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O ANO DE 2015
O Instituto Novos Horizontes deu prosseguimento ao seu trabalho de
acolhimento aos adolescentes em situaçao de risco, especialmente aos egressos de
medidas socioeducativas, acolhendo-os e auxiliando-os na busca por um espaço no
mercado formal de trabalho e dentro da sociedade como um todo.
A finalidade desse projeto, bem como seus objetivos sempre foram pautados em:
• educar para o trabalho;
• formar profissionais e realizar pesquisas para que todos os envolvidos nas
atividades institucionais, contribuindo para que possam assumir o papel de
agentes transformadores no processo de integração à sociedade;
• Ser uma instituição reconhecida pelos serviços qualificados oferecidos aos
adolescentes em conflito com a lei e todos aqueles que estiverem em situação de
risco social, resgatando os cuidados para o equilíbrio e o bem-estar na inserção
social;
• Oferecer bons serviços educacionais e sociais, que tragam melhora para o
desenvolvimento socioeconômico, afetivo e cognitivo das pessoas atendidas,
buscando constantemente aperfeiçoar as práticas já utilizadas, em atenção ao
que propõe o projeto de lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), bem como por meio de pesquisas e cursos de aprimoramento pessoal
e social;
• Compartilhar experiências e informações vividas dentro do Projeto entre os
profissionais envolvidos, por meio de reuniões semanais onde se discute o
desenvolvimento, os avanços e as dificuldades enfrentadas por cada um de
nossos adolescentes atendidos, sempre com o objetivo de indicar-lhes o melhor
caminho profissional a seguir;

__________________________________________________________________________________
Telefone: 2768-2560
Rua Fortunato N°131 Santa Cecília CEP: 01224-030 -São Paulo- SP
www.institutonovoshorizontes.org.br

Instituto Novos Horizontes
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11
COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013
SEDS 788/2013 SMADS 26.557

