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Projeto Político Pedagógico  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do abrigo: Lar Franciscano 

Endereço: Rua Amapá, 210- Bairro Higienópolis 

Telefone 21050260-21050250 

Email- coordena@larfranciscano.org.br 

Site: www.larfranciscano.org.br 

Coordenadora: Claudia de C. Meneghetti Hoffmann 

Psicóloga: Joana D´arc de Filleto. 

Assistente Social:  Renata Olivera Righeto Vitti 
Terapeuta Ocupacional : Silvia Marchetti 

 

 

 
2- Histórico  Institucional. 

     

a) Lar Franciscano 

O Lar Franciscano faz parte do Serviço de Acolhimento do município de 
Piracicaba desde 4 de outubro de 1952. Ele foi constituído pelos Frades 
Capuchinos. Objetivava prestar apoio moral e assistência pessoal para as 
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crianças e adolescentes desamparados e carentes, sem qualquer vinculação 
política, distinção de origem, credo, raça, cor, sexo, prestando serviço gratuito. 

Passado 60 anos, hoje o Lar Franciscano, desenvolve um trabalho que 
visa atender as novas normas do CONANDA, seguir o que rege a Constituição 
de 1988, no que se refere as crianças e adolescentes, ao ECA, implantando 
ações educativas com noção de cidadania, pois entende que crianças e 
adolescentes são sujeitos de direitos em situação peculiar de desenvolvimento 
e que estão abrigados por medida protetiva, provisória e excepcional, com 
direito de retorno à família, desde que as condições adequadas de convivência 
se reestabeleça. 

Atualmente, o município de Piracicaba possui o Serviço de Acolhimento, 
o qual é constituído de três unidades do mesmo serviço. O Lar Franciscano faz 
atendimento de crianças e adolescentes de longa permanência em condição de 
vulnerabilidades, risco social, com deficiências intelectuais e múltiplas 
adquiridas por negligências maturacionais, ambientais, educacionais e 
orgânicas, diferenciando desta forma dos demais serviços existentes no 
município.  

 

Espaço Físico do Abrigo 

O Lar Franciscano constituiu-se com os Padres Capuchinhos para 
atendimento de crianças desamparadas em 1954, mas desde seu inicio a 
entidade funcionou com Contrato de Comodato, por mais de 50 anos cedido 
pela Cúria Diocesana. 

Devido as condições precárias de preservação nas estruturas 
arquitetônicas, hidráulicas, elétricas do antigo prédio onde funcionou Lar 
Franciscano, as crianças atendidas foram transferidas em 2003 para outro 
prédio localizado no mesmo terreno, onde funcionava a creche, para os filhos 
dos funcionários que trabalhavam no antigo abrigo.  

  No ano de 2011, a Cúria Diocesana doou para o Lar Franciscano o 
terreno de 1620,8 m2 e para construção da sede própria. O processo de 
desmembramento do terreno mencionado está em andamento. 

          Neste mesmo ano a entidade foi agraciada pelo grupo Sublime Amigos 
com a reforma interna da casa para acomodar a cozinha e a lavanderia que 
funcionavam no prédio antigo do Lar Franciscano. 

            Em 2012 todos os serviços prestados pelo abrigo passaram a funcionar 
no mesmo prédio unificando o atendimento. 
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 Em 2014, houve a inauguração da casa nova projetada segundo o 
CONANDA, a qual conta com 5 suítes, cozinha, sala de jantar, sala de TV, sala 
de estudo e um pequeno ambulatório. 

         A entidade conta, ainda com uma sala de reunião, sala dos técnicos, sala 
do telemarketing, ambulatório, sala de descanso dos funcionários, dispensa 
para armazenar produto de limpeza, e outra dispensa para armazenar produtos 
alimentícios, e rouparia. 

 

 

Instituição mantenedora QUEM SOMOS? 

 

Missão 

“ O Lar Franciscano, propõe uma relação fraterna ao longo de sua 
trajetória e pela sua forma peculiar de entender a natureza humana, 
evoluiu para uma entidade atuante e identificada com a comunidade de 
pessoas que se comprometem com a construção de um ambiente resiliente 
para o crescimento, capacitação e aprimoramento   das crianças e 
adolescentes, dando lhes suporte para serem protagonistas de sua própria 
história.” 

 

 

O Lar Franciscano tem como princípio norteador de seu trabalho, em 
acolhimento institucional, a formação e o fortalecimento do vínculo afetivo, por 
entender que o afeto é a base de todo e qualquer relacionamento. 
Tem como missão fornecer, à criança/adolescente acolhida, forças e 
referências afetivas e intelectuais, que lhe permita meios de vincular-se, bem 
como compreender o mundo que a cerca e possibilitando meios de perceber-se 
nele com responsabilidade e autonomia."  

 

Quadro de recursos humanos 

Atualmente o quadro dos funcionários esta constituído de 10 
educadores, 3 auxiliares de educadores, 2 cozinheiras, um serviço gerais, uma 
faxineira, um motorista, uma coordenadora, uma psicóloga, uma assistente 
social, uma auxiliar administrativo, uma Terapeuta Ocupacional e uma 
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Nutricionista.  Os educadores se dividem em três turnos diários. O setor do 
telemarking conta com : uma operadora e um mensageiro. 

