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RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES EM 2020 

 
 
 

Palavra da Presidente 
 
 
 

O ano de 2020 foi um ano desafiador para todo o mundo e não poderia 

ser diferente para nossa entidade. 

 

Em março de 2020 iniciou-se no Brasil o ciclo de isolamento social 

imposto pela pandemia de COVID-19, o que nos levou ao início da adaptação de 

nossas atividades de prestação de serviços à comunidade. 

 

A princípio, atendendo ao decreto municipal no dia 17 de março, 

tivemos a iniciativa de fecharmos a sede e promover o encerramento dos cursos 

presenciais, em razão da possibilidade de contaminação de funcionários, 

voluntários, frequentadores e assistidos. 

 

Assim, tivemos que nos adaptar ao novo “normal”, informando aos 

nossos assistidos dos cuidados necessários conforme diretrizes da OMS, 

promovendo o distanciamento social, por meio de nossas redes sociais. 

 

Porém, além disso, era necessário manter a atuação da entidade junto 

a seus assistidos, principalmente pelo período de incerteza trazido pela pandemia, 

sendo prestados serviços via telefone e WhatsApp, tais como, atendimento da 

assistente social, atendimentos psicológicos e atendimento de secretaria. 
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As funcionárias e membros de Diretoria aproveitaram o período de 

isolamento social para participarem de diversos cursos on-line de aperfeiçoamento 

ligados a entidade, oferecidos de forma gratuita na internet. 

 

Também intensificamos as Campanhas da Nota Fiscal Paulista e das 

Tampinhas plásticas visto que todos os outros meios de arrecadação de renda 

para a Entidade, tais como bazar, bingo, almoços foram suspensos em razão da 

pandemia, projetando-se assim uma perda de receita futura. 

 

A entidade participou junto a outras entidades de campanhas de 

arrecadação de alimentos, roupas e outras objetos de necessidades ao longo do 

ano. 

 

No segundo semestre conseguiu-se restabelecer alguns cursos nas 

modalidades on-line, tais como: o Preparatório da ETEC e alguns de artesanatos. 

 

Conseguimos reativar atividades de bazar com hora marcada, entrega 

das sacolinhas de Natal aos nossos assistidos inscritos com ajuda de nossos 

parceiros. 

 

Claro que, muito aquém do potencial que ARS desenvolve ao longo do 

ano, mas foi explorado formas das atividades já prestadas serem transformadas 

para o atendimento a distância ao assistido (telefone, WhatsApp, aulas on-line). 

 

Entretanto, fomos surpreendidos no final do ano pela notícia referente 

ao anexo da sede, que comportava a cozinha e despensa, sendo necessário sua 

demolição face a estrutura estar condenada pelos engenheiros. 
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Assim, ficou decidido com aval do Conselho a necessidade de tal 

procedimento e reconstrução do espaço, uma nova empreitada que se iniciou ao 

final do ano de 2020 e irá avançar o primeiro trimestre de 2021. 

 

Iniciamos campanha para arrecadação de fundos da obra, com 

divulgação nas mídias sociais, canais televisivos, para recomposição da utilização 

de nossos recursos. 

 

É evidente que o ano de 2020 foi difícil com perdas irreparáveis, cheio 

de incertezas, quando tivemos que nos adaptar a uma nova realidade de forma 

abrupta, a novas tecnologias, porém nos orgulhamos de nos manter prestando 

assistência social num cenário tão complexo.  

 

Agradecemos o empenho de nossos funcionários, voluntários, Diretores 

e Conselheiros que superaram as diversidades propostas por este ano de 2020 e 

nos entregaram muito esforço, trabalho e dedicação. 

 

Mantemos a esperança de que 2021 seja um ano em que, com o 

acesso a vacina, possamos restabelecer o atendimento presencial de todos os 

nossos serviços ao público no início do segundo semestre, nossa luta para que 

realização de nossa missão de prestação de serviços de assistência social a 

comunidade continue.  

 

 

 

Sirléia Chioro dos Reis 
Presidente 
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 Ao Conselho Deliberativo da ARS 
 
 
 
 

Temos o prazer de apresentar a esse Conselho e, posteriormente, à 

comunidade em geral, o presente relatório, relativo à gestão de 1º de janeiro a 31 

de dezembro de 2020. É o 26º, relatório do desempenho desta entidade, que 

iniciou suas atividades em 30 de junho de 1994. 

  

Mantivemos atendimento social a famílias em dificuldades, complementado 

pelo oferecimento de cursos diversos que permitam geração de renda. Atividades 

Socioeducativas diárias continuaram a ser oferecidas, entre elas os cursos 

profissionalizantes e orientações diversas. Nessas atividades foram envolvidos 

cerca de 200 beneficiários, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

 

Permanecem os vínculos da entidade com equipamentos e órgãos oficiais, 

como o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da Alemoa, 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil (CAPS I), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

UMEs 28 de Fevereiro e Martins Fontes, Conselho Tutelar da Zona Noroeste, 

Fundo Social de Solidariedade de Santos, Unidade Básica de Saúde Chico de 

Paula/Alemoa, Unidade Básica de Saúde Valongo, Subprefeitura da Zona 

Noroeste, além de instituições do setor privado, como o Centro de Integração 

Empresa-Escola – CIEE, NUBE Estagiários e Aprendizes, Centro Espírita Allan 

Kardec, Centro de Aprendizagem Formação Convivência Metropolitana – CAFCM, 

Instituto Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento – IBTD, ATAC - Assessores 

em Técnicas Administrativas e Contábeis S/C Ltda e Clube dos Conferentes, 
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Centro Universitário São Judas Tadeu Campus - Unimonte, Riachuelo S/A, Atados 

Plataforma de Voluntariado, Associação Comercial de Santos, AFRESP – 

Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, ABAS – 

Associação Banespiana de Assistência Social, Rede Sementeira, Associação 

Espírita Seara de Jesus, Associação Equoterapia, MACF- Movimento de Apoio à 

Cidadania Fiscal, GAU- Grupo Amigos Unidos, 3R Soluções Sustentáveis, 

MUDAH – Movimento Unificado para Dissipar o Amor Humanitário, Universidade 

Santa Cecilia - Unisanta – Escritório Modelo. 

 

A entidade em ato contínuo, recebeu neste ano expressiva ajuda de 

pessoas dedicadas ao voluntariado, atuando em diversas áreas, o que muito 

contribui para o desempenho e crescimento do trabalho. Atuaram em 2020 cerca 

de 55 voluntários, incluindo todos os diretores, em áreas diversas, tais como, 

aulas de informática e redes sociais, curso preparatório para ETEC, capoeira, 

karatê, xadrez, relaxamento e meditação, história da arte, biblioteca e leitura 

dirigida, cursos de artesanato diversos, alfabetização de adultos (EJA), vendas em 

brechó e Lojão de usados, atuação em promoções beneficentes diversas, 

Psicologia, preparo e distribuição de sacolinhas de Natal e outras. Foi mantido o 

número reduzido de 3 funcionárias, 1 profissional autônoma e 2 estagiários 

remunerados, em função do desempenho importante do nosso voluntariado. 

 

Dispêndios operacionais e não operacionais - somaram R$242.350,56 

sendo R$14.402,10 com os assistidos; administrativos, R$ 139.420,16 (dos quais 

R$ 13.223,96 de depreciações e R$57.616,09 com obras de reconstrução) e R$ 

88.528,30 com pessoal.   Foi mantido contrato (até março) com estagiários para 

atividades Socioeducativas, pelo Nube Estagiários e Aprendizes e Centro 

Universitário São Judas Tadeu Campus - Unimonte. Com vínculo empregatício, 

permaneceram quatro funcionárias, respectivamente, nos setores de assistência 

social, psicologia, auxiliar administrativo e serviços gerais. 
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A receita total atingiu R$ 273.983,74, sendo a receita financeira R$ 

10.283,48. Nessa rubrica, coube à ARS a geração de R$ 263.700,26 ou 96,25%, 

caracterizando ações próprias para a manutenção da entidade. Esses recursos, 

obtidos por meio de doações de Pessoas Físicas, doações de Pessoas Jurídicas, 

nota fiscal paulista e bazar de usados, além de outras receitas não operacionais 

que somaram R$ 2.166,37.  

