RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO 2021

NOME DA ENTIDADE: CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 30.022.057/0001-52
E-MAIL: cfassis.adm@uol.com.br
ENDEREÇO: Rua Alice, nº. 308
MUNICÍPIO/UF: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22241-020

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE:
A Casa de Francisco de Assis é uma instituição não governamental,
beneficente, filantrópica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS, no Conselho Municipal de Assistência Social CMAS e no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, sendo reconhecida como de
Utilidade Pública Estadual e certificada com o CEBAS.
Atuamos como polo de transformação sustentável da Sociedade. Tendo
como princípio mantermos a proposta inicial de levar a todos a conquista da dignidade
e da inserção social, oferecendo atendimento em sua sede através do serviço
voluntário de profissionais competentes
A missão da organização é fortalecer indivíduos com foco no
desenvolvimento da autonomia para atuarem como agentes de transformação em
suas famílias e seus territórios. Essa intervenção é realizada por meio de processos
educativos com base no protagonismo e oferta de serviços e atendimentos para
estímulo ao desenvolvimento da ética do cuidado. Com a Finalidade de:
1. Contribuir para a educação, a instrução, a saúde e o bem-estar da
comunidade.

Casa de Francisco de Assis
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 808/84 de 14/12/84 * Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria 972
de 22/10/01
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº0295/00 * CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social nº 44.006.001.045/01-14
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 49/2004 - 20/10/04
Insc.Mun./ISS nº 02.923.041 * CNPJ: 30.022.057/0001-52 - www.casadefranciscodeassis.org.br – E-mail: cfassis@uol.com.br
Rua Alice, 308 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22241-020 - Telefax: (21) 2265-9499 / 2557-0100

2.

Contribuir para a melhoria da qualidade da educação, do ensino, da
aprendizagem e da comunicação, objetivando construir modos eficazes de
observação e análise da realidade, promovendo um ambiente de
mobilização de ideias, podendo para tanto, realizar cursos, presenciais ou à
distância, e manter estabelecimento de ensino de Educação Infantil.

3.

Realizar assistência social e promover a participação comunitária, de
modo geral.

4. Promover a cultura, inclusive com a realização de projetos culturais,
enquadrados ou não nas leis federais, estaduais e municipais de incentivo
à cultura.
5. Promover o desporto, inclusive com a realização de projetos esportivos,
enquadrados ou não nas leis federais, estaduais e municipais de incentivo
ao desporto
6. Atuar na área do atendimento, segundo os termos da Resolução CNAS nº
109/2009, e, na área do Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos,
segundo os termos da Resolução CNAS nº 27/2011.

2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
PARA CRIANÇAS: ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO SANTA CLARA
Em agosto de 1996 foi criado “O Espaço de Desenvolvimento Santa
Clara”, com a proposta de oferecer atividades continuadas, no contraturno escolar, as
crianças em situações de vulnerabilidade e/ou risco social. Tem caráter protetivo
desenvolvendo potencialidades corporais, musicais e sociais, fortalecendo os vínculos
socioafetivos e fomentando o sentimento de pertencimento. Buscamos a partir do

Casa de Francisco de Assis
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 808/84 de 14/12/84 * Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria 972
de 22/10/01
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº0295/00 * CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social nº 44.006.001.045/01-14
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 49/2004 - 20/10/04
Insc.Mun./ISS nº 02.923.041 * CNPJ: 30.022.057/0001-52 - www.casadefranciscodeassis.org.br – E-mail: cfassis@uol.com.br
Rua Alice, 308 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22241-020 - Telefax: (21) 2265-9499 / 2557-0100

exercício da ludicidade, explorar os ritmos e brincadeiras da cultura popular brasileira,
despertando assim o potencial criativo de cada participante.
Entendemos que, para um satisfatório desenvolvimento e fortalecimento do
papel crítico-emancipador e reivindicativo do sujeito, não é possível dissociar, em seu
processo de formação, as esferas educacional, cultural e de saúde, visto que esses
são direitos humanos complementares e fundamentais para a instrumentalização do
cidadão frente às arraigadas questões sociais que abarcam sua realidade.
Buscando um contato maior com as Artes, incentivamos a leitura através
da contação de histórias, com o objetivo de despertar a imaginação dos participantes,
trabalhamos a estimulação psicomotora através de atividades como: a Capoeira e
Educação Física, Música e Dança. Além disso, realizamos reuniões com os pais e/ou
responsáveis, na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

OBJETIVOS:
•

Oferecer atividades continuadas, no contraturno escolar, às crianças em
situações de vulnerabilidade e/ou risco social;

•

Desenvolver as potencialidades corporais, musicais e sociais dos
participantes;

•

Fortalecer os vínculos socioafetivos e fomentar o sentimento de pertencimento
dos sujeitos envolvidos;

•

Fortalecer o papel crítico-emancipador e reivindicativo do sujeito.

DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE:
De segunda à sexta das 13h00 às 17h00, durante o ano todo.

METODOLOGIA UTILIZADA:
•

Acolhimento e avaliação social, para análise socioeconômica;

•

Criação das oficinas de: Capoeira, Música, Educação Física, Contação de
Histórias, Artes e Dança. Com a finalidade de desenvolver a psicomotricidade,
o equilíbrio, a sonoridade, a imaginação, o contato com a natureza, dentre
outras habilidades.
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•

As crianças são dispostas em quatro turmas, conforme a faixa etária de cada
uma; 03 turmas terão 20 participantes e uma turma terá 12;

•

Algumas atividades acontecem nas quatros salas de aulas existentes, tais
como: aulas de músicas, contação de histórias, dança e Artes;

•

As atividades como: capoeira e educação física, acontecem no pátio externo e
quando chove possuímos um espaço coberto com um toldo para a realização
das atividades.

•

Nessas atividades, no contraturno escolar, as crianças participam das oficinas
para promover a convivência social.

•

Realização de reuniões com os pais e/ou responsáveis, na perspectiva do
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO:
Crianças, de ambos os sexos, com idades que variam de 2 anos
completos a 5 anos e 11 meses, alunos da Creche Santa Clara.

