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    RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

2017 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1- SODIPROM – Centro de Formação de aprendizes de Diadema. 

Endereço: Rua Oriente Monti, 131 – Centro – Diadema/SP – CEP: 09910-250. 

Telefone: (11) 4056-6618 

www.sodiprom.com.br 

Nº de Inscrição no CMAS: nº 11 

Nº de registro no CMDCA: nº 9 

CEBAS: processo nº 71010001897/2009-64 

 

1.2- Responsável pela Instituição: 

Celso Paula de Souza – Presidente – mandato de 2016 a 2018 

Email: presidente@sodiprom.com.br 

Telefone: (11) 4056-6618 

 

2- OBJETIVOS 

Geral: 

 Oferecer proteção social aos adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio do 

desenvolvimento de suas competências, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia e 

inserção social, estimulando a participação na vida pública da comunidade. 

Específicos: 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

 Estimular a participação na vida pública do território e o desenvolvimento de competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver 

conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas;  

 Contribuir para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;  

 Complementar e fortalecer a função protetiva da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de 

adolescentes e jovens, bem como no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.  

 

 

 

3- FINALIDADE ESTATUTÁRIA  

http://www.sodiprom.com.br/
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A SODIPROM é uma Associação sem fins econômicos, fundada em dezenove de novembro de 

mil novecentos e setenta, sede e foro nesta Cidade e Comarca de Diadema – Estado de São Paulo 

– na Rua Oriente Monti, cento e trinta e um – Centro – Diadema, formada por seus associados, 

com personalidade jurídica distinta de seus membros, tem por finalidade a proteção social básica, 

com objetivo de prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, destinados a adolescentes e jovens com 

idade compreendida entre quatorze a vinte e quatro anos, através de serviços sócio profissional e 

inclusão no mercado de trabalho, regendo-se pelo presente Estatuto, Regimento Interno e 

legislação específica vigente, que modificam o Estatuto anterior com prazo de duração 

indeterminado. 

 

4- ORIGEM DOS RECURSOS  

Os Serviços e Programas desenvolvidos são mantidos por recursos provenientes da taxa 

administrativa paga pelas empresas parceiras para o Programa de Aprendizagem. A partir de 

março de 2015, a Instituição firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Diadema para o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 

 

5- INFRAESTRUTURA 

 

 

Quantidade MATERIAIS – IMOVEIS 

01 Auditório para palestras e Reuniões 

08 Salas de atividades  

01 Recepção 

01 Refeitório 

01 Sala dos Educadores Sociais 

01 Secretaria / Administração 

01 Cozinha 

01 Consultório Odontológico 
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01 Sala da Psicológica 

02 Salas Serviço Social 

01 Sala da Coordenação 

05 Banheiros 

01 Lavanderia 

01 Arquivo Morto 

Quantidade MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGOGICO 

10 Notebooks 

11 Data Show 

01 Retroprojetores 

05 Lousas 

Quantidade RECURSO MATERIAL PERMANENTE 

11 Mesas de escritório 

160 Carteiras universitárias 

60 Cadeiras de escritório 

300 Cadeiras plásticas 

84 Computadores: sendo 53 da sala de informática 

01 Scanner de mesa 

04 Impressoras 

01 Fax 

20 Cesto de lixo 

02 Poltrona de courinho 

01 Maquinas escrever manual 

38 Calculadora: sendo 32 para sala de aula 

04 Arquivo de aço com 4 gavetas 

12 Ventiladores 

03 Espelhos 

02 Bebedouro 

03 Filtros de água 

01 Geladeira Industrial 

01 Geladeira 
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02 Freezer 

01 Fogão Industrial 

04 Porta bandeiras 

04 Bandeiras: Nacional, Diadema, São Paulo e SODIPROM 

01 Kombi – doação Projeto Pro Vida 

 

6- SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

6.1 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 15 A 17 

ANOS 

 

- Atividades Desenvolvidas 

 