 

Como entidade de Utilidade Pública Federal, obtivemos isenção patronal 

referente ao INSS, conforme quadro abaixo: 

 

 

VALOR DA ISENÇÃO USUFRUÍDA PELA PESSOA JURÍDICA, SEUS 
ESTABELECIMENTOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
FOLHA DE PAGAMENTO 2020 

 
 

Competência Contribuição SAT Terceiros TOTAL 

 Patronal 20% 1% 4,50% R$ 

Janeiro R$ 1.559,29 R$ 72,36 R$ 325,64 R$ 1.957,29 

Fevereiro R$ 947,71 R$ 41,78 R$ 188,03 R$ 1.177,52 

Março R$ 1.003,71 R$ 41,78 R$ 188,03 R$ 1.233,52 

Abril R$ 1.011,45 R$ 42,17 R$ 189,77 R$ 1.243,39 

Maio R$ 1.024,18 R$ 42,80 R$ 192,64 R$ 1.259,62 

Junho R$ 1.003,71 R$ 41,78 R$ 188,03 R$ 1.233,52 

Julho R$ 1.003,71 R$ 41,78 R$ 188,03 R$ 1.233,52 

Agosto R$ 1.003,71 R$ 41,78 R$ 188,03 R$ 1.233,52 

Setembo R$ 1.034,05 R$ 43,30 R$ 194,86 R$ 1.272,21 

Outubro R$ 1.221,03 R$ 52,65 R$ 236,93 R$ 1.510,61 

Novembro R$ 1.034,05 R$ 43,30 R$ 194,86 R$ 1.272,21 

Dezembro R$ 1.042,05 R$ 43,30 R$ 194,86 R$ 1.280,21 

13o Salário R$ 866,08 R$ 43,30 R$ 194,86 R$ 1.104,24 

TOTAIS R$ 13.754,73 R$ 592,08 R$ 2.664,57 R$ 17.011,38 
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ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESPESAS - 2020 
 

ESPECIFICAÇÃO % R$ 

1 – ORIGENS DOS RECURSOS    100,00 273.983,74 (*) 

Receitas com doações - Pessoas Físicas 16,00 43.837,03 

Receitas com doações – Pessoa Jurídica 3,69 10.100,00 

Receitas de Lojão de Usados 2,72 7.447,27 

Nota Fiscal Paulista 73,05 200.149,59 

Outros (Rendimentos de Aplicações) 3,75 10.283,48 

Diversos 0,79 2.166,37 

Deficit (+) Superavit (-)  -31633,18 

2 – APLICAÇÕES DOS RECURSOS 100,00 242.350,56 (*) 

a) ASSISTIDOS                                            5,94 14.402,10 

Alimentação 0,40 970,24 

Condução e Transporte 0,32 779,10 

Donativos, Cursos etc.  4,12 9.995,07 

Eventos/ outros 1,10 2.657,49 

 b) SALÁRIOS E ENC. COM PESSOAL     36,53 88.528,30 

Estagiários (**) 0,95 2.312,49 

Salários e Remunerações (***) 25,28 61.257,49 

Vale Refeição 2,78 6.726,66 

Serviços prestados(**) 3,94 9.560,00 

Vale Transporte 1,36 3.300,40 

Impostos e Taxas (PIS/FGTS/INSS) 2,22 5.370,79 

c) ADMINISTRATIVO                                 57,53 139.420,16 

Conservação e manutenção 38,78 93.964,02 

Água/Luz/Fone 3,51 8.510,81 

Depreciação 5,46 13.223,96 

Plano de Saúde 7,64 18.524,89 

Despesas diversas (****) 2,14 5.196,48 
. 

(*) A diferença se refere ao superavit do ano 
(**) Atividades socioeducativa - psicóloga 
(***) Assistente Social, Auxiliar Adm., Ajudante Geral 

(****)Impostos, taxas, bens irrelevantes e despesas financeiras. 
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I. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

 
Avaliação técnica: 

 
Iniciamos o ano de 2020 com o planejamento de continuidade do serviço 

ofertado, a partir das visitas domiciliares e demais ações realizadas: discussão 

dos casos entre as técnicas do serviço e posterior planejamento das ações para a 

construção do PDU (Plano de desenvolvimento do usuário) para cada caso; 

registro no prontuário do indivíduo e/ou família de todos os atendimentos e ações 

realizados; contato/articulação com a rede de serviços; reuniões mensais com os 

técnicos do CRAS Alemoa e participação mensal nas assembleias do CMAS 

(Conselho Municipal de Assistência Social).  

 

Diante da pandemia de Covid-19, as últimas visitas foram realizadas no 

mês de março e no mês seguinte planejamos a continuidade do acompanhamento 

através de contato pelo celular, a fim de manutenção do vínculo com os atendidos 

e construção conjunta de como se daria esse acompanhamento à distância, 

considerando a nova realidade.  

 

Conseguimos manter o acompanhamento dos casos pelo celular, desde 

abril de 2020 até o momento atual, realizando uma ligação mensal para a maioria 

dos casos e quando necessário, mais um contato, nos colocando sempre à 

disposição, reconhecendo a importância de reflexão sobre o impacto do 

distanciamento social na rotina de cada um.  

 

Ressaltamos que a articulação com a rede de serviços se manteve via 

WhatsApp, destacando ter sido essencial para o planejamento de ações conjuntas 
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em relação a dois casos em que o acompanhamento conjunto se mostrou 

essencial na perspectiva de proteção e prevenção/minimização de riscos. 

 

 Em um dos casos como a família não possui contato telefônico, o 

acompanhamento se deu a partir das visitas da equipe da UBS, reuniões de rede 

e contatos periódicos com uma vizinha da idosa acompanhada, que favoreceu 

essa referência no território, para reconhecimento das necessidades e ações 

necessárias.  

 

 Avaliamos que entre os 7 (sete) casos que foram acompanhados durante o 

ano de 2020, estes não possuem perfil e condições favoráveis para realização de 

videochamadas, por isso a equipe optou por realização de ligações convencionais 

(via celular), tendo em vista o público atendido (idosos, deficiente visual, pessoas 

com dificuldades de acesso tecnológico), que em sua maioria não apresentam 

conhecimento dos aplicativos e recursos modernos para comunicação.  

 

Diante deste cenário e considerando o perfil dos casos atendidos, o 

enfoque da equipe foi a manutenção do vínculo com cada atendido, na 

perspectiva de propiciar um espaço de escuta e apoio, criando estratégias para 

intervenção seja a partir do fortalecimento pessoal e da rede de apoio, 

favorecendo o acesso a direitos e contribuindo para a minimização de riscos e 

conflitos no ambiente domiciliar.  

 

 Salientamos que mantivemos o acompanhamento por telefone 

mensalmente com os atendidos e a rede de serviços (CRAS Alemoa, CREAS e 

UBS), efetuando registro de todas as ações e contatos periódicos com os técnicos 

do CRAS e CREAS, com retorno da reunião presencial com o CRAS Alemoa no 

dia 15 de dezembro, onde retomamos as discussões sobre o planejamento do 

acompanhamento pelo serviço domiciliar ser realizado de forma complementar ao 

PAIF. Mantivemos nossa participação nas assembleias do CMAS via Skype, 
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buscando nos manter próximas e atualizadas quanto às ações da Rede 

Socioassistencial.  

 

Apesar de continuarmos realizando o atendimento ao público alvo, ao 

refletirmos sobre os impactos e as dificuldades encontradas neste percurso 

durante a pandemia, avaliamos que o atendimento remoto dificultou algumas 

intervenções, levando em conta o perfil de algumas pessoas que apresentam 

maior dificuldade para falar e se expressar, restringindo as possibilidades de 

abordagem nesse formato de interação.  

 

Nossa estratégia foi investir nesse contato, buscando ampliar as 

possibilidades de acordo com o contexto de cada um. Outra dificuldade 

identificada no contexto da pandemia e que afetou os idosos e pessoas com 

deficiência atendidos, foi o acesso restrito a alguns serviços de Saúde, Assistência 

Social e INSS, causando ainda mais morosidade no atendimento. Apontamos 

ainda que durante este período, não foi possível iniciarmos o atendimento de 

casos novos, por não estarmos realizando as visitas domiciliares.   

 

Em relação ao mencionado nos anos anteriores sobre o desconhecimento 

por parte dos atores da rede de serviços em relação ao serviço que vêm sendo 

realizado, apontamos que conseguimos maior articulação com os profissionais do 

território a partir dos casos em comum, o que favoreceu uma troca e o 

planejamento de intervenções conjuntas que fortaleceram e ampliaram a rede de 

proteção aos atendidos.  

 

Contudo, sentimos uma fragilidade no fluxo de casos que estão 

referenciados na Proteção Social Básica e que diante de uma situação de violação 

de direitos, são encaminhados para a Proteção Social Especial, ocorrendo muitas 

vezes o referenciamento de uma mesma família em diferentes serviços que 

passam a atender por segmento (idoso, criança/adolescente), com prejuízo no 
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reconhecimento das necessidades da família como um todo e no planejamento 

conjunto das intervenções a serem feitas. 

