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ANEXO VII 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL  

Formulário “A”  

RELATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 

DE 
2020 

 1 – Dados da Entidade 

Nome 

 Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira 

Registro da Entidade 

R- 095 /2019-2020 

CNPJ 

97551665/0001-25 
Inscrição Municipal (se houver) 

2000 5751 

Data de Fundação 

18/02/2011 

Endereço 

Rua General Osório, 1099 

Bairro 

Centro 
Cidade 

Ribeirão Preto 

UF 

SP 

CEP 

 14010-000 

DDD/Telefones 

(16) 99148.9677 / (16) 3632.2400 

Principais e-mails: 

coordenacao@donanair.org.br 
administrativo@donanair.org.br  

3 - Nome do Programa de Ação 

SE CUIDA na Comunidade 

4 - Descrição 

O projeto se realiza na Comunidade das Mangueiras, região periférica do município, onde a facilidade de 

acesso colabora para a participação das crianças e adolescentes. O Projeto pretende contribuir para a 

prevenção de uso ou risco eminente de uso de substâncias psicoativas, além de cooperar com o 

fortalecimento das habilidades sociais, emocionais e comportamentais. Entende-se que existe uma grande 

incidência de riscos relacionados ao uso de drogas e quanto maior e mais promoções de prevenção a 

comunidade receber, maiores serão as perspectivas e expectativas para as crianças e adolescentes. 

5 – Públicos Alvo 

O público a ser atendido é voltado para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de ambos os sexos. Os 

usuários em sua maioria estão em situação de vulnerabilidade social e são residentes da própria 

comunidade. Com capacidade de atendimento para até 15 crianças e adolescentes. 

5.1 - Capacidades de Atendimento 

São atendidas 15 crianças e adolescentes semanalmente. 

 

5.2 - Números de Usuários Atendidos 

 No período de 2020 foi atendido o total de crianças e adolescentes, nos respectivos meses: 

Janeiro: 35 

Fevereiro: 35 

Março: 35 

Abril: 41 

Maio: 41 

Junho: 41 
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Julho: 41 

Agosto: 41 

Setembro: 41 

Outubro: 41 

Novembro: 41 

Dezembro: 41 

6 - Objetivos 

Dos objetivos iniciais do programa de ação, foram totalmente atingidos: 

 

 Atendimento integrado a crianças e adolescentes que se encontrem em situação de risco social ou pessoal 

pelo uso ou risco eminente de substâncias psicoativa e aos seus respectivos familiares, visando o 

fortalecimento de vínculos e a garantia de direitos; 

 Prestar atendimento psicossocial as crianças e adolescentes em uso de drogas licitam e ilícitas;  

 Promover o fortalecimento e/ou reestabelecimento de vínculos familiares; 

 Possibilitar a garantia de direitos; 

 Possibilitar o acesso ao esporte. 

 

 Já o objetivo de possibilitar à inserção ou reinserção a educação formal foi alterado devido ao perfil da 

demanda atendida que necessita muitas vezes desenvolver habilidades pedagógicas e sociais para inserção 

neste contexto. 

 

Foi necessário adequação e inclusão de outros objetivos para compor de forma mais abrangente os 

interesses e necessidades da população atendida. A partir destas alterações o programa de ação teve os 

seguintes objetivos totalmente atingidos: 

 

 Prestar atendimento psicossocial a crianças e adolescentes em uso de drogas lícitas e ilícitas;  

 Informar e instruir os usuários sobre os danos causados pelo uso de drogas; 

 Promover o reconhecimento de habilidades pró-sociais, estimulando o desenvolvimento de potencialidades 

e aptidões; 

 Promover o fortalecimento de vínculos familiares ou a emancipação social, visando à autonomia e 

engajamento em atitudes pró-sociais; 

 Orientar e favorecer a garantia de direitos das crianças e adolescentes e familiares; 

 Viabilizar o acesso à cultura, educação, esporte e lazer; 

 Possibilitar o desenvolvimento de atividades voltadas para o âmbito pedagógico; 

 Aprimoramento da equipe executora; 

  

Além disso foram criados objetivos específicos ao período de pandemia da COVID-19, considerando as 

orientações dos órgãos competentes de saúde, sendo estes também totalmente atingidos: 

 

 Prestar atendimentos remotos às famílias semanalmente, a fim de oferecer escuta frente às angústias 

causada pelo momento bem como levantar demandas assistenciais da família; 

 Entregar alimentos e itens de higiene às famílias prejudicadas pela pandemia; 

 Realizar visitas domiciliares àquelas famílias que não possuem estrutura para atendimento remoto; 

 Prestar suporte técnico para Garantia de Direitos. 
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7 – Cronogramas de Atividades 

Objetivos Específicos Descrição das Atividades Mês/Ano 

Inicio 

Mês/Ano 

Finalização 

Prestar atendimento 

psicossocial a crianças 

e adolescentes em uso 

de drogas lícitas e 

ilícitas;  

Triagens 

 

- Atendimento Técnico nas áreas de 

Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e 

Terapia Ocupacional. 