• Incentivar o fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de visitas dos pais
ao projeto, visando trabalhar os conflitos familiares para construção do
fortalecimento dos vínculos afetivos e sociais;
• Propiciar suporte emocional, social, educacional e cognitivo necessário ao
resgate da autoestima, o retorno aos vínculos familiares e comunitários,
oferecendo proteção integral aos atendidos;
• Promover todo o suporte necessário para o melhor aproveitamento dos
adolescentes do ensino forma fundamental e médio;
• Garantir à inserção em cursos profissionalizantes aos atendidos em cursos
técnicos de qualidade;
• Promover a inserção ao esporte, cultura, lazer e saúde das atendidos.
2- INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
O INSTITUTO NOVOS HORIZONTES esta situado na Rua Fortunato, 131 – Vila
Buarque – Sao Paulo – SP, local de sede e atendimento.
O predio conta com as salas descritas abaixo divididas em 2 andares e um salao
terreo.
Biblioteca: 1mesa, 6 cadeiras, 1 lousa, 1 coleçao de DVD telecurso EF e EM, 4 estantes
de livros com seis prateleiras, 1 TV e 1 DVD, livros, cadernos, canetas, pastas, material
didatico, 1 mesa com 1 computador.
Administraçao: 2-mesas, 1 sofa, 2 computadores, 1 fax, 1 impressora multifuncional,
dois armarios pequenos e 1 armario de arquivos e 2 aparelhos de telefone.
Sala de Informatica: 5 computadores, 5 mesas, 5 cadeiras, 1 estante com 6 prateleiras, 1
sofa, 1 modem para internet, 2 quadros de mapas.
Sala de Vídeo: 1 TV de plasma, 2 sofas, 2 poltronas, almofadas, 1 armario de 2 portas, 1
rack pequeno.
Sala Principal: 1 mesa de vidro, 6 cadeiras, 3 estantes com 6 prateleiras cada, 1 armario
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pequeno de madeira com 2 portas, 1 microondas, 1 filtro eletrico, 1 geladeira e 1
freezer.
Cozinha: 1 mesa, 2 bancos, 1 geladeira, 1 fogao, 1 armario pequeno branco com 2
portas, 1 mesa pequena de apoio.
Recepçao: 1 mesa, 1 cadeira, 1 mesa com 1 livro de presença, 1 quadro de aviso, 1
armario de ferro com 20 divisorias, 1 impressora multifuncional, 1 telefone, 1
computador, 1 gaveteiro pequeno.
Salao no terreo: 1 sofa branco de 3 lugares, 4 estantes de madeira, 1aparador, 1 tv de
16 polegadas, 1 estante peq. c/ vidro, 1 mesa para TV, 1 estante com 9 gavetas e 2
portas de acrílico, 2 baus, 2 estantes, 2 camas infantis, 1 banheirinha, 2 cercadinhos, 2
carrinhos de bebe, 2 cadeirinhas para carro, 2 mesinhas infantis, 5 cadeirinhas e
diversos brinquedos.
4- ESPAÇO FÍSICO E INSTALAÇÕES
Espaço físico
O predio do Instituto Novos Horizontes encontra-se dentro dos padroes exigidos
para o atendimento de adolescentes, com segurança e equipamentos contra incendio,
saídas de emergencia, salas arejadas e bem iluminadas, identificaçoes dos espaços
todos vistoriados e aprovados por orgaos competentes.
Biblioteca: e um espaço tanto ludico quanto formal, onde sao desenvolvidas as aulas
de reforço para o Ensino Fundamental e Medio, em uma metodologia que resgata a
importancia da leitura e dos jogos para a formaçao e desenvolvimento das
adolescentes, dando-lhes a oportunidade para brincar, criar e recriar o espaço de
aprendizagem, construindo sua formaçao.
Sala principal: e usada como extensao da cozinha e e o local onde confeccionamos
nossos biscoitos e massas.
Sala de vídeos: e utilizada para a realizaçao de debates tematicos desenvolvidos
conforme a programaçao pedagogica, sempre com o objetivo de recriar os espaços ja
existentes, de forma ludica e promovendo a reflexao da realidade onde estao inseridos.
Sala de informática: e o espaço de aprendizado para o bom uso da tecnologia, onde os
adolescentes adquirem os conhecimentos basicos para o uso do computador e inclusive
conteudos mais avançados na area de programaçao de sistemas, voltados para a
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demanda do mercado de trabalho.
Sala de administração: e dividida com a secretaria e a coordenaçao, onde os
profissionais desenvolvem planejamentos, planos de aula, acompanhamento
sistematico do desenvolvimento dos adolescentes de forma interdisciplinar e
organizada para qualidade no acolhimento de nossos atendidos.
A cozinha: e largamente utilizada para o desenvolvimento de nossas aulas praticas de
culinaria, bem como para a realizaçao da refeiçao de todos que participam do Projeto.
O salão no térreo: neste local ambientamos um espaço de acolhimento e higiene das
crianças, todas filhas de nossas adolescentes atendidas, os quais muitas vezes nao tem
onde ficarem para que suas maes possam estudar e se desenvolver profissionalmente,
com o objetivo de gerarem renda para si e para seus filhos.
5- MISSÃO/VALORES
Nossa missao e oferecer atendimento a crianças e adolescentes em situaçao de
risco e egressos do sistema de cumprimento de medida socioeducativa junto a
Fundaçao Casa, propondo uma nova forma de açao, oferecendo o suporte necessario
para inclusao social e profissionalizante, rompendo com o modelo tradicional para
garantir a qualidade de vida dos atendidos e seus familiares.
Os valores do Instituto Novos Horizontes sao pautados no:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Respeito e valorizaçao a singularidade e diversidade
Coragem
Açao Educativa
Notoriedade profissional
Bem estar
Transparencia
Compromisso
Fidelidade a missao
Coerencia

