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Classificação: Pública

Serviço Voluntário

Apresentação Bianca Moraes

Funcionária: Educadora Social no Remanso Fraterno

Voluntária: Assistente Social do Projeto Acolher é Conviver



Classificação: Pública

OBJETIVO

PLANEJADO
AÇÕES REALIZADAS RESULTADO

VALOR 

REALIZADO

Encontros e 

Capacitações

1. Encontro presencial e workshop de 

trabalhadores voluntários da Assistência Social 

em 08/02/2020;

2. Encontro virtual de trabalhadores da 

Assistência Social em 4 dias  de Junho;

3. Capacitação para voluntários - tema: 

“Comunicação Não Violenta”, com a 

facilitadora Regina Rosari, realizado em 4 

encontros;

4. Encontro com o grupo  Acolher é Conviver -

Dinâmica com Gabriela Navega e equipe em 

27/12/2020.

1. Integração de aproximadamente  110 

voluntários, com temáticas voltadas ao 

trabalho voluntário social;

2. Participação de 83% dos voluntários.  O 

encontro teve como base a pandemia e 

as possíveis ações voluntárias voltadas 

ao acompanhamento dos usuários, além 

de promover a aproximação entre 

todos;

3. Participação de 30% dos voluntários do 

TD. Acendeu a motivação e as 

percepções em relação aos usuários ; 

4. Participação de 30% dos voluntários, 

com  ótima interação na dinâmica 

aplicada.

R$ 0,00

Ações

1. Campanhas de doações diversas, com a compra 
de medicamentos, mobiliários,  roupas de 
cama, enxoval bebê e utensílios domésticos;

2. Campanha de cestas básicas;
3. Campanha de Natal - cesta de Natal.

1. Atendemos 100% das demandas das 

famílias;

2. 674 cestas básicas distribuídas

3. 265 cestas de Natal foram entregues 

para todas as famílias da Escola, Acolher 

Jovem, Evangelização, Funcionários e 

comunidade Mama África;

1.Arrecadado nas 

doações:
R$ 3.805,00

2.Parceria com a VIVA 

RIO, na oferta das 

Cestas Básicas e 

doadores voluntários

3. R$ 14.392,15

Capacitações da Assistência Social
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Capacitações da Assistência Social
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Capacitações da Assistência Social 



Classificação: Pública

Capacitação para voluntários

Tema: “Comunicação Não Violenta” 

Facilitadora:  Regina Rosari 

Realizado em: 23/08, 30/08,    
06/09/2020 por meio da 
Plataforma Zoom.

Capacitações da Assistência Social
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Capacitações e ações da Assistência Social
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Classificação: Pública

Ações da Assistência Social

Doações e compras de 
Mobiliário 



Classificação: Pública

OBJETIVO

PLANEJADO

AÇÕES

REALIZADAS

RESULTADO VALOR REALIZADO

Projeto Mãe 
Bebê / Obra 
do Berço

1. Realização de doação/compra de itens dos kits de
enxoval para bebês do Projeto, acompanhando o
desenvolvimento dos bebês, como objetivo.

1. Apesar da pandemia, foram discutidos objetivos e
estratégias de trabalho, mantendo o atendimento
às famílias do Projeto.

1. O trabalho foi realizado à distância.

1. Foi detectado que devido a pandemia,
alguns perderam seus empregos. Foram
indicados para receberem cestas básicas
na área social.

2. Além dos kits, também foram doados
brinquedos de estimulação sensorial para
contribuir no desenvolvimento normal dos
bebês.

R$ 4.140,00

Evangelização 

Infantil on line 

do Remanso 

Fraterno

1. Levar evangelização às crianças, filhos das famílias
inscritas no projeto de cabeleireiro da área social,
através de envio de vídeos, via whatsapp e
objetivando a interação dos participantes.

1. Atendimento parcial do público alvo do
projeto, de forma online, entre os meses
de outubro à dezembro, pois a internet
das famílias não favorecia a interação.

