de
projetos
Visitas a Empresas
Bazar

Especificação

Contribuição mensal de pessoas físicas e jurídicas através de boletos bancários.
Acompanhamento sistemático de abertura de editais e encaminhamentos de projetos.
Apresentação do Secri e suas atividades em busca de parceria técnica e financeira.
Realização de bazar mensal com roupas, calçados, acessórios, com venda revertida para as ações da
instituição.
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