
 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ANO: 2019 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE 
 

 
 
 

 

Entidade: Associação Instituto das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz 

“CASA BETÂNIA DA PAZ” 

CNPJ: 54.789.979/0001-58  

Endereço: Rua José Camargo, 290 / 310  

Município: Hortolândia UF: SP CEP: 13184-493 

E-mail: casabetaniadapaz@hotmail.com 
DDD/Telefone: 

(19)3865-5647 
DDD/Fax: 

Nome do Responsável: Maria Teresa 

Rostagno 
  

C.I./Órgão Expeditor: RNE: V083543-L Cargo: Presidente  

Nome do Responsável:Graziella Prando  CPF: 238.252.838-95 

C.I./Órgão Expeditor: RNE: G121127-9 Cargo: Vice Presidente 

Endereço Residencial: Rua José Camargo, 340 – Remanso Campineiro 

Município: Hortolândia UF: SP CEP: 13184-493 

E-mail: 

irmashorto@yahoo.com.br 
DDD/Telefone: (19) 3865-5647  

Número de inscrição no 

CMASH004 

CMDCA003 

Data da Inscrição no CMASH: 27/04/2002 

Data da Inscrição no CMDCA: 1996 

CPF:853.571.976-87 



A Associação Instituto das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz 

“Casa Betânia da Paz” é uma Instituição social de direito privado, de natureza 

religiosa católica, filantrópica, pastoral, cultural de promoção social e educacional, 

sem fins econômicos e lucrativos. 

Tem sua origem na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha 

da Paz, da cidade de Mortara na Itália, presentes também na França, África e no 

Brasil, nas cidades de São Paulo, Hortolândia e Querência/MT. 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 25 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.  

 
 

2. 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. 

 

 



3. DIRETORIA E CONSELHO – Mandato:15/11/2018 á 14/11/2021 

 

Cargo     Nome 

Presidente    Maria Teresa Rostagno   

Vice-presidente   Graziella Prando 

Secretária    Maria Aparecida Pardine Trainoti  

Tesoureira    Rossella Macchioni   

Conselho Fiscal   Rita de Cassia Pupo Denadai  

Conselho Fiscal   Maria do Carmo Esteves Vicente 

Conselho Fiscal   José Pacífico Piveta   

Conselho Fiscal-Suplente  Carlos Alberto Ap. da Silva 

Conselho Fiscal-Suplente  Marli Aparecida Martins Barbosa  

Conselho Fiscal-Suplente  Osmar Braga do Carmo 

 

 

4. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

 A ASSOCIAÇÃO não tem fins econômicos e possui objetivos voltados à 

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, com atividade 

preponderante na área educacional, na assistência social, esportiva e cultural, tendo 

por objetivo criar, dirigir e manter estabelecimentos que visem à promoção da 

formação educacional, cultural, social, esportiva e assistencial, voltada ao 

atendimento, assessoramento, defesa, proteção e garantia dos direitos das crianças, 

dos jovens, das mulheres, idosos, bem como de suas famílias. 

 No desenvolvimento de suas atividades, de que trata o artigo 5º, a 

ASSOCIAÇÃO promoverá dentro de suas especialidades e possibilidades no sentido 

de: 

I. Promover o trabalho de pastoral; 

II. Promover o trabalho de orientação e assistência social às crianças, jovens, 

mulheres, idosos, no sentido de promovê-los dentro da comunidade social; 

III. Desenvolver trabalhos educacionais, sociais, culturais e esportivos, com o fim 

filantrópico, onde se faça necessário. 

 Ter como base o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da 

Assistência Social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os princípios e valores 



da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz, em todas as 

suas ações. 

 Atuar no âmbito da Proteção Social Básica do SUAS (Sistema Único da 

Assistência Social), executando o serviço socioassistencial denominado Serviço De 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 

4.1. Missão 

5. 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. 

 

 

5.1. Visão 

Manter sustentabilidade política, técnica e financeira para a concretização dos 

objetivos, prestando serviços socioeducativos e comunitários de qualidade e impacto 

social. 

 

5.2.  Princípios 

Acolhimento, justiça Social, respeito à saúde, capacitação e consciência moral. 

 

5.3. Valores 

Promoção humana, religiosidade, dignidade e solidariedade. 

