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1 – Dados da Entidade 

Nome 
Instituto Íris de Luz. 

Registro da Entidade 
R-   090 /2021-2022 

CNPJ 
08.571.676/0001-47 

Inscrição Municipal (se houver) 
131.861.01 

Data de Fundação 
28/10/2006 

Endereço 
Rua: Appa, 500 

Bairro 
Monte Alegre 

Cidade 
Ribeirão Preto 

UF 
SP 

CEP 
14.051-060 

DDD/Telefones 
(16) 9.9137-6192 e (16) 9.9404-6877 

E-mail 
social@institutoirisdeluz.ong.br /  diretoria@institutoirisdeluz.ong.br 

Entidade possui filiais/unidades executoras? 

X Não   Sim  

 
Se sim, quais? Descrever endereços: 
 

Área (s) de Atuação da Entidade:  
 

X Assistência Social   Esporte e Lazer  

 Cultura   Saúde  

 Educação   Outros: _______  
 

Programas e Regimes da Entidade: 

X PROTEÇÃO                                                                 SOCIOEDUCATIVO 

X Orientação e Apoio Sociofamiliar  Prestação de Serviços à Comunidade 

 Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  Liberdade Assistida 

 Colocação Familiar  Semiliberdade 

 Acolhimento Institucional ou Familiar  Internação 
 

Ação Executada: 

X ATENDIMENTO DIRETO  ATENDIMENTO INDIRETO 

   Assessoramento 

   Defesa e Garantia de Direitos 
 

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 

mailto:social@institutoirisdeluz.ong.br
mailto:diretoria@institutoirisdeluz.ong.br
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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 Projeto 

 
Íris de Luz 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
 

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 14 anos e 11 meses, no contraturno 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 Teatro 

2 – Oficina de Percussão 

3 – Oficina de Circo 

4 – Oficina de Sentimentos e Jogos Educativos 

5 – Percursos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

6 – Programação Especial de Férias 

7 – Aniversariantes do Mês 

 

5 – Público-alvo 

No mês vigente tivemos: 

 

Manhã: 20 usuários inscritos (14 do sexo feminino e 7 do sexo masculino). Temos 11 usuários com idades entre 

06 à 09 anos e 9 usuários com idades entre 10 a 14 anos. 
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Tarde: 20 usuários inscritos (11 do sexo feminino e 9 do sexo masculino). Temos 10 usuários com idades entre 06 

à 09 anos e 10 usuários com idades entre 10 a 14 anos. 

 

5.1 - Capacidade de Atendimento 

 

40 usuários 

 

5.2 - Número de Usuários Atendidos 

Setembro/22: 40 usuários 

 

6 - Objetivos 

Objetivo Geral:     Não houve alteração no mês 

Promover, criar e realizar ações, projetos, programas e serviços, para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos 

e 11 meses que estimulem o respeito, a participação, a autonomia, o protagonismo, fortalecendo vínculos com 

a família e o território. 

 

Objetivos Específicos:   Não houve alteração no mês 

 

1 – Desenvolver atividades socioeducativas, culturais, de lazer e proteção, estimulando a autonomia, o respeito e 
o protagonismo. 
 
2 - Garantir o desenvolvimento da convivência familiar e comunitária dos usuários por meio de ações junto ao 
território. 
 
3 - Contribuir para a inserção, reinserção ou permanência dos usuários no sistema educacional.  
 
4 - Gerenciar ações de sustentabilidade e gestão organizacional, aprimorando o relacionamento junto aos 
parceiros, rede socioassistenciais e demais instituições do 3º setor. 
 

7 – Cronograma de Atividades 
Objetivos Específicos Descrição das Atividades 

1. Desenvolver atividades 
socioeducativas, culturais, 
de lazer e proteção 
estimulando a autonomia, 
o respeito e o 
protagonismo. 

