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O espaço Remanso Fraterno



Projeto Acolher 
Jovem

OBJETIVO

Atender crianças e adolescentes:
• formalmente matriculados na rede  
pública de ensino, 

• ex-alunos do NEPCR, 
• em horário de contraturno escolar, 
• para expandirem seus conhecimentos, 
habilidades e autonomia, 

• proporcionando engajamento em seu 
território, 

• protagonismo em suas escolhas e
• inserção social que favoreça sua 
permanência na escola e 

• ingresso ao mundo do trabalho, 
• oferecendo ainda, alternativa aos que 
residem em regiões tomadas pelo 
tráfico.

.



PLANEJAMENTO
•Realizar 6  oficinas;
•Inscrição para 28 vagas;
•Desligamento dos jovens pelo critério idade 
e/ou ano escolar acima do 7ºano

ATIVIDADES
Em dois turnos ocorreram 8 oficinas:
• Escultura, Gastronomia, Saúde,  
  Canto, Música, Socioeducativa e 
• Projeto Esportes com atletismo e  
  capoeira

RESULTADO OBTIDO
• A diversificação das oficinas gerou maior 

interesse  e participação;
•  As vagas não foram preenchidas com 

fidelidade, houve flutuação e fixos; 
•  O desligamento foi efetuado com muito 

pesar pelos adolescentes e equipe.

Projeto Acolher 
Jovem



Projeto Acolher 
Jovem

ATIVIDADES
Durante 3 dias na semana, em contraturno 
escolar, os adolescentes exercitam as oficinas.

Realização de 
passeios culturais 
com visitas aos 
Museus, Projeto 
Grael, Horto, 
praias, parques,  
etc;



PARTICIPAÇÃO

Publico alvo de 2017 – Ex-alunos que terminaram o Ensino Fundamental I no NEPCR nos anos de 2015 e 
2016, sendo  de 2015 - 23 alunos e 2016 – 19 alunos.

• Período da pesquisa:  outubro de 2017 a abril de 2018
• Contato com aproximadamente 70 % desses jovens
• Amostra com 28 ex-alunos do NEPCR saídos em 2015 e 2016
• Resultado:  68% se matricularam / participaram do Programa Acolher Jovem.

Atingimos  objetivo  traçado para o item EVASÃO ESCOLAR, uma vez que 100% dos jovens que se 
matricularam / participaram permanecem na Escola. 

Cabe ressaltar que tais dados são estáticos, representam pontualmente o momento do contato realizado.

Projeto Acolher Jovem



OBJETIVO

• Incentivar a convivência entre os membros da 
  família, 
• fortalecendo vínculos através de atividades 
  lúdicas,
• proporcionando momentos de reflexão para 
  um melhor convívio familiar e comunitário, 
• resgatando o direito à cidadania.

Projeto Acolher é 
Transformar



Projeto Acolher é 
Transformar

PLANEJAMENTO
Foram planejadas as oficinas de música e artes, além da 
parceria com o Projeto Esportes.
  

ATIVIDADES
A mudança da estrutura de oficinas diversificadas e em 
formato de rodízio foi um grande ganho para o bom 
aproveitamento do tempo.

RESULTADOS OBTIDOS
•Foi agregada a oficina de Contação de história;
•O Projeto Esportes foi fundamental no trabalho, com 
ótimo 
  entrosamento das crianças, dos professores de esportes 
  e dos voluntários.
•Para os bebês, muita atenção, supervisionados por quem 
  é do ramo da educação e por quem é uma das 
  fundadoras dessa atividade.



Projeto Acolher é 
Transformar 

oficinas
PLANEJAMENTO
Oficinas em conjunto com o serviço social:  3 
(três).
  

ATIVIDADES
Desenvolver atividades que envolvam a 
participação dos pais ou responsáveis, juntos 
aos seus fllhos.

RESULTADOS OBTIDOS
Foram realizados encontros com apresentação 
de peça, filme, encerramento do primeiro e 
segundo semestre.

Média de frequencia ao ano:  30 crianças, 
todas acompanhadas de seus 
responsáveis.
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• Atendimento às famílias matriculadas no 
Remanso Fraterno; 

•  Reuniões externas para discussão de casos 
e articulação de rede.  Ex: Posto de Saúde, 
Pestalozzi, CRAS, CREAS, CAPS, Conselho 
Tutelar, etc

• Entrevistas sociais  para as matrículas entre 
outubro e novembro com resultado em 
dezembro;

•  Parceria muito importante é o Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS Rio 
do Ouro. Encaminhamentos de bolsa família, 
atendimentos à rede e troca de informações 
sobre as famílias.