As funções estão descritas a seguir: 

 

  As funções da equipe técnica do Abrigo Lar Franciscano de Menores: 

- Elaborar e executar o Plano Pedagógico e os Planos de Trabalho 
individualizado, atualizando-o e aperfeiçoando-o constantemente; 

- Realizar pesquisas periódicas sobre o cumprimento do mandato institucional, 
acompanhando os resultados, elaborando relatórios para fundamentar as 
decisões e aperfeiçoar as ações, socializando informações e contribuindo de 
maneira cientifica para a compreensão e a discussão do Acolhimento; 

- Encaminhar e discutir junto ao Conselho Tutelar, Conselho de Direitos da 
Criança e Adolescente e Poder Judiciário, propostas de Prevenção do ciclo de 
violência e aos maus-tratos infantil; 

- Planejar, juntamente com os funcionários, crianças e adolescentes as 
atividades da casa que envolva a participação dos mesmos. 

Manter atualizados os dados dos prontuários; 

- Elaborar relatório e documentos da área técnica, conforme a necessidade;   

 

Das atribuições da coordenadora : 

_ Coordenar as atividades do Serviço de Acolhimento, respondendo 
diretamente para o Presidente da entidade; 

- Garantir a qualidade no atendimento às necessidades básicas, no 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, na atuação multidisciplinar  
responsável  e comprometida, referenciada nas diretrizes do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, enquanto estes permanecerem acolhidos; 

- Gerenciar o quadro de funcionários através da escala funcional. Orientar e 
determinar a execução  dos serviços; aprovar iniciativas, designar grupos de 
trabalho; 

- Desenvolver reuniões sistemáticas com a equipe técnica e com os 
funcionários; 

- Orientar e determinar a execução dos serviços. 



LAR FRANCISCANO 

Data de Fundação – 04/10/1952 

C.N.P.J./MF nº 54.370.697/0001-11 – Inscrição Estadual - Isento 

 

 
Rua Amapá, 210 – Bairro Higienópolis – Piracicaba – SP. – CEP – 13417-444  

FONE: (19) 2105.0250 
e-mail – lar-franciscano@ig.com.br 

 

6 

- Manter todos os bens que constituem o acervo da entidade, realizando a 
manutenção e a organização desses bens ou indicar a substituição dos 
mesmos; 

- Controlar rigorosamente a entrada e saída de material  permanente e de 
consumo; 

- Organizar calendário de eventos da entidade; 

- Manter contato com a rede de serviços, Conselho Tutelar e Vara da Infância e 
Juventude, Saúde, Escola entre outros. 

 

Funções do Serviço de Psicologia 

- Orientar e acompanhar às crianças, funcionários auxiliando-os na adaptação 
na entidade e no processo de reinserção social; 

- Acompanhar e Participar das atividades cotidianas e lúdicas às crianças, de 
maneira a identificar necessidade para promover um melhor desenvolvimento 
criando assim um cenário para que as intervenções psicossociais e o 
desenvolvimento de habilidades aconteçam; 

- Planejar e Coordenar as ações de intervenção junto as famílias de origem, em 
conjunto com a Coordenação, serviço Social e Educadores; 

- Atuar e orientar o Programa de Acolhimento e o Programa de Desligamento; 

- Promover reuniões frequentes com funcionários, viabilizando reflexões, 
discussões e treinamento; 

- Participar de reuniões da equipe técnica; 

- Buscar parcerias na área de saúde mental na comunidade; 

- Encaminhar e acompanhar as crianças para atendimento psicológico na 
comunidade; 

- Exercer outras funções que lhe forem atribuídas pela coordenação.       

Das atribuições do Serviço Social 

Promover a aproximação da família à entidade, através de reuniões, visitas 
domiciliares e outros meios; 

Providenciar os documentos dos atendidos, bem como encaminhar e receber 
correspondências referentes aos mesmos; 

Fazer encaminhamentos aos recursos da comunidade; 
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Prestar atendimento individual ou em grupo às crianças/famílias; 

Propiciar efetiva integração das crianças/adolescentes na vida do bairro, 
procurando que os mesmos utilizem, sempre que possível, os equipamentos 
sociais existentes e participem dos eventos cívicos socioculturais e outros que 
ocorram; 

Realizar a mediação entre Família e Serviço de Acolhimento, visando o 
cumprimento do Plano de trabalho, acompanhar a participação e evolução das 
famílias e realizar a devolutiva de todo processo junto à família (organizar 
reuniões e realizar visitas domiciliares para discutir cada caso) 

Juntamente com os demais técnicos e Juizado da Infância e Juventude, 
preparar a criança e adolescente e a família quanto ao desligamento; 

Em parceria com os outros técnicos preparar a criança e adolescente para 
encaminhamento ao trabalho ou cursos profissionalizantes, respeitando-se as 
aptidões individuais; 

Participar de decisões que envolvam as crianças e adolescentes; 

Participar de reuniões da equipe técnica; 

Elaborar, executar e acompanhar Projetos Especiais, como exemplo, famílias 
Acolhedoras, famílias substitutas, Apadrinhamento, entre outros; 

Exercer outras funções que lhe forem atribuídas pela coordenadora; 

 

Educador 

Responsável direto nas atividades com as crianças e adolescentes, de acordo 
com a programação e a orientação técnica previamente  estabelecida  nas 
reuniões semanais. 

