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CASA BETÂNIA DA PAZ

INSTITUCIONAL
A Casa Betânia da Paz tem sua origem na Congregação das Irmãs Missionárias da
Imaculada Rainha da Paz. As Irmãs chegaram ao Município de Hortolândia em 1993 e
durante a sua missão de evangelização nas comunidades carentes, presenciaram a
situação de desamparo das mulheres chefes de família, que precisavam trabalhar,
enquanto suas filhas ficavam expostas a todos os tipos de riscos. Com isso, as Irmãs
Missionárias, juntamente com algumas mulheres das comunidades próximas, iniciaram um
trabalho de sensibilização junto a essas famílias carentes com visitas domiciliares e
convites para a participação nas atividades da Casa como: artesanatos diversos,
cabeleireira/ manicure e formação religiosa.
O Projeto Social iniciou-se em 1995 e nesses 23 anos de trabalho vem oferecendo o espaço
para as atividades e convívio das crianças e adolescentes do sexo feminino na faixa etária
de 06 a 15 anos e seus familiares, em situação de vulnerabilidade social e econômica,
contribuindo para a prevenção e enfrentamento do abuso e exploração sexual, além de
todas as formas de violências contra crianças, adolescentes e mulheres.

Missão:
Proporcionar atendimento social, visando o desenvolvimento
pessoal, por meio da educação não formal, fortalecendo a
autoestima e autonomia, com carinho, segurança e proteção,
diante de valores e princípios cristãos e morais, preparando-as
para serem futuras cidadãs, capazes de entender sua realidade
e interagir com as pessoas de seu convívio e de seu contexto
social.

Visão:
Manter sustentabilidade política, técnica e financeira para a
concretização dos objetivos, prestando serviços
socioeducativos e comunitários de qualidade e impacto social.

Princípios:
Acolhimento, justiça Social, respeito à saúde, capacitação e
consciência moral.
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CASA BETÂNIA DA PAZ

DIRETORIA E CONSELHO – Mandato: 2015 á 2018
Cargo
Presidente
Vice-presidente
Secretária
Tesoureira
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal-Suplente
Conselho Fiscal-Suplente
Conselho Fiscal-Suplente

Nome
Libera Gobbi (Ir. Lorenza)
Maria Teresa Rostagno
Laine Barbosa Ferreira Ghiraldellii
Rossella Macchioni
Wilson Tino
Adalberto Gabriel Ghiraldelli
Idalirio de Oliveira Olini
Terezinha Moraes de Oliveira Silva
José Pacifico Piveta
Osmar Braga do Carmo

TÍTULOS E REGISTROS
Utilidade Pública Municipal Lei nº 533 de 05/05/1997
Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.599 de 13/06/2000
Utilidade Pública Federal Portaria nº 27 de 15/01/2002
Registro na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social nº 5.133 de 15/01/1999
Registro no CMASH nº 004 de 27/02/2002
Registro no CMDCA nº 003/96
Registro no CNAS nº RO 257/2004 – resolução 081 de 23/07/2004
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CCEAS 0315/2005 de
17/11/2005.
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CASA BETÂNIA DA PAZ

ORIGEM DOS RECURSOS

INFRAESTRUTURA FÍSICA
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CASA BETÂNIA DA PAZ

QUADRO DE PESSOAL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES- 2018| 07

OFICINAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Foi realizado atendimento de 100
crianças e adolescentes do sexo
feminino, em situação de
vulnerabilidade social e econômica,
em contraturno escolar, oferecendo
alimentação, oficinas diversificadas
e ações que visam à convivência,
socialização, troca de experiências,
conhecimento e desenvolvimento
biopsicossocial, de janeiro a
dezembro, de segunda a sexta feira,
das 8hs às 17hs, com 15 dias de férias
em julho e 30 dias em dezembro.
Dentre as atividades realizadas,
se destacam:
Oficinas de Artesanatos: As
técnicas artesanais possibilitaram as
meninas desenvolver habilidades
diversas, tais como: autonomia;
disciplina; concentração;
criatividade; trabalho em equipe,
autoestima e coordenação motora.
Foram trabalhadas quatro oficinas
de artesanato: Crochê, Feltro,
Pintura em tecido e artesanato
diversos;

