RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE

Novembro / 2021

Termo de Colaboração Nº 54 / 2021

1 – Dados da Entidade
Nome
Instituto Íris de Luz.
CNPJ
Inscrição Municipal (se houver)
08.571.676/0001-47
131.861.01
Endereço
Rua: Appa, 500
Bairro
Cidade
Monte Alegre
Ribeirão Preto
DDD/Telefones
(16) 3236-8324 - (16) 9.9137-6192
E-mail
social@institutoirisdeluz.ong.br / diretoria@institutoirisdeluz.ong.br

Registro da Entidade
R- 090/2019-2020
Data de Fundação
28/10/2006

UF
SP

CEP
14.051-060

Entidade possui filiais/unidades executoras?
x Não
Sim
Se sim, quais? Descrever endereços:
Área (s) de Atuação da Entidade:
x

Assistência Social
Cultura
Educação

Esporte e Lazer
Saúde
Outros: _______

Programas e Regimes da Entidade:
PROTEÇÃO
x Orientação e Apoio Sociofamiliar
Apoio Socioeducativo em Meio Aberto
Colocação Familiar
Acolhimento Institucional ou Familiar

SOCIOEDUCATIVO
Prestação de Serviços à Comunidade
Liberdade Assistida
Semiliberdade
Internação

Ação Executada:

x

ATENDIMENTO DIRETO

ATENDIMENTO INDIRETO
Assessoramento
Defesa e Garantia de Direitos
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2 - Finalidades Estatutárias e/ou Institucionais
De acordo com o novo Estatuto Social alterado em junho/20, do objeto e das finalidades, no Art. 3º - o
INSTITUTO ÍRIS DE LUZ tem por objeto social construir alianças entre pessoas físicas e jurídicas e
organizações públicas a fim de transformar vidas e impactar a sociedade, através de serviços, programas e
projetos sociais, educacionais, culturais, desportivos e de saúde; eventos; voluntariado e cursos de capacitação,
assegurando a dignidade, a cidadania, a justiça social e o empoderamento proporcionando novas perspectivas
de vida com integridade, solidariedade, justiça e desenvolvimento social, bem como, praticar e estudar o
espiritismo nas condições estabelecidas pelas condições Kardequianas.
Parágrafo primeiro: O INSTITUTO ÍRIS DE LUZ atuará observando as políticas de assistência social, da
cultura, da saúde, do esporte e da educação, e para cumprir seu objeto, poderá para tanto:
I – Promover a assistência social e o desenvolvimento humano, fornecendo proteção, acesso a serviços públicos
e garantindo os direitos das famílias, da mulher, da infância, da adolescência, da velhice e da pessoa com
deficiência, especialmente por meio de ações, serviços, projetos e programas;
II – Promover a cultura em geral, por meio de oficinas, cursos, encontros, palestras, filmes e atividades na área
de comunicação; com práticas musicais, dança, pintura, escultura, cinema, literatura, teatro, circo, fotografia,
entre outras;
III – Apoiar e assessorar o desenvolvimento da cidadania, dos direitos humanos, da justiça social, dos valores
éticos e morais, no sentido da afirmação da vida, seja qual for a sua expressão;
3 - Nome do Plano de Trabalho
Íris de Luz
4 - Descrição
O Programa Íris de Luz está em conformidade com a resolução nº109, de 11 de novembro de 2009 “Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais”, abrange o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, no contra turno escolar de segunda a sexta-feira. O conteúdo
trabalhado com os usuários está pautado em oficinas que foram desenvolvidas para o sistema híbrido
(presencial e remoto). No mês vigente nossas atividades foram realizadas presenciais com 100% dos usuários.
Abaixo especificamos o formato de cada oficina:
1 - OFICINA DE SENTIMENTOS: atividades socioemocionais
2 – Oficina SER LUZ: atividades socioeducativas
3 - Projeto Mala Viajante e Espaço Convivência Saudável: Incentivo à cultura e hábitos saudáveis
4 – Oficina Pensando o Futuro: jornal / boletim interativo com temas do território.
5- Oficina de Percursos do SCFV: promoção dos eixos do SCFV. (Convivência Social, Direito de ser e
Participação).
5 – Público Alvo
No mês vigente foram atendidos 38 usuários sendo 20 usuários no período da manhã, sendo 16 do sexo
feminino e 04 do sexo masculino, conta com 12 usuários com idades entre 06 e 09 anos e 8 usuários com
idades entre 10 e 14 anos. São 18 usuários no período da tarde sendo 14 sexo feminino 04 sexo masculino,
sendo 10 usuários com idades entre 06 a 10 anos e 8 usuários com idades entre 10 e 14 anos. Destes 38
usuários, são 25 usuários atendidos pela rede socioassistencial em situação de vulnerabilidade social, 17
usuários sendo de família monoparentais, 08 usuários sendo de família reconstituídas, 05 usuários de família
com o Pai recluso.
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5.1 - Capacidade de Atendimento
Nossa capacidade de atendimento é de 50 atendidos por dia.

