
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome: Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz  

CNPJ: 80.909.781.0001-70 

Endereço: Praça Osvaldo Cruz S/n 

Município: Cianorte - Pr 

CEP: 87200-021 

Telefone: (44) 3629-4645 

E-mail: secretaria@associacaorainhadapaz.com.br 

Responsável pelo Plano de ação: Gabriel Estevo Faria 

Responsável legal pela Entidade: Mauro Gomes de Moraes, Casado, Rg. 105.0612-3, 

CPF. 100.450.319-91, endereço: Rua Fernão Dias nº 1580, Cianorte Pr. 

 

 2.   FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

A Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz, foi constituída em 10 de 

agosto de 1992, é dirigida pelas Irmãs da Caridade São Vicente de Paulo da Igreja Católica 

Apostólica Romana, e realiza seus trabalhos sem fins lucrativos, com duração por tempo 

indeterminado. 

Segundo o Estatuto da Entidade em seu art. 2º a mesma tem por finalidade:  

 Amparar, acolher e promover crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, oriundos de 

famílias empobrecidas, que se encontrem em situação de risco pessoal e social; 

 Acolher, avaliar e, se necessário, fazer o encaminhamento de adolescentes em 

situação de vulnerabilidade tais como: dependentes de drogas, vítimas de exploração 

sexual, abandono e adolescentes gravidas, para que tenham uma formação integral, 

o desenvolvimento de suas potencialidades, tornando-os protagonistas de sua 

própria história e do exercício da sua cidadania; 

 Qualificar e requalificar os adolescentes em atividades profissionais e encaminha-los 

a empregos e funções dentro das suas aptidões particulares; 
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 Integrar-se com os demais segmentos da sociedade civil e organizada, de forma que 

possa ampliar as oportunidades de emprego e ajustamento de adolescentes acima 

de 14 anos, através de programas de aprendizagem; 

 Lavrar convênios ou formar parcerias com os outros órgãos públicos ou particulares 

que tenham por finalidade principal o encaminhamento profissional dos adolescentes 

assistidos; 

 Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário, e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

 

 3.   OBJETIVOS 

À Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz, cumpriu com o objetivo ao atender 

650 usuários durante o ano de 2020.  Com as oficinas ofertadas, a entidade complementou 

o trabalho social, amparando e promovendo os usuários por meio de grupos devidamente 

organizados de forma progressiva e de acordo com o ciclo de vida de cada um, prevenindo 

a situação de risco social e realizando uma intervenção social desafiadora, estimulando e 

orientando cada criança e adolescente na construção e reconstrução de sua história. 

Durante o processo, à associação, respeitou as trocas culturais e de vivencia, e 

proporcionou a oportunidade do desenvolvimento do sentimento de pertença, de identidade 

e de fortalecimento de vínculos familiares, bem como, de convivência em comunidade. 

Todos os trabalhos realizados, tiveram caráter preventivo e proativo pautados na defesa, na 

afirmação dos direitos e no desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada 

um, com intenção de potencializar alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade e risco social.  

Todas as atividades, seguiram na contramão da institucionalização, da segregação das 

crianças e dos adolescentes, com grupos intergeracionais e heterogêneos, que permitiram 

o respeito aos usuários com deficiência, etnia, raça ou qualquer forma de diferença existente 

na sociedade.  



 

 

Todas as atividades e seguimentos acima relatados acontecerão de janeiro a março do 

referido ano, pois posterior a estes meses foram estipulados decretos que suspenderão as 

atividades coletivas com os usuários do SCFV em decorrência do surgimento e 

agravamento do COVID-19. 

Houve a necessidade de readequar todos os serviços e atividades, desenvolvendo novas 

estratégias de atendimento.  

 

     4.  ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

A Entidade recebeu auxílio financeiro em 2020 de:  

- Doações particulares/promoções/bazar beneficente/padaria beneficente .... R$ 817.620,38 

- Nota Paraná.................................................................................................R$      62.505,57 

- Termo de colaboração e Fomento .............................................................. R$ 1.333.101,55 

TOTAL  ......................................................................................................... R$ 2.213.227,50 

 

     5. INFRAESTRUTURA:  

O terreno e o prédio são próprios da entidade – Cianorte. 

Nº Espaço Comprimento Largura Área total 

01 Salão principal 20,87m 16,65m 348,48 m² 

02 Banheiros do salão (masculino) 5 m  2 m  10 m² 

03 Banheiros do salão (feminino) 5 m   2 m   10 m² 

04 Secretaria  4 m 2,70 m   10,8 m² 

05 Administração / financeiro 6,46 m 3,45m   22,28m² 

06 Assistência social 6,80 m 4,90 m   33,32m² 

07 Psicóloga 4,6 m 2,69m   12,37m² 

08 Diretora 4,30 m 3,00 m   12,90m² 

09 Informática 7,60 m 6,80 m   51,68m² 

10 Atendimento jovem aprendiz - informática 5 m 2,72 m   13,50m² 

11 Relação interpessoal 8,08 m 6,64 m   53,65m² 

12 Sala inteligência corporal 6,76 m 5,55 m   37,52m² 

13 Sala inteligência espacial 6,76m 5,55 m   37,52m² 

14 Sala inteligência linguística 6,78 m 5,60 m   37,96m² 

15 Sala inteligência matemática 7,10 m 4,75 m   33,72m² 

16 Sala inteligência interpessoal 6,77 m 4,58m   31,00m² 

17 Sala inteligência naturalista 7,14m 5,67m   40,48m² 

18 Corredor entre as salas 17,20m 2,44m   41,96m² 

19 Refeitório 14,20 m 10,80 m 142 m² 



 

 

20 Sala de música 10,12 m 6,20 m   62,74m² 

21 Artes 8,02 m 6,82m   54,70m² 

22 Dança / capoeira /ballet 8,14 m 6,67m   54,30m² 

23 Quadra externa 30,70 m 16,66m   511,46m² 

24 Jogos / quadra coberta 8,60 m 2,30 m   10,90 m² 

26 Banheiros masculino quadra  7,20 m 5,00 m 36,00 m² 

27 Banheiro feminino quadra 7,20 m 5,00 m 36,00 m² 

28 Cozinha quadra  7,00 m 7,00 m 49,00 m² 

29 Quadra coberta 39,62 m 24,80 m   982,57 m² 

30 Biblioteca 10,80 m 9,90 m   106,92 m² 

31 Salão do Papa Francisco 24,78 m 6,26 m   155,12 m² 

32  Parquinho  25,00 m 14,00 m 350,00 m² 

33 Pátio 01 entrada / salão 21,00 m  20,00 m  420,00 m² 

34 Bosque 01 entrada / salão 52,00 m 44,00 m 2288,00 
m² 

35  Bosque 02 fundos / biblioteca  50,00 m  50,00 m 2500,00 
m² 

36 Estacionamento ônibus  29,00 m 60,00 m 1740,00 
m² 

37 Bosque 03 ao lado do estacionamento 29,00 m 50,00 m  1450,00 
m² 

38 Horta  20,00 m 9,00 m 180,00 m² 

39 Pátio quadra aberta  50,00 m 45,00 m 2250,00 
m² 

40 Pátio casa das irmãs 12,00 m 29,00 m  348,00 m² 

41 Corredor de acesso  4,00 m 150,00 m 600,00 m² 

 

O terreno e o prédio são cedidos para a Entidade – Vidigal. 

