RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2020
ASSOCIAÇÃO ACALANTO

SUMÁRIO DA ORGANIZAÇÃO
MISSÃO - Proporcionar às crianças e adolescentes que vivem em situação de risco social um
ambiente equilibrado e adequado para seu crescimento e desenvolvimento, seja em sua família
de origem, família acolhedora ou família adotiva.
VISÃO - Que toda criança e adolescente tenham assegurado o seu direito de convivência
familiar com cuidadores conscientes e responsáveis de seu papel.
VALORES - Responsabilidade dos cuidadores, compromisso com a família, bem-estar da criança
e do adolescente, desenvolvimento de postura cidadã com direitos e deveres, engajamento
social e atitude adotiva.

DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Associação Acalanto
CNPJ 01.352.577/0001-25,
SEDE - Rua Madre Nineta Jonata, 126/128. Bairro Itaberaba, Município de São Paulo, Estado de
São Paulo.
CEP 02831-020

DIRETORIA
Eunice Peterfi Simões: Presidente
Jerusa Miranda Douek: Vice-presidente
Cynthia dos Santos Miranda: Secretária
Cintia Peterfi Latorre: Tesoureira
Priscila Figueiredo Croce: Conselho Fiscal
Mariana Lopes da Silva Croce: Conselho Fiscal
Maria da Conceição Martinez: Conselho Fiscal

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
1. Zelar pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes submetidos a regime
de vulnerabilidade e acolhimento em entidades públicas ou privadas;
2. Prevenir o abandono na família de origem;
3. Prevenir a institucionalização de crianças e adolescentes em situação de
abandono e neglncia;
4. Sempre que possível, ser um órgão auxiliar da vara da infância;
5. Desenvolver programas e projetos de fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários dentro das diretrizes da proteção social básica da política de
assistência social;
6. Acompanhar e orientar famílias e pretendentes à adoção/tutela e guarda
seguindo diretrizes do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente;
7. Apoiar, estimular e desenvolver atividades de promoção humana, social, cultural
e esportiva, em especial junto a crianças e adolescentes em situação de risco e
vulnerabilidade social;
8. Promover a defesa de interesses ligados à criança e ao adolescente e defender a
implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente em todas as suas
frentes de atuação;

9. Promover a assistência social, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e
outros valores universais de união, fraternidade e solidariedade.
10. Representar-se e fazer-se representar junto a Conselhos de Direitos, Fóruns e
Comissões Governamentais;
11. Realizar projetos tais como implementação de bibliotecas; incentivo à leitura,
projetos de artes cênicas, documentários, livros e outros que enriqueçam o
universo cultural das crianças e adolescentes em vulnerabilidade, bem como dos
profissionais e voluntários envolvidos com o tema;
12. Celebrar acordos, contratos, parcerias, termos de colaboração e fomento e
termos de cooperação técnica com organismos nacionais públicos e da iniciativa
privada;
13. Implantar ou manter projetos integrados de ações junto a crianças e
adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social, podendo para tanto
criar ampliar unidades de atendimento permanentes dentro do país;
14. Instituir Corpo de Voluntários com qualificações, pré-requisitos e atribuições
definidas em regimento próprio;
15. Promover Ação Civil Pública e impetrar Mandado de Segurança, bem como
demais ações pertinentes, em sua respectiva área de atuação, nos termos das
Leis Federais n. 7.347/85 e n. 8.069/90 e da legislação vigente;
16. Promover, direta ou indiretamente, a formação, capacitação e supervisão de
educadores e equipe técnica de instituições de acolhimento, visando oferecer
subsídios teóricos e técnicos para a melhoria do atendimento às crianças,
adolescentes e suas famílias.

Objetivos da organização - A Associação Acalanto é uma organização da sociedade civil,
sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços de assessoramento, defesa e
garantia de direitos, sem qualquer discriminação e de forma gratuita.
Seus objetivos são:
1-

Prevenir o abandono;

2-

Atender a crianças e adolescentes em situação de abandono;

3-

Acompanhar famílias e pretendentes à adoção, guarda ou tutela, mantendo,

através da criação de Grupos de Pais, encontros, palestras e debates visando troca de
experiências;
4-

Divulgar a prática da adoção guarda ou tutela e sua importância através de

palestras, depoimentos, edições;A e sensibilizar famílias estruturadas para estas
possibilidades como parte do planejamento familiar.

