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1 assistente social contratado
1 psicólogo contratado   

1 assistente social voluntária
1 psicóloga  voluntária

1 usuário aposentado

Remanso Fraterno
 Tratamento preventivo - Educação Infantil e Fundamental

Sede
Palestras preventivas: DST, AIDS, AA, Outubro Rosa e Novembro Azul

Ações de reconhecimento de paternidade 



Da EFETIVIDADE do Projeto em 2018
 
O total de participantes no Acolher Jovem representou 73% da 
capacidade de atendimento.
 
Dos objetivos e metas traçadas para as Oficinas houve em média 
95% de assimilação de seus conteúdos.  (Saúde e adolescência,   

Culinária,   Música, Escultura,  Socioeducativa,  Habilidades Sociais, Organização Escolar)
 
100% dos participantes permaneceram na escola

- Índice de evasão escolar:  0% dos participantes
- índice de evasão escolar no Brasil, segundo dados do IBGE: 6º ano: 3,8% e  

7º ano: 3,2% 
 
100% dos participantes não evidenciaram envolvimentos com a criminalidade ;

- segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2016 cerca de 192 mil jovens 
em menor de idade cumpriam medidas socioeducativas por crimes diversos;

100% dos participantes permanece residindo com seus pais ou responsáveis.



● Média de 25 crianças, todas acompanhadas 
de seus responsáveis.

● 4 oficinas infantis por encontros: Histórias, 
Artes, Esportes e Música

● 65 famílias ao longo do ano
● 24 voluntários
● 2 funcionários
● 3 oficineiros profissionais
● 3 encontros temáticos
● 2 feirinhas
● Açoes jurídicas
● Palestra empreendedorismo
● 3 Encontros de responsáveis e crianças, em 

momentos de convivência

- 9  usuárias diplomadas
- 1 usuária empregada como auxiliar de
    cabeleireira

- 12 usuárias diplomadas
-   2 usuárias com renda após aulas

- 5 usuárias diplomadas
- 1 usuária vendendo artesanato  após aulas



●   52 dias trabalhados no ano

●   46 usuários, em média, por domingo

●   105 voluntários, por escala;

●   2.890 refeições, em média servidas

●   406 usuarios passaram em 2018

●   1 passeio ao Forte Santa Cruz

●   756 itens kits higiene escovas, pastas, barbeadores

●   197  novos usuários e 35% retornaram 

●   20 banhos semanais, 1.040 no ano

●    4 oficinas: OI, OLE, OTM, Livroteca

●   17.206,48 gasto anual
●        9.999,83 da SEF em gêneros
●        7.206,65 doações em gêneros
●       11.672,50 arrecadado e depositado

Lançamento do livro  
  no Almoço com Arte. 

Livro elaborado durante o ano, com a 
participação de 10 usuários.
Valor de venda: R$ 20,00 - tiragem de 
100 exemplares

 