 

- Atendimentos e Grupos in loco. 

 

 

01/2020 

 

 

03/2020 

 

 

Informar e instruir os 

usuários sobre os 

danos causados pelo 

uso de drogas; 

 

- Grupos Psicológicos 

 

- Grupos Terapêuticos Ocupacionais 

 

- Grupo Multidisciplinar 

 

- Atendimentos Técnicos Individuais. 

 

- Atendimentos e Grupos in loco   

 

 

 

01/2020 

 

 

 

03/2020 

Promover o 

reconhecimento de 

habilidades pró-sociais, 

estimulando o 

desenvolvimento de 

potencialidades e 

aptidões. 

 

- Grupos Psicológicos 

- Grupos Terapêuticos Ocupacionais 

- Grupo Multidisciplinar 

- Atendimentos Técnicos Individuais. 

- Atendimentos e Grupos in loco 

 

 

 

01/2020 

 

 

 

03/2020 

Promover o 

fortalecimento de 

vínculos familiares ou 

a emancipação social, 

visando à autonomia e 

engajamento em 

atitudes pró-sociais. 

- Grupo Familiar 

 

- Visita Domiciliar 

 

- Atendimentos Técnicos Individuais 

 

- Atendimentos e Grupos in loco. 

 

 

01/2020 

 

 

03/2020 

Orientar e favorecer a 

garantia de direitos das 

crianças e adolescentes 

e familiares 

- Atendimentos Técnicos Individuais 

 

 

- Articulação com a rede de serviços 

 

 

 

01/2020 

 

 

03/2020 

 

Viabilizar o acesso à 

cultura, educação, 

esporte e lazer. 

- Oficina de Percussão 

 

- Atividade Esportiva 

 

- Oficina de educação para o mercado de 

trabalho. 

 

 

01/2020 

 

 

03/2020 
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Possibilitar o 

desenvolvimento de 

atividades voltadas 

para o âmbito 

pedagógico 

- Atendimento Pedagógico Individual 

- Grupo Multidisciplinar 

 

- Atendimentos e Grupos in loco. 

 

01/2020 

 

03/2020 

Aprimoramento da 

equipe executora 

- Reunião semanal 

- Capacitação 

01/2020 03/2020 

Prestar atendimentos 

remotos às famílias 

semanalmente, a fim 

de oferecer escuta 

frente às angústias 

causadas pelo 

momento bem como 

levantar demandas 

assistenciais da 

família. 

 

 

 

 

 

 

- Atendimentos técnicos remotos 

 

 

 

 

 

04/2020 

 

 

 

 

 

12/2020 

Entregar alimentos e 

itens de higiene às 

famílias prejudicadas 

pela pandemia 

- Campanha de Arrecadação 

 

- Distribuição de alimentos e itens de 

higiene aos atendidos 

 

04/2020 

 

12/2020 

Realizar visitas 

domiciliares àquelas 

famílias que não 

possuem estrutura para 

atendimento remoto. 

 

 

- Visitas Domiciliares 

 

 

04/2020 

 

 

12/2020 

Prestar suporte técnico 

para Garantia de 

Direitos. 

- Atendimentos Técnicos Remotos 

 

- Articulação com a rede de serviços 

04/2020 12/2020 

8 – Metas 

Das metas trabalhadas no ano de 2020, foram atingidas até o mês de março: 

 

 Atendimento de 100% da demanda encaminhada,  

 Realização de até 04 oficinas inscritas por mês, 

 Promoção de conhecimentos acerca do uso de drogas a partir das atividades e atendimentos realizados. 

 Promoção de atividades que favoreceram a relação grupal e o papel de seus participantes e progressos 

positivos no relacionamento responsável-atendido. 

 Atendimentos e orientações a até 60% dos atendidos realizadas mensalmente, visando a melhoria na 

qualidade de vida após direitos garantidos 

 Detecção de defasagens de aprendizado por meio de atendimentos pedagógicos individuais e em grupo. 

 Melhora no desempenho pedagógico daqueles que se engajaram na estratégia traçada. 

 Promoção de Capacitação Mensal e Reuniões de Equipe Semanais acerca de temáticas que abranjam as 

dificuldades enfrentadas pela equipe. 



