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RELATÓRIO ANUAL – 2015 

 

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 

sodiprom@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: 

Mauro Hollo – Presidente – mandato de 2014 à 2016 

Email: mauro.hollo@konsult.com.br 

Telefone: (11)97207-2830 

 

1.3- Responsável Técnico de Assistência Social: 

Ana Carolina Sofiati Corrêa 

Email: carolina@sodiprom.com.br 

Telefone: (11)4056-6618 – ramal 112 

CRESS: 45.797 

 

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; 

http://www.sodiprom.com.br/
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 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 – (Estatuto Social em adequação ) 

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 quinze e vinte e um 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 

Qtd. MATERIAIS – IMOVEIS 

01 Auditório para palestras e Reuniões 

10 Salas de atividades sendo: 04 temáticas  

01 Recepção 

01 Refeitório 
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01 Sala dos Educadores Sociais 

01 Secretaria / Administração 

01 Cozinha 

01 Consultório Odontológico 

01 Consultório Psicológico 

02 Salas Serviço Social 

01 Sala da Coordenação 

03 Banheiros 

01 Lavanderia 

01 Arquivo Morto 

Qtd. MATERIAL DIDÁTICO  

06 Notebooks 

07 Data Show 

01 Retroprojetores 

05 Lousas 

Qtd. RECURSO MATERIAL PERMANENTE 

11 Mesas de escritório 

160 Carteiras universitárias 

60 Cadeiras de escritório 

300 Cadeiras plásticas 

43 Computadores: sendo 34 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 
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03 Filtros de água 

01 Geladeira Industrial 

01 Geladeira 

02 Freezer 

01 Fogão Industrial 

04 Porta bandeiras 

04 Bandeiras: Nacional, Diadema, São Paulo e SODIPROM 

01 Kombi – doação Projeto Pro Vida 

 

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

ANOS 

 

- Atividades Desenvolvidas 

Encontros do saber: em 2015 a oficina do saber realizou 84 encontros no período da manhã e da 

tarde. 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, onde eles puderam trocar experiências e refletir sobre o 

futuro profissional. Além disso, foram realizados encontros com temas atuais, tais como: saúde, 

sexualidade, drogas, violência, entre outros. 

 

Oficina de Artes: Iniciamos o ano de 2015 com a oficina de artes, voltada para aliar o artesanato à 

conscientização ambiental. Os adolescentes utilizavam materiais recicláveis para aprender técnicas 

de artesanato, estimulando assim o desenvolvimento de atividades de maneira educativa, lúdica e 

efetiva. A oficina aconteceu de março a junho com 13 encontros. No entanto, após avaliação da 

equipe técnica junto com os usuários identificamos que a oficina proposta não era atrativa para os 

adolescentes e assim, buscou-se ouvi-los e atender em suas necessidades mais especificas.  

 

Oficina Digital: Para o atendimento da Oficina Digital a Instituição passou por um período de 

reforma estrutural, onde adquiriu equipamentos com maior informatização para o atendimento de 

qualidade aos adolescentes. Em 2015 os usuários participaram de 49 encontros da oficina que 

tiveram como objetivo possibilitar que os adolescentes encontrem novas formas de utilização do 

suporte tecnológico, ou seja, foram apresentadas técnicas que vão além das redes sociais presentes 

na atualidade. Cabe destacar, que por solicitação dos usuários a oficina passou a ser realizada em 
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dois dias da semana, após verificarmos que o interesse pela informática era maior do que a atividade 

de artes, conforme citado anteriormente. 

 

Oficina Criações: Em 2015 a oficina realizou 149 encontros em ambos os períodos. O atendimento 

dos usuários aconteceu com o objetivo de estimula-los a obter contato com seu universo através de 

novas descobertas e o conhecimento de si mesmo. No decorrer do ano, os adolescentes criaram 

coreografias e peças de teatro estimulados a entrar em contato com sua realidade para encontrar 

possibilidades de transformação. Além disso, fizeram diversos passeios ao centro cultural, biblioteca 

municipal, teatro, cinema e parques. 

 

Oficina de Esporte e Lazer: as atividades de esporte tiveram como objetivo desenvolver valores de 

solidariedade, respeito ao próximo e às regras, tolerância, sentido coletivo, cooperação e espírito 

esportivo. Para tanto, foram utilizados jogos recreativos. Além disso, os adolescentes conheceram as 

modalidades esportivas e praticaram atividades físicas que possibilitaram a interação em espaços de 

convívio grupal, comunitário e social. Em 2015 os usuários participaram de 84 encontros da oficina. 

