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Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste 

 

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil: 

Organização da Sociedade Civil FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

COMUNITÁRIA E SOCIAL DO NORDESTE 

SIGLA -   

CECOSNE 

Endereço de realização das 

atividades 

Rua José Osório,124 – Madalena – Recife/PE RPA – 4.1 

Ponto de Referência 100m após a ponte da Capunga, sentido cidade/subúrbio 

Dirigente ou Representante 

Legal da Instituição 

Fabiana Maria Machado Oliveira 

RECURSO TOTAL 

FINANCIADO (repasse parcela 

única) 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Nº do Termo de colaboração 008/2020 

Telefone institucional (81) 3227-1763 

E-mail institucional cursoscecosne@gmail.com 

Redes Sociais da OSC 

(disponibilizar o link ex. Site, 

Canal de Youtube, Facebook, 

Instagram, entre outros) 

Facebook: www.facebook.com/Cecosne  

YouTube: www.youtube.com/channel/UCsFmUn5zdULxJaaQ3AfkL0Q 

Site: www.cecosne.org.br  

 

 

2. Identificação do Plano de Ação: 

 

Título da Proposta Mãos que Doam com Amor 

Coordenadora do Projeto Camilla Stéfane Costa da Silva 

Telefone da coordenadora (91) 99293 – 0553/ (81) 3227-1763 

E-mail da coordenadora camillastefanec@gmail.com 

 
 

 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

REGIME DE ATENDIMENTO - ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIOFAMILIAR E APOIO 

SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO / APRENDIZAGEM / 

PROFISSIONALIZAÇÃO / PRIMEIRA INFÂNCIA  

Edital de Contingência – COVID-19 – Resolução 037_2020 

Vigência 30/09/2020 a 30/12/2020 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  

COMDICA/ Recife 

Vigência 26/06/2020 a 26/09/2020 

 

 

 

http://www.facebook.com/Cecosne
http://www.youtube.com/channel/UCsFmUn5zdULxJaaQ3AfkL0Q
http://www.cecosne.org.br/
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3. Estrutura do Plano de Ação: 

 

Objetivo Geral e Específico 

OBJETIVO GERAL 

Diminuir os impactos econômicos negativos causados pela pandemia do COVID-19, visando uma proteção 

integral, proporcionando alimentação e higiene básica, informação, orientação e prevenção de crianças, 

adolescentes e suas famílias, a fim de conter a contaminação comunitária pelo novo coronavírus. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proporcionar uma alimentação e higiene básica às crianças, adolescentes e suas famílias.   

2. Orientar e informar as crianças, adolescentes e suas famílias sobre as medidas de proteção e cuidados no 

processo de convivência com o novo coronavírus. 

Metodologia  

   Diante do contexto atípico vivenciado este ano, pretendemos contribuir e minimizar os impactos gerados 

pela quarentena, para isso iremos trabalhar em dois eixos que se complementam.   

I Eixo - Distribuição de cestas básicas e material de limpeza e higiene, com uma frequência mensal 

durante os três meses de execução do projeto. A entrega será realizada na sede da Fundação CECOSNE 

e seguirá todos os protocolos de cuidado e prevenção, conforme estabelecido pelas autoridades 

sanitárias.   

II Eixo - Esta etapa se divide em duas fases, visando a informação, prevenção e orientação dos 

atendidos:  

Fase I – Concomitante a I Eixo, realizaremos a entrega de material impresso, contendo 

informação sobre como se prevenir contra o coronavírus, principais sintomas e como proceder 

em caso de suspeita. Utilizaremos linguagem acessível.  

Fase II – Serão realizadas rodas de conversas online (LIVE) sobre temáticas voltadas para a 

saúde, cuidados e bem estar. Sabemos que o acesso à internet banda larga nem sempre se faz 

possível, pensando nisso iremos propor vídeos com conteúdo preventivo e informativo adequado 

a linguagem infanto-juvenil.   

   Visando a saúde e o bem estar dos atendidos, e diante do distanciamento social provocado pela Pandemia 

COVID-19, os atendimentos, atividades em grupo e ações com instituições, acontecerão prioritariamente 

em modalidade remota e online, através de mídias e/ou plataformas digitais.  
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   Quando necessário, o atendimento presencial, em todas as etapas do plano de ação, acontecerá segundo às 

orientações da OMS, protocolos e normas das autoridades sanitárias locais. Esta modalidade de atendimento 

acontecerá somente quando for de extrema necessidade, a fim de não comprometer a qualidade do 

atendimento e resultado do plano de ação. 

