
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021  

1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

Nome: FUNDAÇÃO MENDES COSTA      CNPJ: 00.519.811/0001-01 

Endereço: Rua Dona Augusta, 470, Barra dos Coutos. Visconde do Rio Branco 

Telefone: (32)3559-1384   E-mail: fundacaomendescosta@pifpaf.com.br Representante legal: Cristiane Emilia Costa Silva  

 

Títulos, Registros e Certificados: Inscrição no CMAS nº 02/2016 - Inscrição no CMDCA nº 001/2013 - Utilidade Pública Municipal: Lei nº 1.074/2012 e Estadual: Lei nº 20.487/2011- 

CEBAS N° 52641/2018. 

2 – FINALIDADES E OBJETIVOS:                  

Finalidades Estatutárias 

A Fundação Mendes Costa, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, 
fundada em 24 de março de 1994, pela Rio Branco Alimentos e seus proprietários, possui finalidade assistencial, beneficente, cultural e 
educacional. 

 
Objetivos 

 

A Fundação possui como objetivos: 
I- Promover atividades sócias assistenciais, educativas, culturais, artísticas, filantrópicas, esportivas e comunitárias; 
II- Instalar e manter estabelecimentos de ensino regular, de 1º. a 3º. grau, atendidas as formalidades públicas respectivas; 
III- Firmar convênios com estabelecimento de todos os níveis com órgãos educativos, culturais, científicos e tecnológicos; 
IV- Promover espetáculos e eventos, dentro de sua área de atuação; 
V- Promover intercâmbio, estipular, apoiar e firmar parcerias ou contratar com órgãos ou entidades públicas ou privadas, nas áreas de 

atuação da Fundação. 
 

Infraestrutura  

A Fundação tem sede localizada a Rua Dona Augusta 470, contendo 01 sala com 2 estações de trabalho onde funcionam as atividades de 
coordenação e administrativas / financeiras, 01 sala de reuniões e 01 recepção, 2 banheiros.  
As atividades de atendimento direto às crianças, adolescentes e suas famílias foram desenvolvidos no Clube Esportivo da cidade (Clube dos 
Bancários) cedido por meio de convênio, contendo: sala de atendimento, sala de informática, 01 sala multidisciplinar, 02 quadras de esporte (01 
coberta e 01 descoberta), campo de futebol gramado, um salão para atividades lúdicas e pedagógicas, 01 piscina semiolímpica e uma piscina 
infantil. 
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3 – ORIGEM E VALOR DOS RECURSOS (EM R$): 2021 
Doação Instituidora: R$ 449.290,05 
 

Convênios/Órgão Federal: R$ Eventos e Promoções: R$ 0,00 

Doações Pessoas Físicas: R$ 103.507,34 
Doações Pessoas Jurídicas: - 

Convênios/ Órgão Estadual: R$ Financiamento Privado: R$  

Isenções e Subvenções: R$ 90.893,15 
 

Convênios/ Órgão Municipal: R$ 83.535,38 
 

Outros: R$ 11.329,90 ref. a rendimento aplicações financeiras.  

 
4 – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E/OU BENEFÍCIOS A SEREM EXECUTADOS:  

ATENDIMENTO 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
 Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos  

Descrição 

                  

                 O atendimento visa oferecer espaço de convivência, formação integral e cidadã, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de  

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir dos interesses, demandas e potencialidades da faixa e tár ia. As 

intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e  

proteção social, favorecimento da formação de cidadãos sensibilizados para perceberem o mundo com consciência crítica e  conhe cimento de  
seus direitos. 

                    O serviço foi realizado em grupos, divididos por idade, sendo de 6 a 08 anos, 09 a 11 anos e 12 a 14 anos, visando complementar o 

trabalho com famílias realizado pelo CRAS e Rede Socioassistencial, afim de contribuir para a prevenção da institucionalização, o rompimento de  

vínculos familiares e comunitários, a redução da evasão escolar, melhoria no desempenho e o não envolvimento com drogas e atos ilícitos pelas 

crianças e adolescentes. Proporcionou ainda, o acesso das famílias à benefícios e serviços socioassistenciais e setoriais, por meio do 
encaminhando da instituição aos demais atores da rede, de acordo com as necessidades detectadas.   