 
Monitoramento anual: 
 
 

AÇÕES REALIZADAS 

 

DEMANDA 

Atendimentos no domicílio 24 

Atendimentos Telefônicos 75 

Encaminhamentos para a Rede 03 

Articulação c/ a Rede (contatos realizados) 78 

Reuniões com a Rede  13 

Relatórios emitidos 01 

 
 
 

OCORRÊNCIAS 

 

DEMANDA 

Casos novos  00 

Desligamentos 02 

Nº de casos pessoa idosa 05 

Nº de casos pessoa com deficiência 04 

Nº de casos bairro Alemoa 04 

Nº de casos bairro Chico de Paula 01 

Nº de casos bairro Saboó 04 

Nº de acompanhamentos pelo serviço 
(geral) 

09 

Nº de pessoas atendidas 29 

Nº de casos em acompanhamento a partir 
de janeiro de 2021 

07 
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Para dar andamento ao serviço, bem como obtermos informações de 

pessoas propensas a esse atendimento e ampliar a articulação com a Rede 
Intersetorial, participamos de reuniões com diversos equipamentos: 
 

 

 

Data Local Assunto Participantes 

21/01/2020 
Casa de 

Participação 
AGO – CMAS 

Janaina - representando ARS 

22/01/2020 USF - Alemoa Reunião de Rede 

Roseli-ARS, Elaine-USF, Luciene 

USF, Daniela USF, Cadu -CTZN, 

Talita-NASF, Eliana-CREAS-ZL 

18/02/2020 
Vila Criativa - 

Vila Nova 
AGO – CMAS 

Roseli e Janaina 

02/03/2020 CAPS - ZN Reunião de Rede 

Roseli e Janaina-ARS, Rita CREAS 
ZL, Priscila CTZN, Sirley-CRAS 

Alemoa, Patrícia CAPS ZN 

09/03/2020 
CRAS - 

Alemoa 
Discussão de casos Roseli e Janaína - ARS, Sirley, Bruno 

e Luciane CRAS  

19/05/2020 Skype/CMAS Assembleia Geral Ordinária – AGO Janaina - representando ARS 

10/06/2020 Skype/CMAS Assembleia Geral Ordinária – AGO Roseli - representando ARS 

16/07/2020 
Plataforma 

Meet 
Discussão de casos – Rede 

Roseli, Janaina(ARS), Jaqueline, 

Elaine, Marta (USF Alemoa, Leila 

(CREAS ZL) 

21/07/2020 Skype/CMAS Assembleia Geral Ordinária – AGO Janaina - representando ARS 

15/09/2020 Skype/CMAS 
AGO com Revalidação de Registros 

incluindo o da ARS Roseli / Janaina 

05/10/2020 
Plataforma 

Meet 
Reunião de rede - Discussão de casos 

Janaina, Roseli ARS, Eliane CREAS 

ZN, Lígia e Rita CREAS-ZL, Cadu 

CTZN, Ana e Elaine UFS Alemoa, 

Sirley CRAS Alemoa, Ana, Jaqueline, 

Mariane, Nayara, Jéssica e Talita 

NASF ZN 

17/11/2020 Skype/CMAS Assembleia Geral Ordinária - AGO Janaina - representando ARS 

15/12/2020 

CRAS – 

Alemoa 

 

 

 

Skype/CMAS 

Retomada das reuniões presenciais para 

discussão dos casos acompanhados e 

apresentação da nova equipe CRAS 

Alemoa 

 

Assembleia Geral Ordinária - AGO 

Roseli e Janaina, Bruna, Aline e 

Camila- CRAS 
 

 

 

Janaina - representando ARS 

. 
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II. APOIO SÓCIOEDUCATIVO 

 
 

1. Atividades Socioeducativas e Cidadania 

 
Foram realizadas, durante os meses de fevereiro e março, atividades 

Socioeducativas com crianças do bairro e entorno. As atividades funcionaram 

cinco dias por semana, no período da tarde, com a duração de 2h30m/dia, 

monitoradas por dois estagiários contratadas junto ao NUBE e Unimonte, por sua 

vez, orientados e supervisionados por uma coordenadora, pedagoga voluntária. 

 

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

 

As Unidades escolares atendidas pela instituição durante o ano foram: UME 

28 de Fevereiro, no Saboó, com 22 alunos atendidos, UME Martins Fontes, no 

Saboó, 10 e UME Doutor Dino Bueno, 01 aluno. 

 

Durante o período que foram desenvolvidos temas de cidadania envolvendo 

as questões de respeito ao próximo, ao patrimônio e ao meio ambiente, foram 

ministrados e debatidos juntamente com as aulas didáticas. Atividades paralelas 

foram desenvolvidas semanalmente, com os alunos, Leitura Dirigida, Relaxamento 

e Meditação, Capoeira, Karatê, aulas de Xadrez e aulas de História da Arte. Todas 

essas atividades foram conduzidas por voluntários. 

 

Leitura Dirigida, para alunos em situação de defasagem foram realizadas, 

por professora voluntária, ocorreram em 06 dias, houve 71 atendimentos. 
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Aulas de relaxamento e meditação, realizadas por professora voluntária, 

foram 02, com frequência de 26 crianças cada. 

 

Nas aulas de Capoeira os alunos tiveram a oportunidade de movimentar o 

corpo, aprimorando a coordenação motora, realizado por professor voluntário. 

Ocorreu 01 aula de Capoeira, com frequência de 12 alunos.  Total de alunos 

inscritos, 15. 

 

Foram realizadas aulas de karatê com o objetivo de manter o corpo em 

equilíbrio, realizado por professor voluntário. Foram administradas 08 aulas com a 

frequência média de 19 alunos por aula. Total de alunos inscritos, 27. 

 

Como objetivo de desenvolver habilidades para a memória, concentração e 

tomadas de decisões, foram realizadas aulas de xadrez, realizada por professor 

voluntário, ocorreram 04 aulas com 03 alunos por aula.  

 

Foram realizadas 05 aulas de História da Arte, que procura estudar de 

modo objetivo a arte através do tempo, por professor voluntário, com frequência 

de 17 alunos. 

 

O quadro geral da frequência às atividades Sócioeducativas, que engloba 

atividades diversas, foi o seguinte: 

 

Alunos matriculados             27 

Dias letivos  20 

Total de aulas  37 

Comparecimentos            424 

Freq. Média /dia   21 

 
Foi servida merenda, diariamente, às crianças das atividades 

Sócioeducativas. 
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Público Alvo: Crianças. 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 33 crianças 

DIA/HORARIO/PERIOCIDADE: De segunda à sexta-feira das 14:30h às 17h. 

 

Recursos humanos envolvidos: Atividades Socioeducativas e Cidadania 

01 assistente social (funcionária) / carga horária: 20 horas semanais  

01 psicóloga (voluntária) / carga horária: 08 horas semanais 

01 assistente administrativa (funcionária)/ carga horária: 40 horas semanais 

02 estagiários de pedagogia/ carga horária: 15 horas semanais cada uma 

01 professor de Capoeira (voluntário) / carga horária: 04 horas semanais 

01 professor de Karatê (voluntário) / carga horária: 04 horas semanais 

01 professor de Xadrez (voluntário) / carga horária: 02 horas semanais 

01 professor de História da arte (voluntário) / carga horária: 02 horas semanais 

01 professor de Relaxamento (voluntário) / carga horária: 02 horas semanais 

03 professores (voluntários) para sessões individuais de leitura dirigida/ carga 

horária: 02 horas semanais (cada) 

01 auxiliar de limpeza (funcionária) / carga horária: 30 horas semanais 

 
 2. Educação de Jovens e Adultos 

 

a) Como são realizadas as atividades: 

O curso para Jovens e Adultos (EJA), destinou-se a estimular o acesso dos 

alunos à rede normal de ensino, bem como auxiliar na alfabetização de pessoas 

que nunca tiveram acesso à escola ou a frequentaram por pouco tempo. 

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 
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 Foi ministrado 02 dias por semana, à tarde com professora voluntária. 

Ocorreram aulas às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h. Foram realizadas 

04 aulas com frequência de 09 alunos por aula, atendendo um total de 15 

pessoas. 

 

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade: 

 

Ministrado por uma professora voluntária com ensino superior com 

Licenciatura em Pedagogia, foi realizado por método de apostilas e prático, 

proporcionou a alfabetização dos alunos em nível fundamental.  