Construir em conjunto com a equipe técnica o Projeto Político Pedagógico da 
entidade para o melhor entendimento e apropriação do mesmo. 

Colaborar na construção dos Planos de Trabalho Individualizado, participando 
ativamente da sua elaboração, do seu aperfeiçoamento e execução; 

Informar através de relatórios dos turnos descritos no diário  e  pela 
comunicação verbal dos fatos ocorridos no dia para o plantão seguinte, 
objetivando garantir um atendimento continuo a cada criança e adolescente; 

Desenvolver, sob orientação técnica, atividades que promovam a participação 
com criatividade da criança no processo de aquisição de habilidades pessoais, 
crescimento social, ético e moral; 
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Executar o cronograma de serviços pré-estabelecidos; 

Realizar relatórios periódicos  sobre o cotidiano e a rotina pedagógica; 

Participar das reuniões com a equipe técnica que ocorrem semanalmente; 

 Aperfeiçoar-se constantemente na execução das suas atribuições; 

Fazer as intervenções cabíveis em possíveis conflitos focando na solução e 
apontando outra forma de resolução dos mesmos.  

Ser responsável pela higiene, alimentação, vestuário e educação das crianças 
e adolescentes; 

Executar o cronograma de serviços pré-estabelecidos; 

Manter a organização da entidade; 

Acompanhar a vida escolar das crianças/adolescentes, prestando os auxílios 
necessários; 

Participar ativamente do Programa de Acolhimento; 

Incentivar a leitura, as rodas de conversa. 

Acompanhar as atividades cotidianas das crianças/adolescentes, auxiliando na 
aquisição de habilidades, no desenvolvimento humano, identificando as 
necessidades  intervindo de forma sistemática e coerente com o modelo 
teórico-metodológico adotado; 

Garantir em todas as situações o bem-estar físico e emocional da criança e do 
adolescente; 

 

Equipe de Apoio 

Responsável pela organização, limpeza, arrumação e manutenção da casa: 

Relaciona-se diretamente com as crianças, devendo manter sempre a postura 
de Cuidador/ Educador(a), tendo consciência que sua presença exercerá um 
referencial na criança;  

Executar o cronograma de serviços pré-estabelecidos; 

Manter a organização da entidade; 

Promover a troca das roupas de cama  e toalhas semanalmente ou se 
necessário. 
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Cozinheira 

Responsável pela preparação das refeições e pela limpeza e organização da 
cozinha e da dispensa; 

Manutenção da cozinha e da dispensa; 

Planejamento do cardápio junto ao administrativo e coordenação; 

Participar da capacitação continuada  mensalmente pelo SESC, no programa 
MESA BRASIL. 

Relaciona-se diretamente com as crianças, devendo manter sempre a postura 
de Cuidador/ Educador(a), tendo consciência que sua presença exercerá um 
referencial na criança;  

Da contratação de novos funcionários 

O perfil e a descrição dos cargos serão montados pela área  psicossocial, 
entrevistando e selecionando. A decisão de contratação fica a critério da 
coordenação e  da diretoria.  

 

SUSTENTABILIDADE 

O Lar Franciscano está inscrito no Conselho Municipal da Assistência Social 
desde 1998, e desde então a Secretaria do Desenvolvimento Social do 
Município de Piracicaba, custeava parte dos recursos humanos e parte de 
matérias de consumo.  

Desde 2009, com o reordenamento dos Abrigos, financia o aumento dos 
recursos humanos como está descrito nas Orientações técnicas para o  serviço 
de acolhimento para criança e adolescente, Brasília 2009, e vem 
disponibilizando para a entidade valores repassados por meio do 
Convênio/Subvenção através do  Projeto  Serviço de Acolhimento Institucional, 
o qual  tem por finalidade do  custeio de todo o recurso humano  . 

A entidade também está escrita no Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente, desde 2007, e anualmente inscreve seus projetos, os quais não 
têm a garantia de financiamento. 

Por ser antigo no município, O Lar Franciscano recebe doações diversas, tanto 
de pessoas físicas quanto jurídica, e todo auxilio da população através do 
trabalho do telemarketing, com participação em eventos anuais, contando 
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ainda com o bazar, que desde 2010, está em funcionamento em outro local. Na 
Rua Carlos Zanota, 1225, no bairro da Paulista. 

 

PÚBLICO ATENDIDO E PERFIL 

O Lar Franciscano começou atender até quinze crianças e adolescentes a 
partir de 2013, pois as crianças e adolescentes atendidos são heranças da fase 
das grandes instituições e estão em acolhimento por longa permanência 
advindos de condições de vulnerabilidades, risco social, com deficiências 
intelectuais e múltiplas adquiridas por negligências maturacionais, ambientais, 
educacionais e orgânicas, diferenciando desta forma dos demais serviços 
existentes no município.  

As crianças e adolescentes são atendidos até os 18 anos e a entrada 
dos casos novos deverá ser inferior à dos que já possuem longa permanência, 
com necessidades educacionais especiais no serviço, objetivando para garantir 
a qualidade no atendimento.  

