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AGRADECIMENTOS 

 

 
 Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira foi fundado há 48 anos, por um grupo de 

nogueirenses; me lembro o dia que fundamos a nossa SASAN; uma noite quente com chuva de 
verão intensa, mesmo assim nos reunimos na Escola Montessori (hoje Núcleo Administrativo 
Municipal)  aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 1972.Para fundar aquela, que seria a 
primeira Entidade ou Associação filantrópica, sem fins lucrativos da nossa cidade. Na época o 
trabalho foi difícil a Prefeitura não tinha Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde e 
acabamos suprindo necessidades (na área da saúde e assistência social). Aprendemos muito, 
sofremos com algumas indiferenças e exigências, mas podemos concluir que valeu a pena deixar 
naquela noite nossas casas, nossas famílias e empreender um grande trabalho. Hoje fazendo um 
balanço quantas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos acolhemos, ensinamos um 
caminho novo, transformamos aptidões em talentos e verdadeiramente contribuímos para mudar 
suas vidas e da comunidade. 

 
Em 2019 embora nunca estivesse ausente da nossa SASAN, uma saudade muito grande 

tomou conta do meu coração e pensei muito, e conclui que estava na hora de voltar a servir 
voluntariamente e me candidatei a Diretoria da SASAN fui eleito Presidente.  

 
Nossa! Quanta emoção ser recebido de braços abertos pela Entidade e mais ainda, 

retornar a um trabalho tão importante, com 48 anos história de ajuda humanitária... Quanta honra! 
Só posso agradecer e pedir saúde ao bom Deus! Hoje estou reaprendendo o trabalho da 
Entidade, que mudou muito suas diretrizes, mas a sua essência continua a mesma: “Acolher 
aqueles que dela necessitam e o amor incondicional pela cidade de Artur Nogueira”. 

 
Agradeço com muita gratidão o trabalho de todos os Presidentes que presidiram nossa 

Diretoria e que continuaram a construir ao longo do tempo um relacionamento aberto, 
transparente com a comunidade e sempre cumpriram em dia todos os seus compromissos 
financeiros e sociais. 

 

                 A Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, agradeço o Senhor Prefeito Municipal Ivan Cleber 
Vicensotti todas suas Secretarias e seus funcionários, principalmente a Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social; ao Setor de Contabilidade Municipal as orientações nas Prestações de 
Contas e os Conselhos: Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente CMDCA, Conselho Municipal da Saúde CMS, Conselho Municipal da 
Alimentação Escolar- CAE. 

  A nossa gratidão ao Escritório de Contabilidade Condor e seus funcionários, responsáveis 
pela nossa documentação contábil e também de recursos humanos que nos atendeu 
voluntariamente todo o ano. 

                Agradecemos a nossa Diretoria, nossos funcionários,voluntários usuários dos nossos 
serviços, alunos e a todos que participaram e participam direta ou indiretamente do nosso 
trabalho. 

 

 

Obrigado a todos.  

  HERMELINDO SANDRI 
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      PRESIDENTE 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 (Conforme inciso III do art. 3° da Resolução n° 16, de 5 de maio de 2010) 

 

 

1 - Entidade Proponente 

Órgão / Entidade  CNPJ. 49.411.937/0001-49 

SASAN GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA   

Endereço  

Rua 10 de Abril, nº. 1741, Bairro Wada 

Cidade UF CEP Telefone: 

Artur Nogueira SP. 13167-148 (19) 3827-1001 

E-mail Institucional Syte 

sasangrupo@hotmail.com Site: sasanarturnogueira.org 

1.2 - Representante Legal da Proponente 

Nome do Representante Legal Cargo PRESIDENTE 

HERMELINDO SANDRI  

RG/CI Órgão Expedidor CPF 

6.046.615-7 SSP/SP 165.119.808-04 

Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc) 