Capacidade do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

12

38

Vagas Preenchidas

Vagas em Aberto

O serviço social juntamente com a Coordenação do Instituto Íris de Luz está em processo de análise dos
usuários para preenchimento das 12 vagas em aberto.
5.2 - Número de Usuários Atendidos
38 Usuários.
6 – Objetivos
Objetivo Geral: Não houve alteração no período
Promover, criar e realizar ações, projetos, programas e serviços, para crianças e adolescentes de
06 a 14 anos e 11 meses, através de sistema híbrido (presencial e remoto), que estimulem o
respeito, a participação, a autonomia, o protagonismo, fortalecendo vínculos com
a família e o território e aprimorar a gestão estratégica do Instituto Íris de Luz.
Objetivos Específicos: Não houve alteração no período.
1 – Proporcionar e desenvolver ações e atividades socioeducativas, culturais, de lazer e proteção
estimulando a autonomia, o respeito e o protagonismo, utilizando o modelo híbrido (presencial e remoto)
2 - Garantir o desenvolvimento e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes, proporcionando a convivência social, utilizando o modelo híbrido.
3 - Contribuir para a inserção, reinserção ou permanência do jovem no sistema educacional.
4 - Promover atendimento integrado na área social e psicológica prioritariamente para as crianças e
adolescentes e familiares inscritos no Programa Iris de Luz.
5 - Gerenciar ações de sustentabilidade e gestão organizacional, aprimorando o relacionamento junto aos
parceiros, rede socioassistencial e demais instituições do 3º setor.
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7 – Cronograma de Atividades
Objetivos Específicos
Descrição das Atividades
1 – Proporcionar e desenvolver
ações e atividades
socioeducativas, culturais, de
lazer e proteção
estimulando a autonomia, o
respeito e o protagonismo.

