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 INTRODUÇÃO 

O relatório de atividades do ano 2020 apresenta as atividades realizadas pela 

Associação de Apoio às Crianças e Idosos-AACI no referido ano, sendo este um ano 

atípico para a Associação em razão da pandemia provocada pelo COVID-19. As 

atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, regulamentado pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias (Resolução CNAS nº 109/209, 

reordenado pela resolução CNAS nº 01/2013) foram desenvolvidas seguindo as 

orientações previstas nas referidas resoluções. A partir do decreto das medidas de 

isolamento a oferta das atividades se deu de maneira on line acompanhada da entrega 

de material impresso a ser retirado na sede da instituição.  

 Para além das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

a associação realizou atividades em conjunto com outros atores da rede de proteção 

socioassistencial no sentido de combater e amenizar os efeitos provocados pela 

pandemia. 

 A AACI é uma ONG que está em funcionamento desde janeiro de 2010, tendo 

como objetivo a proteção social básica às crianças, adolescentes, idosos e suas famílias, 

através da oferta de serviços que visem o enfrentamento da vulnerabilidade social e o 

fortalecimento dos vínculos familiares, incentivando a socialização e a convivência 

comunitária. 

 O serviço é gratuito e ofertado de segunda a sexta feira, nos turnos da manhã e 

tarde. 

 Entre as diversas atividades oferecidas temos: aulas de música, teatro, artes 

culinária, capoeira, hip hop, ginástica para adultos, aulas de artesanato, rodas de 

conversa. As atividades são coordenadas por educadores sociais, facilitadores e 

voluntários. Oferecemos acompanhamento social, psicológico e psicopedagógico.  

 



 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio as Crianças e Idosos 

NOME FANTASIA: AACI 

CNPJ:11.550.709/000187 

CÓDIGO CNAE: 94.30-8-00 

TELEFONE: (32) 3226-4832  (32) 3224-0727 

E-MAIL: aaci-@hotmail.com / aacisocial@hotmail.com  

PÁGINA NA INTERNET: www.aaci.org.br  

ENDEREÇO: Rua General Almerindo da Silva Gomes 133, Nova Era- Juiz de Fora/MG 

Cep: 36087-330 

 

REGISTROS E INSCRIÇÕES: 

 

INSCRIÇÃO/REGISTRO/ CADASTRO NÚMERO 

Cadastro Nacional de Entidades de 
Assistência Social – CNEAS 

Status concluído 

Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS 

168 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança E do Adolescente - CMDCA 

098 

Utilidade Pública Municipal Lei 12.408/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: 

 

De acordo com o Estatuto Social da instituição em seu Art 2º- A Associação de 

Apoio as Crianças e Idosos- AACI, tem por objetivo a proteção social básica e a 

proteção social especial de média e alta complexidade à crianças, idosos e suas 

famílias, através do oferecimento de serviços que visem o enfrentamento da 

vulnerabilidade social e fortalecimento dos vínculos familiares, incentivando a 

socialização e a convivência comunitária, através das seguintes ações: 

I - Promoção da assistência social; (o que inclui, de acordo com o art. 3º da Lei Orgânica 
da Assistência Social/ LOAS, Lei 8.742/93, a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à velhice, e a promoção gratuita de assistência à saúde; 

II - promoção do desenvolvimento econômico social e combate à pobreza; 

III – defesa dos direitos da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e quaisquer 
outros indivíduos em situação de vulnerabilidade; 

IV – promoção do voluntariado; 

VI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 
outros valores universais; 

VII – promoção de atividades lúdicas, culturais e esportivas; 

VIII – promoção de ações com foco na convivência social por meio da arte, esporte e 
lazer, estimulando o desenvolvimento de potencialidade, habilidades, talentos, 
propiciando a formação cidadã do indivíduo; 

IX – promoção gratuita da educação; 

X- promoção gratuita da saúde; 

XI – promoção da segurança alimentar e nutricional; 

XII – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

XIII- estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo; 

XIV – promoção de atividades de prevenção ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, 
prioritariamente por crianças, adolescentes e jovens; 

XV- oferta de serviço de acolhimento institucional; 



 

2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

Área de atuação: Assistência Social 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV 

• DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:  

O serviço realizado em pequenos grupos heterogêneos é ofertado diariamente e 

contempla atividades que visam o enfrentamento da vulnerabilidade social e que 

proporcionam a constituição de um espaço de convivência, fortalecendo o sentido de 

participação e cidadania. As atividades contribuem ainda para o desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia das crianças a partir dos interesses, demandas e 

potencialidades de cada faixa etária além de contribuir para o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária. Para alcançar os objetivos propostos são realizadas 

durante a semana, atividades de oficina máster chef, oficina musical, oficina de 

reciclagem e arte, cinema interativo, rodas de conversas, contação de história, além de 

atividades esportivas de capoeira, dança, teatro e música. Ainda estão previstas 

atividades com os pais, responsáveis e demais familiares buscando garantir a 

matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. 

 

• PÚBLICO-ALVO: crianças e adolescentes de 04 a 14 anos. Crianças beneficiárias do 

BPC, crianças cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 

crianças encaminhadas pelos serviços de proteção especial, crianças que vivenciam 

situações ou fragilização de vínculos. São atendidas crianças do sexo feminino e 

masculino. O público atendido é referenciado ao Cras sendo também encaminhado por 

este. Nossa área de abrangência é coberta por 03 CRAS e um CREAS. 