Nº Espaço Comprimento Largura Área total 

01 Cozinha 8,00 m 3,50 m 28,00 m² 

02 Despensa  3,60 m 1,80 m 6,48 m² 

03 Lavanderia 3,60 m 3,60 m 12,96 m² 

04 Refeitório: 16,00 m 9,60 m 153,60 m² 

05 Banheiro - masculino –colaboradores 4,60 m 1,60 m 7,36 m² 

06 Banheiro - Feminino-colaboradores 4,60 m 1,60 m 7,36 m² 

07 Despensa da Padaria 3,50 m 3,90 m 13,65 m² 

08 Cozinha Padaria 5,10 m 6,00 m 30,60 m² 

09 Padaria Atendimento: 6,00 m 3,40 m 20,40 m² 

10 Sala de Costura 12,40 m 3,50 m 43,40 m² 



 

 

11 Secretaria 5,20 m 4,70 m 24,44 m² 

12 Informática: 5,10 m 9,40 m 47,94 m² 

13 Sala Inteligência Linguística e Lógica 
Matemática 

4,50 m 9,40 m 42,30 m² 

14 Banheiro Masculino -  assistidos  5,20 m 2,40 m 12,48 m² 

15 Banheiro Feminino - assistidos  5,20 m 2,40 m 12,48 m² 

16 Hall de Entrada  16,10 m 2,10 m 33,81 m² 

17 Sala de Formação  7,40 m 6,00 m 44,40 m² 

18 Sala de Inteligência Linguística 5,80 m 6,00 m 34,80 m² 

19 Sala- Inteligências Múltiplas 7,00 m 4,80 m 33,60 m² 

20 Sala de Inteligência Inter e Intrapessoal 4,60 m 3,60 m 16,56 m² 

21 Sala de Atendimento Psicológico  4,80 m 3,90 m 18,72 m² 

 
    

 

    6.   IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E      

BENEFICOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADO PELA ENTIDADE 

Tipologia: A Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz, executa seus 

serviços/programas/projetos/benefícios socioassistencias na Proteção Social Básica. 

Nome e descrição dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistencial: 

A entidade oferece Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 

adolescentes. 

Público alvo: 

Os usuários que participaram do SCFV foram crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, 

encaminhados pela Rede Socioassistencial, bem como aqueles que tem dificuldade quanto 

ao acesso a renda e serviços públicos com dificuldade para manter-se, que procuraram a 

entidade. 

Capacidade de atendimento: 

650 crianças e adolescentes  

Recursos financeiros a serem utilizados: 

R$ 2.213.227,50 

Recursos humanos envolvidos: 



 

 

Nº NOME CPF FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE 

E FORMAÇÃO 
VINCULO  

CARGA 
HORARIA 

1 
Darci Honorato da 
Costa  199.386.848-82 

Servente de 
limpeza 

Ensino Médio 
Incompleto 

Carteira 
Assinada 

42 hr 
Semanais 

2 
Ademir Rodrigues 
de Oliveira 021.421.519-90 

Trab. Na 
Olericultura 

 Ensino 
Fundamental 

Completo  
Carteira 

Assinada 

 40 hr 
Semanais  

3 

Ana Maria da Silva  870.541.751-15  Aux. de 
Padeiro 

 Ensino 
Fundamental 
Incompleto  

Carteira 
Assinada 

 44 hr 
Semanais  

4 
Nair Santiago da 
Silva 526.761.299-53 

Assistente 
Social 

 Sup. Completo / 
Serviço Social  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

5 
Patrícia Mendes 
Pattaro Andreasse 084.741.309-80 

Assistente 
Social 

Sup. Completo / 
Serviço Social 

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

6 
Antonio Germano 
Ananias 

633.262.219-91 
Motorista de 

Ônibus 

 Ensino 
Fundamental 
Incompleto  

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

7 
Carla Aparecida de 
Oliveira Terezan 090.930.569-21 

Educador 
Social 

 Sup. Completo / 
Pedagogia  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

8 
Maurício Longuini 
Pereira  092.083.739-59 

Educador 
Social 

 Ensino Superior 
História Completo  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

9 Daiane L. Duarte 
Oliveira 

074.851.279-93 
Aux. 

Administrativo 

 Sup. Completo / 
Processos 
Gerenciais  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

10 
Dorvalino Lima de 
Oliveira 

019.182.159-44 
Motorista de 

Ônibus 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

11 Edinaldo da Silva 
128.103.884-90 

Enc. De 
Obras e 

Manutenção 
 Ensino Médio 

Incompleto  
Carteira 

Assinada 

 44 hr 
Semanais  

12 
Eduardo Ramos da 
Rosa 

008.847.119-51 
Educador 

Social 

 Ensino 
Fundamental 

Completo  
Carteira 

Assinada 

 40 hr 
Semanais  

13 
Elisangela Ap 
Camacho Oliveira 

006.426.629-08 Servente de 
limpeza 

Ensino Médio 
Completo 

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

14 Gabriel Estevo Faria 
041.352.019-62 

Pedagogo 
 Sup. Completo / 

Pedagogia  
Carteira 

Assinada 
 40 hr 

Semanais  

15 
Gleyce Caroline 
Liberati de Melo 

057.228.089-03 Supervisor 
Pedagógico  

Sup. Completo 
/Pedagogia 

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

16 
Ivani de Paula 
Machado 

035.998.779-63 
 Aux. de 
Padeiro 

 Ensino 
Fundamental 
Incompleto  

Carteira 
Assinada 

 44 hr 
Semanais  

17 
Ivone Rodrigues 
Silva de Bessa 

017.325.259-19 Aux. de 
Padeiro 

 Ensino Médio 
Completo  

Carteira 
Assinada 

 44 hr 
Semanais  

18 
Ivonete Fernandes 
Botelho 057.358.896-13 

 Servente de 
limpeza 

 Ensino Médio 
Incompleto  

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

19 
Andrea Regina 
Volpato Demori 006.424.099-19 

Psicóloga 
 Sup. Completo / 

Psicologia  
Carteira 

Assinada 
 20 hr 

Semanais  

20 
Hellen Luizie 
Florência Gonçalves  365.168.338-93 

Psicóloga 
Sup. Completo / 

Psicologia 
Carteira 

Assinada 
40 hr 

Semanais 

21 Janaina Cristina 037.468.179-19 
Aux. De 
Cozinha 

 Ensino Médio 
Completo  

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

22 
José Edmilson da 
Fonseca 845.120.169-53 

Inst. de 
Informática 

 Sup. Completo / 
Téc. Informática  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  



 

 

23 
Josefa Soares dos 
Santos 047.799.829-10 

Padeiro 
 Ensino Médio 

Completo  
Carteira 

Assinada 
 44 hr 

Semanais  

24 
Josiane Moretto 
Mussolin 039.193.459-75 

Inst. de dat. 
Informática 

 Sup. Completo / 
Contabilidade  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