FORMA DE ACESSO:
A inserção das crianças se dá através de demandas espontâneas e/ou
por encaminhamento, dos equipamentos sociais que compõem a Rede
Socioassistencial (Conselho Tutelar, CRAS Padre Velloso, CREAS Maria Lina).
Provenientes de: famílias monoparentais, famílias com renda de até dois salários
mínimos nacionais ou em situação de vulnerabilidade Social, beneficiários de
programas sociais, núcleo familiar com histórico de: dependência química, violência
doméstica, egressos do sistema penitenciário, pessoa com deficiência e ou doenças
graves e /ou condições habitacionais precárias.

NÚMERO DE ATENDIDOS:

Atendimento para 72 crianças, com idade de 2 anos a 5 anos e 11 meses.

INTERLOCUÇÃO COM CRAS E CREAS/ ARTICULAÇÃO EM REDE:
•

Participação nas reuniões da Rede Socioassistencial, para viabilizar ações
interdisciplinares e intersetoriais que contribuam para a promoção da
autonomia dos usuários dos serviços socioassistenciais;
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•

Articulação com os equipamentos da Rede Socioassistencial, tais como:
Conselho Tutelar da Zona Sul, CRAS Padre Velloso, CREAS Maria Lina e
CMS Manoel José Ferreira, Defensoria Pública, com referência e
contrarreferência.

•

Acompanhamento / discussão de caso, dos usuários atendidos pelos
equipamentos sociais e encaminhados à CFA, com foco na proteção social
básica, atendendo assim os objetivos da Política Nacional de Assistência
Social, PNAS/2004.

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE) NOB – RH:
Quadro de Recursos Humanos da atividade
Profissão

Quantidade

C a r g a H o r á r i a Vínculo com a entidade
Semanal de cada
profissional

Assistente Social

1

30 horas

Celetista

Gerente
Administrativo

1

40 horas

Celetista

Auxiliar Adm.

1

40 horas

Celetista

Assistente Adm.

2

40 horas

Celetista

Auxiliar de Serv.
Gerais

3

40 horas

Celetista

Professor de Música

1

02 horas

Prestação de Serviços

Professor de Ed.
Física

1

02 horas

Prestação de Serviços

Professor de
Capoeira

1

05 horas

Voluntário

Professor de Dança

1

05 horas

Voluntário

Contador de História

1

05 horas

Voluntário

Dentista

1

04 horas

Voluntário

Pediatra

1

04 horas

Voluntário

Nutricionista

1

02 horas

Voluntário

Psicólogo

5

04 horas

Voluntário

Fonoaudiólogo

1

02 horas

Voluntário

OBS: O quadro acima apresentado, informa os profissionais comprometidos com as
atividades do Programa. No entanto, em razão da Pandemia do Covid 19,
necessitamos de algumas adaptações, principalmente pelo fato de que o retorno se
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deu de forma gradativa e com o horário reduzido, não contemplando todos os
profissionais envolvidos, porém, todos se colocaram à disposição para o momento que
tudo se normalizasse.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
Esta atividade acontece na IV Região Administrativa da Cidade do Rio de
Janeiro, que abrange os bairros de: Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória,
Humaitá, Laranjeiras e Urca. Também são atendidas a III região (Rio Comprido) e a
XXIII Região Administrativa (Santa Tereza). As comunidades beneficiadas são: Cerro
corá, Guararapes, Ladeira dos Tabajaras, Mangueira (Botafogo), Santa Marta, Barão
de Petrópolis, Rua Álvaro ramos, Tavares Bastos, Vila Benjamin, Vila Candido, Vila
Pereira da Silva, Vila Santo Amaro etc.

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS/ CONVÊNIOS/ PARCERIAS:
•

Doações em espécie de associados da instituição

•

Doações de pessoas físicas e/ou jurídicas

•

Renda do Bazar São Francisco de Assis

•

Eventos beneficentes realizados na Sede (Feijoada, Aniversário da Instituição,
Chá das Mães, Bingos, Rifas, festas juninas e Brechós)

•

Cantina (venda de lanches e bebidas)

•

Venda de produtos (livros espíritas, velas etc.)

•

Alimentos (doações)

•

Financeiras (Rendimento de aplicações e caderneta de poupança)

•

Convênio PNAE para alimentação de 72 crianças

•

Convênio SME – CRE (20 crianças)

PARCERIAS:

•

SAMADHI INFORMÁTICA

•

QUEBRA MAR COMÉRCIO DE BEBIDAS

•

CLEAN AMBIENTAL

•

TECNOVET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

•

FUNDIÇÃO PROGRESSO

•

CIRCO VOADOR

•

IGREJA MESSIANICA

•

ABRAMA
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•

VOLUNTÁRIOS DIVERSAS ÁREAS.

TODOS OS PROJETOS DA CASA DE FRANCISCO DE ASSIS SÃO 100%
GRATUITOS.

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:
Participaram das atividades 72 crianças em situação de vulnerabilidade
social e suas famílias. Através das oficinas nos foi possível observar, o
desenvolvimento sociocultural, a integração das famílias e maior comprometimento em
relação ao cuidado com a criança, na primeira infância.

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DA ENTIDADE:

Profissão

Quantidade

Carga Horária Semanal

Vínculo com a

de cada profissional

entidade

Gerente Adm.

1

40 horas

Celetista

Diretora de Creche

1

25 horas

Celetista

Coordenação

1
25 horas

Celetista

Pedagógica
Assistente Social

1

30 horas

Celetista

Auxiliar de Serv.

2

40 horas

Celetista

Auxiliar de Cozinha

2

40 horas

Celetista

Cozinheira II

1

40 horas

Celetista

Professora

4

40 horas

Celetista

Auxiliar de Creche

4

40 horas

Celetista

Auxiliar de Escritório

1

40 horas

Celetista

Auxiliar Adm.

1

40 horas

Celetista

Assistente Adm.

2

40 horas

Celetista

Vendedor

1

40 horas

Celetista

Professor de Música

1

02 horas

Prestação de

Gerais

Serviços
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Professor de Ed.