Rua 1º de Janeiro, nº. 272 Jardim, Resek I 

Cidade UF CEP 

Artur Nogueira SP 13160-3300 

E-mail Pessoal Telefone 

sasangrupo@hotmail.com (19) 3877-2710 

RELAÇÃO DE DIRETORIA  BIÊNIO 2019/2021 

HERMELINDO SANDRI-DR. PRESIDENTE 

JOSÉ DO CARMOS RISSI VICE-PRESIDENTE 

FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO 1º SECRETÁRIO 

REGINALDO ANTONIO DELGADO JR. 2º SECRETÁRIO 

WILLIAN MONTEIRO 1º TESOUREIRO 

JOÃO CATINGUEIRO FILHO 2º TESOUREIRO 

CONSELHO FISCAL  

ROGERIO DIAS DO PRADO PRESIDENTE 

ANTONIO APARECIDO CARVALHO VICE-PRESIDENTE 

REGINALDO ANTONIO DELGADO SECRETÁRIO 
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Foto da Sede da SASAN                                                                                                              Foto da Ampliação da Sede em construção 
 

                                                                              
 
 

  1.3 - Responsável Técnico do Projeto 

Nome do Responsável Técnico do Projeto Cargo/Função 

Célia Regina Menconi Chinellato Assistente Social 

RG/CI Órgão Expedidor CPF 

9.587.416-1 SSP.SP 016.445.908-16 

Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc) 

Rua Virgilio D`Aloya, nº. 811 Centro 

Cidade UF CEP 

Limeira SP. 13160-000 

E-mail Pessoal Telefone 

celia_menconi@hotmail.com (19)3442.1974 

  

Nome do Responsável Técnico do Projeto Cargo/Função 

Letícia Sanches Rodrigues Martins   Psicóloga  

RG/CI Órgão Expedidor CPF 

47.200.161-9 SSP 406.687.378-24 

Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc) 

Rod. José Santa Rosa, 50 – KM 19 – Bairro rural  

Cidade UF CEP 

Artur Nogueira SP 13 

E-mail Pessoal Telefone 

leticiasanches.psico@gmail.com 19 98892-9424 

AREA DE ABRANGENCIA TERRITORIAL: MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA 

4. Inscrições em Órgãos Públicos 

mailto:leticiasanches.psico@gmail.com
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Utilidade Pública Municipal 

Conselho Municipal da Assistência Social  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Nº. 20/2019 

 

5. Finalidade Estatutária 

 
A noção de relevância pública está diretamente associada com a de interesse público: - porque existe em sua 

prestação um interesse público primário, que conta com a aceitação de todos. Consideramos como interesse social, 
aquele que possui natureza essencial ao valor e à sobrevivência da pessoa humana ou ao bem ser da coletividade, não 
podendo ser objeto de renúncia ou de troca. Por outro lado, se diz que possui relevância social algo que é muito 
importante para a sociedade. Sendo assim, a partir das considerações acima, compreendemos que a OSC: Grupo de 
Assistência Social de Artur Nogueira “SASAN” possui notória relevância pública e social, visto que, de acordo com o seu 
Estatuto Social, descrito no “Artigo 5º - Tem por finalidade”: 
I – Prestar gratuitamente serviços voltados para Proteção Social Básica, através do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos que tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
II – Atender à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação de direitos 

sociais e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social, seja nas discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras. 
III- Promover ações preventivas para as famílias em situação de vulnerabilidade social, com o foco de fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitário com acompanhamento familiar constante. 
VI – Na hipótese da família assistida pela SASAN entre em situação de risco a instituição deverá imediatamente 
encaminhar para serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade do município. 
VII - Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de acordo com o previsto pelo Sistema Único de 
Assistência Social- SUAS.  

 
6. Descrição do Serviço 

 

 
Tipo de Serviço Proteção Social Básica 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Crianças de 6 a 15 anos, Adolescentes até 18 anos, 
Jovens, Adultos, Idosos acima de 60 anos (conforme a Tipificação Nacional na Resolução CNAS nº 109/2009 e a 
Resolução CNAS nº 13/2014 Tipificação Nacional.) 