1- Encontros do Saber: Em 2017 a oficina do saber adotou um novo sistema de oficina através de 

temas com datas sazonais, a oficina do saber realizou 242 encontros entre o período da manhã e 

tarde, nas regiões Centro-Oeste e Sul de Diadema. As atividades tiveram como objetivo 

proporcionar aos adolescentes o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 

cidadania, possibilitando também o desenvolvimento do conhecimento sobre o mundo do 

trabalho, o primeiro emprego, técnicas administrativas onde eles puderam trocar experiências e 

refletir sobre o futuro profissional, autoestima e fortalecimento de vínculos familiares e a 

sociedade e relacionamentos interpessoal, através de dinâmicas e roda de conversa, e vídeos que 

auxiliaram nas oficinas que foram abordados os temas diariamente e a cada mês foi discutido um 

tema especifico e um evento relacionado: 

Janeiro 2017 - Projeto Férias Janeiro de 2017; 

 

Fevereiro 2017 –  

Desfile de Roupas Típicas Regionais Brasileiras com premiação; 

 

Março 2017 –  

Dia da Mulher; 
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Abril 2017 –  

Semana Cultural / Dia Nacional do Livro e o Dia do Indio; 

 

Maio 2017 – 

 História do Trabalho, e realização do ciclo de palestras com profissionais de diversas áreas como 

Bombeiro Civil, Assistente Social, Coordenadora pedagógica. Empreendedor, Psicóloga que 

aplicou o teste QUATI, Biomédica, professor de Matemática, operador de telemarketing e Guarda 

Civil Municipal. 

- Projeto Rumo realizado o ciclo de palestras realizado pela Rotary Club e a Sodiprom Camp 

Diadema com a apresentação de diversos profissionais de diversas áreas com o objetivo principal 

de inserir o adolescente no mercado de trabalho, através de uma escolha profissional adequada 

entre eles estavam presentes o Gerente de MKT Paulo Aquino, Vendas Sergio Bogaert, GCM 

Inspetor Antonio Ricardo Fernandes da Silva, Eng° Elétrico Carlos Eduardo Covolo, 

Fisioterapeuta Prof° Daniel Alan Costa, Engº de Produção Prof° Renato Henrique e o Advogado 

Wanderlei.   

 

Junho 2017 –  

Dinâmicas diversas de autoestima, participação da Festa Junina no CEU das ARTES em parceria 

com a Secretaria de Cultura de Diadema, com a dança da quadrilha  e preparativos para a Festa 

Julina. 

 

Julho 2017 – 

 Festa Julina – Arraial da Sodi com barracas de comidas típicas e brincadeiras, apresentação da 

dança Quadrilha de São João e participação de pais e responsáveis. Projeto Férias Julho 2017 com 

a visita ao Parque Ibirapuera e o MAM – Museu de Arte Moderna e o Dia da Beleza em parceria 

com profissionais da beleza. 

 

Agosto 2017 – 

 Tema Família, através de roda de conversa, depoimentos dos adolescentes e criação de textos.  
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Setembro 2017 –  

Desfile Cultural em parceria com a Secretaria da Cultura de Diadema no Desfile Cívico 07 de 

Setembro. Mostra de Talentos realizamos um encontro Inter geracional para apresentação dos 

talentos diversos que cada adolescente pode desenvolver. 

Projeto Rumo – programa de orientação e informação profissional com palestras de diversos 

profissionais renomados para auxiliar a escolha profissional de cada adolescente. Administradora 

Kelly Petrolli e gestão de Talentos, empresa Atitude, inspetor Chefe GCM Fernandes, 

Profissional de TI Fernando Maquiaveli, Estudante de Engenharia Jorge Silva, Advogado 

Jeferson Albertino Tampelli, Psicologo Luiz Neto, Dentista Mario Sérgio Francisco. 

 

Outubro 2017 – 

 Dia nacional da MPB os adolescentes do SCFV, foram convidados para prestigiar as 12 horas de 

música popular brasileira promovida pela Secretaria de Cultura e Casa da Musica, que realizou 

apresentações musicais com os alunos dos projetos culturais, entre eles dança, teatro, hip hop, 

Banda Jazz Sinfônica, 18 bateristas com 18 bateristas e percussionistas tocando a música  do Tim 

Maia Do Leme ao Pontal, Coral, grafite entre outros. Com links ao vivo com o jornal SP TV da 

rede Globo de televisão. 