Os alunos em questão em sua maioria são da terceira idade, que apenas 

cursaram o 1º a 2º ano do Ensino Fundamental, muitas vezes sem qualquer nível 

de instrução.  

O objetivo das aulas é o de realizar a alfabetização, partindo do 

conhecimento de mundo dos alunos matriculados. Como resultado, os alunos 

apresentam melhora progressiva na leitura e escrita. 

 

c) Resultados obtidos a partir da atividade realizada: 

Os alunos matriculados vêm realizando avanços na alfabetização, com a 

possibilidade de realizar leitura e escrita e operações matemáticas simples. Já 

apresentam evolução também em conceitos de História e Ciências, o interesse da 

turma é apenas de aprendizado, visto que a faixa etária é superior a 60 anos, não 

havendo no momento interesse em submeterem-se a provas de ENCEJA. 

d) Forma de acesso do usuário: 

 

O acesso dos usuários acontece de forma espontânea aos cursos 

oferecidos pela entidade no início do ano, por meio de matrículas gratuitas que 

são oferecidas de acordo com o número de vagas em cada curso. 
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A divulgação da abertura de vagas é realizada por meio das mídias sociais 

(Facebook, grupos de Whatsapp, site, na sede da ARS para a comunidade do 

entorno, indicações de pessoas que frequentam a entidade e de serviços públicos 

localizados no território de abrangência. 

 

e) Origem dos Recursos Financeiros: 

 

Não existe cobrança de valores dos usuários, os cursos oferecidos são 

gratuitos. A Origem dos recursos financeiros é de doadores pessoas físicas e 

jurídicas, bem como, dos créditos oriundos do sistema da Nota Fiscal Paulista. 

 
 

 Alunos matriculados 15 

Total de aulas  04 

Nº de comparecimentos  38 

Média por aula  09 

 
 

 

Público Alvo: Adultos e Idosos 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 15 pessoas 

DIA/HORARIO/PERIOCIDADE: Segundas e quartas-feiras das 14h às 16h. 

Recursos humanos envolvidos:  

01 assistente social (funcionária) / carga horária: 20 horas semanais  

01 assistente administrativa (funcionária)/ carga horária: 40 horas semanais 

01 professora para o EJA (voluntária) / carga horária: 04 horas semanais, Karla 

Tereza Lopes Balula, Pedagoga.  

01 Auxiliar de limpeza (funcionária) / carga horária: 30 horas semanais 
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3. Curso Preparatório 

 
Com o objetivo de preparar jovens e adultos a concursos em escolas 

técnicas, realizados por professores voluntários, o curso foi realizado aos 

sábados, das 8h às 10h, nos dois semestres. Foram inscritas 33 pessoas durante 

o ano.  

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

No segundo semestre as atividades foram restabelecidas no modo on-line, 

por meio da plataforma ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

Público Alvo: Adolescentes e adultos. 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 33 pessoas  

DIA/HORARIO/PERIOCIDADE: Sábados das 8h às 10h. 

Recursos humanos envolvidos:  

01 assistente social (funcionária) / carga horária: 20 horas semanais  

01 assistente administrativa (funcionária)/ carga horária: 40 horas semanais 

01 professor (voluntário), Alex Benites Lopes, com formação em Processamentos 

de Dados pela FATEC/ carga horária: 02 horas semanais 

01 professora (voluntária), Luciana Avelino Ramos, com formação em Magistério, 

Letras, Pedagogia, pós em Direito Educacional/ carga horária: 02 horas semanais 

01 professor (voluntário), Leandro da Nóbrega Pinheiro, com formação em 

História, Pedagogia, Doutor em Educação/ carga horária: 02 horas semanais 

Alunos matriculados 33 

Total de aulas 20 

Comparecimento total 152 

Média de comparecimento por aula 08 
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01 professor (voluntário), Sebastião Augusto Ferreira, formado em História / carga 

horária: 02 horas semanais 

01 professor (voluntário), Daniel Carvalho de Oliveira, cursando Letras, carga 

horária: 02 horas semanais 

01 professor auxiliar (voluntário), Fabrício Kiyoshi Silva Ajifu, estudante, carga 

horária: 02 horas semanais 

01 auxiliar de limpeza (funcionária) / carga horária: 30 horas semanais 

 
 
4. Mídias sociais 

 
Oferecemos aulas de mídias sociais para pessoas, na maioria idosos, com 

intuito de instruí-las no uso de smartfones e redes sociais.  

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

Foram atendidos 12 alunos e realizadas 04 aulas com frequência média de 

02 pessoas por aula.    

 

Público Alvo: Adultos e idosos. 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 12 pessoas  

DIA/HORARIO/PERIOCIDADE: quarta-feira das 15 às 17h 

Recursos humanos envolvidos:  

01 assistente social (funcionária) / carga horária: 20 horas semanais  

01 assistente administrativa (funcionária)/ carga horária: 40 horas semanais 

01 professora de Informática (voluntária) / carga horária: 02 horas semanais 

01 Auxiliar de limpeza (funcionária) / carga horária: 30 horas semanais 
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III. AÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

 

a) Como são realizas as atividades e metodologia. 

A entidade oferta orientação aos atendidos na perspectiva de prepará-los para 

o acesso ao mercado de trabalho, favorecendo o desenvolvimento de habilidades 

a partir da inserção em cursos como informática, crochê, pintura em tecido, 

bordados e tricô, que incentivam a geração de renda, assim como outras ações, 

confecção de currículos e acesso digital, visando ampliar as oportunidades para 

inserção no mercado de trabalho. 

Fica evidenciado que as iniciativas realizadas pela entidade se trata de 

cursos para prover meios de rendas alternativos e aprimoramento de qualidades 

ou conhecimentos já preexistentes.  

Tal oferta é realizada como atividade social, não tendo como objeto a oferta 

formal de cursos de formação continuada ou profissionalizante. 

Desta forma, a entidade não realiza entrega de certificação oficial, apenas 

caso seja solicitado pelo usuário declaração de realização do curso para 

comprovação de possível posto 

 

b) Formas de acesso aos cursos 

O acesso dos usuários acontece de forma espontânea aos cursos 

oferecidos pela entidade no início do ano, por meio de matrículas gratuitas que 

são oferecidas de acordo com o número de vagas em cada curso. 

A divulgação da abertura de vagas é realizada por meio das mídias sociais 

(Facebook, grupos de Whatsapp, site, na sede da ARS para a comunidade do 
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entorno, indicações de pessoas que frequentam a entidade e de serviços públicos 

localizados no território de abrangência. 

 

 

c) Quadro de profissionais envolvidos nas Ações Profissionalizantes 

02 professores de informática (voluntários) / carga horária: 02 horas semanais 

cada, Élcio Fonseca - Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de 

Fora – UFJF;  

Paulo Cezar Martins Gama, graduado em Tecnologia da Informação pela 

Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista (FATEC-BS) no curso de 

Informática com ênfase em gestão de negócios; 

01 professora voluntária de Crochê, Lúcia Ventura, ensino fundamental, carga 

horária: 02 horas semanais; 

01 professora voluntária de pintura em tecido, Sirléia Chioro dos Reis, formada em 

Pedagogia, carga horária: 02 horas semanais; 

01 professora voluntária de oficina de bordados, Iracema Simões, formada em 

Economia, carga horária: 02 horas semanais; 

01 professora voluntária de tricô, Fátima Coelho, ensino médio, carga horária: 02 

horas semanais. 

 

 

d) Cursos oferecidos pela Entidade, metodologia e resultados: 

 

1.  Informática 

 
O curso de informática, ministrado por dois professores voluntários com 

ensino superior nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação, por método 

de apostilas e prático, utilizando um computador por aluno, com acesso à internet, 

proporcionou a aprendizagem do programa operacional Windows e dos aplicativos 
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Word, Excel, Power Point e Internet, com a duração de 04 (quatro) meses por 

semestre. A seleção de alunos para esses cursos foi feita através de avaliação e 

posterior entrevista. As aulas, semanais, tiveram duas horas de duração.  

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social, portanto, por necessitar que as aulas fossem presenciais, o 

curso foi suspenso após a primeira aula e não foi aberta nova turma para o 

segundo semestre. 

 

 

  
 

 

 

2. Crochê 

 

O curso de crochê, ministrado por uma professora voluntária com ensino 

fundamental, por método prático com apoio de apostilas e revistas, proporcionou 

às participantes, além da oportunidade de agradável convívio, confeccionar 

trabalhos para obtenção de renda, além de presentear, amigos e parentes, tendo 

isso como resultado obtido. Temos relato de uma das participantes que 

confeccionou e vendeu 30 peças, obtendo a renda de R$ 800,00 (oitocentos 

reais). 