Segue-se assim, as Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para 
crianças e adolescentes -2009, “o atendimento especializado, deve ocorrer, 
quando houver e se justificar pela possibilidade de atenção diferenciada a 
vulnerabilidades específicas, não deve prejudicar a convivência de crianças e 
adolescentes com vínculos de parentescos (irmãos, primos, etc), nem constituir 
motivo de discriminação ou segregação. 

 O acolhimento de crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, 
deve ter como lócus prioritário o ambiente familiar e comunitário, além de 
outros espaços abertos a interação e a inclusão social. O trabalho com a 
comunidade objetivando através da sensibilização para o apadrinhamento 
afetivo, já se desenvolve desde 2010. 

 

PROCEDIMENTOS 

Recepção do  Acolhimento: 

Roteiro dos procedimentos internos para o acolhimento de crianças no Lar 
Franciscano de Menores. 

1 Comunicar a equipe de educadores da chegada de uma nova criança. 

2. Comunicar a chegada da nova criança para as crianças que estão acolhidas 
e elaborar em conjunto uma estratégia para recepcioná-la. ( roda de conversa, 
cartaz etc) 
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3 Apresentar o abrigo e as normas de convivência. Avaliar a criança se ela 
nesse momento esta podendo escutar 

4. Proporcionar à criança condições de alimentação e higiene bem como os 
meios para ela possa ter uma noite de sono. 

5.A equipe deve favorecer a construção da vinculação de afeto e confiança da 
criança com a equipe, educadores, e colegas. 

6. A equipe deve buscar informações concisas sobre o motivo do acolhimento o 
mais rapidamente possível, através de relatórios encaminhados pela equipe da 
Justiça da Infância e do aparelho social atuante em cada caso. 

7.Respeitar os vínculos entre grupo de irmãos avaliando também a dinâmica 
entre eles. 

8. O acolhimento deverá ser registrado no Livro de Registros de Acolhimento e 
Desligamento pelo técnico que a recepcionar e no livro de registro das 
educadoras para os próximos plantões.. O Prontuário Individual da criança e da 
família deverá ser aberto no mesmo dia pelos técnicos responsáveis.   

Procedimento com terceiros 

1. A equipe do abrigo deve ser comunicada previamente pela Central de 
Vagas - CREAS do acolhimento de novas crianças. 

2. A chegada da criança deverá acontecer na entidade, nos horários em 
que os técnicos estejam presentes- segunda às sexta das 8:00 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00. 

3. O Lar Franciscano de Menores somente abrigará novos casos que 
tenham sido encaminhados pelo Poder Judiciário através da regulação 
de vagas do CREAS. Sendo assim, casos de urgência deverão ser 
articulados entre o Judiciário e o CREAS e encaminhados 
prioritariamente para Casa de Acolhimento- SEMDES. 

4. A criança somente será recebida mediante Guia de acolhimento, 
devidamente preenchida, especificando o nome da criança e o local de 
acolhimento determinado pelo juiz. 

5. Os profissionais envolvidos no momento do acolhimento, não deverão 
em hipótese alguma, discutir os motivos do abrigamento na frente da 
criança e das outras crianças do abrigo. A recepção deverá ocorrer em 
ambiente fechado e sigiloso. 

6. A partir de relatório encaminhado pela equipe da Justiça da Infância e da 
adolescência e em parceria com a equipe de supervisão do CREAS, a 
equipe do lar franciscano inicia a elaboração do Plano de Atendimento 
Individual ( PIA) e o Plano de Atendimento a Família(PAF).  

 



LAR FRANCISCANO 

Data de Fundação – 04/10/1952 

C.N.P.J./MF nº 54.370.697/0001-11 – Inscrição Estadual - Isento 

 

 
Rua Amapá, 210 – Bairro Higienópolis – Piracicaba – SP. – CEP – 13417-444  

FONE: (19) 2105.0250 
e-mail – lar-franciscano@ig.com.br 

 

1
 

Diagnostico das crianças ou adolescentes e suas famílias 

Para realizar o diagnóstico das crianças ou adolescentes e suas famílias, a 
equipe tem como procedimento; 

Recolher e organizar as informações necessárias como o nome da criança, de 
seus pais, motivo do acolhimento, pesquisa dos familiares e referencias 
significativas, telefones, endereço. Levantamento dos dados que estão 
inseridos na rede de proteção que fizeram o acompanhamento dos casos. 

Realizar contato telefônico com a família de origem ou extensa, o mais breve 
possível, marcando uma visita no abrigo, objetivando a diminuição do impacto 
do acolhimento. 

Compreender a dinâmica dos casos, para traçar objetivos claros com as 
informações colhidas e construir uma linha de direcionamento que ira conduzir 
tanto as práticas dos técnicos quanto as ações dos educadores; 

Realizar os encaminhamentos necessários, como atendimento psicológico, 
psiquiátrico, consultas medicas, inscrição na escola, documentação, etc, a 
partir dos dados dos relatórios, visitas domiciliares, entrevistas,e das 
informações dos educadores do comportamento da criança vivenciada na 
rotina da casa desde o acolhimento. 

Reavaliar periodicamente os objetivos e orientações do PIA, de modo que 
estejam em consonância com as necessidades e interesses das crianças e 
adolescentes. 