 

 

6. OBJETIVOS 
 

Proporcionar atendimento a crianças e adolescentes do sexo feminino, em 

situação de vulnerabilidade social e econômica, visando o seu desenvolvimento 

integral, buscando o fortalecimento de sua autoestima e autonomia na construção de 

alternativas de vida que lhes garantam o exercício pleno da cidadania. 

 
 
 
 
 
 
 



6.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais; 

 Garantir espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

 Desenvolver atividades através de oficinas lúdicas e socioeducativas, 

contribuindo na ampliação do universo informacional, artístico e culturas das 

crianças e adolescentes; 

 Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e 

propiciar sua formação cidadã; 

 Criar situações de convivência para a prática de diálogos e fazeres que 

constituam alternativas para o enfrentamento de vulnerabilidades e a 

construção de alternativas; 

 Oportunizar o acesso à informação sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

 Propiciar trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 

solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; 

 Contribuir para inserção e permanência no sistema formal de educação, 

diminuindo assim a evasão escolar; 

 Prevenir o ingresso e a reincidência de crianças e adolescentes no trabalho 

infantil, ofertando novas oportunidades de desenvolvimento; 

 Atuar na prevenção de situações de riscos, violências e garantia de direitos 

previstos no Estatuto da Criança e Adolescente; 

 Estabelecer articulação com a rede socioassistencial das demais políticas 

públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

 

7. JUSTIFICATIVA 
 
 

A casa Betânia da Paz iniciou suas atividades há 24 anos. Atua no âmbito da 

Proteção Social Básica do SUAS (Sistema Único da Assistência Social), executando 

o Serviço De Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  atendendo até 90 meninas, 

com idade de 6 a 15 anos, oriundas de 20 bairros do município de Hortolândia. 



Vários são os fatores que confirmam a necessidade de uma Instituição acolher 

crianças/adolescentes, em contraturno escolar, principalmente quando são 

provenientes de famílias em situação de vulnerabilidades sociais e relacionais, 

oportunizando um espaço de reflexão sobre as questões vivenciadas em seu dia-a-

dia e desenvolvendo estratégias para promover a convivência e a ressignificação 

dessas vulnerabilidades. 

 O trabalho diário da Instituição em repassar valores, princípios e 

oportunidades a serem entendidos e seguidos pelas crianças/adolescentes e suas 

famílias, vem demonstrando que é possível romper o ciclo de exclusão pessoal e 

social, fortalecendo-as para o enfrentamento das adversidades, 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, a evasão escolar e o trabalho infantil. 

Podemos afirmar que o projeto social desta Instituição é necessário, pois 

proporciona as beneficiárias trocas culturais e de vivências, desenvolvendo o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos familiares e 

incentivando a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e 

proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 

para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 

 

 
8. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de vínculos. 

 
8.1. PÚBLICO ALVO 

 
São crianças e adolescentes, do sexo feminino na faixa etária de 7 a 14 anos, 

em situação de vulnerabilidade social e econômica, submetidas às condições de 

injustiças, violências e exclusão social, matriculadas na rede de ensino formal. 

O serviço é oferecido no período da manhã das 08h00 às 12h00 e no período 

da tarde das 12h00 às 16h00, ambos períodos possuem capacidade para 

atendimento de até 45 meninas. 

 



8.2. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
 

São atendidas até 90 crianças e adolescentes e suas famílias.  

 

 
8.3. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

 
A Entidade está situada na região central do Município – Remanso Campineiro. 

Vai buscar e levar as crianças de 20 (vinte) bairros: Jardim Boa Esperança, Jardim 

das Colinas, Jardim Minda, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Nova Europa, 

Jardim Nova Hortolândia, Jardim Novo Ângulo, Jardim Novo Estrela II, Jardim 

Primavera, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Santana, Loteamento Jardim 

Alvorada, Loteamento Recanto do Sol, Loteamento Remanso Campineiro, Parque 

dos Pinheiros, Parque Ortolândia, Parque Santo André, Parque São Miguel, Vila Real 

e Vila Real Continuação. 