1

02 horas

Física

Prestação de
Serviços

AÇÕES INSTITUCIONAIS NÃO TIPIFICADAS:
PROGRAMA FAMÍLIA / COMUNIDADE:
Programa de Cestas Básicas: O programa atende a um grupo de
indivíduos (47 famílias) em situação de vulnerabilidade social (famílias, crianças,
adolescentes, idosos), em sua grande maioria, residentes das comunidades de baixa
renda, da mesma região administrativa da sede da Instituição. Destina-se aos
cidadãos ou famílias com impossibilidade de, por conta própria, arcar com o
enfrentamento das contingências sociais, que fragilizam a manutenção do indivíduo, a
unidade da família e sobrevivência de seus membros. A entrega das cestas básicas
ocorre, geralmente, no terceiro domingo do mês, iniciando-se sempre com uma roda
de conversa com o grupo de voluntariado com temas escolhidos previamente pelas
famílias assistidas.
Neste mesmo dia as crianças e adolescentes das famílias que recebem a
cesta básica participam de oficinas socioeducativas com crianças e adolescentes,
com objetivo de fomentar neles a vontade de atuarem como agentes de
transformação, seja na família, na escola e na sociedade em que vivem. Criar um
espaço aprendizado dos valores sociais e comunitários, através de atividades
socioeducativas, visando apoiar o desenvolvimento das crianças e adolescentes, com
a realidade deles, provocando-os a vivenciar e discutir o conceito da sustentabilidade
ambiental, social e humana. No total são 10 crianças e 13 adolescentes, que fazem
parte das famílias usuárias do Programa de Cesta Básica.
OBS 1: Devido à Pandemia, os encontros aos domingos e as oficinas
socioeducativas não ocorreram e, para que as famílias não ficassem sem o benefício
das cestas básicas, marcamos a entrega das referidas cestas na terceira sexta-feira
de cada mês.
OBS 2: Durante o ano de 2021, nos foi possível atender em torno de 135
famílias, divididas entre as 47 pessoas cadastradas no Programa de Cestas Básicas,
as 72 famílias da Creche Santa Clara e as 16 cestas extras doadas às gestantes e
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pessoas que procuraram a instituição por livre demanda, em busca de auxílio com
alimentos.

Total de doação em 2021: 1.107 Cestas Básicas
Grupo de apoio à Gestantes: O escopo da atividade é realizar o
acompanhamento da mulher gestante em risco e/ou vulnerabilidade social, de forma
que o acesso às informações lhe garanta, e a sua família, os direitos sociais correlatos
a sua condição. Possui caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação dos direitos
sociais, conferindo à mulher-mãe novos papéis, reforçando assim suas atitudes no
tocante à reprodução social do grupo sociofamiliar. Com uma média mensal de 10
gestantes, o grupo acontecia sempre na primeira terça-feira do mês, porém devido à
enorme procura após à entrega dos enxovais, o grupo passou a acontecer na segunda
terça-feira de cada mês, com uma roda de conversa coordenada pela Psicóloga
voluntária e a Assistente Social, da instituição, no horário das 9h30 às 11h30.
OBS: Com o objetivo de preservar as gestantes, suspendemos o grupo,
fazendo apenas as avaliações socioeconômicas e realizando a entrega dos enxovais,
nas datas agendadas. As gestantes cadastradas, receberam também cestas básicas
extras, para auxiliar na alimentação delas.

Total de doações em 2021: 61 Enxovais

Programa Família na Escola: O objetivo do trabalho é incluir essas 72
famílias no processo educacional de seus filhos, uma articulação com o Projeto
Político Pedagógico da Creche, o entrelaçamento do trabalho realizado com as
crianças dentro da instituição. Trabalhamos no primeiro momento com a escuta
qualificada, pedimos que essas famílias nos tragam suas demandas e com isso
refletimos em conjunto, visando a solução dos problemas, é uma forma de
registrarmos essas famílias e vincularmos as mesmas com a instituição. A proposta do
trabalho, segue 4 eixos principais: IDENTIDADE (Quem sou eu?); ALTERIDADE
(Quem são os outros?) COMUNIDADE (Onde estou?); SOCIEDADE (Para onde vou).
Fechando com um momento de avaliação de todos os tópicos anteriores, na
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perspectiva de iniciar um projeto de vida, abrindo a questão de “qual é a nossa missão
no mundo?”
Os encontros acontecem às quartas-feiras, no horário das 8h00 às 9h15,
visando não comprometer o horário de trabalho dos responsáveis, com uma média de
15 a 20 participantes, por encontro.

Esta atividade não ocorreu em 2021, devido à pandemia.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2021:

1. GRUPO DE APOIO Á FAMÍLIA- PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS:
FEVEREIRO:
Com as atividades suspensas, ainda por conta da Pandemia do Covid 19, a
entrega das cestas básicas no mês de fevereiro, realizou-se nos dias 07 e 09/02. No
dia 07/02, foram entregues as cestas do Programa de Cestas Básicas, com a
colaboração dos voluntários, que se propuseram a virem no domingo pela manhã, sob
a coordenação do Sr. Paulo Lima.
No dia 09/02, as cestas entregues foram para as famílias das crianças da
Creche Santa Clara, contamos com a colaboração da Coordenação e Equipe de
Professoras da Creche, que entregaram, também, o material didático para que as
crianças continuem realizando as atividades em seus lares, como forma de preserválas.
Distribuímos 105 cestas e materiais de limpeza, dentre as famílias assistidas no
Mutirão, as famílias das crianças da Creche, funcionários da CFA e cestas extras.
Contamos com o apoio de 10 voluntários, para a realização da atividade.
Itens que compuseram a Cesta Básica:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Achocolatado
Açucar
Arroz
Biscoito Salgado
Biscoito Doce
Café
Farinha Mandioca
Feijão
Fubá
Leite em Pó
Macarrão
Molho Tomate
Óleo
Sal
Alcool Gel
Máscara
Sabonete
Sabão em Pó

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

UNID.
KG
KG
Unid.
Unid.
UNID.
Kg
Kg
Kg
UNID.
Kg
Unid.
Unid.
Kg
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