25 
Luciele Botta 
Antonelli 053.428.089-79 

Educador 
Social 

 Sup. Completo / 
Educação Física 

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

26 Luiz Alberto Miranda  226.928.588-32 
Vigia Noturno 

Ensino Médio 
Completo 

Carteira 
Assinada 

12/36 
horas 

27 
Luzia Antonia de 
Oliveira Tartari 474.685.219-72 

6Educador 
Social 

 Ensino Médio 
Completo  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

28 
Marcio Sanches de 
Oliveira 

034.001.219-67 
Aux. de 
Padeiro 

 Ensino 
Fundamental 

Completo  
Carteira 

Assinada 

 42 hr 
Semanais  

29 
Franciele Aparecida 
de Oliveira Câmara 048.378.899-64 

Nutricionista  
 Ensino Superior 

Completo  
Carteira 

Assinada 
 30 hr 

Semanais  

30 
Maria de Fátima 
Alves Galvão 

607.510.709-63 
Aux. de 
Padeiro 

 Ensino 
Fundamental 

Completo  
Carteira 

Assinada 

 44 hr 
Semanais  

31 
Maria de Fátima 
Dioto de Souza  

003.711.919-20 Costureira  
Ensino 

Fundamental 
Completo 

Carteira 
Assinada 

42 hr 
Semanais 

32 
Maria do Carmo 
Rodrigues da Cruz 

039.738.989-28 
 Servente de 

limpeza 

 Ensino 
Fundamental 
Incompleto  

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

33 
Maristela Ramos de 
Lima Nishiyama 

026.011.719-60 
Balconista 

 Ensino Medio 
Completo  

Carteira 
Assinada 

 44 hr 
Semanais  

34 
Mauricio Teixeira 
Lima  

036.970.209-35 Aux. Téc. no 
Esporte 

 Sup. Completo / 
Educaçao Fisica  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

35 Nair Volpato Demori 
021.666.889-18 Aux. 

Administrativo 
 Ensino Médio 

Completo  
Carteira 

Assinada 
 40 hr 

Semanais  

36 
Patrícia Souza 
Ortega 

057.053.039-39 Aux. de 
Cozinha 

Ensino Médio 
Completo 

Carteira 
Assinada 

42 hr 
Semanais 

37 
Priscila Miguel 
Nascimento 

114.378.729-30 Educador 
Social 

Ensino Médio 
Completo 

Carteira 
Assinada 

38 hr 
Semanais 

38 
Regina Lucia Dioto 
Barbosa 

883.594-259-49 
Aux. De 
Cozinha 

 Ensino 
Fundamental 
Incompleto  

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

39 
Luzia Silvana de 
Souza Silva  

884.013.759-91 
Aux. De 
Cozinha 

 Ensino 
Fundamental 

completo  
Carteira 

Assinada 

 42 hr 
Semanais  

40 
Rita de Cassia 
Martins 

060.575.699-62 Educador 
Social 

 Sup. Completo / 
Pedagogia  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

41 
Robéria de Cassia 
Ronchini Motalvão 

747.030.569-68 
Educador 

Social 

 Ensino Medio 
Completo / 
Magisterio 

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

42 
Roseli de Kassia 
Fruqui 

031.103.679-12 Educador 
Social 

 Sup. Completo / 
Letras 

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

43 
Selma Sandra da 
Silva Dias 

795.181.769-49 
Servente de 

limpeza 

 Ensino 
Fundamental 
Incompleto  

Carteira 
Assinada 

 42 hr 
Semanais  

44 
Valdelice Oliveira 
Araujo Martinelli 

076.377.989-09 
Educador 

Social 

 Ensino Medio 
Completo / 
Magisterio  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  



 

 

45 
Valmir Messias dos 
Santos 665.990.169-87 

Aux. Téc. no 
Esporte 

 Sup. Completo / 
Educaçao Fisica  

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

46 Anelize Mara Faria  
060.802.649-27 Educador 

Social 
Sup. Completo 

/Pedagogia 
Carteira 

Assinada 
 40 hr 

Semanais  

47 
Maria Antonia 
Arruda Rodriguês 

627.872.769-20 
Balconista  

Ensino Médio 
Completo 

Carteira 
Assinada 

40 hr 
Semanais 

48 
Maria Lúcia 
Camacho da Silva  

022.353.009-36 
Aux. de 
Cozinha 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
Carteira 

Assinada 

42 hr 
Semanais 

49 
Paulo Henrique 
Maria   

735.253.759-72 
Motorista de 

Ônibus 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Carteira 
Assinada 

42 hr 
Semanais 

50 Marcio José Martins 
795.187.379-91 

Vigia Noturno 
Ensino Médio 

Completo 
Carteira 

Assinada 
12/36 
horas 

51 
Michele Lorena 
Moreira  

012.993.399-64 
Aux. 

Administrativo  

Ensino 
Fundamental 

Completo 
Carteira 

Assinada 

40 hr 
Semanais 

52 Moacir João Pires  
198.918.309-34 Vigia Diurno  

Ensino 
Fundamental 

Completo 
Carteira 

Assinada 

40 hr 
Semanais 

53 
Natanael dos Santos 
da Cruz  

092.462.839-10 
Aux. de 

Manutenção 
Predial  

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Carteira 
Assinada 

40 hr 
Semanais 

54  Renata Nardi  
006.306.129-21 Educador 

Social 
Sup. Completo 

/Pedagogia 
Carteira 

Assinada 
 40 hr 

Semanais  

55  
Patrícia Gomes 
Lopes  

107.114.299-28  Educador 
Social 

Sup. Completo 
/Pedagogia 

Carteira 
Assinada 

 40 hr 
Semanais  

56 Thais Silva Pìnheiro 
075.220.999-00 Educador 

Social 
Sup. Completo 

/Pedagogia 
Carteira 

Assinada 
 40 hr 

Semanais  
 

Abrangência territorial: 

●Sede Cianorte: Território CRAS II; 

●Extensão Distrito de Vidigal: Território CRAS I. 

Demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social 

fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários e/ou estratégias que 

foram utilizadas em todas as etapas do plano:  

A Entidade fomentou e incentivou a participação dos usuários do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV, por meio de suas 24 oficinas/atividades que atenderam 

crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, e por meio de uma proposta embasada nos 

estudos de Howard Gardner, que entende existir vários tipos de inteligência humana e o 

respeito às individualidades particulares, bem como, que cada indivíduo nasce com vasto 

potencial de talentos ainda não moldados pelo meio social.  

Para observar a qualidade do trabalho, à Associação realizou pesquisas de satisfação, com 

o objetivo de avaliar a opinião e a satisfação das crianças e dos adolescentes. Para tanto, 



 

 

realizou-se pesquisa de campo junto aos grupos de diferentes faixas etárias.   O instrumento 

de coleta de dados utilizado foi por meio de questionário, e o resultado demonstrou uma 

avaliação positiva dos usuários, que se mostraram satisfeitos com a qualidade dos serviços 

prestados. 

Com a avaliação da Equipe técnica em reuniões e também do resultado da pesquisa de 

satisfação dos usuários, a entidade entendeu como positiva a qualidade dos serviços 

ofertados a todas as crianças e adolescentes inseridos no projeto que aconteceu de janeiro 

a março de 2020, pois posterior a estes meses foram estipulados decretos que suspenderão 

as atividades coletivas com os usuários do SCFV em decorrência do surgimento e 

agravamento do COVID-19. 

Houve então, a necessidade de readequar todos os serviços e atividades, desenvolvendo 

novas estratégias de atendimento, como: Teletrabalho (Whats App, Facebook e Contato 

Telefônicos); Visitas domiciliares (utilizando de todos os EPIs de segurança e não entrando 

nas residências); Atendimentos individuais (Mantendo o distanciamento exigido e  utilizando 

de todos os EPIs de segurança); Atividades lúdico pedagógicas remotas, atividades com 

contatos telefônicos e atividades levadas as residências (utilizando de todos os EPIs de 

segurança e não entrando nas residências); Triagem e avaliação de situação 

Vulnerabilidade social, por meio de atendimentos individuais (Mantendo o distanciamento 

exigido e  utilizando de todos os EPIs de segurança). 