Origem dos recursos - As receitas do ano de 2020 da Associação Acalanto foram
constituídas de contribuição associativa; doações de pessoas físicas e jurídicas; receitas
provenientes de aplicação financeira e receita de trabalho voluntário. Os eventos
previstos em 2019 para serem realizados em 2020 não foram realizados devido ao
protocolo de combate à Covid-19.

Infraestrutura – A Associação conta com sede própria, constituída de um salão com
capacidade para 50 pessoas utilizado para palestras temáticas, 4 (quatro) salas de
reunião, utilizadas para encontros de acompanhamento, entrevistas individuais e espaço
artístico-terapêutico (no dia das reuniões com o Grupo Adoção), além de terem também
funções socioeducativas, se transformando em 1 brinquedoteca, 1 bazar de roupas,
calçados e utensílios domésticos, 2 salas para recreação e desenvolvimento de projetos
de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários voltados para as crianças e
adolescentes atendidos, no dia das atividades do Grupo Vínculos - núcleo voltado à
reestruturação familiar e prevenção do abandono familiar.

Há uma cozinha equipada com geladeira, fogão e micro-ondas, na qual também é
armazenado o estoque de alimentos que são utilizados para confecção de cestas-básicas
doadas para as famílias atendidas no Grupo Vínculos.
Há dois pátios: um de recuo frontal, multiuso (descoberto) e um coberto, onde são
distribuídos os lanches das reuniões, confraternização de aniversários mensal das famílias
assistidas e para recreação quando são realizadas festividades.
No ano de 2020, o espaço foi utilizado somente para distribuição das cestas básicas, em
horários pré-determinados e agendados de acordo com o protocolo de combate à Covid19.
Todas as demais atividades foram realizadas de maneira remota.

Identificação dos projetos, programas e serviços executados.

A Associação Acalanto desenvolveu no ano de 2020 dois programas, sendo:

1- Grupo Adoção: tem como principal objetivo acompanhar e orientar famílias e
pretendentes à adoção/tutela e guarda seguindo diretrizes do ECA – Estatuto da Criança
e do Adolescente; promover a capacitação, informação e reflexão de pretendentes à
adoção, oferecendo subsídio teórico e técnico para que os pais possam se preparar de
forma consistente para a chegada da criança/adolescente à família adotiva.
Por meio de palestras, vivências e dinâmicas de grupo, os temas são voltados às questões
relativas ao processo de adoção: reflexão do perfil da criança/adolescente e suas
implicações dentro de uma nova formação familiar; condições e necessidades específicas
que essa criança/adolescente possa apresentar e como a família se prepara para recebêla e trabalhar em conjunto com as demandas apresentadas (físicas, psíquicas e jurídicas)
entre outras, promovendo a defesa de interesses ligados à criança e ao adolescente,
defendendo a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente em todas as suas
frentes de atuação.
De acordo com o protocolo de combate à Covid-19, os encontros de 2020 do Grupo
Adoção aconteceram de forma remota, por meio da plataforma Zoom, atingindo uma
média de 90 participantes por encontro.

A Associacao Acalanto esteve presente no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à
Adoção, realizado em 2020 de forma remota e nesse evento participou de uma mesa de
discussão sobre adoção interracial. A Associação participa ativamente das reuniões da
AGAESP.
Também atua e faz-se representar junto a Conselhos de Direitos, Fóruns e Comissões
Governamentais e realiza parcerias para atendimento dos pretendentes e suas demandas
específicas.
Realiza também atividades de arteterapia com crianças e adolescentes adotados,
promovendo por meio da arte e cultura, novos entendimentos e significados da vida
familiar (parte que ficou impossibilitada pela pandemia).
Iniciou-se em 2020 um grupo terapêutico de mulheres, denominado “O pulsar da vida”.
Há um canal aberto para atendimentos pelo Whatsapp e redes sociais.

Público-Alvo: Pretendentes à adoção e famílias constituídas por adoção, assim como as
crianças/adolescentes envolvidas.
De acordo com o protocolo de combate à Covid-19, os encontros de 2020 do Grupo
terapêutico “ O pulsar da vida” aconteceram de forma remota, por meio da plataforma
Zoom, atingindo uma média de 6 participantes por encontro.