 

 
1.1 Oficina de Teatro: 2ª F e 5ªF 

Educador: César 

Datas: 01/09, 05/09, 08/09,12/09, 19/09, 22/09, 26/09 e 29/09  
Conteúdo: 
01/09 Desenvolvimento da arte e cultura: Descrição de como foram trabalhados os 
conteúdos: 
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-Aquecimento musical através de músicas e ritmos. 
-ensaio do espetáculo de final de ano. 
-cena “o monstro chegou” 

05/09: aquecimento corporal com o jogo: Pedra, papel e tesoura. 
- ensaio do espetáculo: Dafny, a menina azul. 
 
08/09:  confecção de adereços de cena. 
- ensaio do espetáculo de final de ano. 
- cena livre. 
 
12/09: - confecção de adereços de cena. 
- ensaio do espetáculo de final de ano. 
 
19/09:  Ensaio do espetáculo de final de ano: Dafny, a menina azul. 
- Confecção de elementos de cena. 
 
Os aniversariantes do mês foram comemorados no dia 15/09 com a participação de 

75% dos usuários. 

1.2 Oficina de Percussão: 3ª F 
Educador: Andrea e Deniz 
Conteúdo: 
06/09 
Passagem dos vídeos de apresentação dos principais grupos de percussão pelo 
mundo. 
Finalizando com a apresentação do projeto Toque da Lata no FestMao Curumim. 
O objetivo desta atividade é apresentar as possibilidades infinitas da percussão. 
 
13/09 
Execução das células de samba com instrumentos tradicionais: pandeiro, tamborim 
e agogô. 
 
20/09 
Passagem show com os novos tambores. 
 
27/09 
A atividade do dia foi voltada para a finalização da roda de samba. Foi executado 
samba de Raiz. Foram apresentados física e sonoramente instrumentos de outras 
vertentes do samba: Afoxé, Ganzá, Prato, Rebolo, entre outros. 
 
1.3 – Oficina de Circo: 4ªF 

 
Datas: 07/09 
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Feriado no dia 07/09 os usuários realizaram a visita ao Teatro Municipal para 
assistir ao espetáculo. “Quem nunca viu o mar” com a participação no elenco do 
educador de teatro na instituição íris de luz. 
Salientamos que o retorno as atividades externas na área cultural, são de extrema 
importância para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
 
14/09 
Portagem e ensaio para apresentação final 
 
21/09  
Iniciação aos malabares: bolinha, diabolo, stick flower, cigar Box, prato chinês. 
Ensaio para apresentação final. 
 
 
28/09 
Foi trabalhado modalidade de equilíbrio com rola, rola, onde o objetivo é ficar em 
pé em cima da tabua que está apoiada em um rolo. Trabalhar o tônus muscular, 
concentração e equilíbrio. Ao final da aula, todos conseguiram fazer sozinhos. 
 
1.4 – Oficina Sentimentos e Jogos Educativos 
Educador: ‘Daísa e Fernanda 
Datas: 02/09,09/09, 16/09, 23/09 e 30/09 
Conteúdo: 
 
02/09 
Atividade realizada no período da manhã foi na biblioteca com a realização de 
desenho com o tema primavera desenvolvida com a Aline. 
No período da tarde, as crianças e adolescentes receberam a visita do CIEE, onde 
os colaboradores do CIEE fizeram uma palestra interativa sobre EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR. 
Foram apresentados alimentos saudáveis e posteriormente, todos realizaram um 
lanche com muitas frutas. 
As crianças e adolescentes receberam de presente um pé de alface plantado num 
copo de café descartável para levarem para suas casas. 
 
09/09 
Foi realizado brincadeira de interação e dramatização de contexto social através de 
histórias de faz de conta. Os meninos brincaram de polícia e ladrão e as meninas 
preferiram brincar de Stop cujo, objetivo foi desenvolver conhecimento das letras e 
palavras do alfabeto. 
 
