
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2017 

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS 

ENDEREÇO: Rua Doutor Dias da Cruz, Nº 53, bairro Nova Era. Juiz de Fora / MG   
CEP: 36087-030 
CNPJ: 11.550.709/0001-87   EMAIL:  aacisocial@hotmail.com  

              aaci-@hotmail.com  

RESPONSÁVEL LEGAL: Heloisa Galone da Rosa Nº INSCRIÇÃO CMAS: 168 

TIPIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

DATA INSCRIÇÃO: 20/08/2016 REDES SOCIAIS:  site: www.aaci.org.br  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: De segunda a 
sexta-feira, de 8h às 17h. (Horário de almoço das 
educadoras sociais: 11h às13h, dos demais de 
12h às13h) 

TELEFONE(S)CONTATO:                                                         
(32) 3226-4832  / 3223 - 5917 / 3224-0727 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS / OBJETIVOS GERAIS 

Art. 2º - A "Associação de Apoio as Crianças e Idosos - AACI" tem como por objetivo a proteção 
social básica 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, aravés das seguintes ações:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
I – promover a 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 – promover o desenvolvimento econômico social e combater à pobreza; 
III – defender os direitos da criança, do idoso e quaisquer outros indivíduos em situação de 
vulnerabilidade; 
IV – promover o voluntariado; 
VI - promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores 
universais; 
VII – promover atividades lúdicas, culturais e esportivas; 
VIII – promover 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 individuo. 
                              

RECURSOS FINANCEIROS 

ORIGEM VALORES APLICADOS MÊS 

FEDERAL   

ESTADUAL   

MUNICIPAL   

DOAÇÕES 
R$ 30.000,00 

OUTRAS FONTES 
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INFRAESTRUTURA DA ENTIDADE: 

O trabalho é desenvolvido em uma casa no andar térreo onde os cômodos são divididos em 
brinquedoteca, sala de TV / recepção e duas salas de atividades sócio educativas, um banheiro, 
cobertura, área externa com mini horta. Em uma construção anexa separada por um muro e 
portão fica a cozinha, o depósito, sala do Serviço Social (coordenação do social) e banheiro dos 
funcionários. Em outra casa de seis cômodos, no mesmo bairro, funciona o setor administrativo 
da instituição onde está inserido o telemarketing em uma sala, a sala da ouvidoria, a sala da 
coordenação, dois banheiros, uma cozinha, sala de descanso e uma área.                                                           

OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADAS (em conformidade com Plano Ação ano anterior) 

Nome da oferta: SCFV Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 1: Cuidados com a horta 

Objetivos da atividade 1: Incentivar as crianças a cuidarem dos alimentos que plantam; Valorizar 
a alimentação saudável; Estimular a criatividade e o trabalho em equipe. 

Periodicidade da atividade 1: semanal 

Avaliação da atividade 1: A atividade proposta teve muitos pontos positivos e permitiu que as 
crianças inseridas no Projeto tivessem um contato com alimentos saudáveis, naturais e, 
principalmente, valorizando a alimentos saudáveis. Os objetivos foram alcançados ao longo do 
ano, a saída de algumas crianças durante o período de execução da atividade não atrapalhou a 
conclusão. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 1: 60 

Nome da oferta: SCFV Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 2: Conversa de Roda e Cinema interativo 

Objetivos da atividade 2: Contribuir para a melhoria da convivência familiar e comunitária; 
Trabalhar o respeito às diferenças; Abordar de forma lúdica situações do cotidiano. 

Periodicidade da atividade 2: Semanal 

Avaliação da atividade 2: Ao longo do ano a atividade permitiu a discussão de temas relacionados 
a realidade das crianças participantes, o incentivo ao protagonismo e ampliação do seu universo 
informacional.  Alguns temas como o Estatuto da Criança e do Adolescência (ECA) e o trabalho 
infantil, estiveram presentes na roda de conversa, abordando direitos e deveres bem como a 
cidadania. Através dos filmes que assistiram foi possível contribuir  para que as crianças tivessem 
mais concentração, visualizassem os assuntos discutidos nas conversas de roda bem como a 
transmissão de valores ( no final de cada dia de atividade havia o momento de atividade livre para 
as brincadeiras).  

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 2: 60 

  

 



Nome da oferta: SCFV Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 3: Perguntados 

Objetivos da atividade 3:Trabalhar de forma lúdica o conhecimento sobre assuntos gerais 

Periodicidade da atividade 3: semanal 

Avaliação da atividade 3: Esse tipo de atividade proporcionou o incentivo à leitura, o cesso a 
informações culturais, educacionais e de saúde (tinha também o momento de atividade livre como 
estímulo às brincadeiras e lazer). 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 3: 60 

  

Nome da oferta: SCFV Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 4: Arte reciclagem 

Objetivos da atividade 4: Proporcionar de forma prazerosa o estímulo à criatividade e cuidados 
com a natureza; Auxiliar na auto expressão através da produção de um objeto. 