6 - PÚBLICO-ALVO
Adolescentes na faixa etaria 12 a 24 anos em situaçao de risco e vulnerabilidade
social e que tenham seus direitos ameaçados ou violados pela açao ou omissao da
sociedade ou estado, bem como seus familiares e especialmente os adolescentes em
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cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e os adolescentes que
cumpriram medida socioeducativa de internaçao junto a Fundaçao CASA e
respectivamente seus familiares.
7- CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O Instituto Novos Horizontes tem capacidade para atender 20 (vinte) adolescentes
simultaneamente em acolhimento, sem alojamento, mantendo a estrutura física do
predio para alimentaçao, formaçao e acompanhamento individual.
O INSTITUTO NOVOS HORIZONTES desenvolve suas atividades na cidade de Sao
Paulo/SP atendendo a todos os adolescentes em situaçao de risco provenientes da
capital e aos egressos em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto
junto a Fundaçao Casa da capital e todo o Estado de Sao Paulo.
8- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
• ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
O atendimento psicologico foi oferecido especialmente aos adolescentes que
cumpriram medida socioeducativa junto a Fundaçao Casa, com o objetivo precípuo de
fortalecer os vínculos afetivos e sociais.
• ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
Todos os adolescentes que frequentam o Projeto Novos Horizontes recebem
acompanhamento e reforço escolar individualizado. Nao existem turmas fechadas, mas
um orientador/pedagogo que acompanha o reforço escolar que e dado pelo Projeto,
com material ja pre-elaborado e sistematizado, para que cada um evolua dentro do seu
tempo e de suas condiçoes.
• PROGRAMA DE VOLTA PARA A ESCOLA
Este programa visa a recolocaçao do jovem que se encontra afastado da escola,
em um programa de ensino a distancia, reconhecido pelo MEC e realizado pelo CIEJA
Dona Clara Mantelli, destinado aos jovens que ja completaram a maioridade, porem
nao terminaram o ensino formal.

__________________________________________________________________________________
Telefone: 2768-2560
Rua Fortunato N°131 Santa Cecília CEP: 01224-030 -São Paulo- SP
www.institutonovoshorizontes.org.br

Instituto Novos Horizontes
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11
COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013
SEDS 788/2013 SMADS 26.557

• PROGRAMA DE ÉTICA E CIDADANIA
Este programa e realizado dentro do Projeto de forma interdisciplinar e visa a
rever os valores e padroes de comportamento dos adolescentes em diversas
situaçoes do cotidano.
• A CHEGADA NO MERCADO DE TRABALHO
Neste programa nos preocupamos em informar nossos jovens sobre seus
direitos e obrigaçoes perante o mercado de trabalho formal e principalmente darmos a
eles uma formaçao basica de como se portar, se vestir e se relacionar no ambiente
profissional.
• A ESCOLHA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE
Durante todo o processo em que estao conosco, nossos jovens recebem todas as
informaçoes necessarias para a escolha do curso tecnico e todos sao encaminhados, de
acordo com a area escolhida, a idade e o nível de escolaridade que apresentam.
• PROGRAMA DE SAÚDE DO PROJETO
O Projeto Novos Horizontes disponibiliza aos seus adolescentes atendidos
palestras educacionais sobre a prevençao de doenças sexualmente transmissíveis,
gravidez indesejada e prevençao ao uso de drogas, todas realizadas por profissional da
area de saude.

9-METODOLOGIA
A metodologia aplicada em todos os programas do Projeto Novos Horizontes é
sempre levando em consideração o desenvolvimento integral do adolescente,
respeitando os quatro aspectos de sua formação: físico, mental, emocional e espiritual.
O Projeto Novos Horizontes adota uma metodologia que visa a realização de
ações educativas as quais possibilitam a criação de oportunidades concretas aos
nossos adolescentes nas áreas profissional e educacional, favorecendo o
desenvolvimento dos mesmos como um todo.
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10-SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS
RECURSOS FINANCEIROS
PARCEIROS

RECEITAS

PROJETO

GASTOS

BAZARES

1.500,00

Funcionarios CLT

7.600,00

DOAÇOES

3.000,00

Aluguel

6.500,00

MEC
EMPREENDIMENTOS

12.000,00

Alimentaçao

3.000,00

2 Profissionais voluntarios

0,0

Transporte

Pago pela
Fundaçao

Manutençao

600,00

Concessionarias (agua,luz,telefone,
internet, etc

650,00

Impostos (ISS,FGTS,INSS,etc)

3.500,00

Contador

890,00

TOTAL DE GASTOS

22.740,00

TOTAL DE RECEITAS

28.000,00

RECURSOS HUMANOS
QUANT .