Os Kits Pedagógicos continham todo o material que as crianças
precisavam para a realização, remotamente, das atividades elaboradas pelas
Educadoras para cada turma, conforme descrito abaixo:
Maternal I e II (40 kits) - 13 folhas de atividades pedagógicas, 1 livro, 1 saquinho com
6 cores de giz de cera, 3 bolas de gás, massinha de modelar, 1 tinta guache, 1 cola e
3 palitos de picolé.
Pré I e II (32 kits) - 13 folhas de atividades pedagógicas, 1 livro, 1 saquinho com 6
lápis de cor, 3 bolas de gás, massinha de modelar, 1 tinta guache, 1 lápis e 1
borracha.
MARÇO:
A entrega das cestas básicas para as famílias da Creche Santa Clara,
ocorreu no dia 17/03/21, alguns responsáveis não puderam vir, ligaram justificando a
ausência e receberam as cestas no dia 18/03. No dia 19/03/2021, as cestas básicas,
do Programa de Cestas Básicas, foram distribuídas às famílias assistidas pela CFA,
novamente mudamos o dia da entrega, que ocorreu nos últimos meses no final de
semana, como forma de evitar aglomeração, tendo em vista o aumento considerável
de casos de Covid 19.
Além das cestas básicas, doamos também, três pacotes de fraldas
descartáveis para o filho de uma das usuárias, que é portador de necessidades
especiais e para o companheiro de outra, que foi diagnosticado com Alzheimer. Todas
as vezes que recebemos doações de fraldas geriátricas, procuramos designá-las às
famílias que possuem pessoas com deficiência e que necessitam usar fralda, pois
sabemos que essas famílias enfrentam dificuldades em adquirir tal item, mesmo com a
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PORTARIA Nº 937, DE 7 DE ABRIL DE 2017, do Ministério da Saúde, que amplia a
cobertura de fraldas geriátricas às pessoas com deficiência.
No dia da distribuição, contamos com o apoio de 05 voluntários, um deles
contribuiu ainda, com doações de livros infantis para as crianças da Creche Santa
Clara.
Como forma de avaliar a qualidade dos benefícios eventuais ofertados,
aplicamos um questionário para as famílias tanto da Creche como do Programa de
Cestas Básicas. Para o bom andamento do trabalho, dividimos o espaço de forma a
respeitar o distanciamento social e as famílias atendidas pudessem responder
tranquilamente o questionário de avaliação.
Foram entregues 101 cestas básicas para as famílias, da Creche Santa
Clara e Programa de Cestas Básicas. Como restaram algumas cestas, foram
distribuídas entre os funcionários da CFA, um total de 14, respeitando o critério de
menor salário. Somando ao todo 115 cestas entregues. Doamos ainda 14 pacotes de
fraldas geriátricas, para duas famílias.
Relação dos alimentos contidos na Cesta entregue:
Achocolatado

1

UNID.

Açucar

1

KG

Arroz

2

KG

Biscoito Salgado

1

Unid.

Café

1

UNID.

Ervilha (lata)

1

UNID.

Farinha Mandioca

1

500 grs

Feijão

1

Kg

Fubá

1

500 grs

Gelatina

1

UNID.

Leite em Pó

1

UNID.

Macarrão

1

Kg

Miojo

1

Unid.

Molho Tomate

1

Unid.

Óleo

1

Unid.

Sal

1

Kg

Q Suco

1

UNID.

Máscara

1

UNID.

Os Kits Pedagógicos, entregues por turma, continham:
Maternal I (20 kits): 23 folhas de atividades pedagógicas, 1 bloco de papel, 1 tinta
guache, 1 saquinho com 6 giz de cera, massinha de modelar e 1 cola .
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Maternal II (20 kits): 23 folhas de atividades pedagógicas, 1 bloco de papel, 1 tinta
guache, 1 saquinho com 6 giz de cera, massinha de modelar, 1 cola e 1 tesoura.
Pré I e II (32 kits): 23 folhas de atividades pedagógicas, 1 bloco de papel, 1 tinta
guache, 1 saquinho com 6 giz de cera, massinha de modelar, 1 cola, 1 lápis e 1
borracha.
No mês de março aplicamos um questionário de avaliação para as famílias, como
forma de analisarmos nosso trabalho.
Questionário de Avaliação Março/2021
NOME:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
TELEFONE:
1.
VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO? ( ) Sim ( ) Não
2.
A CESTA BÁSICA DISTRIBUIDA, DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO,
PELA CASA DE FRANCISCO DE ASSIS, CONTRIBUIU POSITIVAMENTE PARA A
SUA FAMÍLIA? ( ) Sim ( ) Não
3.
A INSTITUIÇÃO ATENDEU ÀS SUAS EXPECTATIVAS, MESMO DIANTE
DO ATUAL CENÁRIO? ( ) Sim ( ) Não
4.
VOCÊ ENCONTROU DIFICULDADE DE ACESSO AOS ATENDIMENTOS
REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO? ( ) Sim ( ) Não
EM CASO AFIRMATIVO, QUAIS DIFICULDADES VOCÊ ENCONTROU EM ACESSAR OS
ATENDIMENTOS? _________________________________________________
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ABRIL:
No dia 14/04/21, ocorreu a entrega das cestas básicas para as famílias da Creche
Santa Clara, neste dia, foram entregues, também, além dos Kits Pedagógicos, uma
lembrancinha para cada criança pela passagem da Páscoa (doação de uma voluntária
e da Igreja Messiânica).
No dia 16/04/21, distribuímos as cestas básicas, do Programa de Cestas
Básicas, no horário das 9h00 às 12h00. Contamos com a colaboração de 04
voluntários, para a realização das atividades.
Ao todo, foram entregues 135 cestas básicas, 71 para as famílias da
Creche Santa Clara e 37 para as famílias atendidas pelo Programa de Cestas Básicas
e 27 cestas extras. Das famílias atendidas pelo Mutirão, tivemos 5 faltas sem
justificativas, na Creche Santa Clara, a família de um aluno da Pré-Escola 2,
conseguiu vaga em outra instituição e o tirou da Creche, portanto, não recebeu cesta
básica.
As cestas entregues continham além dos alimentos, material de limpeza e
máscaras (doação de uma voluntária), conforme relacionado abaixo:
Achocolatado

400

grs

Açúcar de

1

Kg

Arroz

2

Kg

Biscoito doce

1

Pct

Biscoito salgado

1

Pct

Café de

250

Grs

Molho de Tomate

340

Grs

Farinha de Mesa de

1

Kg

Feijão

1

Kg

Fubá

1

Kg

Leite em pó

400

Grs

Macarrão

1

Kg

Óleo

1

Unid.

Sal

1

Kg

Máscaras

2

Unid.

Sabão em Pó

800

Grs

Sabonetes/ barra 85 gr

2

UNID.

Alcool 70º Gel 500 ml

1

UNID.

