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1 – Dados da Entidade 

Nome 
Instituto Íris de Luz 

Registro da Entidade 
R-  090 /2019-2020 

CNPJ 
08.571.676/0001-47 

Inscrição Municipal (se houver) 
131.861.01 

Data de Fundação 
28/10/2006 

Endereço 
Rua Appa 480 

Bairro 
Monte Alegre 

Cidade 
Ribeirão Preto 

UF 
SP 

CEP 
14.051-060 

DDD/Telefones 
(16) 3236-8324 – (16) 9.9137-6192 

E-mail 
social.irisdeluz@gmail.com e institutoirisdeluz@gmail.com 

 

Entidade possui filiais/unidades executoras? 

X Não   Sim  

 
Se sim, quais? Descrever endereços: 

 

Área (s) de Atuação da Entidade:  
 

X Assistência Social   Esporte e Lazer  

 Cultura   Saúde  

 Educação   Outros: _______  
 

Programas e Regimes da Entidade: 
 

X PROTEÇÃO                                                                 SOCIOEDUCATIVO  

 X Orientação e Apoio Sociofamiliar  Prestação de Serviços à Comunidade 

  Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  Liberdade Assistida 

  Colocação Familiar  Semiliberdade 

  Acolhimento Institucional ou Familiar  Internação 
 

Ação Executada: 
 

X ATENDIMENTO DIRETO  ATENDIMENTO INDIRETO  

    Assessoramento 

    Defesa e Garantia de Direitos 

 

 

 

 

 

 

mailto:social.irisdeluz@gmail.com
mailto:institutoirisdeluz@gmail.com
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2 - Finalidades Estatutárias e/ou Institucionais 

De acordo com o novo Estatuto Social alterado em junho/20, do objeto e das finalidades, no 

Art. 3º - o INSTITUTO ÍRIS DE LUZ tem por objeto social construir alianças entre pessoas 

físicas e jurídicas e organizações públicas a fim de transformar vidas e impactar a sociedade, 

através de serviços, programas e projetos sociais, educacionais, culturais, desportivos e de 

saúde; eventos; voluntariado e cursos de capacitação, assegurando a dignidade, a cidadania, 

a justiça social e o empoderamento proporcionando novas perspectivas de vida com 

integridade, solidariedade, justiça e desenvolvimento social, bem como, praticar e estudar o 

espiritismo nas condições estabelecidas pelas condições Kardequianas. 

Parágrafo primeiro: O INSTITUTO ÍRIS DE LUZ atuará observando as políticas de 

assistência social, da cultura, da saúde, do esporte e da educação, e para cumprir seu objeto, 

poderá para tanto: 

I – Promover a assistência social e o desenvolvimento humano, fornecendo proteção, acesso 

a serviços públicos e garantindo os direitos das famílias, da mulher, da infância, da 

adolescência, da velhice e da pessoa com deficiência, especialmente por meio de ações, 

serviços, projetos e programas; 

II – Promover a cultura em geral, por meio de oficinas, cursos, encontros, palestras, filmes e 

atividades na área de comunicação; com práticas musicais, dança, pintura, escultura, cinema, 

literatura, teatro, circo, fotografia, entre outras; 

III – Apoiar e assessorar o desenvolvimento da cidadania, dos direitos humanos, da justiça 

social, dos valores éticos e morais, no sentido da afirmação da vida, seja qual for a sua 

expressão; 

IV – Promover a educação, observando sua forma complementar, contribuindo para a 

educação integral, bem como, promover a educação infantil; 
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V - Promover e possibilitar a prática desportiva em benefício a saúde e bem-estar; 

VI - Contribuir com a saúde, desenvolvimento físico, social e cognitivo da população atendida 

visando agir de maneira preventiva e terapêutica, promovendo a saúde integral; 

VII - Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; 