 

 

7.   ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

Durante o ano foi ofertado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes de 07 a 17 anos no Município de Cianorte e Distrito de Vidigal. 

Em razão do alcance das metas estabelecidas para tal serviço prestado, a Entidade se 

empenhou na formação de um espaço respeitador dos interesses, das demandas, das 

potencialidades por faixa etária, das intervenções lúdicas, culturais e esportivas como forma 

de expressão, de interação, da aprendizagem, da sociabilidade e da proteção social. Todos 

os trabalhos foram destinados ao atendimento de crianças e adolescentes com o objetivo 

de possibilitar a convivência, a formação, a participação e a cidadania, como forma de 



 

 

incentivo aos estímulos à convivência familiar, o desenvolvimento do protagonismo dos 

mesmos. 

Buscou incentivar o retorno e a permanência escolar, acentuou questões importantes 

relativas à formação de valores referentes ao desenvolvimento integral dos assistidos, com 

a premissa de sensibiliza-los para os desafios sociais, culturais, ambientais e políticos, além 

de criar oportunidades de acesso aos direitos cidadão legalmente constituídos, realizar a 

inclusão digital e o desenvolvimento da comunicação.  

Com a suspensão de atividades coletivas em decorrência do COVID-19, os trabalhos 

remotos e as visitas domiciliares, tiveram o objetivo de dar continuidade e sequência nas 

proposta citadas, bem como, incentivar a convivência familiar e acompanhar de maneira 

contínua as necessidades das famílias e verificar se possíveis ocorrências de violação de 

direitos, realizando encaminhamentos caso necessário para a Rede Socioassistencial. 

   

8.   QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 

A Entidade atendeu 480 crianças e adolescentes no município de Cianorte e 170 no 

Distrito de Vidigal.  

 

     9.    DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE  

A Entidade realizou o atendimento em tempo interrupto no município e o horário de 

funcionamento é das 08:00 horas da manhã as 17:30 horas da tarde de segunda a sexta 

feira. 

Fica assim dividido: 

 A partir das 07h:30min da manhã, os ônibus recolhem os usuários e realizam o 

translado até a Entidade;   

 Ao chegar à Entidade por volta das 08h:00min horas, o usuário recebe o café da 

manhã; 

 As 08h:30min, inicia-se as atividades das oficinas com os usuários; 

 As 11h:50min, os ônibus retornam para as casas, escolas e colégios com os usuários 

e já aproveitam para recolher os matriculados para o período vespertino; 

 As 13:30, inicia-se as atividades das oficinas com os usuários; 



 

 

 As 16:30, o usuário recebe um café da tarde; 

 As 16:50, os ônibus retornam com os usuários para suas as casas. 

Com a suspenção das atividades coletivas que ocorrerão a partir de março de 2020, a 

Entidade passou a atender de forma remota os usuários, com visitas técnicas e também 

equipe de educadores. 

 

    10.   RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 

(Todas as atividades realizadas na Sede em Cianorte, aplica-se também no 

Distrito de Vidigal)  

Foram acolhidas as demandas, necessidades e interesses dos usuários. Tiveram a 

oportunidade de participar de experiências na busca do autoconhecimento, convivência em 

grupo, como forma de aprendizado para administrarem conflitos por meio do diálogo. Foi 

empenhado o esforço no fortalecimento do conceito de cidadania, na oportunidade de 

conhecer seu território com o objetivo de dar-lhe significado de acordo com recursos e 

potencialidades; 

Em um ambiente acolhedor, os usuários receberam de profissionais adequados as 

devidas orientações e encaminhamentos quanto ao acesso aos benefícios 

socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como os demais direitos 

sociais, civis e políticos. 

Devido a suspenção das atividades em grupo, as visitas domiciliares se intensificaram 

na continuidade dos trabalhos ofertados e na busca de incentivar e informar quanto aos 

direitos de acesso socioassistenciais.  

 

     11.   ATIVIDADES REALIZADAS  

De janeiro a março de 2020 as oficinas/atividades atenderam crianças e adolescentes 

de 07 a 17 anos e seguiram uma proposta embasada nos estudos de Howard Gardner que 

propôs existir vários tipos de inteligência humana e o respeito às individualidades 

particulares, pois entendia que cada indivíduo nasce com vasto potencial de talentos ainda 

não moldados pelo meio social. Que se erra em não levar em conta os vários potenciais 

únicos e pessoais. Inspirados por Gardner, Segue a lista das oficinas: 



 

 

 

Rodas de Conversas 

 Trabalhou valores com grupos de adolescentes. 

 Foram atendidas: 40 

 

Valores Humanos 

 Proporcionou momentos de reflexão sobre 

conhecimentos técnicos e humanos. 

 Foram atendidas: 100 

 

Esporte e Vida 

 Trabalhou o esporte como forma de prevenção e 

promoção dos usuários 

 Foram atendidas: 650 

 

Escolinha de Futsal 

 Com o futsal desenvolveu uma consciência participativa, 

cooperativa e solidária. 

 Foram atendidas: 300 

 

Coral e Violão 

 Proporcionou o conhecimento do vasto repertório de 

música populares e religiosas. Pretende ainda incentivar 

a prática do violão. 

 Foram atendidas: 120 

 

Dança 

 Trabalhou a integração e expressão corporal. 

 Foram atendidas: 300 

 

 

Formação para os Pais 

 Identificou com visitas e atendimentos individuais 

problemas e demandas que foram trabalhadas em 

formações, por meio de palestras. 

 Foram atendidas: 400 

 

Capoeira 

 Estimulou o desenvolvimento motor e aptidões físicas, 

além de inserir a capoeira como arte e forma de 

expressão cultural. 

 Foram atendidas: 180 

 

Jogos Pedagógicos 

 Trabalhou o desenvolvimento cognitivo e a interação 

social. 

 Foram atendidas: 320 

 

Biblioteca 

 Incentivou a leitura de forma prazerosa.  



 

 

 Foram atendidas: 650 

 

Artes 

 Incentivou a arte de maneira geral, pretende-se focar no 

reaproveitamento de materiais recicláveis.  

 Foram atendidas: 200. 

 

Informática 

 Proporcionou a inclusão digital tendo como meta a 

promoção social. 

 Foram atendidas: 250 

Manutenção de 

Computadores 

 Proporcionou o aprendizado e a profissionalização. 

 Foram atendidas: 10 

 

Recreação 

 Proporcionou momentos de aprendizado com muita 

diversão e lazer, por meio de brincadeiras. 

 Foram atendidas: 160 

 

Desenho Realista 

 Desenvolveu a coordenação motora fina e a expressão 

de sentimentos. 

 Foram atendidas: 80 

 

Ballet 

 Trabalhou o desenvolvimento intrapessoal/pessoal e a 

coordenação motora. 

 Foram atendidas: 80 

Pequeno Cidadão: Pequeno Cidadão: todas as turmas de 07 a 11 participam das turmas 

destinas as seguintes oficinas: Sistema de rodizio entre todas as crianças de 07 a 11 anos.  