1.1 Oficina de Sentimentos: 2ª F
Turma 06 a 09 anos
Datas: 01,08,15,22,29/11
01/11 - EMENDA FERIADO

Mês
Início
11/2021

Mês
Finalização
11/2021

08/11 - Filme "Divertida Mente"
15/11 - FERIADO
22/11 - Hoje dia 22/11 seria a intervenção dos
psicólogos no instituto, porém com a mudança de
data, fizemos uma roda de conversa sobre as
emoções abordadas no filme "Divertida Mente" e
depois realizamos uma atividade que consistia em
fazer círculos em uma folha de papel branca e
nomear cada um deles com as emoções
universais: alegria, raiva, tristeza, nojo e medo.
Depois, pintar com tinta com as cores que cada
um achasse que melhor representasse cada uma
dessas emoções. Ao final, realizaram brincadeiras
com jogos de mesa.
29/11 - Brincadeiras:
- Cobra cega
- Passando o bambolê: Divididas em 3
grupos, 2 crianças ficarão com o bambolê
nos braços e deverão passar o bambolê
pelo corpo sem soltar as mãos até chegar
ao lugar inicialmente. Vence o grupo que
conseguir dar 3 voltas primeiro.
- Cabriola, cadê a bola? Uma das crianças
será a cabriola. Ela ficará com a bola, mas
de costas para os demais colegas. Ao
sinal do educador, ele deverá jogar a bola
para trás, mas sem se virar e olhar para
onde ela foi. Quem conseguir pegá-la
deve colocá-la atrás do corpo e ficar
juntinho dos colegas para escondê-la.
Juntos, eles vão dizer “Cabriola, cadê a
bola?”. A cabriola vai se virar e tentar
descobrir quem está com a bola. Se
acertar, quem estiver com a bola será a
próxima cabriola. Se errar, a brincadeira
se repete com a mesma criança.
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Turma 10 a 14 anos
08/11 Exibição Divertida Mente
22/11 Roda de conversa partindo de vídeos
explicativos introdutórios sobre racismo na
linguagem e estrutural.
29/11 Sala de informática jogos lúdicos
1.2 Oficina Ser Luz: 3ª F
Turma 06 a 09 anos
Datas: 02,09,16,23,30/11
02/11 - FERIADO
09/11 - Devido à Comemoração Dia Mundial da
Liberdade, trabalhamos o tema por meio dos
seguintes tópicos: o que é liberdade, liberdade de
expressão em palavras, gestos e ações, os limites
da liberdade, se somos livres de fato e a relação
da liberdade do outro com a minha.
Dinâmica das caixas - foram escritos em vários
papéis palavras boas e ruins de se dizer à
alguém,e a partir disso, os aprendizes tiveram que
discernir em quais caixas cada palavra deve ser
colocada.
Após a discussão e a dinâmica, as crianças
brincaram de jogos de mesa e nos 15min finais da
oficina jogaram bola na área externa.
16/11 - Outros saberes paralelos - confecção de
castanhola e tambor .
23/11 - Brincadeiras: CS composto: Os
participantes se reúnem em roda e um primeiro diz
uma palavra que não comece nem com C, nem
com S ou que seja composta. A partir daí, em
sentido horário, o participante seguinte deve
contribuir com uma outra palavra que tenha a ver
com a anterior, mas que também não comece com
C, S ou seja composta
● Telefone sem fio
● Queimada
● Polícia-ladrão
● Espelho
30/11 - Brincadeiras:
Dança das cadeiras
Corre Saci
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Quente ou frio
Jogos de mesa
Turma 10 a 14 anos
09/11 Registro gráfico e debate do filme Divertida
Mente exibido em 08/11
16/11 Análise musical músicas Emicida
23/11 Manhã: Roda de conversa sobre
gênero e sexualidade com convidada
Jôvania Gonçalves (pedagoga e
especialista na temática), passando por
identidades de gênero,identificação e
compreensão de abuso, respeito às
diferenças, dentre outros.
Tarde: Recriando com Ângela: Presilha de cabelo
30/11 Brincadeiras e dinâmicas