 

Encontro de Gerações: Em 2015 aconteceram 08 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. As 

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

temáticas organizadas pelos próprios adolescentes com a participação das famílias. 

 

Atendimento Social: Foram realizados 152 atendimentos individuais para inscrição, cancelamento 

de vaga, orientações e acompanhamentos de casos específicos dos usuários. Além disso, o trabalho 

social contou com visitas domiciliares, acompanhamento de faltas dos usuários e reuniões de 

cooperação técnica com CRAS e CREAS para acompanhamento da demanda. 

No ano de 2015 a Sodiprom fez a inscrição de 119 adolescentes de 15 a 17 anos nas atividades do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, entre fevereiro e    dezembro, como aponta o 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 Inscrições/mês 

 

Com relação à desvinculação do usuário do Serviço, identificamos o total de 41 adolescentes que 

cancelaram a vaga entre os meses de fevereiro a dezembro de 2015, conforme o gráfico a seguir:  

 
Gráfico 2 Desligamentos/Mês 

 

Dos motivos de desvinculação do usuário, foram identificados 6 itens: 1) falta de interesse do 

adolescente – 17; 2) Mudança de Munícipio – 02; 3) Por opção dos Pis/Responsável – 02; 4) 

Desistência – 17; 5) Por não se adequar aos critérios da Instituição – 02; 6) Encaminhado para 

Formação Básica para o Mundo do Trabalho – 1. 

 

 
Gráfico 3 Desvinculação/motivos 
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- Encontros de Formação, Reuniões e Eventos 

Abril: 

 Monitoramento SASC: No dia 13/04/2015 a Técnica de Referência e o Orientador Social 

participaram de reunião com a equipe de monitoramento da SASC para orientações. 

 Núcleo Gestor – RECAD: No dia 14/04/2015 o Orientador Social participou da reunião do 

Núcleo Gestor da RECAD. 

 Diretoria Executiva da SODIPROM: No dia 14/04/2015 aconteceu na Instituição uma 

reunião com a Diretoria Executiva, com o objetivo de apresentar o Plano de Trabalho 2015, 

enfatizando as mudanças no fluxo de atendimento dos Serviços prestados pela entidade. A 

atividade contou com a presença da Assessora Técnica que avaliou junto aos diretores as 

transformações que estão acontecendo no trabalho desenvolvido pela SODIPROM. 

 Reunião de Polos – RECAD: No dia 15/04/2015 o Orientador Social e a Auxiliar 

Administrativa participaram da reunião de Polos da RECAD com o objetivo de informar o 

novo fluxo de atendimento institucional. 

 Reuniões de Equipe: Nos dias 24 e 27/04/2015 a Técnica de Referencia e o Orientador 

Social fizeram reuniões de avaliação e orientação com os facilitadores de oficinas. 

 Reunião Descentralizada e Ampliada – CNAS: No dia 16/04/2015 a Técnica de Referência 

juntamente com a Assessora Técnica da Instituição participaram da reunião descentralizada 

e ampliada do Conselho Nacional da Assistência Social – CNAS.  

 4ª Conferência Livre Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente: No dia 

24/04/2015 o Orientador Social e os facilitadores de Oficinas participaram da Conferência 

Livre Municipal. No evento tivemos a participação de 5 adolescentes do SCFV, onde 

puderam propor e discutir o eixo 1 da Promoção e Universalização dos de Direitos de 

Crianças e Adolescentes. 

 Reunião com Conselho Tutelar – No dia 27/04/2015 a Técnica de Referência participou de 

uma reunião com o Conselheiro Tutelar Rinaldo a fim de apresentar o novo fluxo de 

atendimento da Instituição. 

 10ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: No dia 

29/04/2015 a Técnica de Referencia e a Facilitadora de Oficinas participaram da 

Conferência Municipal. 

 Reunião Prestação de Contas – SASC: No dia 30/04/2015 a Técnica de Referencia, junto 

com o Gerente Geral da entidade, participaram de reunião para esclarecimentos e 

orientações sobre a prestação de contas do termo de convênio do SCFV. 
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Maio: 

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 06/05/2015 foi realizada na SODIPROM uma 

reunião de cooperação técnica entre Instituição, CRAS e CREAS. Estiveram presentes a 

equipe de referência do SCFV (15 a 17 anos) do CREAS e a Técnica de Referência do 

CRAS. 