Os Kits Pedagógicos, entregues por turma, continham:
Maternal I e II (40 kits): 20 folhas de atividades pedagógicas, 1 livro infantil, 1 cola
colorida, 1 tinta guache, 1 saquinho com 6 cores de giz de cera e massinha de
modelar.
Pré I e II (31 kits): 20 folhas de atividades pedagógicas, 1 livro infantil, 1 cola colorida,
1 tinta guache, 1 saquinho com 6 giz de cera, 1 lápis, 1 borracha e massinha de
modelar.
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MAIO:
No dia 13/05/21, entregamos as cestas básicas para as famílias da Creche
Santa Clara, assim como os Kits Pedagógicos, preparados com muito zelo pelas
educadoras, para as crianças que os responsáveis optaram pelo ensino remoto, com o
retorno das aulas presenciais, para as turmas do Maternal 1 e 2 e da Pré Escola 1.
Apenas os alunos da Pré Escola 2, continuarão recebendo os kits, mesmo com o
ensino presencial, tendo em vista que a Creche Santa Clara está obedecendo ao
protocolo sanitário da Secretaria Municipal de Educação, que determina a
permanência das crianças somente 3 horas por turno, a fim de evitar aglomeração nas
salas de aula. O Pré 2 é o pontapé inicial para a alfabetização e por esta razão a
Professora preparou com muito carinho as atividades a serem realizadas pelos alunos
em suas residências.
No dia 14/05/21, distribuímos as cestas básicas, do Programa de Cestas
Básicas, no horário das 9h00 às 12h00 e, contamos com a colaboração de 02
voluntários.
Ao todo, foram entregues 128 cestas básicas, 69 para as famílias da
Creche Santa Clara e 40 para as famílias atendidas pelo Programa de Cestas Básicas
e 19 cestas extras. Das famílias atendidas pelo Mutirão, tivemos 5 faltas sem
justificativa e 1 com justificativa, na Creche Santa Clara, a família de um aluno do
Maternal 1, desistiu da vaga da criança na Creche, portanto, não veio buscar a cesta
básica. As cestas entregues continham além dos alimentos, máscaras (doação de
uma voluntária), conforme relacionado abaixo:
1 Achocolatado 400 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito doce 200 grs.

1

Pct

5 Biscoito salgado 200 grs

1

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

1

Kg

9 Feijão Kg

1

Kg
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10 Fubá de 1KG

1

Kg

11 Leite 400 grs

1

Pct

12 Macarrão Kg

1

Kg

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal KG

1

Kg

15 Máscaras

2

Unid.

Os Kits Pedagógicos, entregues por turma, continham:
Maternal I e II (40 kits): 20 folhas de atividades pedagógicas.
Pré I e II (31 kits): 20 folhas de atividades pedagógicas. Pré 2: Atividades numéricas,
quantidade, família silábica, pesquisa com a letra M (mês das mães), recorte e
colagem, revisão dos encontros vocálicos e sequência numérica, reciclagem.
JUNHO:
No dia 17/06/21, ocorreu a entrega das cestas básicas para as famílias da
Creche Santa Clara, assim como os Kits Pedagógicos, preparados pelas educadoras,
para as crianças do ensino remoto
No dia 18/06/21, distribuímos as cestas básicas, do Programa de Cestas
Básicas, no horário das 9h00 às 12h00 e, contamos com a colaboração de 06
voluntários, para montagem e entrega das cestas básicas.
Ao todo, entregamos 120 cestas básicas, 63 para as famílias da Creche
Santa Clara e 43 para as famílias atendidas pelo Programa de Cestas Básicas e 13
cestas extras. Das famílias atendidas pelo Mutirão, tivemos 03 faltas sem justificativa.
As cestas entregues continham além dos alimentos, máscaras (doação de uma
voluntária). Apenas as cestas básicas das famílias atendidas pelo Programa de Cestas
Básicas continham kits de limpeza. Os voluntários, responsáveis pela organização e
distribuição das cestas, se cotizaram para a compra e montagem dos kits, conforme
relacionado abaixo:
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1 Achocolatado 400 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito doce 200 grs.

1

Pct

5 Biscoito salgado 200 grs

1

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

1

Kg

9 Feijão Kg

1

Kg

10 Fubá Kg

1

Kg

11 Leite 400 grs

1

Pct

12 Macarrão Kg

1

Kg

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal

1

Kg

15 Máscaras

2

Unid.

16 Mat. Limp. c/sabão pó, sabão barra,

1

Kit

KG

17 álcool gel e sabonetes

Os Kits Pedagógicos, entregues por turma, continham:
Maternal I e II (40 kits):
20 folhas de atividades pedagógicas.
Pré I e II (31 kits):
20 folhas de atividades pedagógicas. Pré 2: Atividades numéricas, quantidade, família
silábica, pesquisa com a letra M (mês das mães), recorte e colagem, revisão dos
encontros vocálicos e sequência numérica, reciclagem.
Neste mês, aplicamos também um questionário para qualificar o trabalho
realizado junto às famílias da Creche Santa Clara e às famílias do Programa de
Cestas Básicas.
Questionário de Avaliação Junho/2021
NOME:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

BAIRRO:

VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO? ( ) Sim ( ) Não
QUE FUNÇÃO EXERCE OU EXERCEU NO ÚLTIMO EMPREGO?
_____________________________
SE NÃO ESTÁ TRABALHANDO, HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ DESEMPREGADO?
( ) MENOS DE 1 ANO ( ) DE 1 A 2 ANOS ( ) 2 ANOS OU MAIS ( ) NUNCA TRABALHOU
ENFRENTA DIFICULDADE PARA SUA INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO?
( ) Sim ( ) Não
O QUE VOCÊ CONSIDERA Q U E M A I S CONTRIBUI PARA O DESEMPREGO,
ATUALMENTE?
( ) A PANDEMIA ( ) A AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ( ) A CRISE
ECONÔMICA ( )OUTROS
A CFA ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES, MESMO DIANTE DO ATUAL CENÁRIO? ( ) Sim
( ) Não
QUE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VOCÊ ACHA QUE PODERÁ
CONTRIBUIR COM SUA INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO?
__________________________________________________________________
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JULHO:
No dia 15/07/21, entrega das cestas básicas para as famílias da Creche
Santa Clara e dos Kits Pedagógicos, preparados pelas educadoras, para as crianças
do ensino remoto
No dia 16/07/21, distribuímos as cestas básicas, do Programa de Cestas
Básicas, no horário das 9h00 às 12h00 e, contamos com a colaboração de 05
voluntários, para montagem e distribuição das cestas básicas.
Ao todo, entregamos 122 cestas básicas, 68 para as famílias da Creche
Santa Clara e 43 para as famílias atendidas pelo Programa de Cestas Básicas e 11
cestas extras.
As cestas entregues continham além dos alimentos, máscaras (doação de
uma voluntária), assim como no mês anterior, as famílias do Programa de Cestas
Básicas, receberam os kits de limpeza, organizado pelo corpo de voluntariado, no
entanto, os kits não foram extensivos às famílias da Creche Santa Clara:
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1 Achocolatado 400 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito doce 200 grs.