VIII - Articular esforços para que todas as crianças e adolescentes tenham condições de 

acesso, permanência e sucesso escolar, recebendo educação de qualidade. Atuar com 

atividades socioeducativas e competências socioemocionais dentro da Instituição, baseado 

em diretrizes como: autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de 

relacionamento, tomada de decisão responsável e protagonismo; 

IX – Promover, estimular e disseminar a cultura do voluntariado; 

X – Promover o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

XI - Buscar parcerias com os setores da sociedade para apoiar e implementar os projetos, 

envolver a comunidade e demais setores da sociedade nesse processo, além de estimular e 

disseminar a responsabilidade social entre as empresas e os cidadãos; 

XII – Estimular a geração de renda, por meio de novos modelos sócio produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

XIII – Colaborar com órgãos governamentais ou não governamentais para a execução de 

ações que atendam ao objeto social; 

XIV - Capacitar pessoas, promovendo e estimulando a realização de cursos 

profissionalizantes, a formação e aperfeiçoamento técnico, propiciando condições de 

desenvolvimento pessoal, profissional e socioeconômico; 

XV -  Promover campanhas de arrecadação de fundos para promoção e apoio de suas 

atividades, inclusive por meio de prestação de serviços, comercialização de mercadorias, 

fundos patrimoniais, fundos de investimentos e / ou aplicações financeiras, visando sua auto 

sustentabilidade e fomento de novas iniciativas sociais; 

XVI – Empreender e praticar quaisquer outros atos e atividades lícitas, que direta e 

indiretamente, visem a consecução das suas finalidades, mesmo que não estejam previstas 

neste Estatuto, desde que aprovadas pelo Conselho de Administração, registradas em Ata.  
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Parágrafo segundo: O INSTITUTO ÍRIS DE LUZ poderá celebrar Contratos, Termos de 

parceria, Termos de fomento e colaboração, Acordo de Cooperação e outros instrumentos 

com o Poder Público, entidades privadas com ou sem fins lucrativos, nacionais ou 

internacionais, bem como, estabelecer cooperação mútua, troca de informações e 

experiências. 

 

 

3 -  Nome do Programa de Ação 

Íris de Luz 
 

4 - Descrição 

O Programa Íris de Luz está em conformidade com a resolução nº109, de 11 de novembro de 

2009 “Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais”, abrange o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, no 

contra turno escolar de segunda a sexta-feira. Oferecemos oficinas culturais tais como: circo, 

teatro, artesanato, oficina de sentimentos, atividades lúdicas e jogos educativos. Nossos 

atendimento estende-se aos familiares do atendido. 

 

5 – Público Alvo 

O público alvo do Programa Iris de Luz são famílias que vivem na região noroeste de 

Ribeirão Preto, onde ainda temos a Comunidade da Favela do SBT. As famílias são 

compostas por crianças com idades entre 06 a 15 anos, estão em situação de vulnerabilidade 

social, com vínculos rompidos, a maioria das famílias são constituídas por famílias 

monoparentais e filhos, onde o pai é ausente ou desconhecido, algumas das crianças vivem 

com avós, tios por tutela. Muitas das famílias moram na favela, algumas sem condições de 

higiene, muitas sem trabalho fixo, nosso público recebe Bolsa Família ou outros benefícios. 

Conforme gráfico abaixo, 23% dos atendidos são do sexo masculino e 77% são do 

sexo feminino.  

86% das famílias são de composição monoparentais, 7% são famílias informal ( união 

estável), 7% são famílias matrimoniais ( certidão de casamento). 
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5.1 -  Capacidade de Atendimento 

Nossa capacidade de atendimento é de 50 atendidos por dia. 
 

 

5.2 -  Número de Usuários Atendidos 

Agosto/20 a Dezembro/20= 44 atendidos 

Manhã: estão inscritas 25 crianças no período da manhã, sendo 21 atendidos do sexo 

feminino e 04 do sexo masculino. 

Tarde: foram atendidas 19 crianças no período da tarde, 06 atendidos do sexo masculino e 

13 atendidos do sexo feminino. 