Houve necessidade de alteração da metodologia de trabalho? Se sim, justifique: 

   Os beneficiários do projeto em sua maioria moram nas comunidades circunvizinhas da instituição, sendo 

assim, se deslocam das suas realidades a pé, por isso, para facilitar o transporte das cestas e kits de higiene 

por parte das famílias, optamos por particioná-la em dois momentos de entrega, planejado na primeira 

quinzena e o outro na segunda de cada mês.  

   Porém se fez necessário alguns ajustes para garantir a segurança no momento das entregas, como também 

houve modificações devido às eleições de novembro, visto que na Fundação CECOSNE funcionam sessões 

eleitorais, dessa forma as entregas das cestas e kits de limpeza foram realizadas da seguinte forma: 

  - Mês de outubro: Primeira parte - 16/10/2020 

                               Segunda parte - 03/11/2020 (ajuste de data devido ao processo de desinfecção e limpeza  

                                                                                da instituição) 

  - Mês de novembro: Primeira parte - 17 e 18 /11/2020 

                                     Segunda parte - 01 e 02/12/2020 (ajuste de data devido ao segundo turno das eleições  

                                    municipais do Recife). 

  - Mês de dezembro: Primeira parte - 16 e 17/12/2020 

                                   Segunda parte - 29 e 30/12/2020 

 

   Salientamos que os ajustes realizados no cronograma das entregas não interferiram no êxito das ações, 

uma vez que o objetivo de proporcionar alimentação e higiene básica, informação, orientação e prevenção 

de crianças, adolescentes e suas famílias, foi alcançado. 

Ações (conforme Plano de Trabalho)   Resultados Alcançados (conforme Plano de Trabalho) 

Distribuição de cestas básicas aos atendidos 

do projeto. 

Distribuição de todas as cestas de forma satisfatória, sem 

aglomerações e respeitando todas as normas e protocolos, 

conforme as orientações da OMS e os órgãos de saúde. 

Distribuição de kits de higiene e limpeza aos 

atendidos do projeto. 

Distribuição de todos os kits de higiene aconteceu de forma 

satisfatória, sem aglomerações e respeitando todas as 

normas e protocolos, conforme as orientações da OMS e os 

órgãos de saúde. 
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Realização de rodas de conversa online e 

divulgação de vídeos sobre assuntos 

relacionados a saúde e higiene. 

Realização de todas as rodas de conversa e vídeos, tendo 

como impacto positivo na participação e no compromisso 

dos beneficiários. Essa ação foi realizada nos dias 27 de 

outubro, 24 de novembro e 21 de dezembro de 2020. 

Distribuição de material impresso informativo 

sobre as medidas de proteção e cuidados no 

processo de convivência com o novo 

coronavírus. 

Realização da entrega do material impresso, contendo 

orientações sobre como se prevenir do COVID-19, 

alimentação saudável e como cuidar de si e do outro em 

tempos de pandemia. 

Acompanhamento sócio pedagógico das 

crianças, adolescentes e suas famílias. 

Realização do acompanhamento sócio pedagógico 

satisfatório, através das entregas das cestas básicas, das 

lives, do grupo de whatsapp e das ligações para as 

informações do dia da entrega das cestas. 

 

4. Indicadores do atendimento ofertado: (informar quantitativamente para fins de levantamento do 

nível de desenvolvimento social dos/as beneficiários/as diretos, visando a formulação, 

monitoramento e avaliação dos projetos pelo COMDICA). 

 

Perfil do território onde serão desenvolvidas as ações (conforme plano de trabalho): 

    Localizada na área central do Recife, a Fundação CECOSNE situa-se no bairro da Madalena, limita-se 

com os bairros da Torre, Zumbi, Prado e Ilha do Retiro. Paradoxalmente, o bairro é rico, com um índice de 

renda média de aproximadamente R$ 5.200,00 por família, enquanto as comunidades do entorno, de onde 

vem a maioria dos nossos beneficiários, Mangueira da Torre, Sítio do Berardo e Sítio do Cardoso, aparecem 

nesse cenário com renda familiar de aproximadamente R$ 630,00. Essa discrepância de realidade se acentuou 

ainda mais no ano de 2020 com a Pandemia causada pelo COVID-19. Por esses índices de desigualdades 

sociais, essas Comunidades estão entre as 61 ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) do Recife. 