CARGO

FORMAÇAO

1

Pedagogo

Pedagogia

1

Psicologa

Psicologia

1

Assistente Social

Serviço Social

1

Professora de
culinaria

E.M

1

Aux. Administrativo

E.M

1

Faxineira

E.F
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11-PARCEIROS SOCIAIS
Atendendo ao Princípio da Incomplitude Inconstitucional, o Projeto Novos
Horizontes desenvolve suas atividades se aliando a diversos parceiros locais das areas
da saude, assistencia social, esporte e cultura, os quais juntamente com os nossos
trabalhos, contribuem para o desenvolvimento integral de nossos adolescentes.
Sao eles:
UBS SANTA CECILIA – oferece atendimento e palestras sobre saude;
IGREJA DO LARGO DA SANTA CECILIA – disponibiliza espaço para a realizaçao
dos nossos bazares;
CIEE ITAIM BIBI – oferece eventualmente cursos a distancia aos nossos jovens e
apoia o Projeto na busca de vagas de emprego e jovem aprendiz;
SESC CONSOLAÇAO – oferece atividades diversificadas na area esportiva e
cultural aos nossos jovens e crianças;
SENAC SANTA CECILIA – oferece descontos e bolsa nos cursos de aprendizagem
profissional na area de arquitetura e artes;
CRAS/CREAS SE – oferece suporte tecnico aos nossos serviços prestados;
CAT LUZ – oferece vagas para jovens e adultos.
12- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os criterios de avaliaçao do Projeto Novos Horizontes sao realizados em
conjunto com os responsaveis pelos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa junto a Fundaçao casa, bem como pelos adolescentes, sejam eles
egressos do sistema de medida socioeducativa ou nao.
O acompanhamento dos resultados junto aos profissionais da Fundaçao Casa e
realizado mediante um questionario de satisfaçao, em que sao verificados os diversos
aspectos em que os adolescentes devem apresentar melhora significativa.
O acompanhamento dos resultados junto aos nossos atendidos e feito mediante
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os resultados alcançados em termos educacionais e profissionais, tais como: a
entrada no mercado de trabalho e o ingresso em cursos de qualidade.
Alem do acompanhamento dos resultados obtidos diretamente com os nossos
atendidos, os mesmos tambem tem a oportunidade de se expressarem por escrito,
relatando como se sentem dentro do Projeto Novos Horizontes, bem como tambem tem
a oportunidade de sugerir novas atividades que lhes atendam e lhes interessem,
tornando-os assim sujeitos ativos de suas proprias transformaçoes.
Os instrumentos de registro utilizados para o desenvolvimento dos Projetos
junto aos usuários são:
Ficha de cadastro dos usuários;
Ficha de acompanhamento e evolução;
Relatórios;
Lista de Presença/controle de frequência;
Plano individual de atendimento personalizado;
Cópia de documentação pessoal dos adolescentes;
Ficha de avaliação do serviço;
Ficha de encaminhamento para à rede de serviços.
13- RESULTADOS
O Instituto Novos Horizontes atualmente e um dos parceiros mais atuantes no
cumprimento de medida socioeducativa feminina em meio aberto junto a Fundaçao
Casa.
Desde 2013 o Projeto tem atendido a mais de 50% da populaçao feminina em
cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.
Do total de atendimentos, mais de 80% de nossos adolescentes cumprem a
programaçao sugerida do início ao fim, finalizando sua participaçao com a entrada no
mercado de trabalho formal e/ou o início em um curso tecnico de qualidade.
Todos os jovens que passam a frequentar o Projeto Novos Horizontes retomam
os estudos no ensino formal, bem como passam a apresentar habitos de saude e
higiene, ate entao nao incorporados as suas vidas.
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O ANO DE 2016
O ano de 2016 se iniciou com grandes avanços para o Instituto Novos Horizontes com a
assinatura do primeiro Termo de Convenio entre a organizaçao e a Prefeitura de Sao
Paulo para administrar o Serviço de Acolhimento Institucional Criança e Adolescente
SAICA na regiao de Capao Redondo, sob a Supervisao Tecnica da SAS Campo Limpo.
Tendo em vista alta complexidade do serviço, os projetos anteriormente desenvolvidos
com recursos 100% privados se encerraram em dezembro de 2015, para que a
organizaçao focasse somente no serviço de alta complexidade assumido e
desenvolvesse sua expertise necessaria para torna-lo um exemplo a ser seguido, assim
como sempre foram seus serviços desenvolvidos com parceiros da iniciativa privada.
DADOS DO SERVIÇO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Endereço: Rua Dr. Luís da Fonseca Galvao, 258, Parque Maria Helena
Telefone: (11) 2305-6657
Capacidade de atendimento: 20
Nº de atendidos: 19
Faixa etária dos atendidos: 0 a 17 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 24 horas
Nome do Coordenador do Serviço: Marcia Aparecida Batista