 

Inteligência Espacial 

 Trabalhou a compreensão de imagens e produções 

gráficas. 

 Foram atendidas: 500 

 A oficina aconteceu no período de fevereiro a dezembro. 

 

Inteligência Linguística 

 Trabalhou de forma lúdica na produção de trabalhos que 

envolvem a linguagem. 

 Foram atendidas: 500 

 

Inteligência Interpessoal 

 Trabalhou de forma lúdica junto com o usuário, para que 

ele tenha facilidade em reconhecer e entender os 



 

 

sentimentos, motivações e intenções dos grupos e 

comunidades. 

 Foram atendidas: 500 

 

Inteligência Intrapessoal 

 Trabalhou de forma lúdica junto com o usuário 

ferramentas para que ele possa conhecer a si mesmo, 

seus sentimentos, desejos e personalidade. 

 Foram atendidas: 500 

 

Inteligência Naturalista 

 Trabalhou de forma lúdica junto com o usuário formas e 

ferramentas para ele identificar e distinguir os diferentes 

tipos de plantas, animais e fenômenos da natureza. 

 Foram atendidas: 500 

 

Inteligência Corporal 

Sinestésica 

 Trabalhou de forma lúdica junto com o usuário formas 

para ele desenvolver sua coordenação motora e 

entender que pode utilizar o corpo como forma de 

expressão e criatividade. 

 Foram atendidas: 500 

 

Inteligência Musical 

 Trabalhou de forma lúdica junto com o usuário a 

produção e compreensão de diferentes tipos de som, 

incentivando produções culturais. Durante o ano foram 

trabalhados: Guitarra, Teclado, Bateria, Contrabaixo, 

Vilolino/viola, Cajon, Fanfarra e Batuque.    

 Foram atendidas: 200 

 

Inteligência Lógico 

Matemática 

 Trabalhou de forma lúdica junto com o usuário para 

auxilia-lo no desenvolvimento e cálculos e resoluções de 

problemas cotidianos. 

 Foram atendidas: 500 

Respeitando o decreto Decreto nº 44, de 19 de março de 2020, as atividades do SCFV, 

foram interrompidas e a Entidade se reformulou sua forma de atendimentos aos usuários, 

ficando assim proposto: A partir do decreto à Associação além de atender o usuário, passou 

a atender também as famílias da seguinte forma. 



 

 

Desde o início da pandemia à entidade Rainha da Paz vem realizando seus atendimentos 

ao público, tomando todos os cuidados e precauções como:  

 Utilização de máscaras por todos os colaboradores; 

 Orientação contínua a respeito da higiene correta das mãos, a necessidade de 

lavá-las frequentemente e de evitar contato com olhos, nariz e boca; 

 Disponibilidade de álcool gel em diversos locais da entidade; 

 Medição diária da temperatura dos colaboradores da Instituição, bem como das 

pessoas que solicitam atendimento; 

 Adequações solicitadas pela vigilância sanitária; 

 Utilização dos EPIs. 

Por meio da equipe técnica, diversas estratégias foram inseridas para continuação da oferta 

dos serviços, entre elas podemos citar: contatos telefônicos com as famílias, orientações 

através do aplicativo Whatsapp e face book. Os atendimentos individuais estão sendo 

pontuais, sempre tomando os devidos cuidados, e as visitas domiciliares estão sendo 

realizadas com a perspectiva de promover o acompanhamento dos usuários do SCFV e 

suas famílias, bem como intervenção em caso de situações de desproteção e ou, violação 

dos direitos das crianças e adolescentes atendidos, além de possibilitar informações a 

respeito de serviços socioassistenciais entre outros assuntos pertinentes a proteção social 

da população usuária. Além das orientações prestadas, o acompanhamento visa possibilitar 

a diminuição da insegurança alimentar  que vem ocorrendo em tempos de pandemia com 

as famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social.  

Nesse aspecto as profissionais vêm assistindo as famílias de forma semanal, quinzenal e 

mensal (conforme necessidade da família), com cestas de frutas/legumes/ verduras, e caso 

seja necessário também realizam a doação de cestas básicas. 

Em relação aos itens que compõem as cestas de hortifrut, podemos registrar que são 

produtos provenientes de parcerias com empresas privadas do ramo alimentício e 

Programas Sociais (Programa Mesa Brasil). Os produtos são previamente selecionados no 

momento da coleta e depois passam por higienização e seleção, e após esses 

procedimentos, são bem armazenados, sendo distribuídos com boa qualidade e em boas 

condições higiênico sanitário.  



 

 

No momento da entrega dos alimentos é visível a alegria das crianças e de suas famílias, 

relatando: “foi Deus que mandou vocês aqui hoje”, “nossa que benção, hoje só tinha arroz 

para fazer para as crianças”, “hoje não tinha nem mistura para as crianças, apenas arroz e 

feijão”, “nossa, quanto tempo que não como abobrinha”, “não tenho condições de comprar 

o que vocês trazem, apenas compro uma vez no mês, e não dá nem pra semana”, crianças 

agradecendo os doces recebidos, crianças relatando que “gostam muito de bananas e 

uvas”. 

Diante de todo o contexto da pandemia, a Rainha da Paz não parou de receber doções de 

terceiros, dessa forma foi possível atender à necessidade de várias famílias que se 

encontram cadastradas no SCFV da entidade, e deixando esse momento de tantas 

incertezas com um pouco mais de alegrias e satisfação, assim podemos citar doações de: 

 Doce de leite caseiro feito pela entidade, 

 Doce de abobora caseiro feito pela entidade,  

 Bolachinhas caseiras feita pela entidade, 

 Bolo caseiros feitos pela entidade, 

 Cartão lanche/refrigerante (família comer no estabelecimento), 

 Pães, bolachas, chips, doces, 

 Polpas de fruta, 

 Ovos de chocolates, 

 Ovos de galinha, 

 Torradas,  

 Iogurte, Leite, 

 Pizza, 

 Peito de peru, Rabada, Frango, 

 Feijoada,  

 Sorvetes, 

 Panetones, 

 Cesta de natal, 

 Tolhas de banho novas, 

 Brinquedos novos e usados, 



 

 

 Mantinhas e cobertores novos, 

 Tocas, 

 Tênis novos,  

 Calçados novos e usados, 

 Roupas novas e usadas, 

 Agasalhos, 

 Mascaras, 

 Fraldas descartáveis infantis, 

 Fraldas descartáveis para adultos, 

 Enxoval para recém-nascido novo, 

 Produtos de higiene (pasta de dente, sabonetes, papel higiênico). 

 Produtos de limpeza (sabão em pó, sabão em barra, detergente, amaciante, 

álcool, água sanitária). 

 Doação de móveis (cama, guarda roupa, rack, botijão de gás, pia de cozinha, 

carrinho de bebê, geladeira, fogão, armário de cozinha, colchão, lençol, fronhas. 

Alem das intervenções realizadas pelas profissionais do Serviço Social da entidade, durante 

o inicio da pandemia, os educadores sociais juntamente com a equipe tecnica  estavam 

envolvidos com na distribuição dos Cartões Comida Boa, que “É o programa instituído pelo 

Governo do Estado do Paraná, por meio do decreto 4570/2020, com o qual famílias em 

situação de vulnerabilidade poderão comprar produtos alimentícios durante a pandemia do 

novo coronavírus. Vale salientar que durante esse período a entidade entregou mais de 905 

cartões e realizado mais de 1000 atendimentos.  