1.3- Projeto Mala Viajante e Espaço
Convivência Saudável – 4ª F
Turma 06 a 09 anos
Datas: 03,10,11,24/11
03/11 - Artesanato com a educadora Ângela, o
qual consistiu na confecção de presilhas de cabelo
utilizando tecido e prendedor tipo tic tac. Os
aprendizes costuraram de modo a formar uma flor.
10/11 - Carta ao papai noel ;
17/11 - Artesanato com a educadora Ângela realização de árvores de natal com pinha.
24/11 - Os aprendizes escolheram um livro de sua
preferência na biblioteca e tiveram que fazer um
desenho da pintura preferida contida no livro.
Turma 10 a 14 anos
03/11 - Mala viajante na biblioteca
10/11 Atividade com a educadora Ângela, boneco
de neve em feltro com costura caseada.
17/11 - Artesanato: Costura caseada para jogo 3
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Marias
24/11 - Atividade recriando com educadora
Ângela, pintura e decoração em pinha, árvore de
natal.
1.4 Oficina Pensando o futuro: 5ªF –
Turma 06 a 09 anos
Datas: 04,11,18,25/11
04/11-Iniciamos com a gravação da segunda
edição do jornal do Iris de Luz, seguimos com a
brincadeira STOP que resultou no tema cena. por
fim brincamos de queimado ao final da aula.
11/11-Iniciamos com aquecimento corporal com
música, seguimos com inicio do ensaio das cenas
que serão filmadas no final do mês como
finalização do ano. Finalizamos com queimado
solicitado pelos atendidos.
18/11-Iniciamos a oficina com o aquecimento
corporal utilizando musicas sugeridas pelos
atendidos, a cada pausa da música eles tinham
que desenvolver uma ação de sua escolha, como:
pular, ficar estátua, deitar, etc. Seguimos com
ensaio da cena que será filmada nas próximas
semanas. Em seguida, em grupos os atendidos
desenvolveram cenas livres e por fim brincamos
de queimada.
25/11-Iniciamos com o jogo pula a perna para
aquecimento. Seguimos com os ensaios para a
gravação da próxima semana. Finalizamos com
queimada.
Turma 10 a 14 anos
04/11-Iniciamos com a gravação da segunda
edição do jornal do Iris de Luz, seguimos com a
brincadeira STOP que resultou no tema cena. por
fim brincamos de queimado ao final da aula.
11/11-Iniciamos com aquecimento corporal com
música, seguimos com inicio do ensaio das cenas
que serão filmadas no final do mês como
finalização do ano. Finalizamos com queimado
solicitado pelos atendidos.
18/11-Iniciamos a oficina com o aquecimento
corporal utilizando musicas sugeridas pelos
atendidos, a cada pausa da música eles tinham
que desenvolver uma ação de sua escolha, como:
pular, ficar estátua, deitar, etc. Seguimos com
ensaio da cena que será filmada nas próximas
semanas. Em seguida, em grupos os atendidos
desenvolveram cenas livres e por fim brincamos
de queimada.
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25/11-Iniciamos com o jogo pula a perna para
aquecimento. Seguimos com os ensaios para a
gravação da próxima semana. Finalizamos com
queimada.
1.5 Oficina Percursos SCFV: 6ªF
Turma 06 a 09 anos
Datas: 05,12,19,26/11
05/11 - A oficina começou com a brincadeira caça
e o caçador. Após isso, fizemos uma roda de
conversa sobre o que os aprendizes entendiam
por agressão, identificação de atitudes que
agradam e não agradam vindo da família, dos
amigos, na escola, na ONG e em seus espaços de
convivência e finalizamos a conversa sobre as
partes do corpo humano e quais são as partes
íntimas do nosso corpo. Por fim, brincamos com
jogos de mesa, bola, bambolê e elefante colorido.
12/11 - Devido a mudança de data da palestra da
facilitadora Jovânia para o dia 16/11 e a pedido de
muitos aprendizes, neste dia fomos para a sala de
informática utilizar os computadores. Os
aprendizes acessaram um site de jogos online, os
quais foram monitorados a todo tempo.
19/11 - Por conta dos poucos aprendizes,
iniciamos conversando sobre a palestra da
facilitadora Jovânia do dia 16/11 a respeito do que
eles entenderam e o que mais gostaram. Após
isso, brincaram com jogos de mesa e com bola.
26/11 - Cine Clube - Filme "Como treinar seu
dragão 3"
Turma 10 a 14 anos
05/11 Sala de informática - Jogos educativos
síncronos online
12/11 Carta ao papai noel - jogos e brincadeiras
19/11 Pesquisa online
biográfica de artistas
da escolha das
criançase Gartic Jogo lúdico de
linguagem
26/11 Exibição de filme cineclube: Manhã - Como
treinar seu dragão 3Tarde – Matilda;
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2 - Garantir o desenvolvimento
e o fortalecimento da
convivência familiar e
comunitária de crianças e
adolescentes, proporcionando
a convivência social.