Justificativa: Os altos índices de vulnerabilidade a que estao inseridas as famílias de
baixa renda, com a consequente negligencia a que estao sujeitos as crianças e os
adolescentes e a nossa maior justificativa para aliar nossa experiencia e estrutur, aos
serviços de Acolhimento oferecidos pela Prefeitura de Sao Paulo.
Público alvo: crianças e adolescentes em situaçao de alta vulnerabilidade social.
Características gerais da comunidade: e a comunidade mais densamente populosa e
a que possui a menor area verde por metro quadrado por populaçao, tornando um
local arido, com pouca umidade relativa do ar e e a comunidade que possui a maior
taxa de mortalidade na faixa etaria de 15 a 25 anos da Subprefeitura do Campo Limpo.
Objetivos gerais: Acolher e garantir proteção integral, contribuir para a prevenção do
agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, restabelecer
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vínculos familiares e/ou sociais, possibilitar a convivência comunitária, promover
acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e
às demais políticas públicas setoriais, favorecer o surgimento e o desenvolvimento de
aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com
autonomia, promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e
ocupacionais internas e externas relacionando-as a interesses, vivências, desejos e
possibilidades do público.
Objetivos específicos: preservar vínculos com a família de origem, salvo
determinação judicial em contrário, desenvolver com os adolescentes condiçoes para a
independencia e o autocuidado.
Metodologia: A metodologia utilizada no atendimento tem como peculiaridade a
mudança de paradigma no olhar as crianças e adolescentes em situaçao de
vulnerabilidade social, onde o foco de atuaçao nao sera o problema, mas sim as
possibilidades e soluçoes. Nesse sentido, a partir do momento de acolhimento e feito
um planejamento personalizado de atendimento visando sistematizar as informaçoes
necessarias para o acompanhamento do caso. Este planejamento devera contemplar as
atividades e/ou serviços necessarios para atender a demanda específica de cada um,
previsao de contatos com outros serviços, com a família e os procedimentos para os
encaminhamentos necessarios.
Nessa perspectiva, os orientadores socioeducativos sao referencias para
transformaçao e valorizaçao da vida dessas crianças e adolescentes, dentro de uma
relaçao de respeito e qualidade entre eles.
A rotina e construída com a participaçao dos meninos e meninas atendidos, para
que, dessa maneira, se sintam acolhidos e comprometidos com a dinamica da casa.
Periodicamente, as regras estabelecidas sao modificadas, caso a maior parte do grupo,
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incluindo gestores e orientadores julguem necessario.
Esses orientadores socio educacionais acompanharam diariamente as crianças e
os adolescentes na educaçao global, em atividades de orientaçao individual e grupal,
cuidados com a saude, higiene, alimentaçao, atividades de esporte, lazer e recreaçao,
bem como acompanhamentos externos quando necessario.
Com relaçao a educaçao formal, devido a especificidade do serviço, as crianças e
adolescentes devem permanecer vinculados a rede de ensino de sua regiao, ou entao,
transferidos para as escolas proximas dos serviços de acolhimento para os quais serao
encaminhados.
De acordo com o art. 101 do ECA, o acolhimento e medida provisoria e
excepcional, sendo assim, serao realizadas açoes visando o melhor encaminhamento
possível para cada caso. O cumprimento de sua funçao de cuidado e proteçao e o
trabalho com a família sera prioridade dos serviços pelo qual foram encaminhados,
visando a reinserçao familiar dessas crianças e adolescentes, que tambem realizarao as
visitas domiciliares e encontros sistematicos a Instituiçao, a fim de manter o
fortalecimento do vínculo existente ou reconstruí-lo.
A construçao de um Plano Individualizado de Atendimento (PIA) que contempla
um plano de açao onde sao apensas as metas, os objetivos e os sonhos que as crianças e
os adolescentes apontam para sua vida e futuro.
Acolhida/Trabalho Social e Estrategias: visto que o serviço e de carater
provisorio e excepcional, a criança e o adolescente sao acolhidos, encaminhados para
entrevista individual com a equipe tecnica do serviço de forma a garantir um
diagnostico da situaçao que facilite o encaminhamento evidenciando o trabalho social.
As estrategias serao efetivadas na forma dos encaminhamentos propostos, tais
como: diagnostico para possível reinserçao familiar, encaminhamento para outros
serviços de acolhimento e demais orgaos competentes.
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Organização e Funcionamento dos Serviços Desenvolvidos (Grade de atividades)