                 As atividades foram realizadas de segunda a sexta, manhã e tarde, sendo 4 horas por dia, 5 vezes por  se mana para cada c r iança e  

adolescente, nas seguintes áreas: No Esporte: natação e futsal; Na Cultura: teatro, xadrez e capoeira; Na Educação: oficina de para casa, 

atividades pedagógicas e informática e como atividades lúdicas: Oficinas variadas com os temas, combate a exploração se xual infantil, me io 

ambiente, saúde reprodutiva, saúde bucal entre outros selecionados mensalmente visando à formação sócio – educativa, desenvolvimentos 

cognitivos e aprendizagem dos valores morais necessários. 

                Foi realizado de forma online 02 encontros com as famílias dos atendidos, tendo 70 % de participações. As pautas das reuniões tratavam 



 

sobre o acompanhamento do desenvolvimento dos nossos atendidos.  

Procedimentos realizados durante a pandemia: 

            O Projeto Cidadão do Futuro manteve suas atividades de forma remota durante todo o ano de 2021, seguindo os protocolos de saúde do 
município. No propósito de manter o vínculo com as crianças e familiares, os educadores, enviaram atividades através de grupos de WhatsApp e 
forneceram kits pedagógicos como complemento, pois assim foi garantido a participação de todos.  
           O vínculo ficou estabelecido através das atividades fornecidas, foi trabalhado temas como:  
   Prevenção ao Covid-19;  

• Higiene pessoal;  

• Vínculos familiar;  

• Violência doméstica;  

• Abuso e exploração sexual infantil, dentre outras;  

• Sustentabilidade;  

• Suporte nas tarefas da escola entre outros.  
 
        A Família foi assistida diariamente, via whats app e visitas domiciliares com encaminhamento para redes de apoio Socioassistencial;  

 
• Doações de cestas básicas em casos mais necessários;  

• Visitas domiciliares em extrema necessidade;  
• Atendimento online  
 

Público-alvo  
Crianças, adolescentes e jovens de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, do município de Visconde do Rio Branco. 

Forma de acesso do Público-alvo 
Demanda espontânea, direcionamento dos filhos de funcionários da Pif Paf e encaminhamentos da rede: Família acolhedora; Secretaria de 
educação (Escolas estaduais e municipais), abrigo e Conselho tutelar. 
 

Capacidade de Atendimento 140 crianças, adolescentes e jovens.  

Nº de Usuários Atendidos 
Total de 140 crianças e adolescentes, sendo: 30 com idade de 6 a 8 anos; 60 com idade de 9 a 11 anos e 50 com idade de 12 a 14 anos. 
 

Demanda Reprimida Lista de espera para a turma de 9 a 11 anos  

Nº acumulados de usuários 
atendidos  

680 crianças / 2.699 familiares  

Recursos Financeiros Utilizados R$ 350.502,97 



 

 

Recursos Humanos (Qtd.) 
Total de 11 profissionais, sendo: Coordenação de projetos; Administrativo financeiro; Assistente social; 03 educadores sociais; 05 oficineiros. 

 

Abrangência Territorial 
Visconde do Rio Branco. 
 

Como a entidade fomentou, 
incentivou e qualificou a 

participação dos usuários.  

Foi realizado uma pesquisa de satisfação com os pais avaliando a equipe técnica, as atividades oferecidas e o espaço físico. Dentro da estratégia 
de aproximação da família realizamos reuniões via remoto. 

Síntese da Avaliação 
Socioeconômica do público 

atendido 

 
 

Total das 140 crianças e adolescentes, 114 famílias e 336 familiares atendidos. 
 