Periodicidade da atividade 4: Semanal 

Avaliação da atividade 4: No decorrer do ano as crianças confeccionaram diversos objetos 
utilizando materiais recicláveis, trabalhando o bom convívio social, auxiliando nas atitudes gentis, 
de respeito e de tolerância. Esse tipo de atividade contribuiu para a busca pela melhoria do 
ambiente em que vivem. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 5: 60 

  

Nome da oferta SCFV Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 5 :Master Cheff 

Objetivos da atividade 5:  Proporcionar aprendizagem sobre alimentação saudável; Verificar o 
potencial de liderança e trabalho em equipe; Possibilitar a aprendizagem de organização; 
estimular a autonomia. 

Periodicidade da atividade 5: Semanal 

Avaliação da atividade 5: Essa atividade proporcionou o desenvolvimento de habilidades pelas 
crianças bem como sua criatividade e o trabalho em equipe de forma prazerosa e saborosa. Era 
o momento de apreciar o próprio lanche. Foi possível abordar questões de liderança e divisão de 
tarefas de forma lúdica, contribuindo para o processo de organização do espaço das tarefas. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 5: 60 

  



Nome da oferta: Oficina de Geração de renda Público alvo: Adolescentes e adultos 

Atividade 6: Oficina de Cuidados Especiais com idosos  

Objetivos da atividade 6:  Instruir pessoas para zelarem pela integridade física, psicológica e pelo 
bem-estar de idosos em casas de repouso e em clubes da terceira idade ou para atuarem em 
acompanhamentos particulares. 

Periodicidade da atividade 6: Encontros semanais  

Avaliação da atividade 6: A capacitação foi realizada através de oficinas com atividades práticas. 
Dessa forma, as metodologias de ensino perpassaram por técnicas de ensino que promoveram 
discussões acerca do conteúdo proposto que fundamentou o aprendizado. Além disso, ocorreu a 
sensibilização dos participantes para o cuidado adequado do idoso. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 6: 15 

  

Nome da oferta: Oficina de geração de renda Público alvo: Adultos 

Atividade 7: Oficina dos Saberes aos Sabores Naturais 

Objetivos da atividade 7:   Implantar hortas domésticas; Ensinar a produção de minhocas; 
Produzir sabão caseiro utilizando óleo usado; Transformar lixo orgânico em adubo. 

Periodicidade da atividade 7: Encontros semanais durante três meses. 

Avaliação da atividade 7: Houve a sensibilização dos participantes para o aproveitamento 
adequado dos alimentos. Observamos também a formação de atitudes e valores que levaram os 
participantes ao comportamento ativo, revertendo em benefício de geração de renda e 
contribuímos para evitar a questão ambiental relacionada ao desperdício de alimentos. Essa 
oficina propiciou a socialização dos participantes, além disso, ocorreu o incentivo para que o grupo 
formasse uma cooperativa com a orientação de profissionais da UFJF. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 7: 15 

  

Nome da oferta: Programa de Atenção à 
Infância e à Adolescência 

Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 8: Oficina de teatro 

Objetivos da atividade 8:  Estimular a concentração; Desenvolver a autoestima dos participantes; 
O empoderamento; Fortalecer as relações de cooperação, diálogo e respeito mútuo; Desenvolver 
a construção de uma identidade artístico-cultural. 



Periodicidade da atividade 8: Encontros duas vezes por semana, com duração de 2h, durante 
quatro meses. 

Avaliação da atividade 8:  A atividade foi desenvolvida com ações de dança e teatro com práticas 
de linguagens que dialogavam com o circo, a música e outros elementos que compõem a 
semiologia das artes cênicas. A oficina culminou na apresentação do espetáculo cultural " 
Inventação", após estudos sobre obras de Manoel de Barros. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 8: 20 

  

Nome da oferta: Benefícios Eventuais 
Público alvo: Famílias em situações de risco e 
vulnerabilidade social 

Atividade 9: Campanhas para fornecimento de benefícios eventuais para famílias cadastradas 

Objetivos da atividade 9:   Fornecer auxílios às famílias cadastradas, minimizando as 
necessidades materiais 

Periodicidade da atividade 9: Ao longo do ano 

Avaliação da atividade 9: Foram realizadas as seguintes campanhas beneficiando as famílias 
cadastradas residentes na zona norte da cidade: Alimentos (doação de cestas básicas para 
famílias); Material escolar; Páscoa (doação dos ovos); Campanha de Inverno (doação de 
cobertores); Campanha dos brinquedos fornecidos no dia das crianças; leite especial e Natal com 
distribuição de cestas básicas e brinquedos. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 9: aproximadamente 120 famílias. 