Manhã

Tarde

2ª
3ª
4ª
5ª
Atividade Atividades Atividades Visita de
s
Socioeduc Socioeduc familiares
Socioeduc
ativas
ativas
ativas
Casa do
Casa do
Casa do
Zezinho
Zezinho
Zezinho
Turno
Escolar

Turno
Escolar

Turno
Escolar

Turno
Escolar

6ª
SAB
DOM
Atividades
Socioeduc Atividades Grupo de
ativas
Esportivas Escoteiros
Casa do
Talentos
Zezinho
do Capao
Turno
Escolar

Atividades
de Lazer
no SESC

Descanso
na casa

Participação dos parceiros nas atividades: os parceiros locais da Organizaçao atuam
como colaboradores, oferecendo a contrapartida financeira da instituiçao, bem como
oferecendo atividades de lazer aos acolhidos, a saber:
PARCEIROS

DESCRIÇÃO

TALENTOS DO CAPAO

Participaçao esportiva gratuita aos jovens.

SESC

Entrada gratuita em qualquer unidade.

GRUPO ESCOTEIRO TAPAJOS - VILA Encaminhamento de crianças e adolescentes e
DAS BELEZAS

suas famílias, com o intuito de auxilia-los na
inserçao a sociedade, dando-lhes noçao de
cidadania.

SYNERHGON

-

Gestao

e Oferta de aulas gratuita na area de informatica

Desenvolvimento

e TI.

MEC Empreendimentos e Gestao

Apadrinhamento de crianças e adolescentes
incrementando atividades de lazer a serem
oferecidas pela Instituiçao.
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Participação de Pais e da Comunidade: Proporcionamos atendimento as famílias das
crianças e dos adolescentes, realizando diagnostico e traçando um plano de atuaçao
com estas famílias;
Desenvolvemos as diferentes capacidades dos integrantes das famílias, a partir
do plano de atuaçao desenvolvido, propiciando ganhos de autonomia e melhoria
sustentavel da qualidade de vida com aplicaçao dos capitais: humano, social e
produtivo; Articulamos nos territorios, juntamente com os demais orgaos do sistema
de Garantia de Direitos e políticas sociais locais, açoes para que as famílias possam ter
acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios de SMADS e demais Secretarias
para cuidarem integramente de seus filhos, o direito a convivencia familiar e
comunitaria e a provisoriedade da medida de proteçao abrigo.
Sistema de Avaliação do atendimento à Criança, ao Adolescente e à Família:
A

avaliaçao

e

compartilhada

com

Secretaria

Municipal

de

Assistencia

Desenvolvimento Social (SMADS), COGEAS, CPE, SAS, CRAS e CREAS.
Atividades de Avaliaçao Quantitativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentais;
Quantidades de reunioes;
Quantidade de atendidos inseridos nos serviços;
Quantidade de atividade sociais executadas;
Quantidade de projetos em execuçao;
Nº de visitas domiciliares quando necessario;
Nº de encaminhamentos;
Nº de acompanhamentos;
Nº de inserçao social;
Nº de Encontros realizados.
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Atividades de Avaliaçao Qualificada
• Pesquisa com todos os profissionais;
• Qualidade dos projetos realizados por todos os profissionais envolvidos no
serviço;
Monitoramento
O sistema de monitoramento sera elaborado e implantado pelo Gerente do
Serviço

implantado,

bem

como

pelos

funcionarios,

os

usuarios

e

pela

SAS/CRAS/CREAS. Para prestaçao de contas o Instituto Novos Horizontes propoe
atender as exigencias da Portaria nº. 46/SMADS/2010 e nº47/SMADS/2010 8 , sendo
que a