 

 

9. ORIGEM DOS RECURSOS 

 

 

PÚBLICO/PRIVADO APLICAÇÃO 

- Instituto das Irmãs 

Missionárias da Imaculada 

Rainha da Paz 

- Cessão das Instalações, móveis, utensílios e 

materiais 

- Trabalho voluntário das Irmãs Missionárias. 

- Prefeitura Municipal de 

Hortolândia 

- Fornecimento da Merenda Escolar 

- Convênios dos Fundos Municipais: 

  Criança e Adolescente – FUMCRIA 

- Banco de Alimentos e Programa Qualifica Cidadão. 

- Indústria e Comércio local 

e fora do município 

- Doações diversas: alimentos e artigos para venda 

em bazares. 

- Diretoria e Equipe de 

Festa da Associação 

- Realização de almoços, bazares, colocação de 

barracas em festividades, e outros eventos para 

levantamento de recursos para o projeto. 



10. INFRAESTRUTURA  

 

 

 
 

11. RECURSOS HUMANOS  

QUANTIDADE INSTALAÇÃO QUANTIDADE INSTALAÇÃO 

01 Auditório 01 Quadra 

01 Sala de Ballet 01 Refeitório 

01 Brinquedoteca e Salão 01 Cozinha 

01 Sala de Atividades 11 Banheiros 

01 
Varanda Coberta para 

atividades 
 

04 
Escritórios (com 

Banheiro) 

01 Sala de Informática 01 Área de Serviço 

02 Almoxarifados   

Profissional Função 

Nº 

Profission

ais 

Fonte 

pagadora 

Carga 

Horária 

Tipo de 

Vinculo 

Assistente 

Social 

Orientação e triagem das 

crianças; visitas domiciliares;  

trabalho com a rede 

socioassistencial e famílias. 

1 
Voluntário 

 

8 horas 

semanais 
Voluntária 

Coordenadora 

Pedagógica 

Coordena o projeto junto à 

equipe técnica e educadores 

sociais; acompanha o 

desenvolvimento das 

oficinas. 

1 Voluntário 
10 horas 

semanais 
Voluntária 

Psicopedago 
ga 

Atividades com crianças/ 

Adolescentes 
1 Voluntário 

4 horas 

semanais 
Voluntária 

Psicóloga 

Acompanhamento grupal 

das crianças/Adolescentes e 

familiares. 

1 
Voluntário 

 

8 horas 

semanais 
Voluntária 

Educadora 
Atividades com crianças/ 

adolescentes,  
4 Voluntário 

8 horas 

semanais 
Voluntária 

 
Motorista 

 

Dirigir e transportar pessoas; 

Realizar manutenções 

básicas do veiculo. 

1 

Eventos e 

Bazares e 

Projetos 

 

40 horas 

semanais 
CLT 

Monitor 

 

Acompanhamento no 

transporte e refeitório; 

atividades com crianças/ 

adolescentes  

1 

Eventos e 

Bazares e 

Projetos 

 

40 horas 

semanais 
CLT 

Programador Técnico de aplicação 1 Eventos e 40 horas CLT 



 

12. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2019 

 

Proteção social básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 

 

Foi realizado atendimento de até 90 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:  

 

 Oficina de Apoio Pedagógico: A instrumentalização das meninas para o 

aprender, permitindo que elas se apropriassem de estratégias de 

aprendizagem eficientes e que tomem consciência desse processo através do 

desenvolvimento da metacognição. 

 

 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. Para realização foram utilizados quadros, tintas, pinceis, tesouras, 

linhas, agulhas, panos, papeis, entre outros instrumentos próprios para cada 

proposta especifica 

de Sistema de 

Informação 

(computação), técnico em 

programação de computador 

e monitoramento na sala de 

informática com as meninas. 

Bazares e 

Projetos 

 

semanais 

Assist. 