4 - Promover atendimento
integrado na área social e
psicológica prioritariamente
para as crianças e
adolescentes e familiares
inscritos no Programa Iris de
Luz.

2.1 Reunião com os pais realizada no dia 12/1118:30 às 19:30 a fim de avaliar o serviço ofertado
(através de questionário) e repassar informações
pertinentes devido ao retorno presencial das
atividades;
2.2 Distribuições de 16 kits de enxovais de bebês
para gestantes das famílias dos atendidos e
comunidade em geral.
Serviço Social- Mariana Seabra Vicci
Realizado 2 desligamentos do serviço (mudança
de endereço e demanda espontânea);
Realizado 10 atendimentos individualizados e 5
atendimentos familiares presenciais referentes a
orientação e encaminhamento social;
Realizado 4 encaminhamentos para pediatria23/11
Realizado 7 encaminhamentos e
atendimentos/triagem Programa Dentista do Bem19/11;
Realizada intervenção com 6 atendidos devido a
comportamentos inadequados na instituição –
descumprimento do regimento interno;
Realizado agendamento de 6 visitas domiciliares (
01 e 03/12);

11/2021

11/2021

11/2021

11/2021

11/2021

11/2021

Psicologia – Marilia Rios Silva, Cae Oliveira
Rodrigues e Leandro Monteiro Lima.

5 - Gerenciar ações de
sustentabilidade e gestão
organizacional, aprimorando o
relacionamento junto aos
parceiros, rede
socioassistencial e demais
instituições do 3º setor.

Realizado 5 atendimentos presenciais;
5.1 Planejamento estratégico: realizamos
relatórios e demonstrativos no plano de marketing
realizado anualmente.
5.2 - Divulgação da Instituição. No mês vigente
realizamos, várias ações de marketing (posts) nas
redes sociais para trabalhar a imagem institucional
da OSC.
5.3 – Captação de novos parceiros
Os parceiros desse mês permaneceram os
mesmos do mês de Outubro/2021
5.4 - Reunião de Equipe. No mês vigente a
reunião de equipe administrativa e multidisciplinar
ocorreu nos dias 18 e 29/11.
5.5 – Implantar processos para adequação a Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD
O Instituto Íris de Luz segue realizando assessoria
e reuniões de alinhamento semanal – todas as

Página 9 de 16

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE

Novembro / 2021

Termo de Colaboração Nº 54 / 2021
sexta-feira as 16:00 com o escritório de advocacia
HCM sob a coordenação do Dr. Rodolfo Herdade
– especialista no assunto.

8 – Metas
1 – Proporcionar e desenvolver ações e atividades socioeducativas, culturais, de lazer e proteção
estimulando a autonomia, o respeito e o protagonismo, utilizando o modelo híbrido (presencial e
remoto).
Atividades dos Objetivos
Específicos

Metas

Índice atingido nesse mês (%)

1.1 – Oficina de Sentimentos

70% de participação e frequência
dos usuários

1.2 – Oficina Ser Luz

70% de participação e frequência
dos usuários

1.3 – Projeto Mala Viajante e
Espaço Convivência Saudável

60% de participação e frequência
dos usuários

1.4 – Oficina Pensando o Futuro

70% de participação e frequência
dos usuários

1.5 – Oficina de Percursos do
SCFV

70% de participação e frequência
dos usuários

Atingido Integralmente: 80,1%
participação e frequência dos
usuários
Atingido Integralmente: 82,8%
participação e frequência dos
usuários
Atingido integralmente: 85,58%
participação e frequência dos
usuários
Atingido integralmente: 83,1%
participação e frequência dos
usuários
Atingido parcialmente: 66,9%
participação e frequência dos
usuários

2 - Garantir o desenvolvimento e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes, proporcionando a convivência social, utilizando o modelo híbrido.
Atividades dos Objetivos
Específicos
2.1 – Reuniões de Pais
2.2- AÇÕES NO TERRITÓRIO:
distribuições de enxovais de bebês
para gestantes das famílias dos
atendidos e comunidade em geral.