 

Articulação com a rede 
 

• Vara da Infância e Juventude de Piracicaba:  
Encaminhamento semestral do Plano Individual de Atendimento de cada 
criança e adolescente acolhido ou relatório do caso conforme a 
necessidade.  
A equipe técnica é responsável em acompanhar a criança em 
entrevistas com técnicos do Poder Judiciário bem como em participar de 
audiências publicas quando solicitado. 
 

• Conselho Tutelar:  
Acolhimento de crianças em situação de risco encaminhada por este 
órgão em situação emergencial. As informações, orientações e 
encaminhamentos se necessários, ocorrem em parceria para discussão 
dos casos. 
 

• CRAS/CREAS: 
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Em parceria com o Serviço de Acolhimento CREAS encaminha as 
crianças conforme as vagas disponíveis no abrigo, esse trabalho se 
efetiva pela central de vagas. O trabalho com as famílias também se da 
em parceria com esse órgão frente aos encaminhamentos como frente 
de trabalho, saúde, discussão de caso, visita domiciliar etc. 
CRAS, encaminhamentos das famílias quando necessários e após 
desligamento encaminhamento para acompanhamento. 
 

• Equipamento de educação formal:  
O Lar Franciscano conta com as escolas municipais e estaduais para 
garantir o direito à educação. A equipe técnica é responsável pela 
articulação com as escolas, participação de reuniões escolares e 
situações esporádicas quando se faz necessário a presença do 
responsável pela criança ou adolescente. Aos educadores cabe 
acompanhar as crianças diariamente às escolas. Os diretores, 
coordenadores e professores são convidados a conhecer o Serviço de 
Acolhimento com o objetivo de estabelecer/melhorar o vinculo com as 
crianças. 
 

• Equipamento de educação não formal:  
Faz parte da educação não formal das crianças e adolescentes 
acolhidos atividades proporcionadas por voluntários, aulas de música. 
 

• Equipamento de saúde: 
Para garantir o direito à saúde das crianças e adolescentes acolhidos o 
Lar Franciscano conta com a Unidade Básica de Saúde do bairro 
Caxambú, Centro de Especialidades do Município de Piracicaba e 
demais unidades de atendimento da região. Como parceria para exames 
laboratoriais contou com a rede Previlab e o Pronto Atendimento Infantil 
(PAI) para atendimentos de urgência / emergência  
 

 

Equipamentos para atendimento das famílias 

Construção do PIA 

O Plano Individual de Atendimento, PIA, é um estudo psicossocial individual 
que deve ser organizado para favorecer o desenvolvimento da criança ou 
adolescente durante o tempo em que permanecer no programa de 
acolhimento, é importante ressaltar que o PIA deve ser pensado e montado 
junto com a criança, adolescente e participação dos educadores. Respeitando 
sempre as habilidades e interesses individuais.  

Para a construção do PIA, é importante que as informações da história de vida 
de cada criança e adolescente seja resgatada, na medida do possível, junto 
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aos órgão encaminhador e, vinculo estabelecido com essas crianças, 
familiares( quando possível) educadores, pessoas que fizeram parte do seu 
ciclo de vida ( quando possível).  

Observações importantes para a construção do PIA: 

• Os técnicos são responsáveis por colher informações relacionadas aos 
familiares, entrevistas e visitas domiciliares. 

• Os educadores colaboram (habilidades, dificuldades, desejos, 
comportamento...) com a construção do PIA , através de observações 
diárias  que passam as informações necessárias  nas reuniões 
semanais e  essas são discutidas entre os plantões, e dessa forma 
definida um plano de ação. 

• Os encaminhamentos (saúde, escola, trabalho, especificidades) são 
realizados a partir da demanda de cada criança e adolescente e das 
problemáticas de cada família.  

 

Construção dos PAFs 

 O PAF está organizado para compreender a situação familiar, buscar 
alternativas de apoio, acompanhá-la sistematicamente objetivando a superação 
das situações que geraram o acolhimento.  
O abrigo tem por objetivo trabalhar o fortalecimento e organização das famílias 
visando a reintegração familiar no período mais breve possível. Quando 
esgotadas as tentativas de retorno familiar, são pensadas alternativas de 
encaminhamento para famílias extensas e substitutas. 
· Visitas domiciliares – o objetivo é conhecer a organização de cada Núcleo 
familiar e compreender os motivos do acolhimento. Para isto são feitas tantas 
visitas quantas forem necessárias objetivando a  clareza da situação familiar. 
· Com base nas informações colhidas nestes encontros que se constrói, em 
conjunto com a família, um Plano Personalizado de Atendimento. Neste plano 
são consideradas as necessidades e possibilidades de cada Núcleo Familiar e 
são previstos encaminhamentos aos mais variados serviços especializados 
como instituições e atendimentos especializados nos casos de violência 
domiciliar, atendimento psicológico e ou psiquiátrico, escolas de centros 
especializados para crianças com especificidades, CRAS para situações de 
falta de recursos financeiros e falta de moradia, entre outros; 
· Após o desacolhimento a família é acompanhada por um período de seis 
meses através de visitas técnicas domiciliares; 
· Com o objetivo de manter os vínculos familiares enquanto as crianças estão 
acolhidas, são organizados passeios com as famílias e visitas durante os finais 
de semana e férias, sempre com prévia autorização judicial. 
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Observações importantes para a construção do PAF: 