2 - Grupo Vínculos: tem como principal objetivo zelar pela defesa dos direitos de crianças
e adolescentes submetidos a regime de vulnerabilidade, promovendo a assistência social
ao núcleo familiar em que essa criança/adolescente está inserida por meio de projetos e
atividades de fortalecimento de vínculos familiares dentro das diretrizes da proteção
social básica da política de assistência social, prevenindo a institucionalização de crianças
e adolescentes em situação de abandono e negligência.
Reuniões de acompanhamento, palestras temáticas e motivacionais,

atividades

socioeducativas, leitura e atividades artísticas com a intenção de apoiar, estimular e
desenvolver a promoção humana, social e cultural; promovendo assim, uma melhora de
relações e a revitalização e fortalecimento do vínculo familiar em sua configuração
original, prevenindo o abandono na família de origem. Por conta das limitações impostas

pela pandemia, essas reuniões não foram realizadas, mas designaram-se tutoras para
cada família, com a finalidade de atendimentos remotos quinzenais para identificação de
dificuldades e necessidades; em casos isolados houve atendimentos presenciais de forma
particular
As familias recebem cesta-básica mensal, assim como vestuário e itens de higiene e
saúde.
A Associação atua em rede, sendo um órgão voluntário auxiliar da Vara da Infância e
Juventude, assim como atua em parceria sempre que possível e recomendado com o
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS, bem como a rede de escolas e órgãos competentes
relacionados a cada processo/família.

Público-alvo - crianças e adolescentes submetidos a regime de vulnerabilidade, assim
como seus responsáveis (pais, avós ou responsável legal).

Capacidade de atendimento – No ano de 2020, de acordo com o protocolo de combate
à Covid-19, foram realizados atendimentos de forma remota para aproximadamente 150
pessoas, numa média de 60 pessoas/mês no Grupo Vínculos.
Os acompanhamentos e orientações do Grupo Vínculos foram realizados por meio de vídeo
chamadas, quando possível ou por meio de ligações telefônicas, com uma periodicidade
média quinzenal.
Recurso financeiro utilizado - As despesas do ano de 2020 foram utilizadas
exclusivamente para as atividades acima demonstradas e devidamente aprovadas pela
Diretoria e Conselho Fiscal.
OUTRAS INFORMAÇÕES - Todos os serviços e atividades realizados através da Associação
Acalanto, no ano de 2020, foram 100% gratuitos para os seus usuários, sendo vedada a
cobrança de qualquer espécie conforme previsão estatutária.
Os recursos da organização foram aplicados em suas finalidades institucionais, de
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e
investimentos patrimoniais, conforme balanço contábil.

Recursos Humanos envolvidos no ano de 2020

Nome

Cargo

Adriana Ferreira Gonçalvez

Estagiária Ass Social

0

Voluntário

Andressa

Psicóloga

0

Voluntário

César Augusto Peterfi

Monitor

0

Voluntário

Cintia Peterfi Latorre

Tesoureira

40

Associado Efetivo

Cristiane Barbosa Vichiatto

Assistente geral

0

Voluntário

Cynthia dos Santos Miranda

Secretária

4

Associado Efetivo

Daniela Langone Miranda

Pedagoga

8

Voluntário

Dionisio Peterfi

Monitor

0

Voluntário

Eunice Peterfi Simões

Presidente

40

Associado Efetivo

Izabel Skaff Ayub Ferreira

Psicóloga

8

Voluntário

Jerusa Miranda Douek

Psicóloga

40

Associado Efetivo

Jessica Campos

Estagiária Ass Social

0

Voluntário

Layane Ciampone Arcieri

Estagiária Psicologia

0

Voluntário

Margarida Pongo Peterfi

Monitor

20

Voluntário

Maria Amélia Santos Miranda

Palestrante

40

Associado Efetivo

Maria da Conceição Martinez

Conselheira Fiscal

40

Associado Efetivo

Maria das Graças C. Silva

Assistente geral

0

Voluntário

Mariana Lopes da Silva Croce

Conselheira Fiscal

0

Associado Efetivo

Marilizia Pereira de C. Rodrigues Assistente social

40

Associado Efetivo

Mere Ellen Fragoso

Assistente geral

4

Voluntário

Patricia Fernandes Pongo

Coordenadora Eventos

40

Associado Efetivo

Paula Santos Miranda

Pedagoga

0

Voluntário

Pedro Ferreira

Comunicação

4

Voluntário

Priscila Albino

Advogada

4

Voluntária

Priscila Figueiredo Croce

Psicóloga

40

Associado Efetivo

Ricardina Fernandes Pongo

Assistente geral

20

Associado Efetivo

Silvana

Assistente geral

20

Voluntária

Sonia Regina Gouvea

Assistente geral

0

Voluntário

Horas Mês Tipo de Vínculo

Obs.: Devido ao protocolo de Combate à Covid-19, alguns voluntários não realizaram suas
funções, que são essencialmente presenciais.