Justificativa: os atendimentos presenciais neste período permaneceram suspensos em 
virtude da pandemia do COVID-19, porém não tivemos desistência de nenhum atendido. As 
inscrições continuaram inalteradas no quadrimestre. 
 

6 - Objetivos 

Objetivo Geral:  

Intensificar e qualificar as ações do serviço de fortalecimento de vínculos por meio de  

inclusão de oficinas de cultura e conhecimento de forma transversal através deste 

programa para as crianças e adolescentes de 06 a 15 anos residentes na Região 

Noroeste do Município de Ribeirão Preto.   
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(Objetivo em desenvolvimento, nesse quadrimestre de forma remota). Não houve alteração 

no período de setembro a dezembro/20. 

Objetivos Específicos: 

(1) Contribuir para o desenvolvimento da educação sócio emocional; 

(Objetivo alcançado parcialmente, pois com o atendimento remoto, as atividades foram 

entregues de forma remota e com vídeos explicativos disponibilizados por whatsApp. 

(2) Promover o desenvolvimento através da arte e cultura; 

(Objetivo não alcançado na oficina de teatro, porque houve a suspensão do contrato 

de trabalho do educador de teatro). 

( Objetivo alcançado parcialmente na oficina de circo, foram enviados no quadrimestre 

09 vídeos do educador André).  

(3) Oferecer espaços que promovam jogos educativos e atividades lúdicas; 

(Objetivo foi atingido parcialmente, a proposta era realizar brincadeiras e incentivar o 

acesso a livros paradidáticos e jogos educativos. Nesse quadrimestre através do 

Projeto mala Viajante disponibilizamos uma média de 10 livros para cada atendido). 

(4) Contribuir para o desenvolvimento de habilidades artesanais; 

(Objetivo não alcançado na oficina de artesanato, porque houve a suspensão do 

contrato de trabalho da educadora de artesanato). 

(5) Articular esforços para que todas as crianças e adolescentes tenham condições 

de acesso, permanência e sucesso escolar; 

(Objetivo em desenvolvimento, segundo nosso Plano de Trabalho no item 9, esse 

objetivo é realizado uma vez por ano, porém com a pandemia, realizamos contato com 

todas as escolas – estaduais e municipais, para acompanhar e saber sobre o 

desenvolvimento dos atendidos realizando aulas online, que dá uma média de 89% de 

alunos regulares. ). 

(6) Fortalecer o convívio sócio comunitário;  

(Objetivo em desenvolvimento,mantivemos contato constante nesse quadrimestre, 

realizamos pesquisas e diagnóstico social, atendimento psicológico as famílias, além 

de entrevistar o responsável legal no ato da matrícula. Podemos ressaltar que as 
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famílias reconhecem a importância do nosso atendimento, mesmo diante da 

pandemia, pois conseguimos distribuir alimentos básicos que foram essenciais na 

crise). 

 

7 – Cronograma de Atividades 

Objetivos 

Específicos 

Descrição das Atividades Mês 

Inicio 

Mês 

Finalização 

Contribuir 

para o 

desenvolvi-

mento da 

educação 

sócio 

emocional; 

Oficina de Sentimentos – Orientadora Social 
Fernanda - Priscila 

Entregamos 20 atividades impressas aos 
atendidos referente essa oficina.  

Utilizamos de pesquisa de satisfação em 
cada atividade de forma que pudéssemos 
entender quais atividades eram mais 
adaptáveis para serem realizadas em casa. 

No quadrimestre vigente tivemos um retorno 
positivo em relação as atividades propostas. 
 

08/2020 12/2020 

Promover o 
desenvolvi
mento 
através da 
arte e da 
cultura 

A Oficina de Circo teve uma reprogramação 
de conteúdo, para que os atendidos 
pudessem realizar as atividades em suas 
casas, e dessa proposta, o educador 
produziu vários vídeos (09) que foram 
enviados pelo whatsApp aos atendidos. 
 