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2018

Oficina de Arteterapia: Através
de um processo de estimulo à
criatividade e expressão,
oportunizou um espaço propicio
para a comunicação de ideias e
emoções, refletindo vários temas
de forma lúdica e dinâmica,
proporcionando suporte para
compartilhar os sentimentos e as
emoções durante as vivências,
trabalhando também a
socialização;
Oficina de Basquete: O esporte,
através do basquete, cooperou
com a educação como um processo
de formação humana,
proporcionando habilidades e
conhecimentos intelectuais e
motores, além de proporcionar um
espaço de vivencias e trocas
sociais, estimulando a prática do
esporte coletivo e respeito ao
adversário. As meninas realizaram
a atividade com um profissional
externo, no período da manhã no
Poliesportivo Nelson Cancian e no
período da tarde no Ginásio Victor
Savala;
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Oficina de Dança: Visou trabalhar
o desenvolvimento da linguagem
corporal através da dança,
trabalhando o corpo com
diferentes movimentos, de forma
lúdica, a consciência corporal, a
identidade, autoconfiança e
sociabilidade das meninas;
Oficina de Capoeira: Contribui
para incitar e desenvolver
aptidões físicas naturais, através
de movimentos espontâneos;
estimular a capacidade de
expressão individual por meios de
movimentos criativos; favorecer a
socialização; Valorizar a cultura
brasileira através da prática da
capoeira;
Oficina de Contação de História:
Estimulou a prática da leitura, o
hábito de ouvir e o
desenvolvimento da
imaginação/fantasia, além de ter
proporcionado hábitos saudáveis e
contribuído na construção de laços
de afetividade, com exercícios que
estimularam a criatividade,
atenção, oralidade e imaginação
através de histórias e atividades;
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Oficina de Informática: Viabilizou a
construção do conhecimento,
através da inclusão digital,
trabalhando a importância da
informática no dia-a-dia e contribui
para desenvolver a capacidade de
exercitar atitudes proativas e
empreendedoras, utilizando
digitação de textos, pesquisas na
Internet e como envolve-las no
mundo da tecnologia;
Oficina de Matemática: Auxiliou as
meninas alcançar um nível aceitável
na matemática, aprendendo as
quatro operações e tabuadas,
problemas e exercícios de lógicas,
jogos lúdicos e plantão de dúvidas;
Oficina de Teatro: A oficina
contribuiu para que as meninas
sejam novas agentes multiplicadoras
da arte, integrando o que é aplicado
na oficina em qualquer setor pessoal
e profissional que pretendam investir
futuramente, trabalhando pontos
importantes, como, Comunicação,
linguagem, expressão, escrita,
importância do trabalho em equipe,
memorização, desenvolvimento da
imaginação e coordenação motora;
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Atendimento Psicologia/
Grupal/Individual: Rodas de
conversa, reflexões individuais ou
em grupos; acolhimento;
socialização, acompanhamentos nas
atividades e oficinas, atendimento as
famílias, visita domiciliares e
discussão de caso com a rede
Socioassistencial;
Grupo Psicoterapia com as mães e
responsáveis: Todas as sextasfeiras no período da manhã, junto
com a psicóloga foi trabalhado o
fortalecimento da função protetiva
da família, através de um espaço
propicio para troca de experiências
e sentimentos.
Atendimento social: Entrevistas
para lista e espera e entrada na
Instituição, processo de matriculas e
documentos, atendimento as
famílias, orientação as famílias para
acessos a benefícios e rede de
garantia de direitos, visita
domiciliares e discussão de caso com
a rede Socioassistencial;
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Encontro com as famílias:
Momentos importantes que foram
trabalhados o vinculo afetivo entre
crianças e famílias e temas
pertinentes ao desenvolvimento
infantil e melhor andamento do
projeto. Os encontros foram
bimensais, com o apoio das Irmãs
Missionárias, Pedagoga, Assistente
Social, Psicóloga e Educadores;
Grupo de acolhimento diário – Bom
dia/Boa tarde: Realizado
diariamente, tanto com o grupo da
manhã como com o grupo da tarde.
Momento de acolher as meninas e
refletir temas de promoção humana,
valores éticos, leitura de histórias e
fábulas e temas trazidos pelas
próprias meninas;
Recreação/Lazer: Todos os dias as
meninas tiveram a possibilidade da
prática da recreação e lazer,
através de brincadeiras livres,
brincadeiras com jogos de mesa,
brinquedos, gincanas,
representações, filmes, passeios,
caminhadas, palestras lúdicas;
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Reunião Diretoria: A reunião com a
Diretoria aconteceu mensalmente, na
organização e planejamento de
estratégias para gestão da
Entidade;
Reunião Equipe de festa: Se reuniu
mensalmente para organizar os
eventos. No decorrer do ano foram
realizados bazares beneficentes
mensais, Festa da Pizza, Almoço
frango com polenta, Bingo com
Pastel, Festa Junina e Jantar
dançante.
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Foram realizadas festas com as
crianças e famílias no decorrer do
ano, entre elas: festa de aniversário
da entidade, festa Junina, festa do
dia das crianças e a festa de
encerramento do ano, com
apresentações das oficinas
realizadas pelas meninas às suas
famílias, com almoço de
confraternização;
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Durante o ano foram realizadas
diversas palestras e eventos, para
crianças e famílias, com profissionais
da área saúde, da psicologia, da
Assistência e Educação, tanto para
as meninas como para suas famílias,
entre elas: Educação no trânsito;
Postura Corporal; Função protetiva
da família contra violência sexual
contra crianças e adolescentes;
Trabalho Infantil; Conferência
Lúdica (Proteção Integral,
Diversidade e enfrentamento as
violências), I Fórum ODS de
Hortolândia, parceria da entidade
com a Secretária de Meio Ambiente
do município.
- Festa de encerramento no Parque
das Águas em Sumaré;
- Confraternização de encerramento
dos funcionários
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DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2018
Deficiência de recursos financeiros, o que prejudica o bom andamento das
atividades realizadas no projeto;
Dificuldade de encaminhar as crianças para os serviços da rede de garantia de
Direitos, como atendimento psicológico e saúde mental;
Famílias inseridas no Projeto com dificuldade de manter o básico para o sustento;
Ausência de parte dos responsáveis nas reuniões e eventos realizados no projeto;
Carência de equipamentos não disponíveis ou precários no município, para
contribuir no desenvolvimento saudável das meninas, que refletem no projeto e
meios de convivência delas, como atendimento psicológico, atendimento
fonoaudiológico e apoio psicopedagógico.

