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RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2014
EXECUTADOSFINALIDADES

ESTATUTÁRIAS

Finalidades Estatutárias:
a) Assistência, promoção e valorização das pessoas e grupos de pessoas menos
favorecidas, promoção da saúde, desenvolvimento do trabalho voluntário,
contribuindo, assim, para o fortalecimento da comunidade;
b) Oferta de oportunidades, meios e condições para educação integral, habilitação
profissional, recreação, arte, melhoria dos padrões culturais e ascensão
cultural;
c) Promoção do convívio e fraternidade humana, de ação comunitária, da
participação e de integração social;
d) Desenvolvimento de atividades relacionadas com seu objetivo, inclusive
prestando serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de
clientela, de acordo com o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Nacional
de Assistência Social e demais órgãos governamentais competentes;
e) Desenvolvimento de atividades culturais, tais como artes cênicas, plásticas e
musicais, edição e publicação de livros e periódicos, conferências, cursos,
concursos e outras atividades e correlatas;
f) Cooperação com organizações e instituições de objetivos similares;
g) Filiação e organismos representativos da Associação, em nível nacional e
internacional. Esta filiação tem caráter puramente fraternal, de identidade de
propósitos e de intercâmbio, não significando dependência financeira nem
afetando a autonomia da Associação;
h) Recebimento, administração e aplicação para manutenção e desenvolvimento
de sua obra, de donativos em dinheiro ou em espécie, doações testamentárias,
particulares e oficiais, e de outras quaisquer contribuições espontâneas ou
conseguidas em campanhas organizadas;
i) Execução de outros atos eventualmente necessários e convenientes;
j) Celebração de convênios com órgãos dos poderes públicos Municipais e
Estaduais, bem como Entidade da Sociedade civil, realizando programas e
atividades assistenciais destinados as pessoas em situação de risco e
vulnerabilidade social e pessoal, em consonância com as políticas de Assistência
Social.
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OBJETIVOS

B

1. GERAL
Colocar em pratica os princípios cristão através de atividades que formem um
corpo, uma mente e um espirito sadio.
Buscar as necessidades da comunidade e atendê-la sempre que possível.
Atender os mais carentes e necessitados, procurando oferecer possibilidades
para que tenham uma vida mais digna através da educação formal e informal
além das atividades esportivas, sociais e espirituais.

2. ESPECÍFICOS
2.1 Promoção e desenvolvimento da pessoa humana, sob os aspectos espirituais,
morais, culturais e sociais.
2.2 Visar prioritariamente à infância, à adolescência, à juventude e à velhice.
2.3 Ter como normas os princípios do Cristianismo.
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ORIGEM DOS RECURSOS

Planilha I - Origem dos recursos
Receitas com restrição
Convênio Órgão Públicos
Convênio SEDES
Convênio Estadual
Convênio Federal
Editais/Financiadores
Empresas
Institutos
Fundações
Receitas sem restrição
Receitas próprias
Eventos
Contribuição Associados
Doações
Venda de produtos/serviços
Locação de imóvel
Doação nota fiscal paulista

ORIGEM DOS RECURSOS

50%
50%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
1%
17%
0%
0%
8%
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INFRAESTRUTURA

(x ) própria

A sede da organização é:
( ) alugada
( ) cedida
( ) outros: _________________________________
ESPAÇOS
QUANTIDADE
05- Salas de Aulas

01- Veiculo Kombi

02- Ginásio Esportivo

01-Sala de Musicalização

01- Pátio Interno

01- Oficina de Informática

01- Pista de Atletismo

01- Salão de Confraternização

01- Campo de Futebol
03- Piscinas
02- Quadra de Tênis
01- Refeitório
01- Cozinha Industrial
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IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM

EA



O atendimento às crianças e adolescentes acontece em contra turno escolar das Escolas Júlia Rios
Athayde e Josefina Zilia De Carvalho, que são escolas do entorno da ACM jardim São Paulo, onde os
mesmos estão regularmente matriculados e no decorrer do ano de 2014 com 50 crianças /
adolescentes.



O Projeto Sementinha atende às crianças e adolescentes dos bairros adjacentes, portanto próximos à
Unidade, onde acontece o atendimento, como Jardim Capitão, Parque Manchester, Jardim Novo
Mundo, Espírito Santo Green Valle, Jardim Vera Cruz, Guadalajara, Nova Manchester, Jardim São
Marcos, Jardim Guarujá, Santa Isabel, Jardim Magnólia e Jardim Tatiana, notórios por sua
vulnerabilidade social.