 
Proteção Social Básica (x) 

 

                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS                                                                                    
 Descreve-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Resolução CNAS nº 109/2009 

tipificação nacional, como serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com 
famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações 
desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 
coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 
sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 
comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 
vulnerabilidade social. Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição 
dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. 
 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 
 
Crianças e Adolescentes: 06 anos a 15 anos 
Público Alvo: Crianças e Adolescentes  
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Faixa Etária: 06 anos a 15 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta -feira, das 8h00 as 11 e das 12h00 às 17h00. Toda sexta-feira o atendimento 
ocorre apenas das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 10 vagas 
 

Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos 

Público Alvo: Adolescentes e Jovens 
Faixa Etária: 15 a 17 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 as 11 e das 12h00 às 17h00. Toda sexta-feira o atendimento 
ocorre das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 20 vagas 
 
Jovens de 18 a 29 anos 

Público Alvo: Jovens 
Faixa Etária: 18 a 29 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 as 11 e das 12h00 às 17h00. Toda sexta-feira o atendimento 
ocorre das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 20 vagas 
 
Adultos de 30 a 59 anos 

Público Alvo: Adultos 
Faixa Etária: 30 a 59 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 as 11 e das 12h00 às 17h00. Toda sexta-feira o atendimento 
ocorre apenas das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 10 vagas 
 
Idosos acima de 60 anos 

Público Alvo: Idosos 
Faixa Etária: acima de 60 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 as 11 e das 12h00 às 17h00. Toda sexta-feira o atendimento 
ocorre apenas das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 05 vagas 
 

 

 
7-Horário de Funcionamento  
 

Dias da Semana Início das Atividades Encerramento das Atividades 

Segunda Feira 8h 17 h 

Terça-Feira 8h 17h 

Quarta-Feira 8h 17h 

Quinta Feira 8h 17h 

Sexta-Feira 8h 12h 

Sábado Fechado Fechado 

Domingo Fechado Fechado 
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Público Alvo:  Crianças de 6 a 15 anos, Adolescentes até 18 anos, Jovens, Adultos (conforme a Tipificação 
Nacional na Resolução CNAS nº 109/2009 e a Resolução CNAS nº 13/2014 Tipificação 
Nacional). 
Sexo: Masculino e Feminino 

Número de Pessoas Atendidas Matriculas: Total de 119 matriculadas nas oficinas 

Acolhimento Psicosocial Matriculas:...................................................................................................Total............ -138; 

 Encaminhamentos:.................................................................................... Total............     23; 

 Orientações:................................................................................................Total.............   47; 

Encaminhados pela Secretaria da Saúde:................................................... Total............... 15; 

Total de Acolhimento:.........................................................................................................251 

Reuniões nos Conselhos CMAS. CMDCA.CAE,CRAS, Curso Escuta Especializada: Total......26 

 

 

Atividades Desenvolvidas 

 
Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira 

 
Manhã 8h às 10h 
Tarde: 13h às 16h 

 
Manhã 8h às 10h 
Tarde: 13h às 16h 

 
Manhã 8h às 10h 
Tarde: 13h às 16h 

 
Manhã 8h às 10h 
Tarde: 13h às 16h 

 
Manhã 8h às 12h 
 

 
Oficina de Arte 
Oficina Da Criança: Raio de Sol 

 
Oficina de Arte 
Oficina de 
Informática 
Oficina Da Criança: 
Raio de Sol 

 
Oficina de Arte 
Oficina de 
Informática 
Oficina Da Criança: 
Raio de Sol 

 
Oficina de Arte 
Oficina de Informática 
Oficina Da Criança: 
Raio de Sol 

 
Oficina de Arte 
Oficina Da Criança: Raio 
de Sol 

Observação: Todas as atividades foram supervisionadas pela Psicóloga, que deu suporte para aqueles que apresentaram dificuldades físicas ou de concentração. Foi possível 

observar que os alunos tiveram comportamentos como: receio de não ser aceito pelo grupo, baixa auto-estima principalmente os idosos e um dos grupos apresentou dificuldades 

em aceitar novos integrantes, trabalhando dessa forma a inclusão no grupo. 