• Atendimentos individuais com assistente 
social e psicólogo, para famílias matriculadas 
e de ex-alunos 

• Visita domiciliares, quando o local permite.

Serviço Social RF

Reunião de matrículas de novas famílias e 
rematrículas

Visita domiciliar junto a defesa civil



Projeto Acolher é 
Transformar

PLANEJAMENTO
Oferecer 2 feirinhas no ano, com roupas 
separadas e tratadas especificamente 
para esta atividade;

ATIVIDADES
Venda por preços módicos de peças 
como roupas femininas, masculinas, 
infantis, cama, mesa e banho.

RESULTADOS OBTIDOS
- A qualidade e a organização da 

atividade vem superando a cada ano;
- A tranquilidade entre as pessoas que 

compram é uma conquista dentro do 
trabalho junto às mães. Há trocas de 
peças entre elas;

- Inovamos ao levar uma professora 
de moda para acompanhar e dar 
dicas durante a atividade.



Reflexão na roda de conversa

Projeto Acolher é Transformar

Assessoria Jurídica 

A coordenadora Jupira conversa com as mães sobre as 
crianças do Projeto Roda de conversa – Outubro Rosa



Oficina de 
Gastronomia

PLANEJAMENTO
Possibilitar o conhecimento de técnicas acerca do 
universo gastronômico, cujo investimento trará 
aporte para profissionalização e geração de 
renda.  

ATIVIDADES
Execução em 3 módulos em 1 ano e meio,
em encontros quinzenais, com participação de 
frequentadoras do Acolher e o  do Trabalho de 
Sábado, passando conhecimentos básicos de 
culinária doméstica, comercial, regional e 
internacional.

RESULTADOS OBTIDOS
- Preparação do almoço de confraternização 
  de voluntários em dezembro, com muito 
  sucesso.
- Média de 15 participantes femininas;
- Empregos viabilizados pelo Chef 
  Gustavo Falcci: 6



Oficina de Gastronomia
      Projeto Acolher é Transformar



Almoço de Fim de Ano.
Alunas do Acolher e do Sábado.



Saúde Remanso Fraterno e SEF
PLANEJAMENTO
- Manter o atendimento odontológico no Remanso;
- Manter consultas da Dra Nina, pediatra, em casos de 

necessidade, para orientação ao NEPCR;
- Palestras orientativas no Trabalho de Domingo.  

ATIVIDADES 
- Tratamento preventivo em todas as turmas da  
Educação Infantil e Fundamental;

- Fluoretação feita pela ONG Davida Samaritano;
- Tratamento curativo nas turma do 3° 4° e 5° ano do 
fundamental;

- Atendimento às solicitações do Núcleo, pela pediatra;
- Palestras aos usuários da SEF: DST, AIDS, 
Tuberculose, Outubro Rosa e Novembro Azul.

RESULTADOS OBTIDOS
- Manutenção das atividades da Saúde;

Outubro Rosa Novembro Azul na SEF



O espaço SEF



Objetivo do Trabalho de 
Domingo

Realizar promoção social dos indivíduos 
maiores de 18 (dezoito) anos, em situação 
de vulnerabilidade social, obedecendo à 
legislação vigente da Assistência Social e à 
conduta moral cristã.

PLANEJAMENTO
Aproximação dos usuários e acompanhamento de 
casos.

ATIVIDADES
-Participação na Oficina de Convivência através de 4 
 rodas de conversa; 
- Encaminhamentos ao CREPOP e Postos de Saúde e 
  parceria com a UFF e Abrigos;
- Entrevista dos usuários  para auxiliar as oficinas;
- Acompanhamento de usuários.  

RESULTADOS OBTIDOS
- Maior procura por parte dos usuários;
- Os encaminhamentos  estreitaram os laços com a 
  Rede e auxiliam o usuário a chegar nos locais com 
  um referencial;
- Acompanhamento de usuária para iniciar tratamento 
  odontológico na UFF e orientação para cumprir com 
  seus  deveres  com a justiça;
- Aproximação da Rede de Niterói em reuniões 
  convidadas.

Trabalho de  Domingo
Serviço social sede



Trabalho de Domingo

PLANEJAMENTO
Reestruturar o Trabalho de Domingo  - TD junto  
com a diretoria da SEF, organizando-o por áreas 
funcionais.
 

ATIVIDADES
Em 8 meses de reuniões ficou decidido dividir o 
TD em 4 áreas funcionais: recepção, 
benefícios, oficinas e logística.