• Identificação das crianças e adolescentes acolhidos  
• Identificação da Família  
• Avaliação inicial da Família (do núcleo de origem e do núcleo que 

possivelmente poderá obter a guarda da Criança e adolescente 
acolhidos, caso não for o mesmo) Composição e estrutura familiar;  

• História do caso nos demais serviços do Município;  
• Situação socioeconômica da família;  
• Situação pessoal dos membros da família: Saúde física;  
• Área escolar e situação cognitiva das crianças (daquelas que não estão 

no acolhimento);  
• Relações sociais e lazer dos membros e do conjunto familiar;  
• Estudo da Estrutura familiar e o Genograma;  
• Cronologia 

 
• Plano de Ação e Acordo de trabalho  
• Acompanhamento  

 
Projetos para implementados em 2015 

Elaborar o calendário trimestral das atividades de lazer. cultura, educação com 
as crianças e adolescentes; 

Transferir do livro de registro da entidade os dados para um programa em rede 
com a finalidade aumentar informações, armazenar e agilizar todo processo da 
equipe. 

Contribuir com a rotina pedagógica, com dinâmicas especifica com os 
educadores, vivencia temas pertinentes a realidade do acolhimento 
institucional. 

Possibilitar a formação continua dos educadores, com novas parcerias, e novas 
fontes de conhecimento. 

Legitimar o Plano Político Pedagógico, apresentando para a diretoria, 
voluntários, parceiros entre outros. 

 

Desacolhimento 

O processo do desacolhimento iniciasse desde o acolhimento da criança ou 
adolescente no abrigo. Esse processo se dá a partir de; 
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Espaço de escuta às famílias com o objetivo de compreender os motivos do 
acolhimento e realizar os encaminhamentos aos serviços de apoio à 
reorganização do núcleo familiar, objetivando a busca da possível reintegração 
da criança/adolescente. 

Na impossibilidade de retorno às famílias de origem ou extensa, é 
encaminhado através do PIA e PAF, junto à Vara da Infância e Juventude, e 
prossegue o encaminhamento da criança e adolescente às famílias substitutas.  

Nos casos em que o retorno à convivência familiar e a adoção não são 
alternativas possíveis, as crianças e adolescentes podem continuar no abrigo 
ate completarem 18 anos. Durante este período são trabalhadas as questões 
referentes à autonomia e os adolescentes recebem auxilio para construção de 
um projeto de vida. 

Após o desacolhimento é realizado o acompanhamento da família e das 
crianças por um período de seis meses. Este acompanhamento se dá através 
da participação dos familiares no pelo abrigo e visitas domiciliares. 

Depois desse período encaminha-se o acompanhamento das famílias de 
origem ou extensa para o CRAS se necessário. 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA E ROTINA DO ABRIGO 
 
A rotina serve para manter a casa em harmonia e garantir o bom 
funcionamento das atividades previstas. Para as crianças a rotina também é 
importante para que saibam de antemão as atividades planejadas, auxiliando-
as na organização do tempo. 
As atividades diárias do abrigo têm por objetivo desenvolver o vínculo do 
educador com as crianças e adolescentes, melhorar a convivência entre eles e 
estimular a vivência do período da infância e adolescência. Através dos jogos e 
brincadeiras as crianças desenvolvem o sistema cognitivo, o sistema motor, a 
imaginação e a readaptação da realidade (através da experimentação de novos 
papéis), além de desenvolver nas crianças o sentido das regras de convivência 
e do respeito às diferenças. 
 
Atividades escolares: 

São realizadas diariamente com o acompanhamento dos educadores em cada 
período. 

Os educadores também participam das reuniões de pais que ocorrem na 
escola, acompanhando de perto no processo de ensino/aprendizagem. 
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A equipe técnica também acompanha este processo de ensino/aprendizagem 
participando de reuniões específicas com a equipe de coordenação das 
escolas nos casos de crianças abrigadas com especificidades. As discussões 
de caso,as orientações e as estratégias para lidar com as especificidades tanto 
no acolhimento quanto no ambiente escolar são realizadas periodicamente 
para facilitar o entendimento da dinâmica de cada criança. 

Rotina pedagógica geral 

É baseada nas Atividades da Vida Diária – AVD – bem como são 
desenvolvidas atividades lúdicas que envolvem linguagem, expressão corporal, 
criatividade, cuidados com a natureza, cultura, história de vida, planejadas 
pelos educadores e equipe técnica. 

São realizados passeios com as famílias de referência afetiva nos finais de 
semana e com grupos de voluntários. 

Tarefas de organização da casa, as crianças organizam seus dormitórios, suas 
roupas, colaboram no preparo dos alimentos de acordo com uma rotina 
elaborada junto aos educadores.  

 Acontecem atividades de leitura, pintura, brincadeiras, gincana, jogos, teatro, 
rodas de conversa. Os eventos festivos para a comemoração da festa junina, 
dia das crianças, natal e dos aniversariantes do mês. Estas atividades são 
planejadas pelos educadores com auxílio da  coordenação, que é responsável 
pelo acompanhamento e efetivação das mesmas. 
 
· PASSEIOS: são previstos passeios externos com periodicidade mensal com a 
participação das crianças, adolescentes, educadores e equipe técnica. Estes 
passeios têm por objetivo lazer, cultura e educação. 
 