 
 
 

OFICINA DE ARTES/ARTESANATO 
 

OBJETIVO 

O objetivo é proporcionar, além do desenvolvimento de habilidades mentais, emocionais e artísticas, um encontro inter-humano 
de trocas enriquecedoras, despertando o sentido das comunicações sociais e humanas, na percepção e reflexão critica do mundo 
a sua volta. Assim, por meio de atividades oficinas de crochê, costura básica, pintura em tecido, path aplique aproxima da 
realidade e estimula a desenvolver meios para superar conflitos e dificuldades que apareçam de forma criativa e autêntica, 
ampliando assim o repertório expressivo de suas relações. 
 
Matrículados 
A Oficina de Artesanato matriculou 54 pessoas durante o ano de 2019,  atendendo  as crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
idosos,na faixa etária a partir de 07 anos  até de 76 anos, sem distinção de raça, cor, religião e escolaridade. 
Observação: Nas oficinas de costura básica não há participação das crianças. 
 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 
 
Distribuída por número de 07 (sete) turmas por semana nos períodos da manhã e tarde, com capacidade 9  pessoas por turma 



 
 GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA “SASAN” 

CNPJ. 49.411.937/0001-40 – RUA 10 de Abril, nº 1601 - Bairro Paineiras – CEP. 13160-000-Telefone (19)3827-1001 

Fundada em 1972                    “Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira”              48 anos de fundação 

 

 7 / 14 

cada pessoa escolheu a oficina que mais lhe agradou, podendo participar de mais que uma oficina. 
Provisões: 
Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, mesas, cadeiras, armários, 
matérias para artesanato (linha, barbante, agulha, panos, tintas de tecido diversas cores.) 
Materiais Socioeducativas: Banco de dados dos usuários (a), de benefícios e de serviço sócio assistencial, Cadastro único de 
Programas Sociais, Cadastro de Beneficiários do BPC. 
Trabalho Social: Acolhida: acolhida e encaminhamentos: grupo de convívio e fortalecimento de vínculos: informação, 
comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de 
apoio; informação; de banco de dados do usuário (a) e organizações; elaboração de relatórios e ou prontuários; desenvolvimento 
do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 

HORÁRIO Período Janeiro à Dezembro 

7 turmas Duração 12 meses por turma 

3ª e 4ª Atendimento especial às crianças 

Turma da Manhã: Entrada: 8h Preparação da sala e Acolhimento 

8h às 8h30m Atividades 

8h30m às 8h40m Lanche 

8h40m às 10h Atividades 

Turma da Tarde: Entrada às 14h Preparação da Sala e Acolhimento 

14h às 14h30m Lanche 

14h30m às 16 h Atividades 

Monitora  Maria Souza Santos 

OFICINA: Pintura Em Tecido Iniciação à Pintura em Tecido 

Atividades Importância da Pintura em tecido 
Início da atividade como tirar risco 
Pintura em pano simples 
Pintura em tecido de sacaria 
Pintura em toalhas de rosto e banho 
Pintura em lençol, toalhas de mesa, guardanapos 
Pintura para bebê 
Crochê 
Ajustes nas roupas 
Importância da Embalagem do produto 
Como colocar à venda seu produto 

OFICINA: Crochê Atividades 

 Pontos empregados: alto, baixo, baixíssimo. 
Tapetes em crochê 
Bainha de guardanapos 
 

10h Saída e termino das atividades 

Costura básica Atividades 

 Importância da customização- reciclagem de roupas 
Escolha das roupas no bazar  
Bordados 
Bordados em pedraria 
Costuras utilizando colagem 
Ajustes nas roupas 
Aprendendo funcionamento da máquina de costura 
Pontos de costura 
Consertos de roupas 
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Barras de vestido, calças; 
Passar a roupa e conservação 

Crochê Atividades 

 Pontos empregados: alto, baixo, baixíssimo. 
Tapetes em crochê 
Bainha de guardanapos 
 

14h Saída e termino das atividades 

 

OFICINA DE INFORMÁTICA 

A Oficina de Informática conta com 5 computadores novos, adquiridos este ano, a perspectiva de habilitação e inclusão digital, 
aplicou-se a capacitação em Iniciação a Informática e aulas de Excell uma vez por semana.  A oficina foi elaborada a partir de um 
levantamento da necessidade de treinamento na área, dada o desconhecimento das tecnologias que podem ser utilizadas pelos 
usuários da SASAN;  
A oficina de informática tem por objetivo à integração digital das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e idosos; 
promovendo a capacitação ao mundo da informática e aprimoramento àqueles já inseridos neste universo, ensinando e 
familiarizando o uso de ferramentas digitais indispensáveis para o melhor desenvolvimento de suas atividades de acordo com as 
necessidades do público atendido pela oficina. 