Metas
Ter 70% de participação dos pais
nas reuniões (online ou
presencial).
Que 50% das gestantes
solicitantes, recebam o kit de
enxoval de bebê.

Índice atingido nesse mês
Atingido parcialmente

Atingido integralmente
Distribuições de 16 kits de
enxovais de bebês para gestantes
das famílias dos atendidos e
comunidade em geral.
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4 - Promover atendimento integrado na área social e psicológica prioritariamente para as crianças e
adolescentes e familiares inscritos no Programa Iris de Luz.
Atividades dos Objetivos
Específicos
4.1 - Realizar atendimento social
aos usuários e familiares.

Metas

Índice atingido nesse mês

Que 100% dos usuários sejam
acolhidos e recebam atendimento
social e visitas domiciliares

Atingido integralmente:
Realizado 2 desligamentos do
serviço (mudança de endereço e
demanda espontânea);
Realizado 10 atendimentos
individualizados e 5 atendimentos
familiares presenciais referentes a
orientação e encaminhamento
social;
Realizado 4 encaminhamentos
para pediatria- 23/11
Realizado 7 encaminhamentos e
atendimentos/triagem Programa
Dentista do Bem- 19/11;
Realizada intervenção com 6
atendidos devido a
comportamentos inadequados na
instituição – descumprimento do
regimento interno;

4.2 – Realizar atendimento
psicossocial aos usuários e
familiares.

Atender 80% das demandas
encaminhadas pelo Serviço Social

Realizado agendamento de 6
visitas domiciliares ( 01 e 03/12);
Atingido integralmente:
O atendimento psicossocial foi
realizado para todos os atendidos
encaminhados pelo serviço social:
5 no mês.

5 - Gerenciar ações de sustentabilidade e gestão organizacional, aprimorando o relacionamento junto
aos parceiros, rede socioassistencial e demais instituições do 3º setor.
Observação: os itens 5.1 / 5.3 são ações anuais ou sob demanda, por este motivo não foram especificados
abaixo.
Atividades dos Objetivos
Metas
Índice atingido nesse mês
Específicos
5.1 - Executar 80% do plano de
Atingido integralmente com ações
5.1 - Planejamento Estratégico
ações estratégicas visando a
nas redes sociais.
sustentabilidade e a divulgação
https://www.instagram.com/iris.del
institucional da organização.
uz/
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5.2 - Realizar ações de marketing
que aumentem a visibilidade para
a Instituição.

Atingido integralmente com ações
nas redes sociais.
https://www.instagram.com/iris.del
uz/

5.3 – Captação de novos parceiros

5.3 - Aumentar em 30% o número
de parceiros em relação ao ano
anterior.

Não atingido nesse mês.
Permanecemos com os mesmos
parceiros de Outubro/2021

5.4 - Reunião de Equipe

5.4 - Ter 80% da equipe
participando das reuniões para
abordagem de temas importantes
sobre o SCFV, atendidos, metas e
eventos
5.5 - Contratar assessoria jurídica
especializada em LGPD

Atingido parcialmente: 100% de
participantes na reunião mensal.

5.2 - Divulgação da Instituição

5.5 – Implantar processos para
adequação a Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD

Atingido integralmente, a empresa
de assessoria jurídica contratada é
a HCM Advogados.