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO
O ano de 2018 foi um ano de grandes conquistas para a Instituição ao ver o
crescimento e desenvolvimento das crianças/adolescentes inseridas no projeto, tendo
como facilitador o dialogo entre educadores, funcionários e voluntários com as
crianças/adolescentes e suas famílias.
Consideramos que o bom relacionamento da Instituição com toda a rede de
serviços públicos e setor privado, facilita sua caminhada, assim como a participação da
comunidade local.
É notável os frutos colhidos através deste projeto social, que visa repassar
valores, princípios e oportunidades a serem entendidos e seguidos pelas
crianças/adolescentes e suas famílias, rompendo o ciclo de exclusão pessoal e social,
fortalecendo-as para o enfrentamento das adversidades e contribuindo para que
sejam agentes transformadoras de sua própria realidade. Relatos de familiares
confirmam que as crianças melhoraram e muito o comportamento no ambiente familiar
e no contexto social, com pouca frequência às ruas, reduzindo assim, as faltas e
evasão escolar, o trabalho infantil, fortalecendo os vínculos familiares, afetivos e
sociais, como também a conscientização das meninas e familiares sobre a prevenção
da violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes.
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A Instituição pretende continuar trabalhando sempre na busca da eficiência,
mantendo a qualidade conquistada, através da dedicação das Irmãs Missionárias da
Imaculada Rainha da Paz, dos funcionários, voluntários, diretoria e equipe de festas.
Esperamos continuar contando em 2019 com o poder público nesta luta e
receber os recursos financeiros necessários para manter este Programa Social com as
crianças/adolescentes e suas famílias.

Hortolândia, 31 de dezembro de 2018

Maria Teresa Rostagno
Vice-Presidente

Cinthia Ferreira Teles
Técnico responsável
Pedagoga

Maria Helena Baccan Dantas
Assistente social
CRESS Nº 48182