Etapas/Fase 

Indicador Físico Indicador Físico e Duração desta ação 

Número de pessoas a serem atendidas neste projeto 25 pessoas por semana. 

Sexo: Masculino e Feminino 

Duração desta Ação 

Período de execução do projeto será de (janeiro a dezembro) de 2ª, 3ªà 6ª feira de manhã e de 3ª e 5ª período da tarde (as 
aulas poderão ser reordenadas dependendo da demanda dos usuários). 

Capacidade de atendimento: 05 pessoas por turma (crianças 9 a 15 anos, jovens 16 a 29 anos, adultos 30 a 59 anos e idosos 
acima de 60 anos). 

 
MATRICULADOS 
 
Matriculamos 34 pessoas durante o ano de 2019, atendendo  as crianças faixa etária a partir de 10 anos pós-alfabetização, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos,na faixa etária a partir de 13 anos  até de 76 anos, sem distinção de raça, cor, religião e 
escolaridade  
 
RECURSOS FINANCEIROS  UTILIZADOS 
Os (recursos utilizados são Subvenção Municipal, doações de pessoas jurídicas e físicas, recursos próprios eventos, bazar, etc.) e 
doações diversas. 
Provisões: Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como 
computadores e componentes, mesas, máquinas de costura entre outros. 
Banco de dados dos usuários (a), de benefícios e de serviço sócio assistencial, Cadastro único de Programas Sociais, Cadastro de 
Beneficiários do BPC. 
 

 
CRONOGRAMA DA OFICINA DE INFORMÁTICA  

Horário                 Período de Janeiro à Dezembro  

Turma Duração de 180 dias cada turma, 06 turmas 

Instrutor de Informática Aline Caroline Jorge Jacomeli   

8h  Preparação da sala 
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8h às 9h30m  Curso de Iniciação à instrução de informática (computação) 

9h30m às 9h35m Lanche 

9h35m às 10h Continuação das Atividades 

Atividades Conhecimento das peças e ferramentas que compõem o computador 
Ligando o computador de mesa 
Área de trabalho 
Conhecimento e manipulação do teclado e mouse 
Desligando o computador 
Windows Explorer 
Criando Pastas consecutivas 
Selecionando arquivos e pastas não consecutivas 
Word – componentes, atividades, salvando arquivo 
Formatando texto 
Atividades de Texto 
Atividades de textos inserindo tabela 
Internet 
Benefícios da Internet 
Acessando o Google-Atividades 
Excel – benefícios –Atividades 
Vírus e como se defender 
 

 

OFICINA DA CRIANÇA “RAIO DE SOL” 

MATRICULADOS 

Atividades de formação pessoal e social  
-Atendimento grupo com crianças de 6 a 12 anos ambas os sexos, no máximo 10 crianças; 
-Atendimento individual com os pais, orientação sobre aprendizado da criança; 
-Orientação aos pais referente saúde da criança; 
Atividades 

-Leitura 

-Vídeos Educativos 

-Brincadeiras Lúdicas 

-Teatro 

-Jogos Educativos 

-Brincadeiras Folclóricas 

Indicador Físico e Duração desta ação 

Número de pessoas a serem atendidas neste projeto é de até 20 diárias 

Sexo: Masculino e Feminino 

Período de execução do projeto será de (janeiro a dezembro) diariamente, de 2ª à  5ª período integral 6ª feira 

Período da manhã 

Capacidade de atendimento: 10 crianças por período 

Matriculamos 31 crianças. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
OFICINA DA CRIANÇA: RAIO DE SOL 