· TAREFAS DE ORGANIZAÇÃO DA CASA: As crianças e adolescentes 
participam da organização da casa, com acompanhamento e orientação dos 
educadores. O planejamento das tarefas e a construção do cronograma de 
limpeza diária foram realizados pelas crianças e adolescentes. Cada dia um é 
responsável por executar as tarefas de organização e limpeza respeitando a 
capacidade, idade e habilidade de cada criança e adolescente. 
 
 ATIVIDADES extras curriculares: 
 
 Atualmente  existe o projeto de iniciação à arte onde as crianças têm aulas de 
instrumentos musicais – violino. 
 As atividades recreativas com voluntários seguindo projetos pedagógicos 
temáticos pautados no folclore e cultura, atividades de artesanato e esporte. 
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· REGRAS DA CASA: As regras são construídas com a participação de 
crianças e adolescentes que estão na casa e estão relacionadas à rotina e 
,horários da instituição, além das atividades previstas pelo abrigo em um 
processo de respeito mutuo e cuidado com o local. 

Processo de formação de educadores e operacionais 

O processo de formação dos educadores é realizado através de supervisões 
mensais encaminhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 

O processo de formação de operacionais – cozinheira – é realizado através de 
capacitações mensais oferecidas pelo SESC - Mesa Brasil, além de 
capacitações oferecidas pela rede. 

 

Processo de supervisão de equipe técnica 

A equipe técnica recebe supervisão mensal do NECA e da USP – Setor de 
Psicologia Institucional coordenado por Yara Saião; além  de se reunir 
semanalmente para discussão de casos e reflexões sobre o processo interno 
de cada um em relação ao trabalho desenvolvido no abrigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Voluntários 

Todo trabalho voluntario com as crianças, deverá passar pela entrevista 
psicossocial e  se efetivar a ação do voluntariado o mesmo deverá estar ciente 
registrado com o termo de voluntariado frente a lei dessa mesma, onde 
constará o objetivo, o horário e o procedimento utilizado. 

Capacitação e monitoramento 

Mensalmente haverá reuniões para discussão de casos e de temas específicos 
das problemáticas e os conflitos do andamento do cotidiano. 

Semanalmente através dos relatos descritos nos diários institucionais, a equipe 
técnica deverá orientar e intervir tanto com os cuidadores quanto com  as 
crianças. 

As fases de desenvolvimento e suas especificidades serão apontadas e 
discutidas com toda a equipe de educadores inclusive com os educadores de 
apoio; 

Parceria com o Projeto Vira Lata Vira Vida 

Esta parceria com a Ong Vira Lata Vira Vida vem de encontro com a proposta 
do Lar Franciscano, ou seja, a formação e o fortalecimento do vínculo afetivo 
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através da cinoterapia – modalidade de terapia facilitada por animais – a 
atenção transmitida a um animal de estimação transmite a sensação de 
utilidade, conforto, segurança, cuidado, paciência e toque afetivo. 

Programa Artes e Arteiros 

A intervenção da Terapia Ocupacional no abrigo segue tais princípios 
básicos para um desempenho ocupacional saudável, considerando os mesmos 
norteadores de uma prática, visando amenizar o processo de 
institucionalização e do sofrimento psíquico decorrente da condição de 
abandono, riscos pessoal e social a que foram submetidos os abrigados. 
Ressalta-se que são crianças e adolescentes portadores de deficiências 
múltiplas de cunho físico e/ou mental, situações estas que acabam por limitar 
e/ou dificultar o desempenho ocupacional dos mesmos e da rotina institucional. 

Trabalha através da estimulação precoce e a estimulação essencial que 
visam o atendimento de bebês com comprometimento neurológico, a fim de 
prevenir, minimizar ou reabilitar déficits neuropsicomotores, ou promovendo as 
etapas do desenvolvimento da criança. 

Através da aplicação de técnicas de estimulação neuropsicomotora e de 
integração sensorial visa construir habilidades que são importantes para o seu 
desenvolvimento e para a sua independência funcional. 

Considerando o leque de opções dentro da tecnologia assistida faz-se 
uso da Comunicação Alternativa, por meio do computador, como forma de se 
trabalhar os componentes cognitivos e de integração cognitiva, assim como o 
aspecto psicossocial. Dessa forma, melhoramos o desempenho ocupacional da 
criança e adolescente forma lúdica por meio de jogos em cd-rom e softwares 
desenvolvidos especialmente para estimular e/ou melhorar tais habilidades.  

A adequação postural que são as adaptações feitas, com a finalidade de 
auxiliar no tratamento dos abrigados que necessitem de utensílios adaptados 
sejam eles na cadeira de rodas ou na adaptação de talheres e copos visando 
melhorar as habilidades funcionais, proporcionando assim melhor 
independência, qualidade de vida ou inclusão social. 

As intervenções se dão de forma individual e/ou em grupo existindo 
objetivos específicos e gerais de acordo com as peculiaridades da cada criança 
ou adolescente, considerando o seu apelo ocupacional, sendo ambos 
envolvidos em conduta que visa a antecipação simbólica, facilitação do brincar, 
favorecimento de aquisições de habilidades de desempenho e preservação das 
que possui.  

