Projeto: “ Futeboleando a Cidadania”
Parceiro: FIFA Foundation
Este projeto possui como o objetivo geral desenvolver a transformação social, de crianças e
adolescentes através da metodologia futebol 3 tempos, a fim de reduzir as situações de violência e
de intolerância nas relações sociais construindo e resultando em uma sociedade pacífica. Executado
a partir do mês de Julho de 2020, e impossibilitado da realização da prática esportiva, foram
desenvolvidas atividades a distância em que foram enviadas através do aplicativo do WhatsApp.
Atividades de confecção de brinquedos para que pudessem executar os jogos.
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Projeto: “Prevenção a violência: Convivendo Pela Paz”,
Parceiro: Sugas e COMDEDICA

O projeto “Prevenção a violência: Convivendo Pela Paz”, foi realizado semanalmente com
atividades de mediação de conflito e arte, cultura e expressão, as oficinas ocorreram no
turno inverso da escola dos educandos, os grupos de convivências foram divididos por faixa
etária, a proposta teve como objetivo contribuir nas relações sociais, reduzindo as situações
de violência e de intolerâncias no convivo entre os grupos de adolescentes mediadores.
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7- DESTINATÁRIOS
O projeto beneficiou em 2020 diretamente 200 crianças e adolescentes em contexto de
vulnerabilidade social com encaminhamentos feitos pelo Cras.
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8- NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM 2020:

DIRETOS : 200 crianças e adolescentes
INDIRETOS: mais de 150 famílias e mais de 1000 pessoas da comunidade local.

9 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

NOME

CARGO/FUNÇÃO

VÍNCULO

HORAS
EXISTENTES

Coordenadora
–

administrativa

Dá

suporte na administração
de
Delci Teresinha de Mello

recursos,

compras,

organização

dos

educadores,

bem

como

organiza

o

gasto

CLT

40 hs

CLT

40 hs

CLT

20 hs

responsável dos recursos
do projeto.
Recepção - Responsável
Gislaine Grasel

pela

recepção,

atendimento telefônico.
Assistente Social - Realiza
visitas

nas

famílias

atendidas pelo projeto a
Lucirene Alves Leite

fim de fazer levantamento
de realidade, ajudar nos
encaminhamentos
documentos,

de

vacinas

e

outras necessidades de
cada família para melhor
qualidade de vida das
crianças e adolescentes.
Pedagoga-

Responsável

por elaborar e garantir a
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execução das ações do
projeto
Amanda Beatriz Ferreira

de

forma

e

planejada

organizada

CLT

40 hs

CLT

10hs

CLT

10hs

RPA

10 hs

CLT

40h

CLT

40hs

com os educadores bem
como

coordenar

as

atividades acompanhando
o andamento das oficinas
e das atividades do SCFV.
Educadora

de

Rua

–

Acompanhamento com as
Maria

Denise

Queiroz famílias através de visitas

Fiorini

domiciliares.
Nutricionista – Tarefa de
montar os cardápios e

Cláudia Lilian Vitt da Silveira orientar as cozinheiras na
elaboração dos alimentos.
Profes
Atuação

de

música

direta

com

o

grupo uma vez na semana
Paulo Gomes da Silva

no

trabalho

de

fortalecimento de vínculos
através de atividades de
música em violão, teclado.
Profe
Fernanda Glienke

de

esportes/educadora social
- Atuação direta com o
grupo

duas

vezes

na

semana no trabalho de
fortalecimento de vínculos
através

de

oficinas

e

social

-

futebol.
Educadora
Atuação

direta

com

o

grupo ao longo de toda a
Aline Teresinha da Silva
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semana no trabalho de
fortalecimento de vínculos
Gestão – responsável pela
organização

e

planejamento do manual
de gestão
Educadora
Atuação
Grazile Cassia pereira

social

direta

-

com

o

grupo ao longo de toda a

CLT

40hs

semana no trabalho de
fortalecimento de vínculos.
Educadores
Atuação
Paulo Dagostin

grupo

sociais

direta
no

semana

com

decorrer
em

o
da Voluntários

10hs

oficinas

especificas.
Atendente de cozinha Selma de Oliveira de Souza Durante os dois turnos
organiza as refeições para

40 hs
CLT

as crianças e adolescentes
Lucia Teresinha Ferreira

do SCFC.