 
Avaliação Econômica - % de 

renda per capta 
 

Classificação por 
gênero 

Avaliação do contexto 
familiar: 

 
Avaliação de moradia: 

 

 
% de beneficiários de 

programas complementares 
 

49% até 500,00 
 

62,14% Masculino 
 

37,14% pais separados 
 

42,14%casa própria 
 

32,86% Bolsa Família 
 

30% de 600.00 a 1 salário 
 

61,43% pais estáveis 
 

 
37,14% casa de aluguel 

 

2,85% BPC/LOAS 
 

20% mais que 1 salário 
 37,86% Feminino 

 

1,43% família acolhedora 
 

20,71% casa cedida 
 

1,43% família acolhedora  
 

1% não declaram renda 
 

 
 

 64,29% sem benefício 

 
  
 



 

Monitoramento e Avaliação** 

 Avaliação de evolução e desempenho escolar, por meio de levantamento das notas e comparativo entre as informações da escola 
(Boletim escolar do ano anterior e ano atual/coletadas bimestralmente), no remoto o acompanhamento foi feito pela participação dos 
alunos nas aulas online; 

 Avalição socioeconômica dos atendidos; 
 Avaliação de comportamento dos participantes, por meio de relatórios dos educadores, além de reuniões entre a família e a equipe 

técnica do projeto; 
 Questionário de Avaliação com a família dos alunos, sobre o serviço oferecido, para análise do engajamento dos pais e funcionários do 

projeto, infraestrutura e sugestões de melhorias. 
 

Resultados 2021 
 

 
Análise de desempenho escolar dos 140 participantes do ano de 2021, apresenta os seguintes dados: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise geral: 

De acordo com os dados acima, foi avaliado como positivo os resultados do ano de 2021, avaliando as amostras satisfatórias de 
participações e notas, obtendo um percentual baixo negativo, levando em consideração a dificuldade de os alunos acompanharem as 
aulas de forma remota.  
Com relação à pesquisa aplicada aos pais, houve uma amostra satisfatória com média de 90% em aprovação com a equipe técnica de 
atendimento do projeto; 

 
Estrutura física do local de realização do projeto: 
Devido as aulas terem sido totalmente de forma online no ano de 2021, não houve realização de pesquisa quanto a estrutura física. 
 

 
Avaliação de participação das atividades remota 

escolar: 
 

 
Avaliação de notas escolares: 

 

70% melhoraram depois do projeto 
 

70% melhoraram depois do projeto 
 

 
28% permaneceram estável 

 

28% permaneceram estável 
 

 
2% pioraram após frequentar o projeto 

 

2% pioraram após frequentar o projeto 
 



 

5- RECURSOS HUMANOS: 

Nº 
 

Nome Escolaridade/ Formação Profissional 
Carga 

Horária 
Semanal 

Cargo/Função 
Relação 

de 
Trabalho 

1 Felipe de Souza Lopes  Superior em Ciências Contábeis 44h Analista administrativo e financeiro CLT 
2 Claudiene O. Sanseverino Lira Superior em serviço social 44h Coordenadora de Projetos CLT 
3 Claudia Aparecida Bernardo Superior em Serviço Social 30h Assistente Social CLT 
4 Raphael Medeiros Granja Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 44h Oficineiro de Natação e Futsal CLT 
5 Sara Maria Tartáglia Silva Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 14h Oficineiro de teatro P. Serviço 

6 Marco Antônio Reis da Silva Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 14h Oficineiro de Xadrez P. Serviço 
7 Alan Ferreira de Assis Ensino médio/ conhecimento específico na atividade 26h Oficineiro de Capoeira P. Serviço 
8 Letícia Ferraz  Ensino médio/técnico em informática 26h Oficineiro de Informática P. Serviço 
9 Claudinéia Medeiros Ferreira Superior em pedagogia 44 h Educador social CLT 

10 Débora Ap. Custódio Chagas Superior em pedagogia 44 h Educador social CLT 
11 Michele Ap. Lazarinni Superior em pedagogia 44 h Educador social CLT 

 

6- OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 O atendimento do projeto contou com o apoio, além da Empresa Instituidora, com doadores, através do incentivo fiscal por meio de doação pelo IRRF, a AFPP- Associação de 

funcionários da PIF PAF com a concessão do espaço onde são realizadas as atividades (Clube dos Bancários), apoio para entrega das doações realizadas para as crianças, como sucos, 

produtos alimentícios, roupas e kits pedagógicos e a empresa Tial com a doação de sucos para complemento do lanche das crianças e adolescentes atendidos. 

Visconde do Rio Branco, 24 de janeiro de 2022. 
Fundação Mendes Costa 

 

                                                                                                                                          Claudiene de Oliveira Sanseverino  
                                                                                                                                                 Coordenadora de Projetos 