A pedido da Secretaria Municpal de Assistência Social, a equipe tecnica da entidade auxiliou 

na distribuição dos “kits de limpeza” no distrito de Vidigal, os kits foram adquiridos com 

recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA (doação do imposto de renda) por 

meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a distribuiação foi 

realizada para famílias em situação de vulnerabilidade social, cadastradas no Cadastro 

Único, beneficiarias do Programa Bolsa Família. Foram distribuídos 72 kits. 

No que tange aos serviços diretos à população, a equipe técnica continuou com os 

atendimentos individuias para triagem socioeconomica, realização dos recadastramentos 



 

 

dos usuarios do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, bem como triagem 

para novas inserções de crianças e adolescentes no serviço, alem das busca ativa dos 

usuarios.   

Durante todo o cenário da pandemia instalado em nossa cidade, a equipe técnica da 

entidade vem realizando encaminhamentos e articulações com a rede socioassistencial do 

municipio, além da participação em reuniões de rede para discussão dos casos dos usuarios 

cadastrados na instituição e representação direta nos Conselhos Municipais de Direito. 

Com o serviço de Psicologia não foi diferente, deste modo as psicólogas da Associação 

realizaram, durante o ano de 2020, diversas atividades que serão descritas a seguir. 

Foram realizados atendimentos de usuários oriundos de demanda espontânea, todos de 

forma individual e seguindo as recomendações de segurança, a saber: a utilização de 

máscara facial pela psicóloga e pelo atendido, a disponibilização de álcool em gel 70% e o 

respeito ao distanciamento social. Para além do citado, no momento da chegada do usuário, 

antes de entrar para o atendimento psicológico, sua temperatura era aferida na recepção, 

para fins de manter a segurança dos colaboradores e usuários da entidade. 

Salienta-se que o caráter espontâneo de procura pelo serviço de psicologia por parte dos 

usuários, caracteriza-se como a demonstração de que este é uma referência para as 

crianças e adolescentes que frequentam o SCFV. Foi realizada visitas domiciliares da 

equipe psicossocial, com a finalidade de entregar as doações e também acompanhar 

algumas famílias que necessitam de acolhimento psicológico, precedente de diversos 

fatores. Nesse sentido, houve estudo de alguns casos com a equipe psicossocial, a fim de 

dar encaminhamento à algumas especificidades. 

Na data de 24 de novembro, as psicólogas participaram como ouvintes e também 

colaboradoras voluntárias da 6ª Semana Social Brasileira - Mutirão pela vida: Por Terra, 

Teto e Trabalho, realizada na Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz. A 

referida atividade configura-se como um espaço de formação e reflexão, visto que os temas 

discutidos vão de encontro às particularidades presentes no munícipio, e por assim dizer 

nas bases das famílias assistidas pela entidade. 

Para além das referidas atividades, as psicólogas realizaram palestras sobre as medidas 

sanitárias de segurança no combate a pandemia de covid-19. O conteúdo  foi ministrado em 



 

 

Cianorte e Vidigal, para todos colaboradores. As orientações compartilhadas tiveram como 

base os documentos oficiais de acesso público produzido pela Organização Mundial de 

Saúde, pelo Ministério da Saúde, juntamente com Secretária de Saúde do Estado do 

Paraná, bem como as cartilhas informativas da Fundação Oswaldo Cruz. O objetivo a ser 

alcançado através dessa formação foi a conscientização dos colaboradores frente à 

gravidade da pandemia, assim como a instrumentalização no cumprimento das medidas 

sanitárias individuais e coletivas, por dizer, utilização correta de equipamentos de proteção 

individual (máscaras), higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%. 

Em 2020 a busca espontânea por atendimento psicológico pelos usuários foi mais 

expressiva, bem como a procura advinda dos responsáveis. Deste modo, foi realizado 

atendimento e encaminhamento para os serviços de referência da rede de proteção à 

criança e o adolescente. 

As visitas domiciliares também ocorreram com maior frequência, visto as condições de 

agravamento da pandemia e a necessidade de realizar o acompanhamento periódico de 

alguns usuários e suas famílias. 

No campo multidisciplinar, visto a continuidade dos atendimentos pedagógicos de caráter 

remoto, a equipe técnica junto aos educadores reuniram-se com a finalidade de elaborar as 

atividades/intervenções conseguintes, bem como a realização de uma avaliação das 

atividades realizadas durante todo o ano de 2020, vislumbrando a construção de ideias de 

forma coletiva. 

As psicólogas e a coordenadora pedagógica da entidade organizaram o cronograma de 

atividades internas, pautadas em datas expressivas, como ilustração o Dia Internacional da 

Mulher, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Nesse período também foi identificado as necessidades dos temas a serem 

abordados para a elaboração da programação prévia da Semana Pedagógica, bem como o 

contato com os convidados para compor a formação. 

Durante o ano de 2020, foi realizado o acolhimento dos colaboradores que buscaram por 

atendimento psicológico. Assim como proporcionar a mediação frente a situações 

específicas no ambiente institucional. 



 

 

Sabe-se que o ano de 2020, surpreendeu a todos com o contexto pandêmico, que de forma 

compulsória nos apresentou condições as quais fomos conduzidos a nos adaptar e a 

construir a dinâmica do desenvolvimento de um novo modo de realizar as atividades na 

entidade. Deste modo, os educadores sociais, desde a suspensão dos atendimentos 

presenciais no SCFV, buscaram efetivar as propostas da Entidade,  através de atividades 

direcionadas ao contexto intrafamiliar, buscando promover a aproximação e o fortalecimento 

dos vínculos familiares. Todos os processos lúdicos pedagógicos foram planejados, 

discutidos e construídos no coletivo, promovendo assim espaços de discussões entre a 

equipe de educadores sociais, contribuindo para o aprimoramento em relação aos objetivos 

e aos eixos das atividades realizadas.  

As atividades ofertadas aos usuários do SCFV, buscaram garantir acesso a informações e 

orientações no que diz respeito aos direitos sociais e civis, a autonomia, o protagonismo, a 

proteção, inclusão social, além da aquisição de novos conhecimentos.  

Com o SCFV suspensos, os educadores sociais desenvolveram vários trabalhos internos, 

entre eles pode-se citar: organização de suas salas, confecção de vasos reutilizáveis para 

decoração da entidade, organização e limpeza dos jardins e parque infantil, cultivo de 

plantas e suculentas que foram doadas por agricultores. Restauração de imagens santas e 

confecção de artesanato. 

Pensando no impacto que o isolamento social e a pandemia do coronavirus está causando 

nas famílias e principalmente nas crianças e nos adolescentes, que estão com as aulas 

escolares e atividades do SCFV suspensos, no mês de junho de 2020, além das atividades 

já citadas, os educadores sociais desenvolveram o Projeto “Transformando Reciclagem 

em Saudade e Gratidão”. O projeto tem como objetivo ajudar os usuários que frequentam 

o SCFV da entidade à amenizar os efeitos desse período de isolamento social, com 

sugestões de brincadeiras que possam ser trabalhadas no seio familiar, visando o 

fortalecimento de seus vínculos.  Em um primeiro momento o projeto foi desenvolvido com 

os usuários que estão passando por situações de vulnerabilidade social. 