40 hs

Educadora social Ketlhelyn Erolinda da Silva
Costa

Atuação direta com o
grupo ao longo de toda a

CLT

20hs

CLT

40hs

semana no trabalho de
fortalecimento de vínculos.
Educadora social Caroline de Mello

Atuação direta com o
grupo ao longo de toda a
semana no trabalho de
fortalecimento de vínculos.

10- ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto atendeu crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, moradores da região oeste de São
Leopoldo. Território de Paz pelo Pronasci.
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11- FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Duas vezes no ano, é realizado pesquisa de satisfação e de interesse com as famílias atendidas.
Essa pratica tem por finalidade avaliar o atendimento, dar sugestões e também poder inserir através
de argumentos as necessidades das famílias para que a Instituição ao elaborar projetos possa levar
em conta as pesquisas realizadas.
Durante o ano de 2020, realizamos alguns momentos individualizados com as famílias, respeitando
o decreto e as bandeiras covid-19. Afim de ouvi-las sobre como esta sendo este período Pandêmico
em suas relações familiares, suas dificuldades e etc.
Buscamos ainda ouvir feedbacks quando as famílias procuram a Instituição para
atendimentos mais individualizados com a equipe técnica (pedagoga, assistente social). As visitas
domiciliares foram feitas pela assistente social, seguindo todo o protocolo solicitado pelo município
de acordo com as Bandeiras covid 19 estipulada para as semanas, nestas visitas temos a
oportunidade de escutar as famílias, dando todo suporte que o instituto pode oferece, fazendo destes
momentos uma construção de vínculo entre família, equipe e Instituto Lenon.
12 – Resultados monitorados pelo processo de gestão da qualidade
Resultados monitorados pelo Processo de Gestão – 2020

Resultado do monitoramento das ações desenvolvidas durante o ano de 2020
Monitoramento realizado de forma presencial e remota.
Número de famílias atendidas
Média anual
100 Famílias
Número de educandos atendidos
Média mensal
174 educandos
Número de cestas básicas entregues
Média anual
737 unidades
Repasse de insumos (leite, bolachas, massa, etc)
Média anual
1960 unidades

Distribuição de viandas
Média anual
6928 unidades
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Kits de alimentos (hortifrutigranjeiros) oriundos do PAA entregues
as famílias dos atendidos.
Média anual
681 unidades
Distribuição de um cartão de crédito doado pelo “Mesa Brasil” no
valor de R$ 100,00
Ação realizada no mês de
Setembro
100 unidades
No mês de Dezembro O Instituto repassou as famílias Chesters
doados pelo Mesa Brasil
100 unidades
Atendimentos realizados para orientações sobre o Auxílio
Emergencial
Média anual
24 atendimentos
Atendimentos para informações sobre as ofertas de outras políticas
setoriais
Média anual
33 atendimentos

Atendimentos repassando informações e orientações específicas
sobre a Covid-19
Média anual
429 atendimentos
Visitas Domiciliares
Média anual
49 visitas realizadas
Orientações e encaminhamentos para outras políticas setoriais
(saúde, previdência, educação, habitação, INSS, SEPOM,
segurança, cartórios, etc.)
Média anual
34 atendimentos

Atendimento(s) e encaminhamento(s) relacionados à violação de
direitos
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Média anual

14 atendimentos

Atividades socioeducativas (propostas e enviadas através de e-mail,
vídeos, áudios, e/ou entregues através de VD, etc.)
Média anual
295 atividades
Fortalecimento de vínculos (produção de conteúdo, através dos
mais variados formatos/mídias, com objetivo de manter contato,
ofertar apoio e fortalecer vínculos)
Média anual
206 intervenções
Participações em reuniões e plenárias de Conselhos
Média anual
32 participações
Atendimentos psicossocial via WhatsApp e vídeo chamadas
Média anual
176 atendimentos

Atendimento psicossocial (presencial)
Média anual
53 atendimentos
Impressão de atividades
Média anual
505 atividades impressas
Confecção de máscaras de tecido para doação à comunidade
Média anual
2907 unidades
Produção de vídeo para divulgação em rede social (com
informações sobre a Covid-19)
5 vídeos
Entrega de máscara de tecido e álcool em gel
Média anual
1062

Repasse de doações de roupas e calçados
Média anual
1980 unidades
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*Algumas ações (distribuição de cestas/ kits/ cartão alimentação entre outros) não
aconteceram todos os meses.

São Leopoldo 02 de março de 2021

___________________________

___________________________

Amanda Beatriz Ferreira

Delci Teresinha de Mello

Pedagoga
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