R$ 0,00

Evangelização Remanso Fraterno
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Classificação: Pública

Evangelização Remanso Fraterno 

# NOME MÃE BEBÊS Kit enxoval Brinquedo 

estimulação

Leite especial TOTAL

1 Alessandra Trigêmeas: Aline, Joana e 

Raquel

Kit trigemelar Tapete sensorial Doação durante todo o 1º 

ano de vida

144 latas de 800 gr

2 Yasmim Gêmeas: Heloísa e Valentina Kit gemelar Tapete sensorial 144 latas de 800 gr

3 Juliana Marçal Gêmeas: Liz e Laura Kit gemelar

4 Thayane Menina: Mirella Kit menina

5 Gleyce Kelly Menina Kit menina

8 KITS 4 kits completos 288 latas

Atendemos 90% dos solicitantes  no tocante à alimentação infantil, utensílios de higiene pessoal 

infantil, utensílios domésticos e móveis.  

Os enxovais ficaram sob responsabilidade de Vera Santos, para captar doações

1) Projeto Mãe Bebê/ Obra do Berço
Perfil
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OBJETIVO

PLANEJADO

AÇÕES

REALIZADAS

RESULTADO VALOR REALIZADO

Atender a população em 

situação de rua no tocante 

à alimentação, frente a 

pandemia do Covid-19.

1. Parceria com Instituições de Niterói -

Centros Espíritas, Igrejas e ONG’S para a 

distribuição de quentinhas  através de  

cessão de espaço - cozinha da SEF;

2. Cestas básicas entregues às famílias do 

Acolher é Conviver que moram na 

Comunidade ao lado: Mama África;

1. Foram distribuídas mais de 20 mil 
quentinhas 2 x semana, sob 
coordenação da Rede do Bem e do 
chef Luiz Gustavo Falci;

2. 175 cestas básicas entregues.
3. 20 cestas natalinas

R$ 0,00
informado 

anteriormente

Vibrar positivamente pela 

equipe de voluntários e de 

usuários do Projeto 

Acolher é Conviver.

1. “Culto do lar” que começou em  

setembro/2020

1. Os encontros com média de 25 
pessoas por domingo, demonstraram 
a vontade dos voluntários em estar 
conectados e manter a essência do 
trabalho em grupo.

R$ 0,00

Projeto Acolher é Conviver
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Serviço de Convivência 
Projeto Acolher Jovem

Apresentação Eduardo Rocha

Funcionário: Psicólogo no Remanso Fraterno



Classificação: Pública

OBJETIVO

PLANEJADO

AÇÕES

REALIZADAS
RESULTADO VALOR REALIZADO

Manter o Projeto

Acolher Jovem, Serviço 

de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - SCFV, 

atendimento ao 

público de 11 à 13 

anos de forma remota 

- ONLINE

1. Acompanhamento individual via 

contato telefônico de casos 

específicos; (com frequência de 1x por 

semana para cada participante)

1. Atividades via grupo de whatsapp 3x 

por semana com os adolescentes e 

após adaptação passou a ser 1x )

1. Atividades em parceria com outros 

projetos e iniciativas proporcionando 

enriquecimento e troca de 

experiências)

Principais:
1 - Vídeo para os Idosos do Lar Carioca;
(através do projeto encontro de gerações)
2 - Vídeos para os profissionais da área de
saúde e
3 - Ligações periódicas para os internos do
Abrigo Presbiteriano

1. Do Projeto Acolher Jovem 100% 

dos participantes de 2020 estão 

estudando em 2021 - 0% de evasão 

escolar;

1. Manutenção dos vínculos com os 

participantes em meio à pandemia, 

inclusive envolvendo os pais para 

que acompanhassem a 

participação dos jovens;

1. Possibilitou as trocas 

intergeracionais através da 

convivência entre os idosos e as 

crianças e adolescentes do projeto.