Horário                 Período de Janeiro à Dezembro  

Turma 02 
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8h  Acolhimento 

8h às 9h30m  Atividade 

9h30m às 9h35m Lanche 

9h35m às 10h30m Continuação das Atividades 

10h30m às 11h30m Planejamento próxima turma 

Atividades -Leitura 
-Vídeos Educativos 
-Brincadeiras Lúdicas 
-Teatro 
-Jogos Educativos 
-Brincadeiras Folclóricas 

 

 
 

Avaliação e Monitoramento 

  

Cumprimento da Meta(s) Indicadores Qualitativos 
Indicadores 

Quantitativos 
Meios de Verificação 

a) Introdução dos princípios de 
autoconhecimento, 
autopercepção e pertencimento 
a um grupo. 

- Através (de relatos com foco no 

autoconhecimento, aptidões, preferências 

de atividades e escolhas) dos Educadores 

em seus relatórios de atividade. 

-Realização de 

Matricula de 119 

pessoas. 

100% de oficinas 

tratando dos eixos 

autoconhecimento, 

aptidões, traços de 

personalidade, 

preferências de 

atividades e 

escolhas. 

-Monitoramento do 

cronograma anual de 

temas a serem tratados 

- Monitoramento dos 

Relatórios de Atividades 

(com relatos, observações, 

fotos e avaliação dos 

participantes  

- Lista de Presença 

 

b) Verificar a participação na 

vida pública do território 

observando o respeito aos 

limites e as diferenças social, 

étnica, religiosa e racial. 

 - Através de relatos  dos Educadores em 

seus relatórios de atividade. 

-Realização de 80% 

de oficinas 

tratando assuntos 

relacionados a 

limites, respeito e 

diversidade. 

 - Monitoramento dos 

Relatórios de Atividades 

(com relatos, observações, 

fotos e avaliação dos 

participantes;  

- Lista de Presença 

c) Participação dos familiares 

nas oficinas, nas palestras, 

comemoração Dia das Mães, 

Relatos dos participantes nas atividades 

- Participação de 

60% das famílias  

 

- Lista de Presença 
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Festa junina, Dias das Crianças, 

Confraternização de Natal, 

reuniões com dinâmicas de 

Grupo 

d) Cumprimento dos Objetivos 

 
 

Complementar as ações da família e comunidade 

na proteção e desenvolvimento Crianças de 6 a 15 

anos, Adolescentes 15 a 18 anos e família Jovens, 

Adultos e Idosos acima de 60 anos e no 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 

A presença dos alunos e seus familiares 

tiveram 75% na participação nas 

atividades, avaliação realizada a cada 

trimestre. 

 

Estimular a participação na vida pública do 

território e desenvolver competências para a 

compreensão critica da realidade social e do 

mundo contemporâneo. 

 

O trabalho contribuiu 100% para inserir 

os participantes no grupo, na sua 

comunidade.  

 
Assegurar espaços de referência para o convívio 
grupal, comunitário e social bem como o 
desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo;  

O trabalho desenvolvido garante aos 

seus participantes 100% o convívio 

grupal, comunitário e social 

 

Possibilitar a ampliação do universo informacional, 

artístico e cultural das crianças, adolescentes e 

família (jovens adultos, idosos), bem como 

estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar a formação 

cidadã. 

 

 

O trabalho desenvolvido 100% em grupo 

garante a ampliação das aptidões 

artísticas, cultura e informacional e a 

formação cidadã 

Reuniões Reunião com a equipe: Terça-Feira 9h às 9h30m: avaliação da equipe, avaliação pesquisa de 

satisfação, planejamento mensal. 