avaliaçao tambem sera realizada por meio dos instrumentos padroes de

prestaçao de contas (RESUP- Relatorio Mensal de Supervisao; DEGREF – Declaraçao de
Gerenciamento e Recursos Financeiros; DEMES- Declaraçao Mensal da Execuçao de
Serviço Socioassistencial; DESP – Descriçao Mensal das Despesas e etc...) e GRAS, bem
como o acompanhamento sistematico de relatorios gerenciais que serao remetidos ao
final do mes, para analise em conjunto com a Supervisao Tecnica do serviço. Buscando
com isso garantir os objetivos e metas do mesmo, bem como adequaçoes nos
procedimentos e desenvolvimento das açoes. O Gerente do Serviço realizara, como
parte da avaliaçao e monitoramento, reunioes mensais com a equipe de trabalho se
possível com a equipe de tecnicos das SAS/CRAS/CREAS. Como forma de acesso a
identificaçao das necessidades destes usuarios, a produçao de informaçoes e a
realizaçao de acompanhamento do trabalho social, conforme preconiza a Política
Nacional de Assistencia Social, na perspectiva do SUAS, objetivando a construçao de um
sistema de informaçoes com vistas a ampla divulgaçao dos beneficiarios, contribuindo
para o exercício da cidadania.
Periodicidade: mensal
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Instrumentos Utilizados: instrumentais da prefeitura: RESUP, DEGREF, DEMIS e
GRAS.
Indicadores de Resultados: Percentual de crianças e adolescentes desligados pelo
retorno a família de origem/extensa ou encaminhados para o serviço de acolhimento
institucional da sua regiao de origem, no prazo de ate 07 dias.
Meta: 100%.
Trabalho desenvolvido com as famílias: Alem das visitas domiciliares e encontros
sistematicos das famílias a Instituiçao, as crianças e os adolescentes tambem realizam
visitas as suas famílias, conforme determinaçao e orientaçao das Varas da Infancia,
conforme cada caso específico.
Recursos Humanos:

FUNÇAO
Gerente Serviço
Assistente Social
Psicologa
5 Orientadores
5
Orientadores
Dia
2
Cozinheiras
Noite
3 Operacionais

ESCOLARIDADE
Ensino Superior
Ensino
Superior
Completo
Ensino Superior
Ensino Medio
Ensino Medio
Ensino Medio
Fundamental

REGIME
DE
CONTRATA
ÇAO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

CARGA
HORARIA
40h/semana
30h/semana
is
40h/semana
is
12X36
is
12X36
12X36
40h/semana
is

TEMPO NA
FUNÇAO
3 anos
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

Iniciamos o ano com 14 Crianças e Adolescentes, sendo, Ana Freire (6,0 anos) Raiane
(17 anos), Roseli (18 anos), Victor (7,9 anos), Ariane (17,8 anos), Edna (3,8 anos),
Gabriel Nicolau (5 anos), Samuel (2,7 anos), Ana Nicolly (6 anos), Gabriel Barbosa (12
anos), Fabio Junio (6, anos), Higor (14 anos), Lucas (16 anos), Nicolas (16 anos) e Ana
Julia ( 10 meses)
__________________________________________________________________________________
Telefone: 2768-2560
Rua Fortunato N°131 Santa Cecília CEP: 01224-030 -São Paulo- SP
www.institutonovoshorizontes.org.br

Instituto Novos Horizontes
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11
COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013
SEDS 788/2013 SMADS 26.557