 

Novembro 2017 – 

 Espetáculo Conviver – Os desafios da Juventude Contemporânea no Teatro Clara Nunes em duas 

sessões, com apresentações multi-artisiticas, apresentadas pelos adolescentes do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vinculo. Visita ao Centro Cultural Banco do Brasil.  

 

Dezembro 2017 –  

Lançamento Oficial do DVD – Espetáculo Conviver e os Desafios da Juventude Contemporânea 

com a presença do prefeito Lauro Michels e a Secretaria Caroline Rocha – Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania. Passeio ao Parque Aquático – Magic City em Suzano. 
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Oficina Encontros do Saber / SCFV Regiões Sul e Centro-Oeste 

 

2- Oficina de Artes: Em 2017 a oficina de artes, realizou 416 encontros, sendo na Região Sul e 

Região Centro Oeste entre o período da manhã e tarde. As oficinas foram baseadas no 

desenvolvimento do conceito de arte educação que propõe a sensibilização e conscientização face 

as principais premissas que norteiam o SCFV (adolescente, família, comunidade e promoção). 

Através de diversas linguagens artísticas os adolescentes foram levados a desenvolver a  

criatividade, expressividade e protagonismo através da expansão do corpo, mente e trabalho 

coletivo. Segue as principais atividades desenvolvidas:   

 

Janeiro 2017 –  

Projeto Férias com oficinas de dança, teatro e desenho. 

 

Fevereiro 2017- 

 Confecção de fantasias carnavalescas baseando em todas as regiões culturais do Brasil. 

 

Março 2017- 

 Elaboração de porta retrato com calendário em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.  

 

Abril 2017- 

 Roda de Leitura de Poemas e Poesias Brasileiras 
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Maio 2017- 

 Apresentação de Esquetes Teatrais de renomados roteiristas brasileiros no Anfiteatro do CEU 

DAS ARTES contando com a presença de familiares e comunidade local.  

 

Junho/2017- 

 Passeio Cultural para prestigiarem a um espetáculo profissional da São Paulo Cia de Dança no 

Teatro Sérgio Cardoso na Bela Vista/São Paulo. 

 

Julho/2017- 

 Realização do Arraial da Sodi em comemoração a temporada de festas juninas contando com 

quadrilhas juninas, jogos juninos, barracas com comidas e bebidas típicas com a participação da 

família e comunidade local.  

 

Agosto/2017- 

 Jogos teatrais sobre vínculos familiares. 

 

Setembro/2017- 

 Desfile cultural urbano no feriado de 07 de setembro com participação de uma ala coreografada 

junto a secretaria municipal de cultura. 

 

Outubro/2017- 

 Intensivo de ensaios e ensaios geral para estreia do Espetáculo Conviver – Os desafios da 

Juventude Contemporânea.  

 

Novembro/2017- 

 Estreia do Espetáculo Conviver no Teatro Clara Nunes no dia 04 de novembro de 2017 com a 

presença de familiares, instituições sociais e comunidade local. Entrada Gratuita! Visita Cultural 

do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) para participarem de uma exposição interativa da 
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artista Amélia Toledo face as questões de negritude brasileira. Roda de Conversa sobre 

Consciência Negra. 

 

Dezembro/2017- 

 Passeio ao Parque Magic City para lazer, descontração e encerramento das atividades do ano.  

 

As oficinas de artes propiciaram a resignação da arte como instrumento de autoconsciência critica 

sociocultural, trabalho em equipe e socialização. Ao final do período, foi possível perceber uma 

melhoria na maioria dos atendidos como autoestima, confiança, motivação para produção, 

potencial criativo e dinamismo. Isso reforça a importância do papel da arte e cultura como um 

relevante instrumento de transformação social.  