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

No segundo semestre as atividades foram restabelecidas on-line por meio 

do aplicativo WhatsApp. 

Alunos matriculados  07 

Comparecimento total 02 

Média por aula (individual) 02 

Total de aulas 01 
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Contou no seu início com a participação de 15 pessoas. Realizado às 

quartas-feiras, das 15 às 17 h. 

 
   

 

 
 
 
3.  Pintura em tecido 

 
O curso de pintura em tecido, ministrado por uma professora voluntária com 

ensino superior de Pedagogia, por método prático com apoio de apostilas e 

revistas, ocorreu às terças-feiras, das 15 às 17h e teve a participação 10 alunos 

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

No segundo semestre as atividades foram restabelecidas on-line por meio 

do aplicativo WhatsApp. 

Como resultado obtido, tivemos conhecimento pelo relato das próprias 

participantes, de que parte das peças produzidas foram vendidas.  

 
 

Alunos matriculados 10 

Total de aulas 22 

Comparecimento total          128 

Média por aula 06 

         
 
 
4. Oficina de bordados 

 

Na oficina de bordados, conduzida por uma professora voluntária com 

ensino superior de Economia, por método prático com apoio de apostilas e 

Alunos matriculados 15 

Total de aulas 16 

Comparecimento total                           128 

Média por aula  08 
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revistas, foram produzidas diversas peças, entre panos de prato e toalhas 

artesanais. Foram beneficiadas 16 pessoas. Realizou-se às segundas-feiras das 

14h às 16h.  

 

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

 

No segundo semestre as atividades foram restabelecidas on-line por meio 

do aplicativo WhatsApp. 

 

Como resultado obtido, tivemos conhecimento pelo relato das próprias 

participantes, de que parte das peças produzidas foram vendidas. 

 
 

Alunos matriculados 16 

Total de aulas 20 

Comparecimento total  125 

Média por aula  06 

 
 
 
5. Tricô 

   
Na oficina de tricô, as alunas aprenderam e confeccionaram diversas peças 

como blusas, cachecóis, golas, gorros e roupas para bebê, das quais algumas 

foram vendidas gerando renda às participantes, tendo isso como resultado obtido 

do curso.  Foi conduzida por uma professora voluntária com ensino médio, por 

método prático com apoio de apostilas e revistas. Ocorreu às segundas-feiras, das 

16h às 18h, foram beneficiados 12 alunos. 

Temos relato de uma das participantes que confeccionou e vendeu 15 

peças, obtendo a renda de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 
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As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

 

No segundo semestre as atividades foram restabelecidas on-line por meio 

do aplicativo WhatsApp. 

 

Alunos matriculados 12 

Total de aulas  26 

Comparecimento total  155 

Média por aula  06 

 
 
 

 
7. Confecção de Currículos 

 
Foram confeccionados pela secretária da entidade, 15 currículos, a 

moradores do bairro e entorno. 

     

 

Público Alvo: Adolescentes, Adultos e Idosos 

Faixa etária: acima de 15 anos 

Sexo: Ambos 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: Informática = 07 pessoas por turma, 

demais oficinas com 15 pessoas em cada turma. 

DIA/HORARIO/PERIOCIDADE: Diversos 

 

e) Recursos utilizados 

Os recursos utilizados para manutenção da entidade e dos cursos e ações 

sociais realizadas são originados de doações e recursos próprios da entidade. 

Não são cobrados valores pela entidade para a oferta ou manutenção dos cursos 

aos assistidos.  
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IV. AÇÕES RECREATIVAS E DE LAZER DIRIGIDO 

   
 

Foram desenvolvidas algumas ações voltadas à sociabilização e integração 

de crianças, adolescentes, adultos e idosos.  Entre elas, destacamos: 

 

- Baile de Carnaval das Atividades Socioeducativas, participaram 19 pessoas e 
ocorreu em 21/02/2020; 

 

-Comemoração Aniversariantes dos Meses de janeiro e fevereiro com alunos das 

Ativ. Sócioeducativas, participaram 19 pessoas, realizada em 28/02/2020; 

 

- Entrega de 57 sacolinhas de Natal para os alunos e familiares das atividades 

Socioeducativas, em 07/12/2019. 
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V.  AÇÃO SOCIAL  

 
 

1- Serviço social:  

 

Além do trabalho de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas, foi também realizado pela Assistente Social, com auxílio de 

Psicóloga voluntária, diversos serviços como planejamentos, visitas domiciliares, 

relatórios, supervisão dos cursos mantidos na entidade, fazendo o 

acompanhamento e dando suporte a alunos e familiares quando necessário, 

professores e voluntários da entidade. 

Busca de parcerias, palestrantes, recreações e lazer, novos voluntários, 

novas atividades, promoções, passeios, etc.  

As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19, 

atendendo ao Decreto Municipal e Estadual, em causa da manutenção do 

isolamento social. 

No segundo semestre realizamos diversos contatos através do aplicativo 

WhatsApp e ligações telefônicas, nos colocando à disposição e tentando fortalecer 

os assistidos nesse momento tão delicado de pandemia. 

 

Participação em capacitações diversas, representando a entidade.  

 

Fortalecendo vínculos os grupos abordaram questões de cidadania e de 
defesa de direitos, conforme quadro abaixo: 
 
 
 

DATA  LOCAL ASSUNTO PARTICIPANTES 

07/02/2020 ARS 
Reunião de voluntários, estagiários, 

coordenadora pedagógica, presidente e 

secretaria 

Tatiana, Marcia, Sirleia, Margarida, 

Fabrizio, Ricardo, Gabriela, Rosemiri, 

Joyce, Yara, Ana Carolina 
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12/02/2020 ARS 
Reunião de Pais, professores e coordenação - 

Ativ. Sócioeducativas Márcia, Tatiana, Gabriela e 23 pais 

01/04/2020 
Live no Portal do 

Impacto Corona Vírus 
Importância das redes 

Evangelina, Roseli e Adriana 

06/05/2020 Zoom 

Reunião on-line  de Conselho e Diretoria sobre 

medidas a serem tomadas com relação a retorno 

dos funcionários, suspensão das atividades, 

balanço dos impactos da pandemia. Conselho e Diretoria da ARS 

07/05/2020 Zoom 
Reunião de Diretoria e Funcionárias da ARS - 

retorno das férias 
Eva, Tatiana, Sirléia, Roseli, Adriana, 

Suelen e Janaína  

09/05/2020 
Live no Portal do 

Impacto Corona Vírus 
Webinar Doações on line em tempos de crise 

Evangelina  

14/05/2020 Live  Captação de recursos pela PUC SP 
Evangelina  

14/05/2020 Live 
Assistência Social no enfrentamento da COVID-

19 Roseli 

15/05/2020 Live 
A IMPORTANCIA  do planejamento da captação 

de recurso para enfrentamento da crise Evangelina 

20/05/2020 Zoom 
Aceleração Social da Phomenta para processo 

de seleção do Programa PAIS Eva e Roseli 

20/05/2020 Zoom / Youtube 
Durante reunião do CEAK, diretoras 

apresentaram a campanha da ARS sobre a NFP Tatiana e Evangelina 

09/06/2020 Facebook 

Webinar sobre negócios com impacto social e 

propósito   - palestrantes Marcus Vincius 

Massarenti, Empreendedor e Idealizador do 

Movimento Hapiness, Solange Rosalem Senese, 

Diretora Executiva do Instituto Ação Pela Paz e 

Marc Tawil, Empreendedor e Linkedin Brasil 

Top Voices.  