1

Pct

5 Biscoito salgado 200 grs

1

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

1

Kg

9 Feijão Kg

1

Kg

10 Fubá Kg

1

Kg

11 Leite 400 grs

1

Pct

12 Macarrão Kg

1

Kg

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal KG

1

Kg

15 Máscaras

2

Unid.

16 Mat. Limp. c/sabão pó, sabão barra,

1

Kit

17 álcool gel e sabonetes

Os Kits Pedagógicos foram compostos de:
Maternal I e II (40 kits):
15 folhas contendo atividades pedagógicas.
Pré I e II (31 kits):
15 folhas contendo atividades pedagógicas.
➢ No Pré II as atividades consistem em:
•

Fazer o caminho encontrando os números.

•

Identificar o número e sua quantidade.

•

Reconhecer as formas geométricas e estimular a criatividade

•

Desenvolver a imaginação, a criatividade e a coordenação motora.

•

Desenvolver atenção, coordenação motora e memorização.

•

Apresentação das letras dos nomes F e P

AGOSTO:

No mês de agosto, em razão da baixa quantidade de doação de alimentos,
não houve a possiblidade de doação das cestas básicas para a Creche Santa Clara,
ficando esta ação restrita apenas ao Programa de Cestas Básicas, aos usuários
previamente cadastrados. A entrega ocorreu dia 13/08/2021.
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Para a montagem das cestas contamos com a colaboração dos voluntários: Leandro
Vitório, Ricardo Catão e Rafael Garbo. Para a entrega das cestas, contamos com dois
voluntários.
Ao todo, foram entregues 43 cestas básicas para as famílias cadastradas e
8 cestas extras, uma usuária entrou em contato, para informar que está doente e virá
buscar a cesta básica outro dia. Outra usuária avisou que não pode vir por não ter
dinheiro de passagem para vir buscar a cesta. duas usuárias faltaram sem justificativa.
Abaixo segue a relação de produtos doados:
1 Achocolatado 400 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito doce 200 grs.

1

Pct

5 Biscoito salgado 200 grs

1

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

1

Kg

9 Feijão Kg

1

Kg

10 Fubá Kg

1

Kg

11 Leite 400 grs

1

Pct

12 Macarrão Kg

1

Kg

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal KG

1

Kg

15 Vinagre

1

Unid.

16 Máscaras

2

Unid.

17 Sabonete

2

Unid.

SETEMBRO:
A entrega das cestas básicas do mês de setembro ocorreu nos dias 16 e
17/09, consecutivamente, graças à campanha de arrecadação, nos foi possível montar
150 cestas básicas para atendermos às famílias da Creche Santa Clara e do
Programa de Cestas Básicas. O que nos permitiu também, estender a doação para o
grupo de mulheres inscritas no Programa de Gestantes, que além do enxoval de bebê,
neste mês, puderam receber uma cesta básica.
Para a montagem das cestas contamos com a colaboração de 1 voluntário,
e do Jovem Aprendiz. Para a entrega das cestas, contamos com nossos dois
voluntários, que estão conosco nesta empreitada todos os meses.
Ao todo, foram entregues 123 cestas básicas, 44 para as famílias
cadastradas e 11 cestas extras e 68 para as famílias da Creche Santa Clara. Das 45
usuárias inscritas no Programa de Cestas Básicas, somente uma não pode vir neste
mês, por questões pessoais.
Abaixo segue a relação de produtos doados:
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1 Achocolatado 300 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito doce 350 grs.

1

Pct

5 Biscoito salgado 200 grs

1

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

1

Kg

9 Feijão Kg

1

Kg

10 Fubá Kg

1

Kg

11 Leite em Pó 400 grs

1

Pct

12 Macarrão 500grs

2

Unid.

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal KG

1

Kg

15 Máscaras

2

Unid.

16 Sabão em Pó - 1 Kg

1

Unid.

17 Sabão em Barra - 200 grs

2

Unid.

OUTUBRO
Realizamos a entrega das cestas básicas no dia 15/10, no entanto, no mês
de outubro, infelizmente não conseguimos estender tal benefício às famílias da Creche
Santa Clara. Somente as famílias cadastradas no Programa de Cestas Básicas
puderam receber, por conta do baixo número de doações. Para a entrega das cestas,
contamos com nossos dois voluntários.
Montamos 50 cestas básicas, com o objetivo de atender aos 46 inscritos e,
caso necessário, doarmos a quem não está cadastrado uma cesta básica
emergencial. Doamos 43 cestas, para as famílias cadastradas, tivemos 03 faltas sem
justificativas. Doamos 5 cestas básicas extras. Ao todo, foram distribuídas 48 cestas.
Pela passagem do dia de Cosme e Damião, as famílias receberam
saquinhos de doces, tendo em vista que, ainda não estamos autorizados a realizar a
confraternização pelo dia de São Cosme e Damião, bem como pelo dia das crianças,
como fazemos todos os anos.
Segue abaixo a relação de itens doados:
1 Achocolatado 300 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito doce 350 grs.

2

Pct

5 Biscoito salgado 200 grs

0

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

1

Kg

9 Feijão Kg

1

Kg

10 Fubá Kg

1

Kg

11 Leite em Pó 400 grs

1

Pct

12 Macarrão 500 grs

2

Unid.

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal KG

1

Kg

15 Máscaras

2

Unid.

16 Sabão em Pó - 1 Kg

1

Unid.

17 Sabão em Barra - 200 grs

2

Unid.