Na pratica, o projeto se deu por meio da elaboração de caixas que foram montadas e 

decoradas pelos educadores da entidade, com jogos e brinquedos pedagógicos oriundos 

de materiais recicláveis, bem como receitas elaboradas pela nutricionista da associação. 



 

 

Itens inclusos na caixa: 

 Jogos pedagógicos; 

 Brinquedos pedagógicos; 

 Rotina diária divertida; 

 Cartilha com cuidados e prevenção; 

 Frutas e verduras;  

 Pipoca, Canjica, doces;  

 Bolo de Fubá. 

O foco das atividades lúdicas e pedagógicas propostas orientaram-se em trabalhar com 

temas relacionados ao cuidado, a saudade e a gratidão, demostrando que a Rainha da Paz 

está pensando em cada um deles, e criando formas, dentro das possiblidades, para chegar 

até eles. 

Com o início da primavera e pensando em comemorar tal período, os educadores sociais 

elaboraram o Desafio da Primavera, que teve como objetivo propor a confecção de uma 

árvore com elementos da natureza (folhas, areia, galhos etc.) e contando com uma 

premiação para as três melhores obras de artes com elementos naturais. 

Dessa forma, os educadores gravaram vídeos falando sobre a primavera, suas 

características e beleza, recitando poemas de autoria própria. Também gravaram vídeos 

explicativos de como realizariam o desenho da arvore. Todos os vídeos foram postados no 

canal do youtube (http://www.youtube.com/c/RainhadaPazCianorte) da Rainha da Paz, e 

enviados para os pais ou responsáveis via aplicativo Whatsapp e redes sociais. Neste 

mesmo mês a em comemoração ao “DIA DA ÁRVORE”, os colaboradores realizaram o 

plantio e distribuíram mudas de árvores para os usuários que frequentam o SCFV. A ação 

foi planejada como uma maneira de conscientizar a comunidade sobre a preservação da 

natureza.   

No mês de outubro é comemorado o dia das crianças, data muito importante para a 

entidade, que tradicionalmente celebra com as crianças e adolescentes, através de 

brincadeiras, danças, músicas, lanches e diversão. Porém, como o ano foi atípico, em que 

as crianças não puderam festejar de forma habitual, os educadores sociais elaboraram Kits 

contendo brinquedos, doces, sorvetes, refrigerantes e salgadinhos. Assim todas as crianças 

http://www.youtube.com/c/RainhadaPazCianorte


 

 

cadastradas na entidade, bem como seus irmãos foram contemplados com o kit, que além 

dos mimos, envolveu muito carinho, atenção, saudade e alegria. Durante o mês de outubro 

foram distribuídos 700 kits do dia das crianças. 

Com o aumento dos casos de COVID-19, foram intensificadas as orientações aos 

colaboradores sobre os cuidados redobrados na pandemia, instruindo-os sobre o protocolo 

no atendimento interno e externo. As orientações ocorrem de maneira periódica, no início 

de cada mês. 

Alguns educadores envolvidos com as atividades voltados ao meio ambiente, ficaram 

responsáveis pela manutenção da horta durante o tempo em que os usuários estiverem 

afastados. Foram elaborados pelos educados kits com verduras e legumes (alface, rúcula, 

couve, tomate, almeirão, cebolinha e salsinha) da própria horta para entregar as famílias 

atendidas pela entidade. 

Como continuidade das atividades remotas, foi elaborado o Correio Elegante Digital, com o 

tema AMIZADE. A proposta era resgatar o vínculo entre os usuários do SCFV e seus 

amigos. Assim, os educadores, respeitando os protocolos sanitários, comunicaram-se com 

os usuários, propondo o envio de uma carta ou mensagem para um amigo. Após o 

recebimento das mensagens, a equipe técnica e os educadores realizaram a entrega ao 

destinatário. Salienta-se que a intervenção foi bastante profícua, tendo alta adesão e 

participação por parte dos usuários. 

Em homenagem ao dia da “Consciência Negra”, os educadores prepararam uma dança com 

a música Perola Negra, o vídeo foi postado no canal da entidade, visando o combate ao 

estigma e ao preconceito étnico-racial.  Ainda sobre o tema, no distrito de Vidigal, foi 

realizada uma marcha com o lema “Consciência e Respeito (Somos Iguais)”, que são as 

respostas contra o preconceito. O Respeito não tem cor, tem consciência, é uma data de 

celebrarmos que somos iguais. Assim os usuários e os educadores sociais se mobilizaram 

saindo pelas ruas com o Projeto Voz do Batuque, “Somos Iguais “. 

No mês de natal, além da confecção da decoração interna e externa através de materiais 

recicláveis, foi realizada uma peça teatral temática, a equipe técnica da entidade distribuiu 

presentes e kits de doces para os usuários de 07 a 10 anos de idade. Durante o mês de 

dezembro foram distribuídos 295 kits de doces e 116 brinquedos. 



 

 

A Rainha da Paz iniciou o ano de 2020, com a meta de executar os objetivos propostos em 

seu plano de trabalho, porém em virtude da situação oportunizada pela pandemia do 

COVID-19 e as determinações do Decreto Municipal de Cianorte (Decreto nº 44, de 19 de 

março de 2020), a entidade suspendeu as atividades coletivas desenvolvidas com as 

crianças e adolescentes através dos grupos de SCFV, desde o dia 18 de março de 2020. 

Em ação com o objetivo de contribuir e colaborar para o combate do novo vírus foram 

confeccionadas mascaras de tecido e mascaras descartáveis, para serem doadas para os 

usuários do SCFV e suas famílias. Posteriormente a associação buscou captar junto a 

pessoas físicas e jurídicas estes itens para complementar o trabalho que estava sendo 

realizado.  

Ainda relacionado a captação de recursos a entidade modificou sua forma de realizar as 

promoções necessárias para custeio e manutenções prediais. Nesse novo molde de 

promoções foram realizadas a Feijoada, a Coxinha e o Almoço Mineiro. Todos os eventos 

acontecerão no modo drive-thru e todos os envolvidos na preparação e entrega fizeram o a 

utilização dos EPIs.  Ainda entendendo as necessidades, à associação organizou-se para 

arrecadar alimentos, roupas e brinquedos e doces para atender os usuários e famílias. 

No mês de julho a entidade recebeu doação de roupas e sapatos usados do Programa Mesa 

Brasil, do municipio de Campo Mourão. Todos os itens arrecados, foram selecionados, 

separados e organizados de acordo com suas caracteristicas (cama, mesa, banho, calçados 

e roupas em geral).  Para a distruição, foi realizado o contato telefônico com os famíliares e 

marcado hora para atendimento com o objetivo de evitar aglomeração. Todos que vieram 

buscar as doações tiveram a temperatura aferida, mãos higienizadas e orientados a quanto 

a utilização correta das mascaras.  Pessoas da comunidade que necessitavam das doações 

também foram atendidas, conforme procura.  

Em comemoração ao dia dos avós, que ocorre no dia 26 de julho, em um ato de 

solidaredade, carinho e atenção, as educadoras da Rainha da Paz produziram um painel e 

lembrancinhas reciclaveis para as idosas do Recanto dos velhinhos de Cianorte. 

Foi realizados a Homenagem ao aniversário de nossa querida e eterna fundadora Irmã 

Benigna Nazari, a Rainha da Paz produziu um vídeo com todos os colaboradores 



 

 

homenageando com uma linda canção (O chamado – Leandro Borges) a ela que será 

sempre eterna em nossos corações.  