 

    

Oficina de Artes / SCFV – Região Sul                  Oficina de Artes / SCFV – Região Centro-Oeste             

    

 

 

4- Oficina Digital: Em 2017 a oficina digital realizou 186 encontros, entre o período da manhã e 

tarde, nas regiões Centro-Oeste e Sul de Diadema. O oficineiro trabalhou atividades de produção 

de texto, desenvolvendo as habilidades e competências de cada usuário no contato com os meios 

tecnológicos e também nas questões de comunicação escrita, além de realizar atividades voltadas 

a programas e utilidades da informática como: Word (Marcadores, Tabela, Tabulação, Alto 
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correção, Mala direta Word), Excel (Função Soma, Média, Máximo, Mínimo, SE) Power Point 

(elaboração de slides), e Movie Maker elaboração de retrospectiva.  

Em outros momentos o oficineiro demonstrou aos adolescentes como um computador é 

montando, começando pela identificação de cada Hardware que compõe uma máquina, passando 

pela montagem e desmontagem de computadores para fazer manutenção das peças como: HD 

Memoria RAM, Fonte de energia, Processador e limpeza de alguns componentes. 

 

       

Oficina Digital / SCFV – Região Sul                Oficina Digital / SCFV – Região Centro-Oeste 

 

 

3- Oficina de Esporte e Lazer: Em 2017, foram realizados 270 encontros, entre o período da 

manhã e tarde, nas regiões Centro-Oeste e Sul de Diadema. Durante esses encontros, o oficineiro 

realizou atividades esportivas e recreativas como: tênis de mesa, queimada, exercícios de 

alongamento/relaxamento, jogo de voleibol, jogos de tabuleiro, atletismo, tênis, rúgbi, rouba 

bandeira, basquetebol, futebol, handebol, tênis de mesa, badminton, futsal, pega-pega, mãe da 

rua, pula corda, entre outros, sempre mantendo o foco central das atividades de forma a assegurar 

espaços de referência e convívio grupal, comunitário e social. 
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Oficina de Esportes / SCFV Região Sul             Oficina de Esportes / SCFV Centro-Oeste 

 

 

              

Inscrições: 

Foram realizadas 86 inscrições adolescentes de 15 a 17 anos nas atividades do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, entre janeiro e dezembro de 2017. 

 

Desligamentos: 

Com relação à desvinculação do usuário do Serviço, identificamos o total de 76 adolescentes que 

cancelaram a vaga entre os meses de janeiro a dezembro de 2017, conforme o gráfico a seguir:  
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Gráfico 1 Desligamentos/Mês 
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Dos motivos de desvinculação do usuário, foram identificados 6 itens:  

 
1) falta de interesse do adolescente – 18 Região Centro e 36 Região Sul;  

2) Mudança de Munícipio – 03;  

3) Por opção dos Pais/Responsáveis – 02;  

4) Desistência – 54;  

5) Por não se adequar aos critérios da Instituição – 03;  

6) Encaminhado para Formação Básica para o Mundo do Trabalho - 20. 
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Gráfico 2 Desvinculação/motivos 
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07-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A FAMÍLIA, COMUNIDADE E EQUIPE DE 

TRABALHO: 

 

 

 Encontro de Gerações:  

 

Em 2017 aconteceram 04 encontros de gerações. As atividades tiveram como objetivo 

complementar e fortalecer a função protetiva da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento dos adolescentes, bem como no fortalecimento dos vínculos familiares.  

Em um dos encontros a técnica fez uma breve explanação sobre a Politica de Assistência Social e na 

sequencia foi discutido os impactos e mudanças vividas pelos adolescentes no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

As atividades contaram com momentos de reflexão em grupo, dinâmicas, palestras e também 

festas temáticas (Festa Junina CEU das Artes e Festa Julina Sodiprom, Mostra de Talentos, 

Espetáculo Conviver Desafios da Juventude Contemporânea no Teatro Clara Nunes, Lançamento 

Oficial do DVD do Espetáculo Conviver – Anfiteatro do CEU das Artes) organizadas pelos 

próprios adolescentes com presença e participação das famílias. 