 



 

• QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS- MÊS 

 

Atividades ofertadas Quantidade de atendimentos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos- SCFV 

(03 salas) 

120 crianças e adolescentes- 

atendimento diário 

Atendimento psicológico 

(01 sala) 

120 crianças e adolescentes do SCFV      

(atividades em grupo e atendimentos 

individuais) 

80 atendimentos individuais – 

atendimento clínico 

Atendimento Serviço Social 70 famílias em acompanhamento do 

SCFV 

300 famílias monitoradas (orientação, 

encaminhamentos e distribuição de 

benefícios eventuais) 

Atendimento psicopedagógico 120 crianças/ adolescentes do SCFV 

 

*Capacidade de atendimento conforme o espaço da instituição: 120 usuários dia 

divididos em 06 grupos 

 

• DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE: O serviço é ofertado de segunda a sexta-feira em 

dois turnos: de 08 às 11horas e de 13 às 17 horas 

 



 

• RECURSOS HUMANOS:  

RECURSOS HUMANOS 

Profissão Quantidade Carga Horária 
semanal 

Tipo de contrato 

Coordenadora geral 01 40h Contratado (CLT) 
Coordenadora captação 
de recursos 

01 40h Contratado (CLT) 

Auxiliar administrativo 01 40hh Contratado (CLT) 

Assistente Social 02 30h Contratado (CLT) 
Coordenadora social 01 40h Contradado (CLT) 
Educadora Social 02 35h Contratado (CLT) 
Serviços Gerais 01 40h Contratado (CLT) 
Cozinheira 01 40h Contratado (CLT) 
Psicóloga 01 30h Contratado (CLT) 
Psicopedagogia, 
contadora de história, 
auxiliar para atividades 
educativas, motorista 05 4h Voluntário 
Facilitador de oficina 04 4h Cedido prefeitura 

 

 

3- NOSSO PROPÓSITO: 

 

MISSÃO: Proteção social básica às crianças, adolescentes, idosos e suas famílias, 

através da oferta de serviços que visem o enfrentamento da vulnerabilidade social e o 

fortalecimento dos vínculos familiares, incentivando a socialização e a convivência 

comunitária. 

 

VISÃO: Ampliar o número de usuários atendidos pelo serviço, garantir que eles tenham 

acesso as mesmas oportunidades e direitos legalmente constituídos, reduzindo assim o 

número de desigualdades sociais. 

 

VALORES: Amor ao próximo, dedicação, ética, respeito, responsabilidade e união. 

 

 

 

 

 



 

• ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

 A associação está localizada na Zona Norte do município de Juiz de Fora, atendendo 

em sua maioria usuários desta região, porém o atendimento não se restringe somente a 

esta localização sendo atendidos usuários de outras partes da cidade.  

 

• RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:  

A partir do trabalho desenvolvido é possível observar como resultados: redução da 

ocorrência de situações de vulnerabilidade social; a melhoria na qualidade do 

relacionamento dos usuários com a família e comunidade; ampliação  do acesso do 

usuário aos serviços ofertados no território de acordo com as suas demandas e 

necessidades; acesso a atividades de lazer e culturais, o desenvolvimento de 

potencialidades e a ampliação do universo informacional e cultural; melhoria no 

desenvolvimento da autoestima; melhoria nos relacionamentos em grupo bem como 

controle na administração de conflitos pessoais, respeitando os diferentes modo de 

pensar e agir; garantia de acesso a documentos civis; garantia de acesso a benefícios 

socioassistencias e programas de transferência de renda.  

 

  



 

• ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

Os recursos são próprios, obtidos através da captação de recurso via telemarketing- 

doações de pessoas físicas 

 

As atividades e serviços ofertados são totalmente gratuitos. 

 

 • RECURSOS FINANCEIROS - 2020 
  

Por Fonte Valores em Real 
Programa Criança Esperança 7.898,70 
Doações de Pessoas Físicas 1.400.191,72 
Total dos Recursos Financeiros 1.408.090,42 

  

 

 

  

Recursos Financeiros

Programa Criança Esperança Doações de Pessoas Físicas



 

• APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – 2020 

 

Atividades de Assistência Social 
  

Pessoal 498.314,13  
Benefícios a Pessoal 69.317,22  
Encargos Sociais 99.037,45  
Materiais Aplicados 58.616,31  
Utilidades de Serviços 33.315,71  
Manutenção e Conservação 23.380,37  
Programa Criança Esperança 17.310,21 799.291,40 

 

 

 

 

  



 

3. PARCERIAS:  

No desenvolvimento de suas atividades a AACI mantém parcerias que contribuem na 

realização das atividades, algumas delas são: Engenheiros Sem fronteiras Juiz de Fora, 

Faculdade Federal de Juiz de Fora-UFJF, Cras, Creas, Conselhos Tutelares, Programa 

Gente em Primeiro Lugar- prefeitura municipal de Juiz de Fora. 

 

 

Juiz de Fora, 31 de julho de 2021 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Heloisa Galone da Rosa 

presidente 