 Roseli 

18/06/2020 
Instagram- Cursinho 

Popular Ivone Lara 

Impacto da Pandemia no Sistema de Promoção 

Social Roseli 

10/06/2020 Zoom / Youtube 
Participação na reunião do CEAK para 

divulgação da Campanha da NPF Evangelina 

19/06/2020 Live 
 Impacto da Pandemia no Sistema de Proteção 

Social” Roseli  

23/06/2020 Zoom 
Reunião da diretoria com as funcionárias, 

revisão para captação, separação e inserção de 

NFP 

Eva, Tatiana, Sirléia, Nazareth, Roseli, 

Adriana, Suelen e Janaína  

03/07/2020 
Live / Youtube Canal 

Div3rso 

Redução danos: ação coletiva e emancipatória 

no contexto da pandemia, medidas 

sócioeducativas- Tráfico ou exploração do 

trabalho infantil Roseli  

6 a 31/07/20 Facebook / Youtube 
Sétimo simpósio Nacional de fortalecimento do 

sistema de garantia de direitos - 30 anos do ECA Roseli 
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- A história que ninguém contou 

 

29/07/2020 Facebook 
Live do Eduardo Viana - Terceiro Setor Pós 

Pandemia - Entrevista comRodrigo Macruz - 

vereador de Itu Roseli 

 

30/07/2020 Youtube Como utilizar o Canva nos seus designs 
Adriana 

 

31/07/2020 Facebook 
Live promovida p/ Forum Municipal da Criança 

e Adolescente de Santos - Voz da comunidade, 

desafios e conquistas sobre os 30 anos do ECA Roseli 

 

22/08/2020 Facebook 
Webinário Papo Reto - Mitos e Verdades no 
atendimento de crianças vítimas de violência 

sexual Roseli 

 

   
 

 

05/09/2020 Facebook 
Webinário Papo Reto - O resto da minha vida 

sem meu filho Roseli 
 

16/09/2020 Youtube / Phomenta Mulheres, violência doméstica e pandemia 
Roseli 

 

28/09 a 09/10 Facebook 

Simpósio Nacional de Fortalecimento do sistema 

de garantia de direitos virtuais - Violências 

contra as mulheres (cç, adoles, adulta e pessoa 

idosa) Roseli 

 

05/10/2020 Plataforma Meet Reunião de rede - Discussão de casos 

Janaina, Roseli ARS, Eliane CREAS ZN, 

Lígia e Rita CREAS-ZL, Cadu CTZN, Ana 

e Elaine UFS Alemoa, Sirley CRAS 

Alemoa, Ana, Jaqueline, Mariane, Nayara, 

Jéssica e Talita NASF ZN 

 

26 a 23/11 Youtube 
Workshop Capacitação de Recursos - RISÜ A 

Missão - 4 aulas Roseli e Adriana 
 

26/11/2020 Plataforma Meet 
Reunião Estadual do MACF com secretário e 

Coordenador da NFP Paulo Pacello Roseli 
 

 

VI. AÇÕES NA ÁREA PSICOLÓGICA 

 
 
Em Psicologia, tivemos a atuação de uma voluntária, que realizou 280 

atendimentos, em sessões semanais e individuais 

 

Desde o início da pandemia, os atendimentos não pararam e ocorreram, 

principalmente, por videochamadas, através do aplicativo WhatsApp. 
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VII. DIVERSOS 

 

 

1. Transporte 

 

No ano foram distribuídas 93 passagens de ônibus, a 05 favorecidos, 

inclusive para voluntários, no valor equivalente a R$ 433,40 (Quatrocentos e trinta 

e três reais e quarenta centavos). 

 
 
 
2. Alimentos  

 

Foram doados 210 quilos de componentes de cesta básica, distribuídos 

para 13 famílias.  

 

 

3. Recebimentos  e doações 

 

Voluntária Rosemeri - 40kg de alimentos e produtos de higiene que repassamos para família 

assistida, em 02/06/2020 

- 57 panetones e kits de doces entregues para as crianças junto com as 

sacolinhas de Natal, em 10/12/2020. 

Voluntária Conceição 40 kg de alimentos, doados pela, além de produtos de higiene e álcool gel 

para famílias assistidas; 

Equoterapia e Ismênia de Jesus,  Doação de tampinhas plásticas em 14/07/2020; 

 

Voluntário Sérgio, técnico 

informática 

Foram revertidos a voluntários para digitação de NFP;  

 

Loja Riachuelo Shopping Brisamar 

de São Vicente; 

 

 Doações de peças de vestuário e peças de decoração  
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Projeto Amar Doações de tampas e lacres. Gravamos vídeo de agradecimento para 
divulgação nas redes sociais, em 29/10/2020 e 08/12/20; 

Grupo Mudah 10 cestas básicas e 10 panetones   em 08/12/2020; 
 

 

Grupo Ministério Oásis Litoral  

Comunidade Católica Colo de Deus 

- São Vicente 

57 kits de lanche entregues  as crianças junto com as sacolinhas de Natal. 

No dia de Natal também enviaram mensagens para todas as crianças via 

WhatsApp. 

 

ARS fez doação de R$1100,00   referente ajuda de custas de ex-aluno Elienai Ramos do Curso 

Preparatório da ETEC, selecionado para curso de liderança da América 

Latina no BOOTCAMP/SP; 

 

ARS fez doação de R$500,00  Projeto 10X10 para arredação de alimentos no Brasil, campanha 

representada na Baixada pelo Sr. Eduardo Vianna da ACMD;  

 

ARS doou R$500,00  Casa Vó Benedita  para campanha de fraldas. Uma parceria por ela ter 
atendido vários pedidos de CB para famílias assistidas. 
 
 

ARS Fez doações de roupas, calçados e acessórios para campanha do  bazar 

beneficente de Trabalho de Proteção aos Animais 

 

ARS  doação de roupas, calçados, cobertores e colchonete para ajudar em 

campanha de arrecadação para famílias atingidas pelo incêndio do 

Caminho da Divisa; 

 

Em apoio ao serviço voluntário de 

fonoaudiologia e atividades sócio 

educativas 

realizamos a impressão semanal de 30 páginas/mesa para criança com 

necessidades especiais 

Arquiteto Djair Doações de várias peças hidráulicas para a reconstrução do anexo 

*todos os alimentos e material higiênicos foram doados a famílias assistidas 

 

    Várias outras doações de itens mobiliários e em parceria  com a Vó 

Benedita foram realizadas a  família atendida pelo CAPS I, a pedido da Ass. Social 

Rosângela em 22/07/2020; itens do lojão de usados foram doados ao Bazar 

Beneficente de Kátia Cilene Vasconcelos, protetora de animais do 

Quarentenário/SV; 
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4. Cessão de espaço 

 

Cessão de espaço, para “Centro de Aprendizagem, Formação e 

Convivência Metropolitana” CAFCM. Realizada “Concomitância” para os 

adolescentes, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 14:00hs, com frequência total 

de 75 alunos.  O contrato venceu em janeiro e não foi renovado.  

  

 

VIII. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENTIDADE 

 
No mês de janeiro ao retornar do recesso coletivo no ano de 2020 foi 

realizado planejamento anual das atividades para estabelecer as atividades e 

cursos a serem oferecidos pela entidade, bem como, continuidade dos voluntários, 

estabelecimento de parcerias, horários, preparação e forma de divulgação das 

matrículas. 

Renovado o alvará perante a Prefeitura Municipal de Santos.  

Foram realizadas obras de manutenção na sede, organização do espaço do 

brechó com a reciclagem de alguns móveis já utilizados e compra de 03 lousas 

pedagógicas para as atividades socioeducativas.  

Várias mudanças nas atividades socioeducativas: edital on-line para 

candidatura de estagiários de pedagogia promovida pela ARS, implantação de 

proposta pedagógica, manual do Aluno. Reciclagem e atualização dos formulários 

de matrícula e termo de voluntariado com a inserção de autorização de uso de 

imagem, conforme obrigatoriedade da lei vigente. 

O projeto apresentado a Fundação Salvador não foi aprovado, porém serviu 

de experiência para novas inscrições, foi realizada inscrição no site Atados para 

busca de novos voluntários e Inscrição no site Brasil Foundation para captação de 

renda. 
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Nota de falecimento: voluntárias Sandra Gomes e Alva Maria Grijó, 

colaboradoras dedicadas por muitos anos e também do nosso voluntário 

Sebastião Augusto Ferreira, professor do curso preparatório Etec 

Indicamos nossa voluntária, ex- assistida e ex-funcionária Carina para vaga 

de emprego junto ao Lar Veneranda, que conseguiu a contratação. 

Comunicamos a Secretaria de Desenvolvimento Social, via e-mail tentativa 

de golpe utilizando o CEBAS para exigir dinheiro de entidades sem fins lucrativos, 

o que foi publicado como alerta no site oficial do governo. 

Adquirimos e distribuímos, ao final do mês de fevereiro, camisetas com 

estampa do logo da ARS para serem utilizadas como uniforme pelos alunos e 

professores das atividades socioeducativas. 

O mês de fevereiro iniciou com as matrículas para os cursos oferecidos, 

onde foi realizado palestras no ato da matrícula, bem como, disponibilização por 

meio de voluntários e conselheiros a possibilidade de adesão como doadores 

automáticos de NPF. A ação obteve sucesso. 

Foi criado pela diretora Tatiana Balula novo site para entidade com acesso 

as outras mídias sociais da entidade como Facebook e Instagram para dar maior 

visibilidade as campanhas e no sentido de obter maior captação de renda. 