 

                                                                                  

    

Janeiro 2017 – SCFV - Projeto Férias                   Festa Julina – Araial da Sodi / SCFV 
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 SCFV – Parque Ibirapuera                                    SCFV - Participação no Desfile 7 de Setembro 

       

 SCFV Apresentação da Mostra de Talentos               SCFV – Magic City 
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Espetáculo Conviver os Desafios da Juventude Contemporânea – Teatro Clara Nunes Nov/17 – SCFV  

                                                                                       

 

 

 Atendimento Social:  

Foram realizados 230 atendimentos, entre inscrição, 76 cancelamentos de vagas, 75 orientações, 

acompanhamentos de casos específicos dos usuários e atendimentos coletivos.  

 

 Cooperação Técnica: 

A técnica de referência participou de 10 reuniões de cooperação técnica com CRAS e CREAS 

para acompanhamento da demanda, discussão dos casos e encaminhamentos. 

 

 

 Reuniões:  

19 reuniões internas: com equipe de trabalho, diretores da organização entre outras; 

 28 externas: reuniões de conselho: CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), CMDCA 

(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Secretaria da Assistência Social 

e Cidadania, reuniões com a Rede de Serviços, reuniões com o CREAS.  

Totalizando 47 reuniões. 

 

 

 

 Capacitações: 
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 03/04/2017 - Estratégias para a capacitação de Recursos para o Terceiro Setor - 3 horas de carga 

horária. (RECAD - PMD) 

 

 10/04/2017 - Seminário Estadual de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos 

de Crianças e Adolescentes. (Governo do Estado de São Paulo) 

 

 

 

8- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para monitorar e avaliar o trabalho realizado em 2017, foram realizadas reuniões mensais de equipe 

técnica que avaliou o desenvolvimento das atividades e teve a oportunidade de fazer ajustes quanto as 

atividades, horários e também no acompanhamento específico de cada adolescente. 

 

Conforme apresentado no Plano de Trabalho 2017, passamos a atender os adolescentes da Regiao SUL, no 

próprio território, pois antes eles precisavam se deslocar até a sede da Sodiprom que fica localizada na 

região central de Diadema. 

Essa mudança propiciou que os adolescentes participassem mais da vida no território e passassem a 

conhecer equipamentos que antes não tinham acesso como parques, centros culturais, bibliotecas, entre 

outros. Essas ações tiveram resultados positivos e incentivaram ainda mais a autonomia e participação na 

vida comunitária. 

As atividades aconteceram em parceria com a Secretária da Cultura e com a Secretária de Esporte e 

lazer, onde utilizamos o espaço: Céu das Artes – Centro de Artes e Esportes Unificados, localizado na 

Avenida Afonso Monteiro da Cruz nº 254, Jardim União- Diadema/SP. Todos os dias a equipe de 

trabalho foi transportada até o local supracitado, com transporte e motorista da organização. 

Outro ponto positivo foi o atendimento as famílias da região Sul. A técnica de referência passou a 

realizar os atendimentos no território, facilitando a locomoção das famílias, pois muitas vezes não 
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possuíam condições financeiras para arcar com custo de transporte até a sede da organização, além de 

possibilitar melhor acompanhamento no desenvolvimento e eficácia do trabalho. 

 A Instituição proporcionou ao público atendido uma refeição (lanche) ao dia, tanto na parte da 

manhã, quanto na parte da tarde, conforme previsto no Plano de trabalho. 

 

Na região Centro/Oeste, as atividades também foram realizadas conforme previsto, os encontros 

aconteceram de terça a sexta-feira, no período da tarde das 13h30 às 16h30.  