Atividades desenvolvidas com os usuários:
As atividades desenvolvidas nestes primeiros meses do ano de 2016 foram atividades
recreativas ludicas e recreativas desenvolvidas principalmente dentro do SAICA,
fortalecendo o direito de brincar das Crianças e Adolescentes, recreaçao explorando o
ludico.
Realizamos a decoraçao do espaço do SAICA CR explorando a criatividade de cada
usuario. Passamos por mudanças de mobílias dentro do Saica onde proporcionamos
mudança satisfatoria para o bem estar dos acolhidos. Foram desenvolvidas atividades
de identidade, roda de conversa, filmes de sobre Cidadania, direitos e deveres.
Construímos junto com os Adolescentes e Crianças as regras de Convivencia, com o
objetivo de garantir e preservar os direitos de cada um dos acolhidos.
Diariamente continuamos na atividade dos cuidados com a higiene e combate a
pediculose.
No período da noite continuamos com atividades de organizaçao do espaço e pertences
e fortalecimento do vinculo afetivo e respeitoso de cada usuario do Saica.
A Arte, em seus diversos segmentos, foi trabalhado durante o mes atividades de
diferentes pinturas em paineis criado no coletivo e individual, trabalhos com
dobraduras, objetos construídos em massa de modelar, construçao de porta trecos com
materiais reciclaveis, decoraçoes de Carnaval, mascaras, construçao de fantasias em
tnt. Objetivo das atividades foi aguçar as habilidades de cada usuario.
Oficina Cidadão Ambiental demos continuidade atraves de açoes e providencias para
garantir a economia. Acompanhamos os usuarios para continuar no projeto de
economia e uso consciente da agua, energia e materiais de limpeza/higiene.
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Na oficina Dia da Beleza continuamos o trabalho com os cuidados com a higiene
corporal, proteçao a pele, pediculose, odor dos pes. Realizamos cortes de cabelos das
Crianças e Adolescentes, hidrataçao e escovaçoes dos cabelos das Adolescentes.
Foi trabalhado a importancia da higiene dentro da rotina atraves do fortalecimento
diario e cuidados diarios.
Com o Grupo Reflexivo trabalhamos conscientizaçao dos Adolescentes sobre os
efeitos de drogas lícitas e ilícitas , prevenindo, sensibilizando atraves da
conscientizaçao, assistindo filmes e roda de conversa. Trabalhamos as regras de
convivencia, limites e o respeito atraves de atividades ludicas, recreativas para
desenvolver e fortalecer o respeito ao proximo.
História de Vida trabalhamos em escuta qualificada com cada usuario resgatando a
Historia e particularidade de cada um, com o objetivo de reconhecer e resgatar a
historia compreendendo sua trajetoria ate o serviço de Acolhimento.
Comemoração de Aniversariante do mês – Comemoramos no dia 30 os
aniversariantes do mes, proporcionando momento de descontraçao, alegria e interaçao,
cantamos parabens a Roseli e Gabriel Freire servimos um delicioso bolo que foi
saboreado por todos.
Sexualidade: Trabalhamos atraves de roda de conversa sobre o tema sexualidade,
apresentamos atraves de vídeo filmes/ documentos sobre o corpo humano e seus
desenvolvimentos. Conseguimos sensibilizar os Adolescentes a necessidade dos
cuidados e prevençoes. Marcamos consultas com medicos Pediatra e Hebiatra nas UBS
Parque Maria Helena e Jardim Lidia ondem foram realizados atendimentos e coletas de
exames.
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Atividades Externas Realizamos passeios propiciando momento de recreaçao,
interaçao, socializaçao aos usuarios dentro do nosso territorio, praça do Jardim Lidia,
Ceu Capao Redondo, Shopping Campo Limpo e Sesc Campo Limpo.
Neste mes os usuarios Gabriel Freire, Ana Freire e Gabriel Barbosa foram em
atendimentos ao Caps Infantil de Campo Limpo duas vezes por semana, acompanhados
pelos orientadores, cada um destes usuarios passaram por consulta com medica com
Psiquiatra no Caps Infantil de Campo Limpo acompanhado pela equipe Tecnica.
Os usuarios Lucas e Higor iniciaram os atendimentos semanais nos MSE de Campo
Limpo e Capao Redondo acompanhados pelos orientadores socioeducativos.
O usuario Lucas iniciou treino na Academia de BOX localizada na Rua Quitanduba, 275,
no bairro do Butanta.
O usuario Nicolas Cerqueira Ramalho iniciou atividades de dança aos sabados na Casa
de Criatividade Capao Redondo.
5 - Atividades com as Famílias
Realizamos Encontros de Família mensais, ocasiao em que proporcionamos momentos
de socializaçao, interaçao dos familiares para fortalecimento de vínculos, apresentamos
informes sobre acolhimentos, açoes realizadas com cada usuario e informes da Nova
Organizaçao Instituto Novos Horizontes.
Alem dos encontros de família realizamos visitas domiciliares e busca ativa de parentes
de acolhidos que chegam ao SAICA sem referencias familiares.
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6. Atividades com os Profissionais do Saica Capão Redondo
Realizamos reunioes mensais com cada plantao de Orientadores, fortalecendo,
compartilhando sobre as leis de Acolhimento e Estatuto da Criança e Adolescente,
informaçoes sobre as atividades do GRAS do primeiro semestre de 2016, exploraçao do
direito de brincar.

Sao Paulo, 15 de abril 2016

_____________________________________________
Maria Sabrina Bueno de Andrade Saad
OAB/SP 175.719
Presidente
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