Contratamos a estagiária Gabriela diretamente com a Universidade 

Unimonte por meio da plataforma disponibilizada pela instituição de ensino, sem o 

pagamento de taxas administrativas. Recebemos uma nova voluntária para aulas 

de História da arte fruto da inscrição no site Atados. 

Antes do início das aulas das atividades socioeducativas foi realizada 

reunião entre voluntários, estagiários, coordenadora pedagógica, Diretora 

Presidente e Diretora Secretária para conhecimento das novas propostas 

pedagógicas e definir o planejamento anual. 

Complementação do CEBAS referente a esclarecimentos sobre o Relatório 

de Atividades e complementação de Relatório Financeiro, foram solicitadas 

providencias junto a contabilidade para elaboração do documento. 
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Realizamos inscrição no site NUBE para contratação de mais um estagiário 

em razão do valor menor da taxa administrativa. 

Foi realizada no primeiro dia de aula reunião de pais e mestres, com a 

presença da Diretora Presidente, Diretora Secretária, Coordenadora Pedagógica e 

Estagiária para informar novas diretrizes, entrega do manual do aluno e mais uma 

vez ressaltar a importância da participação no Programa da Nota Fiscal Paulista 

para a entidade. 

Nesse dia as diretoras Tatiana, Evangelina e Ivone Antunes realizou 

palestra com Power point para campanha de adesão como doadores automáticos 

da NFP. Para quem aceitou ajudamos no cadastramento do site da NFP. 

Com a intensificação da campanha de doadores automáticos de Nota Fiscal 

Paulista, chegamos ao número de 120 doadores. 

Inscrição no programa do google sem fins lucrativos para obtenção de (e-

mail .org gratuito, possibilidade anúncios do site grátis no google, 

acompanhamento do site grátis, publicação do canal no Youtube com anúncios e 

outros benefícios).  Conseguimos o deferimento dos benefícios sendo criados para 

entidade novos e-mails institucionais para ARS, com o final (.org). 

Recebemos a visita da representante da escola Digital Max com interesse 

em realizar parceria no ano para doações de tampinhas e possível campanha de 

voluntários para cursos de informática para as crianças. Mas devido a pandemia o 

projeto foi adiado. 

Recebemos uma nova voluntária para Atividades socioeducativas Adelina 

para leitura dirigida e realizamos a contratação do estagiário Matheus pela 

empresa NUBE para as atividades socioeducativas. 

Entramos em quarentena em 17 de março, suspendemos as atividades 

presenciais por determinação da OMS e decretos federais e municipais. Iniciou-se 

o trabalho no sistema home office, suspendendo todas as atividades e 

atendimentos por tempo indeterminado, realizando apenas alguns atendimentos 

via telefone e/ou internet (como acompanhamento das famílias do serviço 
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proteção básica a idosos e deficientes e atendimentos psicológicos com a 

Psicóloga Margarida), bem como, realizando o trabalho administrativo. 

Fomos informados do cancelamento da participação no Bazar do Fundo 

Social de Solidariedade, sem previsão para nova data, frente a necessidade do 

isolamento social. 

No mês de março foi instalado um novo purificador de água na cozinha. 

Fomos comunicados pelo Diretor José Roberto da intenção de 

desligamento, mas o mesmo concordou em aguardar o término do mandato. 

Mantivemos o trabalho on-line e por meio de divulgação nas redes sociais, 

seguindo as orientações oficiais, repassando aos grupos de frequentadores e 

assistidos sobre medidas do governo e prefeitura como distribuição de cestas 

básicas, cadastro para Auxílio Emergencial Federal, atendimentos sociais, etc. 

Colocamo-nos à disposição para realização de cadastros aos que não tivessem 

condições de fazê-los. 

Acompanhamos o trabalho de voluntariado, realizado pelos pais de alunos 

e assistidos que começaram a confeccionar máscaras de tecido e com material 

acrílico para médicos e enfermeiros gratuitamente. 

No mês de abril conforme havia sido decidido na reunião do Conselho foi 

adiantada as férias dos funcionários e estagiários com exceção da Adriana que se 

manteve no atendimento da secretaria via Home Office. 

Fizemos campanha e agradecimento aos voluntários e doadores 

automáticos para conseguir mais doadores de NFP, bem como, relembrar a 

importância da utilização do CPF nas compras on-line e delivery. Tínhamos 53 e 

chegamos a 122 doadores automáticos. 

Em maio foi realizada nova reunião por meio de videoconferência entre o 

Conselho e Diretoria sobre medidas a serem tomadas com relação a retorno dos 

funcionários, suspensão das atividades, balanço dos impactos da pandemia. 

Ficou estabelecido que as funcionárias voltariam no dia 8 de maio, no 

término das férias, ficando estabelecido que a entidade ainda não ficaria aberta 

para atendimento presencial ao público. 

http://www.arsocial.org/
mailto:arsocial@arsocial.org


AÇÃO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL – ARS 
CNPJ 00.034.258/0001-09.  Utilidade Pública Federal – Portaria MJ nº 1088/00 

R. Manoel Barbosa da Silveira, 239 – CEP 11085-220 – Santos – SP. Tel. (13) 32962073 

www.arsocial.org   e-mail: arsocial@arsocial.org 

 

 36 

 

Reuniões por videoconferência: 

 

Com as funcionárias para estabelecer o esquema de trabalho durante o 

período de isolamento social, estabelecendo cronograma de trabalho, bem como, 

dias alternados de trabalho para manter o distanciamento social e diminuir o risco 

de contágio e estratégias de captação, separação e inserção de NFP. 

 Reunião do Conselho, por meio virtual, para aprovação de contas e 

balanço de 2019. 

 Assembleia Extraordinária para discussão da Reforma do Estatuto Social, 

conforme exigência de lei. Estatuto aprovado, esperando registro junto ao cartório 

competente. 

 Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a Reforma do Estatuto Social 

objetivando a modernização da entidade. 

 Reunião Ordinária do Conselho para eleger parte do Conselho Deliberativo 

para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. Em eleição 

de 1/3 do conselho foram reeleitos os conselheiros: Paulo Cezar Martins Gama, 

Vilma dos Santos Assunção, Conceição Nery Martins para compor um terço do 

Conselho Deliberativo da Ação de Recuperação Social – ARS, com mandato de 1º 

de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023 

 

Foram mantidos, desde o início da pandemia, os atendimentos psicológicos 

online, pela psicóloga Margarida, bem como no serviço de proteção básica, foram 

realizados ligações telefônicas para todos os atendidos. Também foram feitos 

contatos telefônicos e via WhatsApp para alunos e frequentadores das atividades 

da ARS, no intuito de saber como estão, se necessitavam algo ou algum 

atendimento, quando identificamos e encaminhamos 2 pessoas para atendimento 

psicológico. 
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O contrato dos estagiários foi rescindido em razão da ausência de previsão 

das atividades presenciais, com a possibilidade de recontratação com o retorno 

das atividades presenciais, caso estejam disponíveis. 

Foi solicitado pelos alunos que estão desenvolvendo o TCC a divulgação de 

questionário   para  os   pais  de alunos da ARS, por meio do formulário  eletrônico 

enviado pelos alunos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfwSBNLS04RQ0gQ4HCPguib_g32y

4cagzfVmHi1NFufXqe5g/viewform. 

A ARS manteve junto a outras OSC´s, contato divulgando e ajudando quem 

precisou de vários serviços, como por exemplo, indicação para doação de cadeira 

de rodas, cesta básica, curso online. 

Durante o ano, vendemos 4 remessas de tampinhas plásticas e lacres de 

alumínio, sendo:2.197 kg de tampinhas e 45 de lacres, no valor de R$ 2.657,00. 

Foi encaminhado e-mail ao Cebas com reclamação da demora no prazo 

para análise do pedido de renovação. 

As Diretoras Evangelina e Tatiana participaram de reunião do CEAK, para 

apresentar a campanha da ARS sobre a NFP, houve retorno positivo e renovação 

do convite, sendo que o programa foi gravado no YOUTUBE e divulgado. 

Recebemos gratuitamente o novo vídeo com as atualizações da campanha 

da NFP, e iniciamos a divulgação. 

Vendemos através de contato telefônico e pelo aplicativo whatsapp, 774 

CDs e 448 DVDs que estavam em nosso depósito, para comprador de São Paulo 

que fez a retirada dos mesmos. 

Realizada a alteração do perfil da ARS no Facebook para ARS Santos.  

Uma das nossas colaboradoras Gisele Garófalo, divulgou pelas suas redes 

sociais vídeo gravado pela diretora Tatiana Lopes Balula sobre o programa da 

NFP para captação de novos doadores. 