NOVEMBRO
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Realizamos a entrega das cestas básicas no dia 19/10, tal e como no mês
de outubro, infelizmente não conseguimos estender tal benefício às famílias da Creche
Santa Clara. Em razão do baixo número de doações de alimentos, nos foi possível
montar apenas 60 cestas, para atender às famílias cadastradas no Programa de
Cestas Básicas, às gestantes, cadastradas para receberem enxoval de bebê e se
porventura houvesse a necessidade de doar cestas básicas emergencial, a quem
procurasse a instituição por livre demanda, mediante avaliação social, também
receberia. Para a entrega das cestas, contamos com 01 voluntário.
Ao todo entregamos 43 cestas, para as famílias cadastradas, tivemos 04
faltas sem justificativas. Doamos 5 cestas básicas para as gestantes e 1 cesta básica
emergencial. Ao todo, foram distribuídas 49 cestas.
Abaixo segue a relação de itens contidos na cesta:
1 Achocolatado 300 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito Cream Craker 200 grs

1

Pct

5 Biscoito Maisena 200 grs

1

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

1

Kg

9 Feijão Kg

1

Kg

10 Fubá Kg

1

Kg

11 Leite em Pó 400 grs

1

Pct

12 Macarrão Kg

1

Unid.

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal KG

1

Kg

15 Máscaras

2

Unid.

16 Sabão em Pó - 1 Kg

1

Unid.

17

DEZEMBRO
Dezembro chegou e graças aos esforços da Casa de Francisco de Assis,
juntamente com a contribuição dos voluntários, as cestas básicas entregues no dia
15/12/21, continham, além dos mantimentos, frango e panetone.
Das 100 cestas básicas montadas, para atendermos as 47 famílias
cadastradas no Programa de Cestas Básicas, 29 famílias da Creche Santa Clara,
mediante avaliação socioeconômica, também receberem. Como fizemos nos meses
anteriores, destinamos 6 cestas ao grupo de gestantes, pois o período da gestação,
principalmente nesse momento tão delicado, devido à pandemia e ao desemprego
estrutural, faz faltar alimento à mesa da população mais vulnerável.
Montamos uma força tarefa e contamos coma ajuda de 11 voluntários.
Divididos entre a montagem das cestas, com o auxílio dos funcionários da CFA, a
distribuição das cestas e a pessoa que fotografou toda a ação social.
Geralmente em dezembro entregamos as cestas de janeiro também,
devido ao período de férias. No entanto, esse ano não foi possível e a entrega das
cestas básicas de janeiro ocorrerá dia 26/01/2022. Três usuárias cadastradas no
Programa, agradeceram a ajuda ofertada, durante o período em que precisaram,
solicitando seu desligamento, uma porque começou a trabalhar, veio e recebeu sua
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última cesta, a outra telefonou informando que não poderia vir, mas que já estava
recebendo a pensão por morte do marido e que não precisará mais da cesta e a
terceira porque está morando na Baixada Fluminense e vir buscar a cesta está muito
oneroso para ela, as passagens do transporte público são muito caras. Infelizmente,
duas usuárias foram desligadas devido às faltas consecutivas, sem explicação prévia.
Iniciaremos janeiro com 42 famílias cadastradas no Programa de Cestas Básicas.
Aplicamos um questionário de avaliação das atividades, referentes ao ano
de 2021, como forma de avaliarmos as ações sociais da instituição, buscando
melhorar a qualidade dos atendimentos prestados.
Abaixo segue a relação de produtos doados:
1 Achocolatado 300 grs

1

Pct

2 Açúcar kG

1

Kg

3 Arroz Kg

2

Kg

4 Biscoito Cream Craker 200 grs

1

Pct

5 Biscoito Maisena 200 grs

1

Pct

6 Café 250 grs

1

Pct

7 Molho de Tomate 340 grs

1

Pct

8 Farinha de Mesa Kg

2

Kg

9 Feijão Kg

2

Kg

10 Fubá Kg

1

Kg

11 Leite em Pó 400 grs

2

Pct

12 Macarrão Kg

2

Unid.

13 Óleo 900 ml.

1

Unid.

14 Sal KG

1

Kg

15 Frango Inteiro

1

Unid.

16 Panetone

1

Unid.

17 Salsicha + Maionese KG

1

Unid.

2. PROGRAMA DE GESTANTES
FERVEREIRO
Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 2
Seguindo as regras do isolamento social, ainda não retornamos com
nossas atividades presencialmente, por esta razão o atendimento às gestantes
continua apenas com avaliação social e algumas orientações sociais, no entanto, sem
a formação do grupo de gestantes.
Estamos apenas trabalhando com as demandas espontâneas e torcendo
que a situação se normalize para que voltemos com a formação do grupo de
gestantes, pois sabemos da importância de levarmos informações inerentes à
gestação e tudo que ela envolve na vida da futura mamãe. Entendendo o momento de
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crise vivida pela população, a CFA disponibilizou para as gestantes, além do enxoval
de bebê, cestas básicas emergenciais e, sempre que nos for possível estenderemos
esse benefício às gestantes que procurarem a instituição, em busca de ajuda.
Itens que compõem o enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
MARÇO
Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 3
Enquanto não retornamos com as atividades do grupo de gestantes,
seguimos os atendimentos com elas, focando nas orientações sociais e distribuição do
enxoval. A procura por enxoval, no mês de março, não foi muito grande.
Composição do enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02 calças
plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de pagão,
01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de malha, 01
manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro, 01 cobertor,
06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco sem mangas e
01 bolsa.
ABRIL
Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 10
Seguimos atendendo as gestantes que procuram a Casa de Francisco de
Assis, à procura de enxoval de bebê. No mês de abril, notamos uma crescente busca
pelos enxovais, tendo em vista que em março tivemos apenas três gestantes que
procuraram a CFA.
Itens disponíveis no enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
MAIO
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Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 06
Continuamos o atendimento com as gestantes que procuram a Casa de
Francisco de Assis, à procura de enxoval de bebê. Notamos que a busca por
enxovais, oscilam a cada mês.
As gestantes que nos procuram dizem que fazem parte de grupos de
WhatsApp e nesses grupos são informadas dos locais que fazem doações de
enxovais de bebê, alegam que algumas instituições fecharam as portas. Afirmam
também sentirem falta de grupos com palestras para informações sobre o parto,
direitos sociais e cuidados com os bebês, algumas já conheciam o trabalho realizado
pela CFA, pois já fizeram parte do grupo de gestantes, em gravidez anterior. Foram
informadas que a Instituição possui esse trabalho, no entanto, as atividades estão
suspensas, como forma de preservar a saúde delas, neste momento tão delicado.
Itens que compõem o enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
JUNHO
Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 03
A procura por enxovais durante o mês de junho não foi muito grande,
apenas três gestantes estiveram na instituição a procura da doação.
Por orientação da Direção Geral, voltamos ao modelo de cadastramento e entrega dos
enxovais para a forma como era antes da pandemia. Ainda não voltamos com o grupo
das gestantes, no entanto, em razão do atual momento, nossas doações diminuíram
muito e necessitamos de um tempo maior para a montagem dos enxovais, conforme a
quantidade de gestantes inscritas.
Itens que compõem o enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
JULHO
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Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 06
No mês de julho, seis gestantes estiveram na instituição para solicitar
enxovais de bebê.
A entrega agendada para o dia 20/07, necessitou ser transferida para o dia 23/07, por
motivo de licença médica da Assistente Social, responsável pelo cadastro e entrega
dos enxovais.
Todas as gestantes contempladas com o enxoval de bebê, levaram,
também, uma cesta básica emergencial, que fazem parte do Programa de Cestas
Básicas, todas as vezes que possuímos um quantitativo excedente do benefício, o
direcionamos ao grupo de gestantes como forma de auxiliar na alimentação delas.
Itens que compõem o enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
AGOSTO
Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 07
A distribuição dos enxovais, no mês de agosto, ocorreu no dia 17. Neste
dia, foram entregues os kits a 5 gestantes, previamente cadastrada, no entanto, uma
gestante não cadastrada, com gravidez gemelar e de risco, veio também solicitar
enxoval, por esta razão, foi acolhida e recebeu dois enxovais.
Nos meses anteriores, procuramos, além do enxoval, distribuir cestas
básicas para as gestantes inscritas, no entanto, com a queda nas doações, não
conseguimos atender essa demanda, entregamos apenas para 4 com a menor renda
per capta. Com o objetivo de auxiliar na alimentação delas e de suas famílias, tendo
em vista que elas são em sua maioria, monoparentais e numerosas.
Itens que compõem o enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
SETEMBRO
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Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 07
No dia 24/09, a Casa de Francisco de Assis, distribuiu os kits de enxovais
para as gestantes, previamente cadastradas.