 Reunião Institucional: Como forma de aprimorar o trabalho desenvolvido pela SODIPROM, 

foi realizada no dia 07/05/2015, uma apresentação para a equipe de educadores do Programa 

de Formação Básica para o Mundo do Trabalho. A Técnica de Referência, juntamente com 

o Orientador Social do SCFV puderam expor os conceitos e a metodologia de trabalho 

utilizada no Serviço. 

 Reuniões de Equipe: No dia 13/05/2015 o Orientador Social junto com os facilitadores de 

oficinas, fizeram reunião para planejamento de avaliação das atividades desenvolvidas no 

SCFV. 

 Núcleo Gestor – RECAD: No dia 14/04/2015 o Orientador Social participou da reunião do 

Núcleo Gestor da RECAD. 

 Reunião do CMDCA – RECAD: No dia 14/04/2015 o Orientador Social participou da 

reunião do CMDCA, na RECAD. 

 Reunião SASC: No dia 25/05/2015 a Técnica de Referência do SCFV e o Responsável pela 

Prestação de Contas da Instituição, participaram de uma reunião na SASC para orientações 

sobre o processo de prestação de contas, referente ao termo de colaboração. 

Junho: 

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 10/06/2015 foi realizada no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS – a reunião mensal de cooperação técnica 

entre Instituição, CRAS e CREAS. Estiveram presentes a equipe de referência do SCFV (15 

a 17 anos) do CREAS e a Técnica de Referência do CRAS. 

 Reunião de Equipe: No dia 12/06/2015 a Técnica de Referência e o Orientador Social 

realizaram uma reunião de avaliação da execução do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

 Reunião de Rede: No dia 17/06/2015 a Técnica de Referência participou da reunião de rede 

convocada pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – da região Centro. 

Estavam presentes responsáveis de instituições e equipamentos públicos do município. A 

proposta é que as reuniões aconteçam mensalmente.  
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 Capacitação para Participação Qualificada nas Conferências de Assistência Social: No dia 

18/06/2015 a Técnica de Referência e o Orientador Social participaram da capacitação 

realizada pela FEBRAEDA, destinada às instituições associadas. 

Julho: 

 Pré-Conferência Municipal de Assistência Social: No dia 03/07/2015 a Técnica de 

Referência participou da pré-conferência municipal destinada aos usuários dos Serviços, que 

foi realizada no CRAS CENTRO das 09h00 as 12h00. 

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 06/07/2015 foi realizada na SODIPROM a reunião 

mensal de cooperação técnica com a presença da Coordenadora do CREAS e a Técnica de 

Referência do CRAS. 

 Pré-Conferência dos Trabalhadores e da Rede Socioassistencial de Diadema: No dia 

17/07/2015 a Técnica de Referência participou da pré-conferência municipal destinada aos 

trabalhadores do SUAS que foi realizada na RECAD das 09h00 as 12h00. 

 Reunião de Divulgação do SCFV: No dia 22/07/2015 foi realizada na SODIPROM uma 

reunião com adolescentes e seus responsáveis para divulgação do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos). A atividade contou com a participação de 153 

famílias que foram orientadas a procurar as instituições de referência do bairro em que 

moram. 

Agosto: 

 Reunião SASC: No dia 03/08/2015 a Técnica de Referência e o Gerente Geral da Instituição 

participou de uma reunião com a Secretária de Assistência Social e equipe do setor de 

monitoramento. 

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 12/08/2015 foi realizada a reunião mensal de 

cooperação técnica com a presença da Coordenadora do CREAS e a Técnica de Referência 

do CRAS. 

 Reunião com Assessoria Técnica da Sodiprom: No dia 12/08/2015 a Técnica de Referência 

participou de uma reunião com a assessora técnica Sarita para retomada do trabalho para 

aprimoramento do SCFV na Instituição.  

 Seminário: No dia 13/08/2015 a Técnica de Referência participou do seminário promovido 

pela ACER – Cuidado Alternativo para crianças: práticas além do acolhimento. Como 

garantir a convivência familiar e comunitária.  