 
 

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 
 

Rua General Osório, 1099 - Centro 
Telefones: (16) 3632.2400 / 3625.2113 

CNPJ: 97.551.665/0001-25 

 Visitas domiciliares a até 70% dos atendidos mensalmente devido a imprevistos com o veículo da entidade. 

 

 

Considerando o período de pandemia da COVID-19, as seguintes metas foram totalmente atingidas: 

 

- Realizar atendimentos técnicos a 40 famílias semanalmente 

- Entrega de Cestas Básicas mensais às famílias atendidas, sendo que apenas três informaram não necessitar 

do alimento, pois mantinham-se com empregos fixos. 

- Realizar visitas domiciliares para 10 famílias no mês. 

- Prestar suporte técnico para 70% das famílias. 

9 – Recursos Humanos 

 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS 

SEMANAIS 

Arisla Brustello Lino Isabel  Psicóloga Prestador de 

Serviço 

30hs 

Camila Andrade de Oliveira Coordenadora CLT 06hs 

Camila Lotufo Segati Terapeuta 

Ocupacional 

Prestador de 

Serviço 

20hs 

Kelly Priscila Vieira  Psicóloga Prestador de 

Serviço 

25hs 

Ana Paula Fernades Assistente Social Prestador de 

Serviço 

18hs 

Paloma Cristina do Santos David Administrativo CLT 20hs 

Sandra Cristina Rodrigues  Faxineira CLT 16hs 

10 - Articulações com a Rede    

No ano de 2020, a equipe do Projeto SE CUIDA realizou articulações remotas com a rede como:  

Conselho Tutelar, CREAS e CRAS para buscar ações conjuntas que garantam proteção aos atendidos e que 

seus direitos não permaneçam violados; CAPS IJ, por meio de encaminhamentos para avaliações médicas 

e discussão de casos; Judiciário e Defensoria Pública a fim de realizar discussões de casos com a rede 

municipal diante de casos que exijam maior complexidade de ações. 

 

11 - Formas de Participação dos Usuários 

A participação dos usuários frente à elaboração e execução das estratégias de atendimentos foi realizada 

por meio de atendimentos individuais remotos nos quais os usuários tiveram espaço para colocar suas 

percepções, queixas e sugestões frente ao trabalho realizado no período de pandemia, bem como foi 

realizada Pesquisa de Satisfação com 50% dos usuários.  

12 - Monitoramento e Avaliação 

Para o monitoramento e avaliação do Programa de ação por parte da Entidade, foram preenchidos os 

formulários: 

 Prontuários Técnicos (semanalmente) no qual constam intervenções individuais realizadas, assim 

como articulação com a rede, contato com a família e garantias de direitos. 

 Controle Mensal de Indicadores; 
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 Ata de Reunião; 

  Ata de Capacitação. 

 

Os relatórios quanti-qualitativos são realizados mensalmente para apresentação dos dados a este Conselho 

e para o monitoramento da própria Entidade. 

 

Os resultados atingidos totalmente até o mês de março foram: 

Grupo Multidisciplinar semanais 

Grupos Psicológicos semanais 

Grupos Terapêuticos Ocupacionais semanais 

Oficina de Percussão semanais 

Atividades de esporte semanais 

Grupo Familiar mensal 

Atendimentos pedagógicos, psicológicos, técnicas e familiares individuais prestados conforme avaliação 

técnica frente a demanda. 

 

Os resultados atingidos totalmente, a partir dos objetivos traçados no período da pandemia foram: 

- Atendimentos técnicos a 40 famílias semanalmente. 

- Entrega de Cestas Básicas mensais às famílias atendidas, sendo que apenas três informaram não necessitar 

do alimento, pois mantinham-se com empregos fixos. 

- Visitas domiciliares para 10 famílias no mês. 

- Suporte técnico para 70% das famílias. 

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 Entidade 
 Alexandre Luiz Rocha Campos 

Cargo  Presidente 
Mandato até o 

dia: 
2023 

E-mail para 

contato 
 administrativo@donanair.org.br 

 

Gerente, 

Coordenador ou 

Gestor 

Administrativo 

Paloma Cristina dos Santos David 

Cargo Auxiliar Administrativo 
Mandato até o 

dia: 
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E-mail para 

contato 
administrativo@donanair.org.br 

Tipo de Vínculo X 
Empregado 

CLT 
 

Profissional 

Liberal Prestador 

Serviços 

 
Voluntá

rio 
 Outros 

 

Responsável 

Técnico  

pela Entidade 

 Camila Andrade de Oliveira 

Formação  Psicóloga 
Registro 

Classe (*) 
 06/94895 

Tipo de Vínculo X  
Empregado 

CLT 
 

Profissional 

Liberal Prestador 

Serviços 

 
Voluntá

rio 
 Outros 

E-mail para 

contato 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