R$ 33.939,16  embora o 
valor estimado é de 
R$ 106.183,20

(os custos são referentes ao 
valores dos funcionários; 
Psicólogo e Educadora social) 
Já contabilizados os meses 
em que os mesmos ficaram 
sob a medida de redução 
salarial proposta pelo 
governo federal)  

Projeto Acolher Jovem 
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Classificação: Pública

OBJETIVO

PLANEJADO

AÇÕES

REALIZADAS

RESULTADO VALOR REALIZADO

Implantar no SCFV atendimento ao 
público de 14 à 17 anos (Acolher Jovem -
Mundo do Trabalho- RECODE)

(RECODE, plataforma que objetiva o 
empoderamento de jovens por meio de  
metodologia própria voltados para 
formação básica de tecnologias digitais 
com uso consciente, ético e cidadão.)

A proposta se deu em parceria com a 

Associação Mãe África (AMA), 

organização social que promove o 

empoderamento digital, oferecendo 

gratuitamente cursos aos jovens em 

situação de vulnerabilidade social.

Responsável: Assistente Social e Mestre 

Edvaldo Roberto de Oliveira. 

1. Lives via aplicativo zoom;

1. Encontros com a equipe   

técnica de trabalho e 

colaboradores;

1. Atendimentos individuais; 

com o apoio da Educadora 

Social e Psicólogo nas 

tutorias auxiliando nas 

principais dúvidas durante a 

trilha de aprendizagem

1. 100% dos jovens 

indicados participou 

de forma integral ou 

parcial do curso. Com 

duração de 6 meses

1. 100% do conteúdo 

programático foi 

disponibilizado aos 

participantes no prazo 

previsto e estimamos 

uma média de 

assimilação entre 50% 

e 60%. 

R$ 900,00 investidos na 
capacitação continuada 
da Educadora Social 
para viabilização do 
projeto, entre a SEF e a 
Mãe África.

Projeto RECODE
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Projeto Acolher Jovem e RECODE em números

ACOLHER JOVEM: 21 participantes

Foram:
- 63 encontros em grupo ao longo do ano;
- 63 atividades envolvendo jogos e desafios interativos; 
- 50 oficinas realizadas;
- acima de 160 atendimentos individualizados.

Participantes X proposta de acompanhamento 
- 42% dos  participantes ficaram sob 

acompanhamento individual 
- 57% acompanhamento em grupo

RECODE: 06 participantes

Foram:
- 35 encontros em grupo ao longo do ano;
- 11 lives via aplicativo zoom; 
- 20 atendimentos individualizados.

Da participação nas atividades em GRUPO 
- 19% falta de interesse
- 23% com dificuldades técnicas
- 57% envolvimento nas atividades 

Prestação de Contas  2020 apresentação 2021
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Projeto Acolher Jovem & RECODE
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Classificação: Pública

Serviço Social 

Apresentação Silvester Brandão

Funcionário: Assistente Social no Remanso Fraterno



Classificação: Pública

OBJETIVO

PLANEJADO

AÇÕES

REALIZADAS

RESULTADO VALOR 

REALIZADO

Oferecer 

atendimentos 

psicossociais 

(individuais) por 

demanda espontânea, 

por solicitação do 

NEPCR ou por 

identificação da 

equipe técnica 

(assistente social e 

psicólogo)

1. Fortalecer a parceria com os serviços externos

1. Criação do Plantão Social (ON-LINE) na 

modalidade ativo e receptivo. (documentos 

civis/benefícios governamentais/cadastros/ 

atendimentos sociais)

# Plantão todos os dias da semana. 

# Membros Familiares: 678

# Em 3 meses  contabilizados 334 atendimentos

1. Plantão Social Ativo: 

Público Alvo Idosos: 14

1. Pesquisa: “Novos Desafios da Convivência em 

face do Coronavírus”.

Público Alvo : 190 famílias, sendo  NEPCR , 

Projeto Acolher Jovem, Famílias da 

Evangelização

1. Acompanhamento de 12 casos das Famílias 

com maiores índices de vulnerabilidade (UTI 

Social)

1.Catalogado os locais de Rede da Assistência 

Social, Saúde, e Conselhos Tutelares (Niterói, 

São Gonçalo e Maricá).