Com a intenção de divulgar e incentivar ações que minimizem os efeitos negativos da 

pandemia na comunidade, a RPC lançou o Projeto RPC Game: é hora de virar o jogo! 

Que premiou o estudante,  e o professor ou representante da comunidade que buscou fazer 

a diferença nesse momento tão difícil. Os interessados se inscreveram em um site 

especifico. Desta forma a Rainha da Paz de Cianorte e do Distrito de Vidigal inscreveram 

seus projetos “Olhar para o Próximo” e “Ligando gerações”. 

O projeto “Olhar para o Próximo” teve como objetivo visitar as pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, que se encontravam acolhidas no CAPER (projeto mantido pela 

comunidade sou vivo), o projeto foi realizado por três usuários do SCFV da entidade, 

juntamente com educadores sociais, os mesmos puderam ter um contato de atenção as 

necessidades do próximo. Os adolescentes confeccionaram kits de higiene pessoal e um 

café da tarde, além de levarem atividades diferenciadas como jogos e música para os que 

ali se encontravam. O Projeto Ligando gerações da extensão de Vidigal foi selecionado 

para a fase final, o mesmo buscou desenvolver uma proposta Inter geracional, na tentativa 

de amenizar a situação vivenciada no tempo da pandemia, uma vez que os idosos sempre 

foram acompanhados semanalmente no projeto “Melhor Idade”, com atividades físicas e 

reuniões, e com a interrupção dos serviços prestados os mesmos tiveram que isolar-se 

totalmente, o que acarretou sentimentos de solidão, tristeza, ansiedade. Junto a este fato, 

encontram-se os adolescentes do distrito que participam do SCFV da Rainha da Paz, que 

tiveram suas oficinas interrompidas durante a pandemia e também por estarem em 

isolamento social, afastados de atividades prazerosas, do encontro com amigos, de suas 

atividades físicas, desenvolvendo segundo percepções preliminares os sentimentos de 

menos valia, ansiedade, tristeza, irritabilidade, medo, preocupação, entre outros 

sentimentos. Desta forma os educadores sociais da entidade, juntamente com três 

adolescentes levaram carinho e alegria a pessoa idosa, em forma de serenata, mensagem 

de amor e confecção de mimos para serem entregues aos idosos. Destacamos que o 

Projeto “Ligando Gerações” da Rainha da Paz venceu em primeiro lugar o RPC Game. 



 

 

Ao longo do mês de outubro, palestras de formação foram realizadas semanalmente sobre 

o mês missionário com os colaboradores da Rainha da Paz. O Objetivo foi compreender e 

comparar como o trabalho assistencial ocorre em outros países e culturas.  

 Missões realizadas em Ruanda – África, com a Irmã Maria Aparecida Manso,  

 Missões realizadas na Angola – África, com a Irmã Ileuza Luiza da Silva,  

 Missões realizadas na França, com a Irmã Maria Terezinha Alves Dias, 

 Missões realizadas no Brasil, com a Irmã Maria Ivone Klein. 

Além dos trabalhos acima desenvolvidos, contamos com um momento muito especial no 

mês de outubro. Primeiro contato no CAPER foi para levar as crianças para aplicar um 

projeto, chegando no local nos deparamos com um idoso de 76 anos morador da instituição, 

o mesmo ficou sem lar devido ao descaso dos familiares. No momento de troca de 

experiências o idoso comentou que nunca teve uma festa de aniversário e muito menos um 

presente, que nossa visita foi como um presente de Deus para ele, sensibilizados com o 

relato do idoso, a equipe decidiu realizar uma festa surpresa para o mesmo. Como 

combinado, foi preparado salgadinhos, doces, bolo e decoração e até um passeio de 

limusine para garantir um momento especial e inesquecível, e acreditamos que de maneira 

especial, marcamos a vida do senhor que recebeu muito carinho, atenção e dedicação da 

entidade e seus colaboradores. 

A entidade realizou em novembro uma Live com o tema Mutirão pela Vida – por Terra, 

Teto e Trabalho, com o objetivo de criar um momento de envolvimento entre o ciclo de 

atividades relativos a 6ª Semana Social Brasileira e a vivencia da fé no dia a dia, na 

promoção dos cidadãos em estado de sofrimento, em ações políticas para a transformação 

social, na defesa dos direitos humanos e na preservação do nosso ecossistema. A meta foi 

criar um espaço com abertura para todos os cidadãos de boa vontade. O momento foi 

oportuno para cultivar de maneira comunitária a espiritualidade através do debate do tema 

e eixos, apoiados na ideia de utilizar o símbolo, o Girassol, que nos remete a felicidade, 

trazendo em suas cores a marca da vitalidade, do calor do sol e de sua energia que nasce 

para todos. aproveitou-se o momento para refletir de maneira positiva em razão das 

transformações estruturais necessárias para uma sociedade realmente justa para todos.   



 

 

No ano de 2019 a Rainha da Paz de Vidigal realizou o Curso de Auxiliar de Serviços de 

Panificação – Caminhos da profissão na modalidade Qualificação Profissional, ministrado 

pelo SENAI – Cianorte com duração de 160 horas, com uma turma de 20 adolescentes 

cadastrados na entidade. 

No ano de 2019/2020, à associação realizou um curso de auxiliar de panificação em parceria 

com o SENAI e a COCAMAR, porém não foi possível a execução da formatura da turma, 

que aconteceria em março de 2020, devido a pandemia. Sendo assim, a formatura foi 

realizada em novembro de 2020, apenas com os adolescentes, o professor do curso, 

membros da entidade e equipe do SENAI. 

 

12.  METODOLOGIA DE TRABALHO (como a Entidade fomentou, 

incentivou e qualificou a participação dos usuários) 

De janeiro a março de 2020, as atividades foram realizadas por meio de oficinas presenciais. 

A partir do decreto que determinou a paralização das atividades presenciais do SCFV, os 

serviços foram ofertados de maneira remota, mas mantiveram o caráter de formar o usuário 

para a prática da cidadania, respeitando sua individualidade e desenvolvendo seu 

protagonismo de maneira autônoma. Os trabalhos realizados foram por meio de 

Teletrabalho, mídias sociais, acompanhamento domiciliar e atendimentos pontuais. Todas 

as ações executadas ocorreram de forma lúdica, cultural e oportunizando o acesso as 

informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do 

protagonismo dos usuários.  

A equipe empenhou-se na promoção dos usuários e juntos efetivaram os conteúdos das 

oficinas, respeitando as exigências e readequando-se diante de novas formas e 

necessidades de trabalho. Sempre priorizando a colaboração e participações dos técnicos, 

educadores sociais e usuários, para que todos o trabalho acontecesse de forma 

democrática.  

A equipe técnica, junto com a equipe de educadores monitoraram as atividades propostas, 

avaliando a execução e resposta dos usuários. Também diante de dúvidas ou necessidades, 

todos os usuários foram orientados.  

 

 



 

 

     14. GRATUIDADES: 

Não é cobrado nenhum valor ou taxas pelos serviços ofertados aos usuários. 

 

     15. PARCERIAS:  

 Termo de Colaboração e fomento; 

 Igrejas e Paróquias Católicas; 

 Sociedade Civil. 

 

 

Cianorte, 29 de março de 2021. 

 

 

 

      Gabriel Estevo Faria                       Mauro Gomes de Moraes 
          Administrador                                                             Presidente 
 