Abrangência Territorial - região de São Paulo capital.

HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO
O Projeto Acalanto SP nasceu de uma experiência familiar de adoção inter-racial, em um
contexto social dos anos 60, em que os processos de adoção eram estigmatizados,
geralmente clandestinos e escondidos em sua origem.
A família em questão, de Dona Vanda Nascimento dos Santos e Antônio Pereira dos
Santos também fazia trabalho voluntário de Assistência Social, orientando e auxiliando
gestantes e mães em situação de vulnerabilidade social a se organizarem
financeiramente, psicologicamente e a ter o atendimento médico quando necessário,
propiciando condições favoráveis para que essa família mantivesse o vínculo afetivo e
conseguisse se reestruturar e permanecer com a configuração de origem (pai e filhos ou
mãe e filhos).
Ao longo do tempo, a família de Dona Wanda foi aumentando, novas adoções foram
sendo realizadas, e a experiência familiar foi sendo acessada por meio de amigos e
conhecidos de amigos que gostariam de saber sobre o processo a percorrer para
adotarem uma criança.
Na década de 90, a Vara de Infância da Lapa iniciava um projeto piloto de família de
apoio com objetivo de acolher e cuidar de crianças vítimas de violência e com situação
de risco pelo tempo necessário. Na época os abrigos acolhiam um número enorme de
crianças o que impedia que casos mais complexos fossem atendidos com rapidez.
Essa experiência trouxe para a família Nascimento dos Santos uma visão mais ampla da
situação precária em que se encontravam as crianças mais velhas, afrodescendentes,
grupo de irmãos e com necessidades especiais de serem inseridos em família, quer seja
na família de origem ou numa família adotiva.
Por se tratar de uma família que já praticava a adoção de crianças com esse perfil,
Fernando Freire, representante da Fundação Terra dos Hommes, fez um convite para
formação de um Grupo de Apoio à Adoção com o objetivo de se criar no Brasil uma nova
cultura de adoção, voltada para os interesses das crianças e adolescentes já
disponibilizados

para

adoção,

porém

preteridos

pelos

pretendentes.

Concomitantemente, havia a necessidade de acompanhar famílias em situação de risco
social para se reorganizar e permanecerem com seus filhos.

E assim, desde 1993, o Projeto Acalanto capacita e informa pretendentes à adoção e
trabalha a reestruturação de famílias em situação de vulnerabilidade, hoje estruturada
como Associação Acalanto, seguindo o que determina o novo marco regulatório do
terceiro setor.
PLANEJADO PARA O ANO DE 2020
Grupo Adoção: planejado atender a média de 45 pretendentes à adoção por encontro
temático mensal.
Grupo vínculos: planejado atender a média de 10 famílias promovendo a assistência
social e prevenindo o abandono na família de origem.
Metas
- Média de 55 participantes por reunião do Grupo Adoção
- 11 famílias assistidas
- 132 cestas básicas doadas
- 4 eventos externos realizados - 900 pessoas
- 2 eventos internos realizados para as famílias assistidas
- 20 voluntários regulares
- 25 voluntários volantes (eventos)
Resultados atingidos
- Média de 90 participantes por reunião do Grupo Adoção
- 08 famílias atendidas
- 100 cestas básicas doadas para as famílias assistidas
- 0 eventos realizados devido ao protocolo de combate à Covid-19
- 0 eventos realizados para as famílias assistidas devido ao protocolo de combate à Covid
- 17 voluntários regulares (atendimento remoto)
- 0 voluntários volantes (eventos)