 Reunião CMAS: No dia 18/08/2015 a Técnica de Referência participou da reunião do 

Conselho Municipal de Assistência Social, onde tomou posse como conselheira municipal. 
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 Seminário Vigilância Socioassistencial: No dia 26/08/2015 a Técnica de Referência 

participou do Seminário de implantação da vigilância socioassistencial no município, 

promovido pela SASC. O seminário teve continuidade no dia 31/08/2015 com uma oficina 

para os trabalhadores do SUAS. 

Setembro: 

 Reunião com Consultora: No dia 01/09/2015 a Técnica de Referência participou de 

formação com a assessora técnica contratada para aprimoramento do SCFV.  

 Reunião CMAS: No dia 02/09/2015 a Técnica de Referência participou da Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Apresentação do Grupo Raízes do Brasil – ACER: em parceria com a ACER Brasil, no dia 

03/09/2015 os adolescentes participaram de uma apresentação de Percussão e Dança Afro, 

realizada no espaço externo da Sodiprom. 

 Reunião CMDCA: No dia 10/09/2015 o Orientador Social participou da Reunião Ordinária 

do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 

 Reunião CMAS: No dia 14/09/2015 a Técnica de Referência participou da Reunião 

Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, onde foram apresentado os 

resultados da capacitação sobre a implantação da vigilância socioassistencial no município. 

 Reunião de Rede Socioassistencial: No dia 16/09/2015 o Orientador Social participou da 

Reunião de Rede Socioassistencial realizada no CRAS Centro/Oeste.  

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 16/09/2015 a Técnica de Referência participou da 

reunião de cooperação técnica com profissionais do CRAS e CREAS. 

 Reunião CMDCA: No dia 18/09/2015 o Orientador Social participou da Reunião 

Extraordinária do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

 Formação da Equipe do SCFV: No dia 25/09/2015 a Equipe de trabalho do SCFV participou 

de um momento de Formação com a Assessora Técnica, Sarita. Estiveram presentes a 

Técnica de Referência, o Orientador Social e os Facilitadores de Oficina. 

Outubro: 

 Passeio ao Magic City: No dia 02/10 os adolescentes participaram de um passeio ao Magic 

City, o Orientador Social e os Facilitadores de Oficina acompanharam os grupos no dia de 

lazer. 

 Reunião SASC: No dia 06/10/2015 a Técnica de Referência e o Orientador Social 

participaram de uma reunião informativa na SASC. 
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 Reunião CMAS: No dia 07/10/2015 a Técnica de Referência participou da Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Formação da Equipe do SCFV: No dia 08/10 a equipe de educadores participou de um 

momento de formação com a assessoria técnica do SCFV. 

 Formação SASC: No dia 14/10 a Técnica de Referência participou da formação para 

elaboração do plano de trabalho referente ao chamamento público para organizações da 

sociedade civil. 

 Reunião de Rede Socioassistencial: No dia 14/10 o Orientador Social participou da reunião 

de rede socioassistencial  da região Centro-Oeste do município, realizada na entidade Obra 

São Francisco Xavier. 

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 19/10 a Técnica de Referência participou da 

reunião de cooperação técnica com profissionais do CRAS e CREAS. 

 Encontro FEBRAEDA: Nos dias 22 e 23/10 a Técnica de Referência participou do “VII 

Encontro Nacional de Dirigentes e Técnicos da Febraeda” com o tema: Os desafios das 

entidades de Assistência Social, realizado em Piracicaba-SP.  

 Formação da Equipe do SCFV: No dia 29/10 a Equipe de trabalho do SCFV participou de 

um momento de Formação e Planejamento com a Assessora Técnica, Sarita.  

Novembro: 

 Evento SASC: No dia 05/11 aconteceu na Sodiprom o evento em que os adolescentes 

inscritos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos receberam a bolsa auxílio 

em parceria com a SASC. 

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 11/11 a Técnica de Referência participou da 

reunião de cooperação técnica com profissionais do CRAS e CREAS. 

 Curso de Capacitação CEBAS: No dia 06/11 a Técnica de Referência participou de um 

curso de capacitação sobre - “Cenário atual da Certificação CEBAS: Saúde/Assistência 

Social/Educação – Procedimentos para requerer, renovar e obrigações principais e 

acessórias para a sua manutenção e Noções sobre a Lei 13.019/14: novo regime jurídico das 

parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil”. 