A atuação também abarca orientações e palestras de capacitação aos 
outros profissionais, assim com, participação dos estudos de caso realizados 
pela equipe interdisciplinar. A formação de educadores do quais fazem parte do 
quadro da entidade, deverá ser continua, pois além do perfil de crianças 
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abrigadas, a demanda do usuário com deficiência, como já mencionado 
anteriormente, é de mais de 70% do atendimento. 

Trabalhar as áreas e contextos de desempenho, no intuito de favorecer 
um comportamento ocupacional mais autônomo possível apara a demanda 
atendida no abrigo, no que envolve suas necessidades físicas, respiratórias, 
sensoriais, sócio-afetivas, recreativas, de criatividade e de expressividade tão 
singulares do ser humano é a missão da terapia ocupacional no ambiente 
institucional, um direito da criança e um dever do abrigo que acolhe essa 
demanda. 

 
Programa Família de Referencia Afetiva 

A Família de Referencia Afetiva possui um papel importante no 
desenvolvimento da criança, pois passa existir no mundo da criança e 
adolescente acolhidos, um padrinho e/ou madrinha fora do ambiente 
institucional favorecendo o sentimento de "pertencimento" e fortalecendo a 
estabilidade emocional; favorecendo uma sólida estrutura psíquica para seu 
futuro desligamento.  

Entendemos que nossas práticas devem ter como plano de fundo a 
conscientização da sociedade frente a realidade vivida dentro dos abrigos, 
desmistificando para a comunidade que os interesses institucionais são 
voltados as relações afetivas que as famílias do município podem oferecer as 
crianças e adolescentes, favorecendo assim a distinção e a vivência grupal 
interna. 
        Para uma família se tornar uma Família de Referencia Afetiva, deve ter 
idade mínima de 18 anos, respeitando a diferença de 16 anos entre ambos, 
conforme recomenda o ECA (Art. 42, §3º), apresentar documentação 
solicitada, passar pela entrevista preliminar com equipe técnica, participar da 
oficina de sensibilização coordenada pela equipe técnica, disponibilidade 
afetiva e estabilidade emocional e não possuir demanda judicial envolvendo 
criança e adolescentes. 
        Prestar assistência moral, afetiva, física e educacional ao afilhado (a), 
integrando-o (a) em seu convívio, gradativamente, complementando o trabalho 
institucional;  
Esclarecer ao afilhado constantemente qual o objetivo do apadrinhamento 
evitando a ilusão sempre presente de adoção; cumprir com os combinados 
preestabelecidos com o abrigo e o afilhado(a) como visitas, horários e 
compromissos. 
 
Projeto Chico e seus Amigos 
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O trabalho com a arte pode incentivar as potencialidades latentes de cada 
pessoa, pois possibilita o desenvolvimento de sua imaginação, criatividade e 
habilidades. Através da arte, o indivíduo pode se expressar, socializando e 
demonstrando sua singularidade. Pode, também, trabalhar suas emoções e 
habilidades, o que contribui, assim, para sua inserção social. 

   Através do grupo de artesanato as pessoas desenvolverão suas habilidades 
manuais para que possam explorar e expandir sua criatividade, desenvolver a 
atenção, concentração e coordenação motora fina e consequentemente 
desenvolver o gosto pelas atividades a fim de que possam despertá-las para o 
exercício de uma futura profissão. Além da promoção da socialização. 

Ao adentrar-se na complexidade do universo da arte, o indivíduo pode trabalhar 
os seus sentimentos em relação à sociedade a si mesmo. O trabalho com arte 
é capaz de transformá-lo em um ser humano socialmente ativo, com uma auto-
estima positiva e uma função social determinada (Costa, 2000, p. 16). 

Esse projeto tem como objetivo promover e incentivar a participação da 
comunidade nas oficinas de artesanato oferecidas pelo Lar Franciscano, 
promover para os adolescentes outra habilidade manual, captação de recurso, 
uma vez que os produtos da entidade são apresentados em bazares do Fundo 
Social e a divulgação da própria entidade. 

 
 

Processo de formação de educadores e equipe de apoio 

As reuniões com os educadores dos três turnos são realizadas semanalmente 
por duas horas. Nesses encontros são discutidos os casos, historia de vida das 
crianças e adolescentes, os informativos para semana subsequente, e as 
questões relacionadas ao cotidiano da casa tendo também como proposta a 
integração linguagem fortalecendo o processo de educar. 

Para o ano de 2013, a proposta e que a equipe de apoio também faça parte 
desse processo de formação pois as intervenções com essa equipe são feitas 
pontualmente e ocasionalmente. 

A equipe técnica estimula, encaminha e orienta a participação dos educadores 
em cursos de capacitação com temas pertinentes a realidade do serviço de 
acolhimento. As cozinheiras participam mensalmente do curso oferecido pelo 
SESC, a qual objetiva a capacitação continuada sobre higiene, manipulação 
conservação dos alimentos.  
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Processo de supervisão de equipe técnica 

A equipe técnica recebe supervisão desde 2009, um  grupo foi formado para 
implantação do reordenamento dos abrigos. No inicio do ano 2012 a Secretaria 
do Desenvolvimento Social financia o suporte de supervisão do Núcleo de 
Estudo Criança e Adolescente- NECA e capacitação financiada pela DRADS 
para os coordenadores do Serviço de Acolhimento de Gabriela Scheiner. 
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