A equipe técnica do Projeto Sementinha dedica-se exclusivamente ao atendimento às crianças e
adolescentes, a saber, 01 Auxiliar Administrativo, 01 profissional de Educação Física, 01 Assistente
Social que são oriundos de recursos institucional, mas utiliza as instalações e serviços da Unidade
Jardim São Paulo, como as piscinas, ginásios, pista de atletismo, sala de fitness, campo de futebol e
pista de atletismo e recebe apoio de profissionais de Educação Física que também realizam
atendimento à comunidade associada, uma vez que todas as atividades são supervisionadas, tanto
para associados, quanto para as pessoas socialmente assistidas.



O Projeto Sementinha oferece o Serviço de Proteção Básica, de acordo com a Política Nacional de
Assistência Social, (pg. 26 a 30) realizando o acolhimento, e orientação, bem como acesso a
benefícios e o fortalecimento de vínculos familiares.



A relevância do serviço prestado à comunidade assistida por mais de vinte e cinco anos ininterruptos.
“Afim de todos sejam um” (João17-21)

NOME DO SERVIÇO EXECUTADO

E

Nos últimos vinte e oito anos, uma das diversas atividades sociais propostas pela Associação Cristã de
Moços de Sorocaba cujo impacto comunitário tem tido um apelo crescente é o Projeto Sementinha. É
interessante lembrar a sua gênese como uma forma peculiar de ocupação do tempo livre e ocioso de
crianças e jovens carentes do entorno da ACM-Jardim São Paulo, impedidos por sua condição
socioeconômica de usufruir dos benefícios de uma atividade coordenada por profissionais, num
ambiente que estimulasse os valores Cristãos.
O trabalho do Projeto Sementinha está no segmento de: Serviços de Proteção Social Básica: Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Acolher, realizar capacitação teórica, técnica e prática para sua formação humana e educacional, incluir e acompanhar adolescentes no
mercado de trabalho
Nº

ATIVIDADE

RESULTADOS ALCANÇADOS
Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os
resultados:

01

Atividade Desportiva







50 crianças / adolescente matrículas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.
Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
 Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora
na sua autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.
Em 2014 acolhemos 10 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As atividades
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda e sexta-feira, das 17h às 18h. Abaixo descrevemos os resultados:

02

Balé






50 crianças / adolescente matrículas na instituição
10 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 100% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
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estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora
na sua autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.

Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os
resultados:
03

Coral







50 crianças / adolescente matrículas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.
Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora na sua
autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.
Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os

04

Futebol / Futsal

resultados:





50 crianças / adolescente matrículas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.
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Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora na sua
autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.

Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os
resultados:
05

Informática







50 crianças / adolescente matrículas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.
Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora na sua
autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.
Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os

06

Natação

resultados:





50 crianças / adolescente matrículas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA
Rua da Penha, 680 – CEP: 18010-002 - Fone (15) 3234.9110
www.acmsorocaba.org.br – acm@acmsorocaba.org.br

ACM / YMCA
Sorocaba



Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora na sua
autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.

Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os
resultados:
07

Oficina de Arte







50 crianças / adolescente matriculas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.
Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora na sua
autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.
Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os

08

Recreação

resultados:





50 crianças / adolescente matrículas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.
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Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora na sua
autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.

Em 2014 acolhemos 50 crianças / adolescente com idade entre 07 e 14 anos, os quais participaram das atividades. As capitações
aconteceram em nossa sede, sendo que no primeiro semestre 50 crianças / adolescente assistidas, no segundo semestre 50 crianças /
adolescente. As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e também das 14h às 17hs. Abaixo descrevemos os
resultados:
09

Roda de Conversa







50 crianças / adolescente matrículas na instituição
50 crianças / adolescentes concluíram a atividades (taxa de abandono e desistência foi de 0%)
Ao término das oficinas, 85% das crianças / adolescente aproveitamento “ótimo”
14 foram encaminhados para redes.
Em média a renda per capita familiar aumentou R$190,00, observamos que a maioria das famílias investiu sua remuneração em
estudo/capacitação, lazer, aquisição de vestuário, alimentação e equipamentos.
Com relatórios, observações, reuniões a nossa equipe técnica observou que as crianças / adolescentes tiveram grande melhora na sua
autoestima, o convívio em grupo possibilitou melhora no comportamento e participação na sociedade.
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E.1

PÚBLICO ALVO

As atividades aconteceu na ACM unidade Jardim São Paulo, situada na Avenida Dr. Luis Mendes de Almeida,
1180, Jardim São Paulo, devido ao fato de possibilitar o acesso dos atendidos em contra turno escolar, uma
vez que são oriundos da Escola Estadual Júlia Rios Athayde e Escola Estadual Professora Josefina Zilia de
Carvalho, e residirem no próprio bairro e nos bairros adjacentes, a saber: Jardim São Paulo, Vila Espirito
Santo, Gren Valley, Jardim Vera Cruz, Jardim Guadalajara, Nova Manchester, Jardim Novo Mundo, Jardim
Tatiana, Jardim Guarujá, Jardim São Marcos, Santa Isabel, Itanguá, Vila Bela, Jardim Magnólia, Jardim
Ipiranga, Jardim Capitão, Julio Mesquita, jardim São Carlos e George Oeterer.
Estamos localizados na região oeste de Sorocaba e visamos atender os bairros de maior vulnerabilidade
social. Nosso propósito de atendimento e de 50 crianças na faixa etária de 07 a 14 anos, ambos os sexos.