 Formação da Equipe do SCFV: No dia 16/11 a Técnica de Referência e o Orientador Social 

participaram de uma reunião de planejamento para 2016 com a assessoria técnica do SCFV. 

 Reunião Comissão CIV: No dia 18/11 a Técnica de Referência participou de reunião da 

Comissão de Análise e Visita do CMAS.  
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 Formação da Equipe do SCFV: No dia 26/11 a Equipe de trabalho do SCFV participou de 

um encontro de Formação entre Instituições que realizam o SCFV. A atividade intitulada 

„Troca de Saberes” foi realizada em uma Instituição do município de São Bernardo do 

Campo. 

Dezembro: 

 Reunião do CMAS: No dia 02/12 a Técnica de Referência participou da reunião ordinária 

do CMAS.  

 Reunião de Cooperação Técnica: No dia 16/12 a Técnica de Referência participou da 

reunião de cooperação técnica com profissionais do CRAS e CREAS. 

 Reunião do CMAS: No dia 17/12 a Técnica de Referência participou da reunião 

extraordinária do CMAS.  

 

7- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para monitorar e avaliar o trabalho realizado em 2015, foram realizadas reuniões 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, com relação a 

ausência nas atividade e disciplina observados no decorrer do ano. 

Junto ao usuário, foi realizada uma avaliação individual, por meio de questionário, com itens 

relacionados às seguranças afiançadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

aos seus usuários. Sendo assim, apresentaremos a seguir os resultados obtidos em novembro de 

2015. 

Com relação a Segurança de Acolhida, os adolescentes foram questionados se estavam satisfeitos ou 

insatisfeitos sobre se foram informados dos objetivos do SCFV, onde 94% se disseram Satisfeitos e 

06% Insatisfeitos. Quando questionados se o conteúdo das oficinas oferecidas atenderam seu 

interesse e necessidade de ampliação de conhecimento 64% estavam Satisfeitos e 36% Insatisfeitos. 

Os usuários também foram questionados sobre se sentem que o ambiente em que estão frequentando 

é acolhedor e se sentem a mesma acolhida por parte dos colegas do grupo, 55% apontam estar 

satisfeito e 45% insatisfeito. Observamos que, no geral, os adolescentes entendem os objetivos que 

o SCFV tem para seu desenvolvimento e que será necessário trabalharmos mais o sentido de 

acolhida e de convívio saudável nos grupos. 
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Figura 4 Nível de Satisfação da Segurança de Acolhida 

 

Sobre a o nível de satisfação do adolescente com a Segurança de Convívio Familiar e Comunitário, 

questionamos sobre se eles identificaram alguma contribuição das atividades no que se refere ao 

fortalecimento do vínculo familiar, 61% responderam estar satisfeitos e 39% insatisfeitos. Também 

foram questionados se sua participação nas atividades do SCFV contribuiu para melhorar sua 

relação com os colegas, vizinhos, entre outros, onde 69% se dizem satisfeitos e 31% insatisfeitos. 

No entanto, observamos que quando questionados sobre se as atividades contribuíram para que 

conhecessem melhor o território em que estão inseridos, somente 12% disseram-se satisfeitos e 88% 

insatisfeitos. Assim, identificamos que a equipe do SCFV deverá trabalhar mais o território e 

proporcionar que os adolescentes possam reconhecer neles suas potencialidades e interesses. 

 

 
Gráfico 5 Nível de Satisfação Segurança de convívio familiar e comunitário 

 

Com relação a Segurança de Desenvolvimento da Autonomia, 70% dos adolescentes responderam 

estar satisfeitos sobre a vivência de experiências que os motivou a buscar mais conhecimentos e 

30% disseram-se insatisfeitos. Foram questionados também sobre se conseguiram resolver conflitos 
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com o grupo através do diálogo, onde 45% estão satisfeitos e 55% insatisfeitos. Além disso, 

questionamos os adolescentes sobre a vivência de experiências de participação social, em fóruns, 

conselhos e demais locais de controle social. Neste item, observamos que é necessário trabalhar 

efetivamente a participação social no território e no município, pois 11% apontam satisfação e 89 % 

se consideram insatisfeitos. 

 

 
Figura 6 Nível de Satisfação Segurança de Desenvolvimento da Autonomia 
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Diadema, 29 de janeiro de 2016. 
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