ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS
FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889

III- Descrição do Projeto
1) Título do Projeto: Mobiliário
2) Prazo de Execução: 180 dias
3) Justificativa: Adaptação as dependências do Serviço de Acolhimento
A Associação Casa da Criança de Santos tem 126 anos de existência e está localizada
no bairro do Macuco em Santos-SP onde oferece à população o serviço de
Acolhimento Institucional para 20 crianças/adolescentes e também o serviço de
Educação Infantil “Creche 13 de Maio”.
O trabalho no serviço de acolhimento se baseia em princípios éticos, políticos e
metodológicos de acordo com as Normas Técnicas para Trabalho em Abrigo, as
diretrizes do ECA, do SUAS, e outras legislações que normatizam este seguimento.
As crianças estão no abrigo por motivos diversos: violência doméstica, evasão escolar,
negligência por parte dos responsáveis, abandono, convivência com o uso de álcool e
drogas e etc. As crianças que são afastadas de seus lares sofrem uma transformação
enorme em suas vidas, mudam de residência, começam a morar com pessoas
desconhecidas, perdem suas referências, sua rotina diária, permanecem com a
estrutura emocional extremamente abalada.
Este projeto visa solicitar equipamentos permanentes para serem instalados em nosso
Acolhimento Institucional sendo eles: guarda-roupas, rack, sofás, televisores,
computadores, microondas, geladeira e freezer.
O nosso Acolhimento possui quartos para cada grupo de irmãos, sendo nove quartos e
um berçário, que varia de três a seis pessoas por quarto, no intuito de fortalecer os
vínculos familiares. Entretanto, há necessidade de renovar os dez guarda-roupas, visto
as condições dos já existentes serem muito precárias. Estão sem portas (cobertos com
panos) e o espaço é insuficiente para guardar os pertences pessoais de todas as
crianças que ficam no mesmo quarto o que não proporciona a manutenção da
organização dos ambientes e a privacidade dos mesmos.
A sala também contém móveis antigos, sofás desgastados que não comporta grande
número de crianças e não traz conforto algum, todos já estão sem estofado gerando até
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mesmo risco, pois as madeiras estão em contato direto com o tecido. Existe apenas
uma televisão antiga sem controle remoto, o que tem gerado conflito entre os
acolhidos, pois a programação não atende a todas as faixas etárias. Para renovar a sala
de televisão será necessário um novo rack, duas TVs novas, dois sofás de três lugares
e dois sofás de dois lugares.
Em nossa cozinha não há micro-ondas, o que se faz necessário pela facilidade que
oferece à rotina e a preparação de pratos rápidos e pode ser manuseado pelos
adolescentes com a supervisão das educadoras. Possuímos uma geladeira e um freezer
de modelos muito ultrapassados, não conserva os alimentos de forma adequada,
ocasiona muitos vazamentos de água e congelamento e também um maior gasto de
energia elétrica. É necessário a aquisição de um micro-ondas, uma geladeira e um
freezer novo.
O Acolhimento não possui computadores para uso das crianças e adolescentes.
Principalmente para os adolescentes que estão em idade escolar mais avançada, onde
os professores solicitam pesquisas e trabalhos que precisam do uso do computador,
fazendo com que estes estejam à margem do acesso à tecnologia e a informação.
Visando a inserção das crianças e adolescentes, que já viveram diversas privações
desejamos contribuir com o desenvolvimento e com a capacitação através de três
computadores para uso dos mesmos.
Nosso papel enquanto Instituição é oferecer proteção e qualidade de vida, amenizando
o sofrimento e transformando o Acolhimento em um local de fato acolhedor, de
proteção e desenvolvimento que possa ir de encontro com suas necessidades ao longo
do acolhimento. As crianças/ adolescentes merecem um local com boa estrutura e
materiais em boas condições de uso.

IV- Objetivos
1) Objetivo Geral: Aquisição de equipamentos permanentes para uso das crianças e
adolescentes que residem no Serviço de Acolhimento “Treze de Maio”
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2) Objetivos Específicos: A aquisição dos equipamentos proporcionará às crianças
e adolescentes maior organização de seus pertences pessoais e agilizará de um
modo geral as atividades cotidianas dos mesmos.
3)
V- Operacionalização:
Acolhimento para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes que
residem nesta Instituição sendo eles: guarda-roupas, Rack, Microondas, Televisão,
computador para uso das crianças/adolescentes que residem atualmente na Instituição
visto às condições precárias que se encontram os móveis, a falta de eletrodomésticos, o
não acesso a tecnologia e a informação principalmente para os adolescentes que estão a
margem desse acesso, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento
escolar e profissional dos mesmos.

VI- Fases de Execução
- Recebimento do recurso;
- Aquisição dos equipamentos;
- Instalação dos equipamentos nos locais pré-definidos;
- Prestação de contas dos recursos recebidos.

VII- Recursos Físicos

I.

Plano de aplicação dos recursos financeiros recebidos do convênio

Quantidade

Equipamento a ser adquirido

10

Guarda-roupas

2

Sofás

3 lugares

2

Sofá

2 lugares

2

Televisores

4

Microondas
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1

Geladeira

2

Computadores

1

Freezer Vertical

1

Rack
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