16/09 
No dia 16/09 recebemos a visita de alunos da escola SENAC, onde foram 
desenvolvidos temas relacionados a SUSTENTABILIDADE. 
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Foram abordados temas relevantes sobre a importância de cuidar do meio 
ambiente, como atividade de fixação, as crianças e jovens construíram um porta 
vaso, utilizando de materiais reciclados e posteriormente foram plantados no porta 
vaso, sementes de girassol. 
 
23/09 
Leitura e debate do tema "Respeito" com o Livro " E eu com isso??? Reflexão 
sobre a importância de respeitas os colegas do grupo quando não querem brincar 
juntos, o quando magoamos o colega quando chamamos eles por apelido, foi 
falado sobre bulling, ofensas para com mães e pais. 
Realizado desenho sobre o tema trabalhado. 
 
30/09 
Leitura e reflexão do Livro "Não fui eu" aprendendo sobre honestidade. Conversa 
sobre mentira, relatos dos aprendizes sobre situação de mentira na escola, na 
família. Foi feito teatro com cenas de mentira. Momento de diversão com as 
dramatizações. 
 

2.Garantir o 
desenvolvimento e o 
fortalecimento da 
convivência familiar e 
comunitária dos usuários 
por meio de ações junto ao 
território. 

 
2.1 - Inserção de Novos Usuários: no mês vigente o serviço social incluiu 02 

usuários do SCFV no período da manhã e 05 usuários no período da tarde. 

2.2 - Atendimento Social: 28 atendimentos no mês. 

2.3 - Reunião de Pais: A reunião ocorreu no dia 09/09 com 37,5% de participantes 

2.4 - Atendimento Psicológico, Médico Pediátrico e Odontológico: tivemos 03 

atendimentos de pediatria no mês. 

2.5 - Ações no território: entregamos 07 kits de enxoval de bebê para gestantes em 

vulnerabilidade social, produzido pelo Grupo Acolher, parceiro da OSC. 

2.6- Ações no território. 

No período de 12 a 19 de outubro foi realizado o curso de costura de enxoval de 

bebê na escola Dr. Celso Charuri, com a participação de 5 mães de usuários do 

programa Íris de Luz. 

No período de 19 a 26 de setembro, oferecemos o curso de bolo no pote realizado 

na sede do instituto Iris de Luz em parceria com o SENAI, com a participação das 

mães dos usuários e mulheres em vulnerabilidade moradoras do território. 
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No dia 29/09 realizamos Workshop de Automaquiagem, promovido em parceria 

com o Grupo O Boticário, onde tivemos 80% de participação de mães dos usuários 

e usuárias inscritas no Programa Web Luz.  

2.7- Comitê Ideias & Vozes: as caixas de sugestões e críticas estiveram nos 

espaços físicos disponíveis para os usuários contribuírem com suas opiniões. 

2.8- Ações no Território: a assessoria jurídica não teve nenhuma demanda de caso 

novo, permanece monitorando as ações já solicitadas em períodos anteriores. 

 

3 - Contribuir para a 
inserção, reinserção ou 
permanência dos usuários 
no sistema educacional.  
 

3.1 – Conforme plano de trabalho, os usuários permanecem matriculados da rede 

formal de ensino.  

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

 

4.1 - Captação de Novos Parceiros: no mês vigente iniciamos a parceria com as 
empresas: Senac, Senai, Grupo Cedro (Boticário), Fabiana Vieira Treinamentos, 
CIEE Ribeirão Preto, Vivia treinamentos, Centro Social e Fundo Social de Ribeirão 
Preto. 

4.2 - Reunião de Equipe: Realizada reunião de equipe administrativa e 
multidisciplinar presencial, no dia 29 de setembro com 90% de presença. 
 
4.3 – Capacitação da Equipe - No mês de setembro realizamos capacitação de 
Brigada de Incêndio, com carga horária de 04 horas e aplicação de prova final. Os 
participantes receberam certificado no final do curso.  
 