Perfil do público destinatário (crianças, adolescentes e famílias), apontando as principais situações 

de vulnerabilidade, risco social ou violações de direitos as ações foram direcionadas (conforme plano 

de trabalho): 

     O número de lares brasileiros chefiados por mulheres saltou de 23% para 58% nos últimos anos, segundo 

informações da pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. A sondagem feita pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), foi realizada com base nos números da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio. Recife se destaca como a terceira capital brasileira com a maior proporção de domicílios, cujos 

responsáveis são mulheres, fato que aumenta a vulnerabilidade por serem elas as únicas responsáveis pela 

subsistência dos filhos, tendo que sair para trabalhar fora do domicílio, deixando-os em situação de risco. A 

pandemia do Coronavírus mexeu com essa realidade, porém não afastou a situação de vulnerabilidade, pelo 
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contrário, evidenciou ainda mais. Com o isolamento social e o período de quarentena muitas das chefes de 

família perderam o emprego e ainda tentam se estabilizar dentro do “novo normal”. Além das dificuldades 

econômicas, cresce o número de casos de violência e abuso doméstico de crianças, adolescentes e mulheres. 

Percebemos em escuta às famílias, um sentimento de preocupação diante dos impactos gerados pela 

pandemia, no que diz respeito às relações pessoais, situação econômica familiar e aprendizagem das crianças 

e adolescentes comprometida no ano de 2020. 

Quantitativo de atendidos/as crianças, adolescentes e suas famílias (conforme plano de trabalho): 

Crianças 20 

Adolescentes 10 

Famílias 30 

Beneficiários por gênero Feminino Masculino 

16 14 

Nº total de beneficiários (geral) 30 famílias 

 

 

5. Planejamento e Participação da Equipe no Desenvolvimento das Ações: 

 

Houve reuniões para planejamento 

das ações? 
Sim ( X ) Não (    ) 

Em caso de 

resposta negativa 

(justifique): 

Formas de realização das reuniões Virtual ( X ) Presencial ( X ) 

Como foram realizados os registros 

das ações? (anexar atas, fotos, e 

outras formas de divulgação das 

ações) 

Os registros foram realizados através de ata de registro de doações, 

fotos e divulgação pelas mídias digitais. 

Houve divulgação das ações, 

inserindo o COMDICA/FMCA 

como parceiro e financiador? 

Sim ( X ) Não (    ) 

Em caso de 

resposta negativa 

(justifique): 
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6. Articulações e Parcerias: 

 

A entidade realizou articulações para o desenvolvimento das ações no projeto? 

(Informar nos quadros abaixo) 

Tipo de Articulações Especificar o parceiro 

    Articulação com os líderes comunitários, no que diz 

respeito às necessidades da comunidade. 
Comunidades atendidas no projeto. 

 

7. Descrever de que forma as ações da proposta contribuíram para a proteção integral do público 

participante e interferiu positivamente nos vínculos entre a OSC, crianças, adolescentes e/ou 

famílias contempladas? 

 

   O ano de 2020 foi para todos um período atípico, pois a crise afetou ainda mais a vida de brasileiros em 

situação de vulnerabilidade com a chegada da covid-19, que reafirmou a urgência de sermos mais humanos e 

solidários. Diante dos desafios em que os beneficiários vivenciam, o projeto Mãos que doam com Amor, veio 

positivamente somar forças e diminuir os impactos negativos causados pela pandemia, na vida do público 

atendido, além disso, seguir fortalecendo o vínculo da Fundação com os mesmos, através do acompanhamento 

e escuta. 

   As ações realizadas, se deram a partir das entregas das cestas básicas, kits de higiene e limpeza, assim como 

panfletos contendo informações e orientações voltadas para esse cuidado, onde trabalhamos com temáticas 

mensais: 

Outubro: Medidas de proteção e cuidados no processo de convivência com o novo coronavírus. 

Novembro: Medidas de cuidado com a saúde em tempos de pandemia; 

Dezembro: Cuidar de Si, cuidar do outro; 

   Essa explanação foi realizada através de vídeos, rodas de conversas online e panfletos, para um alcance 

maior de conscientização e contribuição na vida do público participante. Tendo presente que muitos deles não 

têm a oportunidade de um espaço formativo, que os possibilite crescer como pessoa humana. Por isso, o 

projeto Mãos que doam com Amor, atuou para além da distribuição de cestas básicas e kits de higiene, se 

preocupando com a educação integral do público atendido. 