RESULTADOS OBTIDOS
-Mais harmonia nas atividades do salão;
-Nova forma de servir o café e o almoço com 
valorização da autonomia;
-Entrada às 09h e limite de 20 banhos. 
-Estas práticas geraram seleção na frequência,  
deu qualidade ao atendimento possibilitando  
maior atenção aos usuários assíduos.
-Média semanal de 52 usuários  e um quadro 
de 97 voluntários, por escala;
-Bom aproveitamento dos kits distribuídos na 
triagem e roupas



Oficina de Convivência
Trabalho de Domingo

PLANEJAMENTO
Oferecer um espaço de convivência entre os 
usuários.

ATIVIDADES
Voluntários apresentaram atividades de 
contação de história, música, meditação, 
expressão corporal e roda de conversa.
As atividades possibilitaram o conhecimento,  
interação,  entrosamento e  mais respeito entre 
os participantes. 

RESULTADOS OBTIDOS
- Nas 50 atividades a participação de cerca de 30  
usuários foi crescendo ao longo do ano.
- A introdução de audiovisuais antes da oficina foi 
muito positivo.



Oficina de Trabalhos Manuais
Trabalho de Domingo

PLANEJAMENTO
Possibilitar o uso do espaço na SEF para escoamento da 
produção de artesanatos. 

ATIVIDADES
A oficina trabalhou costura , crochê  e bordado. 
- Foram  5 (cinco) alunas que participaram da oficina. 
- Não houve adesão maior por parte dos usuários, em sua 

maioria (75,66%) masculinos.

RESULTADOS OBTIDOS
- Confecção de  material vendidos no “Café com Arte”.
- Valor arrecadado: R$ 1.307,45, assim distribuídos (70% 

para as usuárias, num total de R$ 915,22, recebendo 
cada uma R$183,04 e 30% para a Oficina num total de 
R$ 392,24);

- Vínculos: passeio ao Campo de São Bento fortalecendo 
vínculos do grupo.



Passeios
Foram planejados e realizados 2 passeios, sendo : 
Remanso Fraterno e Fortaleza de Santa Cruz da 
Barra. (foto)

Trabalho de Domingo

 OFICINA DE ACOLHIMENTO
- Em roda da conversa, acolhe os usuários que 
  vêm pela primeira vez, onde as regras de 
  convivência são  colocadas e a escuta do 
  momento deles, em grupo, é realizada.
- 158 participantes de 1ª vez passaram pela 
   oficina, sendo que 40% passaram a 
   frequentar o trabalho.

OFICINA DE INTEGRAÇÃO
Planejadas e realizadas atividades que levam 
aos usuários uma abordagem espírita sobre 
temas diversos. Com a reestruturação do  
trabalho os usuários vem cada vez mais 
prestando atenção aos ensinamentos do Cristo.



Oficina de Leitura e Escrita
Trabalho de Domingo

PLANEJAMENTO
Produzir um livro com os usuários da oficina. 

ATIVIDADES
Participaram da atividade cerca de 21 usuários da 
OLE, com frequência média de 5 (cinco) por domingo, 
que ao longo do ano trabalharam suas histórias para 
confecção do livro.

RESULTADOS OBTIDOS
- Foi produzido um livro tipo autobiografia e 
- A produção gráfica ficou por conta de doação.
- Foram confeccionados  100 exemplares. 

-Importante: 
O Lançamento do livro  A Vida Conta foi no Café 
com Arte, com participação de dois autores, 
autografando os exemplares. 



Oficina de Preparação para o 
Mercado de Trabalho

Trabalho de Domingo

PLANEJAMENTO
Iniciar uma oficina que trabalhasse temas  de 
estímulo  à volta ao mercado de trabalho. 

ATIVIDADES
- Foram entrevistados pelo Serviço Social 16  
  usuários para as 12 vagas abertas.
- Nas atividades de formação participaram:   
   Advogado, Assistente Social, Contabilista e 
   Psicólogo.

RESULTADOS OBTIDOS
- Apesar de 10 mostrarem  interesse, 
  Compareceram 6 pessoas, desistiram 3  e 
  concluíram 3.
- Embora não inseridos, ainda, no trabalho formal 
  a oficina contribuiu para o exercício de valores 
  como responsabilidade, respeito e diálogo.

EMPODERAMENTO - participação do 
usuário  (foto) no Café com Arte, durante o 
lançamento do livro A Vida Conta, ao qual 
contribuiu ao longo do ano na Oficina de 
Leitura.

.



...é transformar!!!!