4.4 – Implementar os processos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. No 

mês de setembro a OSC finalizou os processos de implementação a LGPD e 

seguirá nos meses seguintes aplicando as orientações do escritório de advocacia 

HCM Advogados 

8 – Metas 

 

Descrever as metas que foram propostas e informar se foram alcançadas. Sim, não ou parcialmente. 

Justificar aquelas que não foram alcançadas integralmente. 

 
1. Desenvolver atividades socioeducativas, culturais, de lazer e proteção estimulando a 
autonomia, o respeito e o protagonismo. 
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Atividades dos Objetivos 

Específicos 

Metas Índice atingido (%) 

1.1 – Oficina Teatro 70% de participação e 

frequência dos usuários 

Atingido Integralmente: tivemos 

89,53% % de participação e 

frequência dos usuários. 

 

1.2 – Oficina Percussão 70% de participação e 

frequência dos usuários 

Atingido Parcialmente: tivemos 

62,99% de participação e 

frequência dos usuários. 

 

1.3 – Oficina de Circo 70% de participação e 

frequência dos usuários 

Atingido Integralmente: tivemos 

71,30% de participação e 

frequência dos usuários. 

 

1.4 – Oficina Sentimentos e 

Jogos Educativos 

70% de participação e 

frequência dos usuários 

Atingido Parcialmente: tivemos 

55,5% de participação e 

frequência dos usuários. 

1.5 – Passeios e Eventos 

Externo 

70% de participação dos 

usuários 

Atingido Parcialmente: 53% 
participação e frequência dos 
usuários 
 

 

 

2 - Garantir o desenvolvimento e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária dos usuários por 

meio de ações junto ao território. 

Atividades dos Objetivos Específicos: 
 

Atividades dos Objetivos Específicos Metas Índice atingido (%) 

2.1 - Inserção de Novos Usuários Atualizar os prontuários dos 

usuários, cadastrar usuários 

em fila de espera e preencher 

vagas disponíveis, quando 

houver 

Atingido Integralmente: no mês 

vigente o serviço social incluiu 

02 usuários do SCFV no 

período da manhã e 05 

usuários no período tarde. 

2.2 - Atendimento Social: Atender as demandas do 

serviço social 

Atingido Integralmente: 

28 atendimentos em setembro. 



 

 

 

 

 
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  

 

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE  SETEMBRO/ 2022 
 

Termo de Colaboração Nº 57 /2022 – IRIS DE LUZ 
 

Vigência: Julho/22 a Junho/23 

Página 9 de 13 
 

 

2.3 – Reunião de Pais Ter 70% de participação dos 

pais nas reuniões (online ou 

presencial). 

Atingido Parcialmente: reunião 

realizada no dia 09 de setembro 

com 37,5% de participantes, 

neste dia foram entregues 

cestas básicas para os usuários 

que tiveram maior frequência e 

participação e roupas usadas. 

2.4 – Atendimento Psicológico, Médico-

pediátrico, odontológico 

Triagem dos usuários para os 

atendimentos da área da saúde 

Atingido Integralmente: 

realizamos 3 consultas de 

pediatria em setembro 

2.5 – Ações no território: distribuição de 

kits de enxovais de bebê 

Atender as demandas vindas 

das famílias inscritas no 

Programa Iris e na comunidade 

Atingido Integralmente: 07 kits 

de enxovais entregues em 

setembro. 

 

2.6 – Ações no território: cursos e 

capacitações 

Ter 30% de participação Atingido Integralmente: tivemos 

02 cursos e 01 Workshop. 

2.7 – Comitê Ideia & Vozes Preencher as 5 vagas para 

composição do comitê e 

promover a participação dos 

usuários na caixa de sugestões 

Atingido Integralmente:  as 

caixas de sugestões e críticas 

estiveram nos espaços físicos 

disponíveis para os usuários 

contribuírem com suas 

opiniões. 

2.8 – Ações no território: assessoria 

jurídica 

Atender as demandas vindas 

das famílias inscritas no 

programa Iris e ou comunidade 

Atingido Integralmente: a 

assessoria jurídica não teve 

nenhuma demanda de caso 

novo, permanece monitorando 

as ações já solicitadas em 

períodos anteriores. 