Metodologia
Nas reuniões do Grupo Adoção, foram realizadas palestras mensais remotas, voltadas
para a capacitação dos pretendentes, com temas relacionados ao processo de espera da
criança/adolescente e à convivência familiar. Também dúvidas foram esclarecidas e
orientações pontuais relacionadas ao processo burocrático foram feitas e oferecemos
um espaço de escuta ativa para demandas psicológicas, assim como seus devidos
encaminhamentos.
Nas reuniões do Grupo Vínculos, foram distribuídas cestas básicas personalizadas de
acordo com o número de pessoas de cada família. Na impossibilidade de realizar
reuniões de orientação familiar e atividades socioeducativa com as crianças e
adolescentes, foram feitos contatos quinzenais individualizados, por chamadas de vídeo
via WhattsApp para acompanhamento e levantamento de demandas. A cada 3 (três)
meses um relatório de acompanhamento de cada família foi entregue para a Vara da
Infância e Juventude da Lapa.
Pensando na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas pelo Grupo Vínculos
um encontro de preparação e orientação para o mercado de trabalho e elaboração de
currículos foi promovido.
Não houve nenhum evento de captação de recursos em 2020; a equipe se concentrou
em fazer campanhas nas redes sociais para essa finalidade.

Resultados esperados e parcialmente atingidos
No ano de 2020, os objetivos estabelecidos pela diretoria foram parcialmente atendidos,
por conta das limitações impostas pela pandemia causada pelo COVID-19. O
atendimento veio ao encontro da demanda social encaminhada, tanto em
pretendentes, como nas famílias assistidas.
Associação Acalanto caminha com apoio da Rede Papel Solidário para atingir às
certificações públicas em 2021.
Os atendimentos foram adaptados à modalidade remota,

em ambos grupos de

trabalho. No Grupo Adoção, apesar de não acolher as pessoas com

contato presencial, os encontros virtuais possibilitaram a participação de um número
maior de pretendentes, e o canal aberto de comunicação nas redes sociais e WhattsApp
elevando de forma expressiva o número de atendimentos.
O Grupo Vínculos foi mais impactado em 2020, pois é um trabalho que necessita do
atendimento presencial com as famílias para se obter mais engajamento e
comprometimento do público atendido. A observação empírica de fenômenos
percebidos no grupo se torna um instrumento de análise e manejo das dinâmicas
familiares problemáticas. O trabalho remoto foi possível de ser realizado, porém se
mostrou limitado e prejudicado no médio e longo prazo. O contato com todos os
membros das famílias é bastante necessário e, para tentar suprir essa falta, cada família
teve duas tutoras para acompanhamento personalizado. Também disponibilizou-se um
grupo de WhattsApp para que as famílias pudessem contactar em caso de demandas
emergenciais.
As campanhas para captação de recursos financeiros foram trabalhadas de forma mais
ostensiva, utilizando também o recurso de divulgação nas redes sociais para poder
manter a sede, os atendimentos e suprir a necessidades das famílias atendidas, inclusive
no apoio a prevenção ao COVID-19.
Em 2021, obtendo as certificações, a Associação poderá captar recursos junto às
empresas e participar de editais públicos.

Avaliação geral
As expectativas para o ano de 2020 foram parcialmente alcançadas, de acordo com as
metas planejadas.
Apesar dos impactos que o protocolo de combate à Covid-19 nos atendimentos
presenciais, houve maior intensidade na comunicação nas redes sociais e essa
experiência mostrou que em algumas atividades a forma virtual tem um grande alcance,
atingindo um número ainda maior de participantes (no caso do Grupo Adoção).

REGISTRO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2020

Campanha para arrecadação de alimentos – Grupo Vúnculos – Maio de 2020.

Comemoração virtual pelo Dia Nacional da Adoção – Grupo Adoção – Maio de 2020.

Entrega de cestas básicas, higiene e limpeza e cobertores – Grupo Vínculos – Junho de
2020.

Reunião temática - Grupo Adoção – Agosto de 2020.

Campanha para arrecadação de leite em pó – Grupo Vínculos – Setembro de 2020

Bazar permanente roupas, calçados e utensílios domésticos – Grupo Vínculos – Setembro
de 2020.

Reunião temática - Grupo Adoção – Outubro de 2020.

Entrega das cestas de alimentos, higiene e limpeza – Grupo Vínculos – Novembro de
2020.

Campanha para arrecadação de cesta de Natal - Grupo Vínculos – Novembro/Dezembro
de 2020.

Distribuição Cesta de Natal - Grupo Vínculos – Dezembro de 2020

Distribuição de presentes de Natal – Grupo Vínculos – Dezembro de 2020.

São Paulo, 30 de janeiro de 2021.

Marilizia Pereira de Camargo Rodrigues
Assistente social

Eunice Peterfi Simões
Presidente