1.Atendimento de 100% das 160  Famílias 

acompanhadas pelo NEPCR, através do Plantão 

Social. Totalizando  mais de 650 atendimentos. 

1. Total de famílias: 14.  

10 deram informações que os idosos 

estavam bem;  4 não residiam mais com a 

família (motivo : separação)

4. 100% das famílias entrevistadas.

Com base nos resultados da pesquisa foram 

identificadas as famílias para doação de cestas 

básicas e acompanhamentos mais detalhados.

5. Famílias com questões psicológicas 

(Fragilidade emocional, violência doméstica, 

Ansiedade, conflito na dinâmica familiar, 

depressão). Benefícios Fraudados; Gratuidade 

em Óbito. Enchente. 

R$ 0,00

Serviço Social Remanso Fraterno 
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Classificação: Pública

OBJETIVO

PLANEJADO

AÇÕES

REALIZADAS

RESULTADO VALOR 

REALIZA

DO

Realizar entrevista 

psicossocial para 

pedido de vagas e 

renovação de 

Matricula no 

NEPCR.

1. Entrevistas presenciais nos meses de 

setembro à novembro com aplicação dos 

indicadores de vulnerabilidade social para 

Ranking, para concessão de vaga e perfil das 

famílias acompanhadas.

2.Formulário social:  classificação de risco  

utilizando os indicadores de vulnerabilidades 

sociais, mediante as 3 dimensões: 

Infraestrutura Urbana, Capital Humano, 

Renda e Trabalho.

1. Foram 202 entrevistas: 202, (incluindo novos pedidos). 

Criação de Protocolo de bio-segurança, prevendo 

atendimento por agendamento, com mais organização 

das famílias

2.Agilidade e precisão na distribuição de novas vagas e 

classificação atualizada das famílias já cadastradas.

R$ 0,00

Produção de 

Vídeos com 

Conteúdo 

Informativo

1. Envio dos vídeos produzidos pela equipe 

social,  através dos  grupos de whatsapp do 

RF, do link do youtube, acompanhado com e-

flyer ou texto informativo.

Temas referentes à:

1)Comunicação não violenta;

2)Cyber-bulling;

3)Organização da Rotina escolar;

4)Relacionamento interpessoal;

5)Dicas para cuidar da saúde mental; 

6)Dicas para organização da rotina.

1. Favorecer a aproximação da equipe técnica às famílias 
no período de suspensão presencial;

2. Oferecer informações às famílias atendidas no Remanso 
Fraterno sobre temas pertinentes às demandas já 
sinalizadas durante o acompanhamento 
técnico (presencial  e virtual);

1. Difundir o canal de atendimento
virtual, através do plantão 
social e/ou escolar.

Serviço Social Remanso Fraterno 
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OBJETIVO

PLANEJADO

AÇÕES

REALIZADAS

RESULTADO OBSERVAÇÃO VALOR 

REALIZADO

Manter 

Oficinas de 

iniciação ao 

mercado de 

trabalho para 

os familiares 

do Remanso 

Fraterno

1. Implantação da oficina de 

cabeleireiro, ON LINE, 

oportunizando a descoberta de 

habilidades profissionais, e com 

isso a inserção no mercado de 

trabalho, em momento de 

pandemia.

2. Divulgação para todas as famílias 

do RF.

3. Parceria com a evangelização 

infantil, para evangelização dos 

filhos das inscritas.

1. Criação de Turma on-line, com 

30 participantes,  

semanalmente aos sábados, 

com aulas de 1h30min.

Curso dividido em 3 

módulos.

Os demais módulos previstos 

não foram possíveis por 

dificuldade técnica com 

internet das participantes.

#   Uma grata surpresa foi 

a oficina de Pequenos 

Reparos. 

Recebemos fotos das 

participantes informando 

que exercitaram o que 

aprenderam no ano de 

2019, (com a voluntária 

Brunhilda) enquanto 

estavam em casa durante 

a pandemia.

R$ 0,00

Serviço Social Remanso Fraterno 
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