 
 

3– Contribuir para a inserção, reinserção ou permanência dos usuários no sistema educacional. 

 

Atividades dos Objetivos 

Específicos 

Metas Índice atingido (%) 
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3.1 - Motivar o usuário a estudar e 

ter bom desempenho escolar 

100% dos usuários matriculados na 

rede formal de ensino 

Atingido integralmente: todos os 

usuários do programa Íris de Luz 

estão frequentando a escola, dados 

monitorados no mês de setembro. 

 

4- Gerenciar ações de sustentabilidade e gestão organizacional, aprimorando o relacionamento junto aos 

parceiros, rede socioassistencial e demais instituições do 3º setor. 

 

 

4.1 - Captação de Novos Parceiros 

Buscar pessoas físicas e jurídicas 

que possam contribuir e apoiar as 

ações sociais 

Atingido Integralmente: Em 

setembro tivemos 07 novas 

empresas apoiando o programa. 

 

4.2 - Reunião de Equipe Ter 80% da equipe participando 

das reuniões 

Atingido Integralmente: tivemos 

82% de participação em nossa 

reunião de equipe. 

 

4.3 - Capacitação da Equipe Ter 70%da equipe participando dos 

cursos e capacitações 

Atingido Parcialmente: Houve a 
participação de 54% da equipe no 
curso de Brigada de Incêndio.  
 

4.4 - Implementar LGPD 100% da equipe participando do 

processo 

Atingido integralmente seguimos 
realizando assessoria e reuniões de 
alinhamento semanal LGPD. 
 

 
 

 

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 40 
 

Flávia Cristina Chaves Assistente Social Prestador de Serviços 20 
 

César Luiz Mazari Educador Social - Teatro Regime CLT 12 

 

‘Daísa Spanó’ Recreacionista / Monitores 

 

Prestador de Serviços 20 

Andrea Mille Educadora Social - Percussão Prestadora de Serviços 04 
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Daniela Krauss Educadora Social – Circo Prestadora de Serviços 04 
 

Rafaela Gaspar Dias Auxiliar de Limpeza Regime CLT 32 
 

Camila Vansan Florian Assistente Adm./Financeiro Regime CLT 32 
 

Fernanda Laurenti Educadora Social Voluntária  10 
 

José Eugenio Costa Motoboy Prestador de Serviços 04 
 

Edson Mensure Contador Prestador de Serviços 20 
 

Messias A Oliveira Pediatra Voluntário 08 
 

Dr. Lucas Tobias Advogada Voluntária 08 
 

Dr. Rodolfo Herdade Advogado Voluntário 08 
 

Flávia Bueno Braga Marketing, Mídias Sociais e 
Assessoria de imprensa 

Prestador de Serviços / 
Voluntária 

08 

André Luiz Claudio Técnico de Informática Prestador de Serviços 20 
 

Maria Angela Sellani 
Terciotti 

Auxiliar eventos internos- Bolos Voluntária 04 

    

OBS: Em caso de vacância de cargo no mês de referência do Relatório favor informar abaixo: 
 

10 - Articulação com a Rede 
 

No mês de setembro/22 a instituição participou das seguintes reuniões junto a rede socioassistencial: 
 