E.2

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

O Projeto Sementinha tem capacidade de atendimento de cinquenta crianças / adolescente em situação de
vulnerabilidade social. Pois objetivo da ACM e de um atendimento de qualidade para os atendidos, através
dessa atividades nossa proposta como meio de inserção social, o fortalecimento dos vínculos relacionais e
protagonismo social.

E.3

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

PLANILHA II - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
RECEITAS OPERACIONAIS
VALOR
Doações Voluntárias
50.000,00
Convênio XXXXXXX
161.240,00
Convênio XXXXXXX
4.340,00
Convênio XXXXXXX
3.000,00
Eventos
13.640,00
Nota Fiscal Paulista
7.500,00
Projeto CMDCA
15.900,00
Outras Receitas
80.760,00
TOTAL
R$ 336.380,00

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

E.3

%
14,86%
47,93%
1,29%
0,89%
4,05%
2,23%
4,73%
24,01%
100%
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DESPESAS

VALOR

%

(-) Despesa com pessoal (pessoal, encargos, benefícios, etc)

R$ 100.000,00

54%

(-) Utilidades (energia, água e esgoto, aluguel, etc)

R$ 61.240,00

14,18%

(-) Serviços de Terceiros

R$ 4.340,00

1,46%

(-) Fretes e Carretos

R$ 3.000,00

1,01%

(-) Impostos e Taxas

R$ 13.640,00

4,58%

(-) Manutenção e Conservação

R$ 7.500,00

2,52%

(-) Materiais de Uso e Consumo (escritório e pedagógico)

R$ 15.900,00

5,34%

(-) Despesas Gerais

R$ 11.206,00

3,77%

(-) Despesas Bancárias/juros/empréstimos/financiamentos

R$ 80.760,00

27,14%

TOTAL

R$ 297.587,00

100%

E.4

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Colaboradores

Quantidade

Escolaridade

Carga
horária
semanal

Assistente Social
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Atividade
Coordenador
Instrutor de música
Serviço Gerais
Profissional de Educação
Física

1
1
1
1
1
1

Superior
Ensino médio
Cursando Superior
Superior
Superior
Ensino Fundamental

30hs
44hs
44hs
44hs
30hs
44hs

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

1

Superior

44hs

CLT

Voluntário

2

Superior

4hs

Contrato

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Tipo de vínculo

E.5
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E.5

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Nosso atendimento no município de Sorocaba, abrangência dos serviços: Jardim São Paulo, Vila Espirito
Santo, Gren Valley, Jardim Vera Cruz, Jardim Guadalajara, Nova Manchester, Jardim Novo Mundo, Jardim
Tatiana, Jardim Guarujá, Jardim São Marcos, Santa Isabel, Itanguá, Vila Bela, Jardim Magnólia, Jardim
Ipiranga, Jardim Capitão, Júlio Mesquita, jardim São Carlos e George Oeterer.

E.6

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

E.6

Nossa proposta de trabalho com os atendidos será focada nas vulnerabilidades apresentadas pelas mesmas.
Proporcionamos as famílias, total abertura para momentos de acolhimento, orientação e escuta
constantemente ou através de visitas domiciliares, que acontecerão mediante as necessidades apresentadas
pelas famílias, como meio de aproximação da realidade social, para possível intervenção e
encaminhamentos necessários.
Através desse trabalho e das demais ações desenvolvidas, buscamos atingir os seguintes objetivos:
 O desenvolvimento integral dos atendidos;
 Portaria automática;
 Desenvolvimento dos projetos;
 O envolvimento e a participação efetiva das famílias;
 As intervenções favoráveis ao conhecimento;
 O número de atendimento e encaminhamentos;
 A motivação do grupo de trabalho;
 Aos progressos, conquistas, avanços ou dificuldades encontradas;
 As reuniões;
 Aos cursos/palestras
 Aos aspectos educacionais, intelectual, físico, emocional, motor e social da criança, adolescente e
idoso,
 Ambiente de trabalho mais acolhedor e solidário;
 Desempenho dos funcionários.