Neste mês, graças à doação de

alimentos que nos possibilitou montar 150 cestas básicas, para atender às famílias
cadastradas no Programa de Cestas Básicas, nos foi possível estender a doação das
cestas para as famílias da Creche Santa Clara e para as gestantes cadastradas no
Programa de Gestantes.
O objetivo do Programa é contribuir com o enxoval de bebês, para as
famílias carentes e orientar as famílias, no autocuidado, bem como nos cuidados com
o bebê, além dos esclarecimentos relacionados aos benefícios e direitos sociais.
Itens que compõem o enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
OUTUBRO
Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
Quantitativo de kits: 04
No dia 19/10, a Casa de Francisco de Assis, distribuiu os kits de enxovais
para as gestantes, previamente cadastradas, juntamente aos kits, foram entregues
cestas básicas para as gestantes, essas cestas foram excedentes do Programa de
Cestas Básicas.
A procura por enxoval, neste mês, não foi muito grande e por essa razão
nos foi possível disponibilizar cestas básicas às gestantes, pois nos preocupamos com
uma alimentação saudável, principalmente neste período, no qual as mulheres
precisam alimentar-se por dois.
Itens que compõem o enxoval: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02
calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de
pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
NOVEMBRO
Equipe: Ana Paula Mascarenhas - Assistente Social.
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Quantitativo de kits: 05
A Casa de Francisco de Assis, no dia 23/11, distribuiu às gestantes
previamente cadastradas, kits de enxovais, por entendermos as dificuldades
enfrentadas por elas, neste atual momento econômico do País, entregamos a elas,
também, cestas básicas, excedentes do Programa de Cestas Básicas, como forma de
auxiliá-las em sua alimentação, pois nos preocupamos com uma alimentação
saudável, principalmente neste período, no qual as mulheres precisam de nutrientes
para dois.
Em virtude da pandemia e para a proteção delas, o grupo de gestantes
está suspenso até que seja seguro seu retorno, nele abordamos temas como: direitos
sociais, amamentação, direitos trabalhistas da mulher gestante, dentre outros.
Dentre os itens arrecadados e distribuídos no enxoval de bebê, segue a
lista do que conseguimos disponibilizar a elas: 01 babador; 03 calças longas de malha,
02 calças plásticas, 03 camisetas de malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto
de pagão, 01 pacote de fraldas de pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de
malha, 01 manta, 02 pares de meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro,
01 cobertor, 06 pares de sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco
sem mangas e 01 bolsa.
DEZEMBRO
Equipe: Ana Paula Mascarenhas
Quantitativo de kits: 05
A entrega dos enxovais do mês de dezembro, ocorreu excepcionalmente,
no dia 16/12, quinta-feira, devido à mudança ocorrida no calendário do Programa de
Cestas básicas, necessitamos alterar também a data de entrega dos enxovais. A Casa
de Francisco de Assis, distribuiu às gestantes, previamente cadastradas, kits de
enxovais e cestas básicas, excedentes do Programa de Cestas Básicas, conforme
feito nos meses anteriores, para auxiliar as gestantes em sua alimentação, por
entendermos que uma alimentação saudável é primordial, principalmente neste
período em que as mulheres necessitam de nutrientes para dois.
Ressaltamos, novamente que em virtude da pandemia e para a proteção
delas, o grupo de gestantes está suspenso até que seja seguro seu retorno.
A seguir descreveremos os itens arrecadados e distribuídos no enxoval de
bebê: 01 babador; 03 calças longas de malha, 02 calças plásticas, 03 camisetas de
malha, 01 casaco de lã, 04 cueiros, 01 conjunto de pagão, 01 pacote de fraldas de
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pano, 01 lençol com fronha, 04 macacões curtos de malha, 01 manta, 02 pares de
meias, 02 toalhas de banho, 01 touca, 01 travesseiro, 01 cobertor, 06 pares de
sapatinhos, 01 pacote de fraldas descartáveis, 01 casaco sem mangas e 01 bolsa.
Todo esse trabalho só é possível com o apoio dos nossos colaboradores
que, de forma voluntária, atuam na doação e montagem dos enxovais.
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