   Ressaltamos como exitosas o feedback das ações dadas pelas famílias. Elas partilharam nas rodas de 

conversa online, como esses momentos ajudam na organização do lar, diante das demandas do dia a dia, assim 

também como contribuem na formação e importância do cuidar de si e cuidar do outro, usando todas as 

medidas preventivas, diminuindo a contaminação comunitária pelo novo coronavírus.    
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8. Durante a execução da ação houve dificuldades internas para sua operacionalização? Quais?  

Uma dificuldade, porém, que não alterou o resultado esperado, foram alguns ajustes no cronograma de entrega 

das cestas e kits de higiene e limpeza. 

9. Caso positivo, aponte quais as estratégias buscadas para superá-las? 

   Tendo em conta que os ajustes no cronograma não alteraram o resultado esperado das entregas, nos 

organizamos da seguinte maneira: 

  - Mês de outubro: Primeira parte - 16/10/2020 

                               Segunda parte - 03/11/2020 (ajuste de data devido ao processo de desinfecção e limpeza  

                                                                                da instituição) 

  - Mês de novembro: Primeira parte - 17 e 18 /11/2020 

                                   Segunda parte - 01 e 02/12/2020 (ajuste de data devido ao segundo turno das eleições  

                                    municipais do Recife). 

  - Mês de dezembro: Primeira parte - 16 e 17/12/2020 

                                   Segunda parte - 29 e 30/12/2020 

  

10. Das ações desenvolvidas, quais delas destacam-se como mais exitosas? 

Enfatizamos que as ações desenvolvidas foram bastante exitosas, tendo uma grande participação das famílias 

nas rodas de conversas online, vídeos de conscientização sobre o novo coronavírus, que obtiveram um retorno 

bastante positivo em suas colocações, diante deste contexto de pandemia que estamos vivendo. O aprender a 

cuidar de si e do outro, a tomar os devidos cuidados, foram destaques também nas orientações e informações 

contidas nos panfletos e vídeos disponibilizados no YouTube. 

11. Dentro dos objetivos propostos, qual a sua avaliação? 

Grau de satisfação do público destinatário Satisfatório (   X    )  Não satisfatório (     )  

Houve alcance dos objetivos parcial ou 

integralmente? 
Parcial (        ) Integral (  X   ) 
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12. Destaque o impacto destas ações do plano de Contingência da COVID-19 junto ao público atendido. 

 

   Com o funcionamento de apenas serviços essenciais, muitas famílias se encontraram afastadas e outras 

retomando aos poucos seus empregos. Diante disso, as ações do projeto mãos que doam com amor 

contribuíram na diminuição dos impactos econômicos negativos causados pela pandemia da COVID 19, 

proporcionando durante esses noventa dias, alimentação, kits de higienização pessoal e limpeza, além de 

orientações sobre a importância das medidas e dos cuidados diante do Novo Coronavírus. 

 

13. Campo para informações complementares; incluir neste espaço ações que não fizeram parte da 

proposta de ação, mas que contribuíram para o seu êxito. 

 

Conseguimos a doação, por parte do Instituto Maurício de Sousa e UNICEF, de trinta panfletos informativos 

sobre cuidados e prevenção contra o Novo Coronavírus.  

Outra ação que não estava prevista inicialmente no plano de ação, porém que contribuiu no acompanhamento 

das crianças e adolescentes no que diz respeito a compreensão da temática abordada, foram os desenhos 

solicitados a cada vídeo. 

 

14. ANEXOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Segue anexo a este Relatório de Avaliação/Monitoramento, comprovações de acordo com o modelo 

fornecido pelo COMDICA, numerados na seguinte ordem: 

 

I - As fichas individuais dos cadastros de beneficiários; (não são necessárias as cópias de documentos 

das crianças e adolescentes); 

II - As atas de entrega de doações;  

III - Formas de divulgação das ações; 

IV – Fotos 

V – Atividades relacionadas aos vídeos 

 

 

Recife, 27 de janeiro de 2021 

 

 

 

____________________________________________ 

Camilla Stéfane Costa da Silva 

Coordenadora do projeto – Mãos que Doam com Amor 

 

 

 

 

 