Reunião com rede Socioassistencial- Conselho Municipal da Assistência Social mensal (14), -

Conselho Alimentação Escolar - CAE- mensal (15) , Equipe da Rede OSC e o CRAS (2), Reunião 

com toda Rede - Curso de Escuta Qualificada (1) Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente-CMDCA. (2) 

 
 
9-RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
 
 
 Recursos Humanos: de acordo com a NOB-RH/SUAS:  

Quadro de Recursos Humanos Envolvidos 

Cargo   Quantidade HORAS Vinculo com a entidade 
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Assistente Social Célia Regina Menconi 1 20 hs semanais Celestita( com carteira assinada) 

Monitor Heloisa de Oliveira Carvalho 1 30 hs semanais Celestita( com carteira assinada) 

Administrador Santo de Faveri 1 40 hs semanais Voluntário 

Monitora 
Artesanato 

Maria Souza Santos 1 4 horas semanais Micro Empreendedor 

Monitor de 
Informática 

Aline Caroline Jorge  Jacomelli   1 6 horas semanais Micro Empreendedor 

Psicóloga Leticia Sanches Rodrigues 
 

1 8 horas semanais Autônomo 

 

 

10- Profissionais envolvidos na execução do serviço 

Cargo  Nome do Profissional 

Assistente Social Célia Regina Menconi 

Monitor Heloísa de Oliveira Carvalho 

Administrador Santo de Faveri 

Monitora Artesanato Maria Souza Santos 

Monitor de Informática Aline Caroline Jorge  Jacomelli   

Psicóloga Leticia Sanches Rodrigues 
 

 

 

 

11 – Infraestrutura 

AMBIENTE FÍSICO -O Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira- SASAN conta com uma área de 1.469,20metros 

quadrados, parte das nossas dependências físicas em construção e 138 metros quadrados coberto, com salas de 

atendimento individualizado, salas de atendimento coletivo e comunitárias. 

 

Quantidade Salas Nº Materiais 

01 Oficina de Arte  Mesas, cadeiras, 5 máquinas de costura. 

01  Secretaria  Mesas, cadeiras, armários, telefone, 
computador. 

01 Bazar  Roupas, cadeiras, balcão, armário, cabides. 

01 Oficina de Informática  Mesas, cadeiras, 05 computadores, armários, 
livros, televisão, material didático, lousa 

01 Oficina Da Criança: Raio de Sol Carteiras, cadeiras, lousa, TV, DVD, 
prateleiras, material didático 

01 Atendimento Social Mesas e cadeiras, armários, arquivo, 
computador, mesa para o computador e 
impressora. 

01  Cozinha Pia, armário, mesa, fogão e botijão, cadeiras, 
geladeiras, pratos, talheres, panelas em 
geral, bandeja. 

01 Sanitário masculino Peças de banheiros (bacia, pia e armário, 
toalhas) 

01 Sanitário feminino Peças de banheiros (bacia, pia e armário, 
toalhas) 

01 Área de Serviço Lavanderia tanque       e maquina de lavar 
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roupas, ferro elétrico e área de convivência 
bebedouro, cadeiras. 

01 Garagem 01 carro, 01 perua Kombi e materiais de uso 
em geral 

01  Almoxarifado II Freezer, geladeiras, fogão para serem 
utilizados em eventos e festas. 

 
 
 
Parte Externa do Prédio contém: 

01 Banheiro Feminino Em construção fase de acabamento 

01 Banheiro Masculino Em construção fase de acabamento 

01 Palco Em construção 

01 Salão Em construção 

01 Cozinha e refeitório Em construção 

01 Sala de Computação Em construção 

01  Área de Lazer  

 
 
 
12 - RECURSOS FINANCEIROS 

SUBVENÇAO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA R$.114.763,08 

BENEFÍCIOS FISCAIS R$.8.029,19 

DOACÕES R$.2.517,72 

PROMOÇÕES R$.18.249,03 

TOTAL R$.143.559,02 

 

 

 Endereço para correspondência: 

Rua 10 de Abril nº 1601-Bairro Paineiras - CEP.13160-000 

Cidade: Artur Nogueira (Berço da Amizade) Região Metropolitana de Campinas 

Estado de São Paulo – País Brasil 

Telefone e FAX (19) 38271001 E-mail: sasan grupo@hotmail.com 

 

 

Artur Nogueira, 30 de dezembro de 2019 

HERMELINDO SANDRI                                                                      
        PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 
CÉLIA REGINA MENCONI CHINELLATO                                                  LETICIA SANCHES RODRIGUES  
Assistente Social – CRESS. 17865                                                            Psicóloga – CRP. 06/123756     
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