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 O presente relatório versa sobre as atividades que foram realizadas ao longo do ano
de 2021 pela Associação de Apoio a Crianças e Idosos – AACI. A Associação foi criada
em janeiro de 2010 com o objetivo de atender às crianças, adolescentes, idosos e suas
famílias, por meio da oferta de serviços que atuem na proteção social básica e no
fortalecimento de vínculos familiares e na socialização comunitária. O serviço é
ofertado de forma gratuita à população assistida, ocorrendo 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 e grupos. As atividades são ministradas por educadores
sociais, facilitadores e voluntários. Há ainda a oferta de atendimento e
acompanhamento do serviço social, psicológico e psicopedagógico.
 Ao longo do ano de 2021, ainda vivenciando o contexto de pandemia do COVID-19, o
serviço precisou se adaptar às necessidades impostas pelo momento, que trouxe
impactos para a organização das atividades ofertadas na Associação. 
 O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é regulamentado
mediante a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais seguiu sendo
desenvolvido nesse período conforme orientado na Resolução do CNAS nº 109/209,
reordenado pela resolução CNAS nº 01/2013.
 Com a intensificação do cenário de pandemia, mantiveram- se as medidas de proteção
com o isolamento social por meio do decreto municipal, entretanto, compreendendo
que a pandemia agravou a questão social de grande parte da população, a Associação
reconhece o seu papel de atuar juntamente com a rede socioassistencial na
amenização dos impactos trazidos pela pandemia. Além do atendimento à população e
oferta de mais de 500 cestas básicas no referido período, o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos continuou a funcionar de forma online com o fornecimento
de material disponibilizado pela AACI. 
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Identificação 

De acordo com o Estatuto Social da Associação de Apoio as Crianças e Idosos- AACI,
em seu Art 2º 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; 

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: 



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

 Área de atuação: Assistência Social 
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV 

2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA: 

O serviço é realizado com grupos de até 20 crianças, sendo ofertado diariamente nos
turnos da manhã e da tarde (de 08 às 11horas e de 13 às 17 horas), visando
proporcionar participação para uma melhor convivência, pertencimento aos espaços e
fortalecendo o exercício da cidadania. 
 As atividades contribuem ainda para o desenvolvimento do potencial presente nas
crianças, estimulando para que consigam identificar e trabalhar seus interesses,
fomentando assim sua autonomia. 
Diante da proposta do serviço, são realizadas atividades com o intuito de atingir os
objetivos que são propostos, como: a oficina máster chef, oficina musical, oficina de
reciclagem e arte, cinema interativo, rodas de conversas, contação de história, além 



 PÚBLICO-ALVO: 

São atendidas crianças e adolescentes entre 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. Além do atendimento infantil, há
também no serviço a realização de grupo de idosos, grupo de adolescentes e
recentemente iniciado o grupo de mulheres. Nossa área de abrangência é coberta
por 03 CRAS e um CREAS. 

de atividades esportivas de capoeira, dança, teatro e música.
Além das atividades om as crianças, estão previstas atividades com os pais,
responsáveis e demais familiares, compreendendo a relevância da participação familiar
no serviço e buscando garantir a matricialidade sociofamiliar da política de assistência
social. 



Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade e respeito mútuo; 
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das
crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades talentos e propiciar sua formação cidadã; 
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo em sua atualidade;

OBJETIVOS: 



QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS- MÊS 

TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: 

Fazem parte do que é essencial ao trabalho no serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos a acolhida:  escuta qualificada; orientação; produção de
encaminhamentos; informação; comunicação e defesa de direitos; elaboração de
relatórios e/ou prontuários e desenvolvimento do convívio familiar fortalecido. 

Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema
educacional.



RECURSOS HUMANOS:  

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

A associação está localizada no município de Juiz de Fora, Zona Norte, bairro Nova
Era. O serviço abrange todo o território da cidade, mas a maioria das famílias
acompanhadas residem na região onde a instituição se localizada. 



RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 

Diante do desenvolvimento do trabalho proposto, podemos destacar alguns dos
resultados alcançados, como: diminuição da situação de situações de vulnerabilidade
social de famílias; a melhoria na qualidade do relacionamento dos usuários com a
família e com a  comunidade; ampliação do acesso do usuário aos serviços ofertados
no território de acordo com as suas demandas; acesso a atividades de lazer e culturais,
o desenvolvimento de potencialidades e a ampliação de seu universo informacional e
cultural; melhoria na autoestima; melhoria nos relacionamentos em grupo e com a
resolução de conflitos pessoais.   



ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:

 Os recursos utilizados na AACI são próprios, obtidos por meio da captação via
telemarketing com as doações de pessoas físicas. Desse modo, as atividades são
oferecidas de forma totalmente gratuita à população usuária. 
  

Também contribuem com a realização das atividades as parcerias que são
fundamentais para a AACI. Essas parcerias se dão com formalizações tanto com
atores públicos quanto com privados. Podemos citar como algumas delas:
Engenheiros Sem fronteiras Juiz de Fora, Faculdade Federal de Juiz de Fora-UFJF
(faculdade de Enfermagem, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Serviço
Social), CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, Programa Gente em Primeiro Lugar- PJF,
Secretaria de Esporte e Lazer – PJF.

3. PARCERIAS: 

Juiz de Fora,       de                             de  2022

Heloísa Galone da Rosa
 Presidente 