01/09 – Reunião Grupo Sensibiliza RP – online – participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
05/09 - Reunião Grupo Sensibiliza RP – online – participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
06/09 - Reunião Grupo Sensibiliza RP – online – participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
12/09 – Reunião CMDCA – presencial - participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
13/09 - Reunião CMAS – presencial - participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso e Flávia C Chaves 
14/09 – Reunião Gabinete Prefeito Duarte Nogueira – presencial - participação da Coordenadora Aline Terciotti  
15/09 – Reunião Grupo Sensibiliza RP – online – participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
15/09 – Reunião FUNTEC – presencial - participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
21/09 - Reunião Grupo Sensibiliza RP – online – participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
22/09 – Palestra Como Encantar o Cliente – Fabiana Vieira Treinamentos – presencial - participação da 
Coordenadora Aline Terciotti Pedroso e Camila V Floriam 
23/09 – Evento Centro Social Votuporanga – presencial - participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
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27/09 – Reunião Grupo Sensibiliza RP – online – participação da Coordenadora Aline Terciotti Pedroso 
30/09 – Reunião Mesa Brasil e Gastronomia Periférica – online - participação da Coordenadora Aline Terciotti 
Pedroso 

Articulação com a rede externa de Parceiros: 26 empresas parceiras 

 

 

11 - Forma de Participação dos Usuários 

 

A elaboração das atividades é desenvolvida através das demandas apresentadas pelos usuários nas oficinas. 

Disponibilizamos caixa de sugestões através do Comitê Ideia & Vozes para que os usuários possam contribuir com 

ideias, críticas e sugestões sobre os nossos atendimentos. 

 

Sob a coordenação da diretora executiva Aline T Pedroso, os usuários tiveram espaço para avaliar o serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos, um espaço para novas ideias e sugestões de melhoria. 

Eles avaliaram a estrutura física, as atividades diárias, alimentação, eventos internos e externos, assim como toda 

a equipe de colaboradores e prestadores de serviços da OSC. 

Disponibilizamos à seguir um resumo do resultado da assembleia realizada com os usuários: 
 

INFRAESTRUTURA FÍSICA (salas, banheiros, cozinha, etc): 100% dos usuários avaliaram com ÓTIMO as 

instalações da OSC. 

ALIMENTAÇÃO (Café da Manhã e Lanche da Tarde): 95% dos usuários avaliaram com BOM os alimentos 

oferecidos nos lanches e 5% avaliaram com regular 

SERVIÇO SOCIAL: 83,5% bom e 16,5% regular 

COORDENAÇÃO GERAL: 94% Bom e 6% regular 

OFICINA DE TEATRO: 87,5% ótimo e 12,5% regular 

OFICINA DE PERCUSSÃO: 87,5% ótimo e 12,5% regular 

OFICINA DE CIRCO: 55,5% bom, 35,5% regular e 9% ruim (o índice foi baixo pois esta oficina iniciou em agosto, 

e os usuários responderam essa pesquisa com apenas 02 encontros) 

OFICINA DE SENTIMENTOS E JOGOS EDUCATIVOS: 87,5% ótimo e 12,5% regular 
 

Concluímos que os nossos serviços estão atendendo as expectativas propostas no plano de trabalho junto aos 

usuários e metas da instituição. 

 

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. 

Utilizamos uma plataforma digital especializada para o 3º setor chamada Bússola social, uma ferramenta que 
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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. 

 

Responsável Legal 
pela OSC 

Messias Antônio de Oliveira 

 

 

Cargo Conselheiro Presidente 
Mandato até o 
dia: 

27/03/2023 

E-mail para contato maoliveira0918@gmail.com 

 

Gerente, 
Coordenador ou 

Gestor 
Administrativo 

Aline Terciotti Pedroso 

 

 

Cargo 
Coordenadora e Diretora 
Executiva 

Mandato até o 
dia: 

27/03/2023 

E-mail para contato 
aline@institutoirisdeluz.ong.br 

 

Tipo de Vínculo  
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 
Prestador Serviços 

 
Voluntári

o 
 Outros 

 

Responsável 
Técnico  

pela Entidade 

Flávia Cristina Chaves 

 

Formação  
Registro Classe 
(*) 

 

Tipo de Vínculo  
Empregado 

CLT 
X 

Profissional Liberal 
Prestador Serviços 

 
Voluntári

o 
 Outros 

E-mail para contato social@institutoirisdeluz.ong.br 

 

mailto:maoliveira0918@gmail.com
mailto:terciotti@gmail.com