Administrativo 
Rotinas Administrativas 1 

Eventos e 

Bazares e 

Projetos 

 

40 horas 

semanais 
CLT 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

Limpeza, Organização 1 

Eventos e 

Bazares e 

Projetos 

 

40 horas 

semanais 
CLT 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

Limpeza, Organização 2 ACERTE 
30 horas 

semanais 
Parceiros 

Cozinheira 
Preparo das refeições e 

lanches 
1 

Cedida 

Prefeitura 

40 horas 

semanais 
Parceiros 



 

 Oficina de Arteterapia: Através de um processo de estimulo à criatividade e 

expressão, oportunizou um espaço propicio para a comunicação de idéias 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 Coral: Sensibilizou as crianças, por meio da acuidade auditiva, 

para a atividade de canto coral, promovendo o conhecimento da linguagem 

musical: solfejo, elementos rítmico, repertório e vocalizações; 

 
 Oficina de Culinária: Ajudou as meninas aprender a cozinhar de forma 

segura, trabalhando conceitos importantes de higiene, limpeza, leitura, cálculo 

e escrita, em uma cozinha apropriada, com os ingredientes e utensílios 

necessários para cada receita; 

 
 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 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; 

 

 Oficina de Informática: Viabilizou a construção do conhecimento, através da 

inclusão digital, trabalhando a importância da informática no dia-a-diae 

contribuiu 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 Inglês: - Despertar o interesse para o idioma e desenvolver 

vocabulário básico, para que as meninas possuam condições igualitárias para 

futuras oportunidades escolares e no mercado de trabalho. 

 



 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 Psicopedagogia: Essa oficina buscou a reintegração dos aspectos 

afetivos e cognitivos da aprendizagem e oportunizou momentos de 

aprendizagens significativas desenvolvendo cognição, linguagem, motricidade, 

criatividade; 

 
 Oficina de Teen Coaching: - Contribui para as adolescentes tenhar mais 

equilíbrio, autorresponsabilidade, autoestima e confiança. 

 

 Oficina de Yoga: Proporcionou práticas de respirações e posturas físicas 

conscientes, para o desenvolvimento do autocontrole psicofísico e emocional 

das alunas. 

 

- 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 sextas-feiras 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 às famílias 

para acessos a benefícios e rede de garantia de direitos, visita domiciliares e 

discussão de caso com a rede Socioassistencial; 

 

- 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 e palestras 

lúdicas; 

 

- 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. 

 

- Grupos de trabalho mensal com os funcionários para integração, capacitação, 

acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas, foi oferecido o curso de 

Educador Social e uma palestra sobre a Violência Sexual contra crianças e 

adolescentes. 

- Atendimento equipe técnica (Pedagoga, Psicóloga e Assistente Social) para 

entrevistas com os responsáveis das crianças/adolescentes e encaminhamentos aos 

recursos disponíveis no Município, como: programas sociais, áreas de educação, 

saúde, psicologia, cultura, esporte e lazer; 

 

- Visita domiciliar realizado pela Psicóloga e Assistente Social às famílias atendidas, 

como também para as famílias que estavam na lista de espera; 

 

- Foram realizadas festas com as crianças e famílias no decorrer do ano, entre 

elas:f esta 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; 

 

 



1. DEMAIS ATIVIDADES EM 2019 

 

Participação efetiva de membros da diretoria, funcionários e voluntários nos 

Conselhos: Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente; CMAS – 

Conselho Municipal de Assistência Social e Banco de Alimentos e realização de 

eventos, bazares, participação de projetos da iniciativa privada pelos membros da 

diretoria e equipe de festas, visando angariar fundos para a Instituição. 

 

2. PROGRAMAS PARCEIROS 

 

Programas sociais desenvolvidos pela Secretaria de Inclusão e Promoção 

Social:Programa Qualifica Cidadão, FUMCRIA, CMASH e Banco dos Alimentos 

 

3. METAS 

 

 Foi trabalhado com os recursos humanos e financeiros disponíveis. 

 Realizamos grupo de psicoterapia com as mães e/ou responsáveis; 

 O trabalho social através de oficinas com as mães uma vez na semana, com 

voluntárias; 

 Encontros periódicos com as famílias das criança/adolescentes; 

 A realização de eventos para levantamento de recursos financeiros; 

 As reuniões periódicas com profissionais, educadores e funcionários visando 

atualização e capacitação. 

 Realização de entrevistas com todas as famílias das crianças/adolescentes 

visando atualização dos dados de cadastro das famílias, situação social, educacional 

e econômica. 

 

4.  DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2019 

 

 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. 

XII – CONCLUSÃO DO RELATÓRIO 

 

 O ano de 2019 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. 

 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 2020 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 2019 

 

 

________________________________________ 
Graziella Prando 

Vice-Presidente 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