A Instituição proporcionou ao público atendido uma refeição ao dia (almoço) 

 

Para que as atividades fossem realizadas conforme foram propostas, realizamos ao logo do ano 

compras de materiais pedagógicos (jogos, bolas, raquetes, coletes para jogos, etc.), materiais de 

escritório como caneta, lápis de cor, lápis de escrever, tintas, papeis diversos (sulfite, cartolina, 

cartão, celofane, folhas de almaço, etc.). A aquisição do material foi de alta importância para que 

o trabalho fosse realizado com qualidade e precisão, percebemos que os adolescentes atendidos 

ficaram cada vez mais motivados a participar das atividades que eram propostas pois tinham 

materiais disponíveis, isso foi um grande diferencial para eles. Ao longo do ano, algumas 

atividades realizadas por eles (telas de pintura, poemas, desenhos, etc.) foram expostas pelas salas 

de atividades como forma de reconhecimento e incentivo a participação deles.  

 

No mês de junho, solicitamos por meio de oficio a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, 

autorização para utilizarmos parte do recurso recebido para realizarmos uma Festa Julina para os 

adolescentes e suas famílias. Essa atividade não constava no Plano de Trabalho, por esse motivo 

fizemos essa solicitação a parte e pontual. 

O pedido foi autorizado e realizamos a compra de itens específicos para a festa: pão para cachorro 

quente, doces típicos, refrigerantes, materiais para decoração, balões, prendas para as 

brincadeiras, entre outros.  

A participação esperada das famílias foi positiva e o envolvimento dos adolescentes na 

organização e realização da festa foi além do previsto, todos demonstraram compromisso e 

responsabilidade em suas atividades.   

 



 

     

18 

 

Para avaliarmos concretamente os objetivos e resultados esperados, realizamos no ano de 2017, 

algumas atividades escritas com os adolescentes, dessa forma pudemos verificar os acertos e 

erros, com intuito de modificar o que fosse preciso e continuar melhorando o que estava sendo 

assertivo. 

 

Em uma Pesquisa de Satisfação sobre as atividades, aplicada em Maio/2017, e respondidas por 61 

adolescentes, tivemos as seguintes questões e resultados: 
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No que diz respeito a avaliação do desenvolvimento dos adolescentes e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais, foram realizadas REDAÇÕES. 

As principais mudanças relatadas e destacadas nas redações após a participação no Serviço de 

Convivência foram:  

 PERDA DE TIMIDEZ; 

  NOVAS AMIZADES; 

  ENCONTRARAM NO “CURSO PESSOAS EM QUE PODEM CONFIAR; 

  SENTEM-SE ACOLHIDOS; 

  MELHORIA NO RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA; 

 

Os dados apontados comprovam o que também é percebido nos atendimentos realizados, tanto com os 

adolescentes, quanto com as famílias, pois os pais e responsáveis informam que os adolescentes passaram 

a ter um melhor desenvolvimento. 

Durante as oficinas, os educadores também puderam perceber e apontar as melhorias e os casos que 

necessitavam de um acompanhamento social. Nesses casos pontuais realizamos ações como conversas, 

orientações, encaminhamentos e até mesmo palestras. 

 

A meta de atendimento era de 150 adolescentes, o que não foi cumprido, devido a diversos fatores como: 

 Rotatividade de alguns adolescentes; 

 Dinâmica familiar prejudicada; 

 Alto índice de adolescentes envolvidos no tráfico de drogas, alguns iniciam no Serviço de 

Convivência, mas não permanecem, pois buscam recursos no tráfico; 

 Busca pelo primeiro emprego; 

 Falta de interesse; 

 

Finalizamos o ano de 2017 com 109 adolescentes inscritos, sendo 51% como público prioritário, 

cumprindo a meta exigida de 50%.  

 

Diante do trabalho realizado e analisando as informações supracitadas, concluímos que O Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ofertado nessa OSC em parceria com a Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania, realizou no ano de 2017, ações que garantiram aos usuários 
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aquisições progressivas de suas habilidades e o protagonismo social, além de ter realizado um 

complemento do trabalho social com famílias na prevenção de ocorrências de situação de risco 

social e/ou pessoal. 

 

 

 

 

 

  

 

Celso Paula de Souza  Mônica Viviane Silva Isidoro 

Presidente                             Assistente Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diadema, 10 de março de 2018. 

 

 