Foi encaminhado pelos alunos do projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso  link de pesquisa para diretoria sobre as atividades a serem realizadas. 
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Foi prestada orientação jurídica para assistida, referente problemas com 

documentação de casa e cadastro na CDHU. 

Apresentada documentação para solicitação de doação à ABAS entregue 

para o Sr. Paulo Vasques, que deu o parecer favorável para recebermos o 

donativo no mês de Julho. 

No mês de julho foi realizada a dedetização da sede.  

Criamos grupos no WhatsApp para cada um dos cursos de artesanatos 

(Bordado, Crochê, Pintura em tecido e Tricô) para encontro e aulas virtuais, cada 

qual em seus horários, para conversa, troca de ideias, dúvidas, troca de receitas, 

postagem de trabalhos sendo realizados, etc. Todos com início dos encontros na 

1ª semana de julho. 

Foi restabelecida pelos professores do curso preparatório para ETEC as 

aulas na forma online por meio da plataforma zoom. 

Recebemos convite da Entidade Seara de Jesus para realização de 

entrevista para o programa do canal do YouTube da entidade sobre a ARS. 

Retomamos, no mês de julho, na sede da ARS a venda dos itens do lojão e 

Brechó para clientes conhecidas, com atendimento individual e hora marcada, às 

terças-feiras, por meio da voluntária Quitéria. 

Iniciamos à campanha de doação de LPs – discos de vinil, para vendermos 

a compradores colecionadores, mas não obtivemos resultados. 

Atendemos pedido de auxílio para providenciar requerimento digital, 

impressão e cópia de documentação para membro de família assistida apresentar 

em empresa na qual foi contratado. 

Tivemos que pedir avaliação sobre os problemas estruturais do anexo da 

sede, consultamos engenheiros estruturais para opiniões técnicas sobre as 

condições e possibilidades. Sendo nos informado da necessidade de demolição 

urgente e da construção por representar risco. Foi decidido pela Diretoria com aval 

do Conselho por meio de reuniões on-line pela demolição e reconstrução do 

espaço com a utilização do fundo de caixa existente e realização de campanhas 

de arrecadação para recomposição dos valores gastos. A Unisanta, através do 
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escritório modelo, responsável o arquiteto André, fez as plantas gratuitamente. As 

elétricas, cálculo da laje radier foram á pagamento. 

Assim, Iniciou-se as obras da demolição do anexo da sede. 

Lançamento da vaquinha virtual para arrecadação de fundos para 

reconstrução do anexo, no site e nas mídias sociais. 

Divulgação da campanha nas redes sociais pela colaboradora Denise 

Furlan, referente a demolição e reconstrução do anexo. 

Entrevista na sede da ARS para TV Santa Cecilia com a Diretora Tatiana e 

a voluntária Carina sobre campanha de arrecadação de fundos para demolição e 

reconstrução do anexo. 

 

IX. ADMINISTRAÇÃO 

 

A ARS manteve em dia sua escrituração contábil e compromissos legais, 

revalidando inscrições e cadastros nos organismos oficiais a que se vincula, bem 

como efetuando recolhimentos trabalhistas e previdenciários devidos em razão de 

seu corpo funcional.  

Atendemos a todas as obrigações derivadas de inscrições nos conselhos 

municipais do setor, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do 

Estado, no Ministério de Assistência Social para podermos manter a titularidade 

da CEBAS (Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social).  

Houve renovações de registros nesses organismos, bem como do alvará da 

Prefeitura de Santos.  

 

X. REGISTROS 

 

Com atribuições específicas na entidade estiveram as voluntárias e 

voluntários, Sirléia Chioro dos Reis (pintura em tecido, sacolinhas de Natal, 

inserção de NFP e oficina de costura do CEAK, separação de tampinhas), Lúcia 
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Ventura (crochê, oficina de costura no CEAK e bazares), Conceição Nery Martins 

(representante da ARS em reuniões externas, inserção de NFP e bazares), Maria 

de Nazareth Coelho, Quitéria Ferreira da Silva Lima, Vilma Moreira Xavier (lojão 

de usados e bazares), Paulo Cezar Martins Gama (informática e inserção de 

NFP),  Élcio Fonseca (informática e inserção de NFP), Vilma dos Santos 

Assunção (oficina de costura no CEAK e inserção de NFP), Sílvia Fortuna Marrach 

(fonoaudiologia),  Myrian de Domênico Rodrigues, Adelina Maria Martinho S. de 

Carvalho (Leitura dirigida), Ademar dos Reis (leitura dirigida e inserção de NFP), 

Caetano Munhoz, Célia Regina Costa de Latorre Moraes (separação de 

tampinhas), Ana Carolina Guerra Amaro (leitura dirigida), Joyce Cristine Freitas 

dos Santos (História da Arte), Karla Tereza Lopes Balula (EJA e Redes Sociais), 

Marcia Teresa (coordenação das atividades sócioeducativas), Lopes Leandro da 

Nóbrega Pinheiro, Luciana Avelino Ramos, Sebastião Augusto Ferreira, Daniel 

Carvalho de Oliveira, Alex Benites, Fabrício Kiyoshi Silva Ajifu (curso 

preparatório), Iara Maria Andrade (relaxamento e meditação), Margarida 

Domingues Alves (Psicologia), Iracema Simões (bordado), José Possarle Furlan,  

Evangelina de Andrade, Gedalva Batista, Rita Fernández, Simone Chioro e Ivone 

Antunes Gomes Barriento (inserção da NFP), Eloene de Jesus Cobra, Regina 

Iglesias Trindade, Eugenia de Amorim Pitta, Anita de Amorim Rume, Leyde de 

Campos Geraldine, Maria Helena de Andrade Coelho (oficina de artesanatos e 

bazar beneficente, no Centro Espírita Allan Kardec), Ricardo Antônio dos Santos 

(Capoeira), Fabrizio Silva Pinho (Karatê), Giselda Turienzo Lopes (artesanato), 

Maria de Fátima Soeiro da Silva (tricô ), Carina Michele de Oliveira Santos 

(captação de cupons fiscais e triagem de doações), Rosimiri Lauriano Antonino 

(xadrez e festividades com alunos das atividades Sócioeducativas), Tatiana Lopes 

Balula (assessoria jurídica, inserção NFP, atualização e manutenção do site e 

redes sociais). 

Tivemos uma média mensal de 20 voluntários atuando em diversas áreas 

na entidade internamente e outros tantos externamente que são voluntários que 

fazem algum tipo de serviço para ARS mas sem frequentar a entidade. 
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Em 2020 atuaram como contribuintes, durante todo ano ou parcialmente, as 

seguintes pessoas e ou instituições: ABAS, Associação Comercial de Santos, 

Amodio Conte Serviços Médicos,  Caetano Munhoz, Conceição Nery, Enio de 

Domenico, , Flávia Rodrigues Kauffmann, Guilherme Rodrigues Grijó,  Lenira Rios 

de Aguiar, Marcia Gago Coutinho, Maria Vanda Rodrigues, Mauricy Antonio da 

Silva, Myriam de Domenico Rodrigues, Patricia Rodrigues Grijó, Paulo C. Martins 

Ornelas de Abreu, Alexandre Peres, Ana Maria Gama, Paulo Roberto Fernandes, 

Roseli Regis dos Reis, Sergio Salgado, Sirléia, Chioro dos Reis e Walter Coelho, 

Kin Patroca Kataguiri, Regina Lamas, Vera Stoicov, Maria Tereza Baratela,L R  

Gazolli, Gilberto Pereira, Silvia Marrach, Lidia Régis, Sergio Salgado. 

A ARS desenvolveu vários esforços para sua manutenção. Entre outros, 

mantém de forma permanente, espaço na sede para venda de objetos usados.  

Os serviços profissionais de contabilidade, sem quaisquer ônus para a 

ARS, continuaram a ser executados pela ATAC-Assessores em Técnicas 

Administrativas e Contábeis S/C Ltda., que nos serve com sua habitual eficiência e 

presteza. 

A todos colaboradores, individuais ou institucionais, inclusive aos que não 

foram aqui mencionados, às nossas funcionárias, estagiárias e aos voluntários, o 

agradecimento da ARS. 

Anexamos ao presente relatório de atividades, os documentos contábeis 

relativos a 2020 - Razão Analítico, Livro Diário, Balancete de Verificação, 

Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial. 

 
 

Santos, 15 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

Sirléia Chioro dos Reis 
Presidente 

http://www.arsocial.org/
mailto:arsocial@arsocial.org