9 – Recursos Humanos
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Plano de Trabalho.
NOME
CARGO/FUNÇÃO
VÍNCULO
HORAS
SEMANAIS
Aline Terciotti Pedroso
CEO – Diretora Executiva
Prestador de Serviços
44
Mariana Seabra Vicci
Priscila Sena Rodrigues

Assistente Social
Educadora Social

Prestador de Serviços
Regime CLT

30
44

César Luiz Mazari

Educador Social

Regime CLT

04

Maria Angela Sellani Terciotti
Mariana Moraes
Emilly Flavia da Silva Celestino
Marilia Rios Silva

Educadora Social
Educadora Social
Estagiária de Serviço Social
Psicóloga

Regime CLT
Regime CLT
Estágio
Voluntária - Psicologia

04
44
20
10

Arivaldina A. De Souza

Assistente de Oficinas

Voluntária

04

Camila Vansan Florian
Fernanda Ortolani
Leandro Monteiro
Fernanda Laurenti

Assistente Adm/Financeiro
Nutricionista
Psicólogo
Assessoria de Imprensa

Regime CLT
Voluntária Nutrição
Voluntário Psicologia
Voluntária Marketing

38
10
10
10
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Cae Oliveira Rodrigues

Psicólogo

Messias Antonio de Oliveira

Conselheiro Presidente

Luis Sérgio Petinice
Elio Terciotti
José Eugênio Costa
Cléo Reis

Conselho de Administração
Conselho de Administração
Motoboy
Facilitadora

Voluntário
Psicologia
Voluntário

10

Voluntário
Voluntário
Prestador de Serviços
Voluntária – Ações
Território – Kit de
Gestantes

10
10
10
4

10

10 - Articulação com a Rede
Confira as fotos das ações do mês de Novembro/ 21:
Data: 12/11/2021- Reunião de Pais
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Data: 30/11/2021 – Comemoração dos Aniversariantes do mês Novembro;
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11 – Forma de Participação dos Usuários
Conforme item 8 as metas foram atingidas parcialmente,79,67% dos usuários participaram das atividades
realizadas presencialmente com o retorno de 100% dos usuários
A elaboração das atividades é desenvolvida através das demandas apresentadas pelos usuários em salas de
aulas.
No mês vigente não houve avaliação no comitê dos usuários, conforme item 9.1 do plano de ação a participação
ocorre semestralmente. Disponibilizamos caixa de sugestões na bancada de entrega de cestas básicas, e no
refeitório.
12 – Monitoramento e Avaliação
A equipe realiza mensalmente Relatórios Circunstanciados para a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visando o monitoramento e avaliação do serviço.
Conforme item 7.1 do plano de trabalha utilizamos uma plataforma digital especializada para o 3 setor chamada
Bússola social, uma ferramenta que possibilita, o monitoramento e avaliação realizada no SCFV.Utilizamos os
dados inseridos na plataforma Bussola Social para avaliar e monitorar os objetivos específicos. Utilizamos lista
de frequência, anotações no diário de bordo, prontuário do usuário, relatórios de atendimentos, agenda visitas
domiciliares, online do Bussola, e os relatórios individuais das atividades executadas no período. As reuniões de
equipe são mensais a fim de discutir eventuais problemas e intervenções necessárias, planejamentos de ações
e demais assuntos pertinentes ao SCFV.

13 - Declaração
Declaramos, sob as penas da lei, com a inserção eletrônica deste formulário no Sistema Digital CMDCA no
Portal PMRP, que os dados acima informados são expressão da verdade e possuem Fé Pública.

Messias Antonio de Oliveira
Responsável Legal
pela Entidade
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Cargo
E-mail
contato

para

maoliveira0918@gmail.com

ou

Cargo
para

Tipo de Vínculo

Ceo – Coordenadora
e Mandato até o
Diretora Executiva
dia:
aline@institutoirisdeluz.ong.br
Empregado
CLT

Profissional Liberal
x
Prestador Serviços

Responsável
Técnico
pela Entidade

Mariana Seabra Vicci

Formação

Serviço Social

Tipo de Vínculo
E-mail
contato

27/03/2023

Aline Terciotti Pedroso

Gerente,
Coordenador
Gestor
Administrativo

E-mail
contato

Mandato até o
dia:

Conselheiro Presidente

para

Empregado
CLT

x

27/03/2023

Voluntári
o

Outros

Registro
CRESS 46.026
Classe (*)
Profissional Liberal
Voluntári
Outros
Prestador Serviços
o

social@institutoirisdeluz.ong.br
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