 

Nome da oferta: Práticas Educativas em Saúde Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 10:  Aula prática dos alunos de enfermagem da UFJF 

Objetivos da atividade 10:  Contribuir para a construção e/ou organização do conhecimento dos 
participantes com temas da atualidade como: dengue, alimentação saudável, higiene pessoal e 
ambiental 

Periodicidade da atividade 10: Encontros semanais durante 1 mês 

Avaliação da atividade 10: Através dos encontros foi possível realizar uma troca de experiências 
e construção de conhecimento através de atividades lúdicas. Foram utilizados oficinas de 
desenho, colagem, roda de conversa e colagem. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 10: 60 

  

Nome da oferta: Danças Urbanas Público alvo: Crianças de 06 a 12 anos 

Atividade 11:  Hip Hop 



Objetivos da atividade 11:  Desenvolver e ampliar a percepção do corpo e do movimento; 
contribuir para o desenvolvimento sócio- cultural, ampliar o universo cultural. 

Periodicidade da atividade 11: Oficinas duas vezes por semana, durante 80 minutos/ dia. 

Avaliação da atividade 11: No decorrer das atividades foi observado a necessidade de maior 
dedicação pelo fato de serem crianças com pouca idade, houve significativa melhoria da 
coordenação motora. Um processo de inclusão, tendo em vista a participação de algumas 
crianças com maior grau de dificuldade de aprendizado. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 11: 25 

OBS: Por falta de espaço não foi possível iniciar o trabalho com idosos, mas com a mudança de 
imóvel para um local maior o atendimento da população idosa por meio do SCFV será iniciado.                        
A AACI já executa o SCFV, mas ainda não possui essa certificação junto ao CMAS. Tal solicitação 
já foi feita e aguardamos o retorno.                                                                                         

RECURSOS HUMANOS 

Nome Profissão Carga Horária Tipo de contrato 

Carlos Victor C. 
Ferreira Assistente Social 20h Contratado (CLT) 

Kenia Luciene de 
Oliveira Educadora Social 35h Contratado (CLT) 

Rosana Souza dos 
Reis Educadora Social 35h Contratado (CLT) 

Maria Rita Galone da 
Rosa Coordenadora 48h Contratado (CLT) 

Adriana Ap. Pereira Serviços Gerais 20h Contratado (CLT) 

Fábio Galone da Rosa Motorista   Voluntário 

Elder de Oliveira Silva Facilitador de oficina 10h Cedido 

Terezinha Magalhaes Psicóloga 8h Voluntário 

OAP contabilidade     Prestador de serviço 

        

        

RECURSOS FINANCEIROS 

ORIGEM VALOR 

Doações de pessoas físicas R$ 30.000,00 

    

    

RECURSOS MATERIAIS 
(CONSUMO/BIBLIOGRÁFICO/DIDÁTICO-PEDAGÓGICO/LÚDICO/ESPORTIVO, ETC) 

MATERIAL QUANTITATIVO 

Material esportivo 10 

Brinquedos, materiais pedagógicos e culturais 50 

Mobiliário 30 

Acervo bibliográfico 90 

Computadores 10 

  

  

  



  

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

O trabalho disponibilizado pela Instituição possui abrangência territorial municipal. Estamos 
localizados na zona norte da cidade, atendendo aos bairros Santa Lúcia, Nova Era, Jardim dos 
Alfineiros, Jardim  Santa Izabel, Parque das Torres, Jóquei Clube, Jóquei II, Jóquei III, São Judas, 
Santa Cruz, Barbosa Lage e outros adjacentes. 

ARTICULAÇÃO DA ENTIDADE COM A REDE 
SOCIOASSISTENCIAL/ORGANIZAÇÕES/ENTIDADES AFINS 

 

Para o desenvolvimento do trabalho temos como parceiros: 
• UFJF (na realização de  de oficinas de geração de emprego e renda); 
• UAPS de Nova Era (encaminhamentos e acompanhamentos); 
• CRAS – Norte (CadÚnico, benefícios e serviços municipais)                                                                                              
• CREAS (Encaminhamentos)     

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO – PLANEJAMENTO/ EXECUÇÃO OFERTA: 

  Os usuários poderão participar ativamente nos processos que envolvem os trabalhos 
desenvolvidos pela instituição através de rodas de conversas, atendimentos individuais, reuniões, 
questionários, elaboração de cartazes e outras. 

 
 
 
 
 
 
 

Juiz de Fora, 07 de Março de 2018 
 
 
 

Aline Carolina Marques Alves Gonçalves 
Assistente Social 

Responsável Técnico pelo preenchimento 
 
 
 
 

Heloisa Galone da Rosa 
Presidente da Entidade 
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