A oficina de teatro não foi realizada no 
quadrimestre, porque houve a suspensão 
do contrato de trabalho do educador de 
teatro. 

08/2020 12/2020 

Oferecer 
espaços 
que 
promovam 
jogos 
educativos 
e atividades 

Orientadora Social – Fernanda / Priscila 

Realizamos o Projeto “Mala Viajante”, 
promovendo literatura brasileira através de 
empréstimos de livros de acordo com a faixa 
etária e interesse dos atendidos. No 
quadrimestre cada atendido teve contato 

08/2020 12/2020 
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lúdicas com 10 livros em média. 

Contribuir 
para o 
desenvolvi
mento de 
habilidades 
artesanais 

A oficina de teatro não foi realizada no 
quadrimestre, porque houve a suspensão 
do contrato de trabalho da educadora de 
artesanato. 

08/2020 12/2020 

Articular 
esforços 
para que 
todas as 
crianças e 
adolescente
s tenham 
condições 
de acesso, 
permanênci
a e sucesso 
escolar 

Mantivemos contato com as escolas 
estaduais e municipais para identificar se os 
atendidos estavam apresentando 
dificuldades de realizar as tarefas escolares. 
89% dos atendidos conseguiram 
acompanhar as aulas remotas das escolas. 
11% dos atendidos apresentaram 
dificuldades por falta de acesso a internet 
com bom sinal e por não terem um aparelho 
de celular disponível no período em que as 
aulas aconteciam. 

08/2020 12/2020 

Fortalecer o 
vínculo 
sócio 
comunitário
. 

A comunicação neste quadrimestre foi 
intensificada em virtude da pandemia. 
 

Entregamos aproximadamente 11 toneladas 
de alimentos para as famílias dos atendidos 
e para a comunidade em geral. 

O suporte psicossocial foi um grande 
diferencial para atender as demandas 
emergenciais das famílias que perderam 
parentes na pandemia. 

No quadrimestre 10 famílias dos atendidos 
foram acolhidas com acolhimento 
psicossocial online e presencial. 

08/2020 12/2020 

8 – Metas 
 

 70% dos usuários tenham a possibilidade de expor suas potencialidades, superar 
conflitos e desenvolver a autoestima na oficina de sentimentos. 

( Meta alcançada integralmente, no quadrimestre obtivemos uma média de 73,8% dos 
atendidos realizando as atividades propostas de forma remota). 
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 90% dos usuários aumentem a consciência corporal e a superação de medos na 
oficina de circo. 

          ( Meta alcançada parcialmente, no quadrimestre tivemos uma média de 81,8% dos 
atendidos participando das atividades propostas na oficina de circo.) 
 

 90% dos usuários aumentem a desenvoltura, melhorar a comunicação e timidez 
na oficina de teatro. 

       ( Meta não foi alcançado devido a suspensão temporária do contrato de trabalho do    
educador de teatro). 

 60% dos usuários com interesse em comunicação e linguagem e organização do 
pensamento através de jogos educativos e leitura na oficina de jogos educativos 
e atividades lúdicas. 

(Meta alcançada integralmente, disponibilizamos livros ( Projeto Mala Viajante) para e 
tivemos um índice de 68,2% dos atendidos fazendo a leitura dos livros disponibilizados 
no quadrimestre. 

 

 60% dos usuários com habilidades de concentração, coordenação motora, 
autonomia no processo artesanal na oficina de artesanato. 

( Meta não foi alcançado devido a suspensão temporária do contrato de trabalho da 
educadora de artesanato). 

 100% dos atendidos estejam matriculados e frequentando a escola. 

(Meta alcançada parcialmente, 89% dos atendidos permaneceram regular na escola de forma 
online). 

 90% dos atendidos tenham a oportunidade de reconstruir, reconectar, estreitar 
laços familiares e que o Instituto Íris de Luz seja um facilitador desse processo. 

( Meta alcançada parcialmente, nesse quadrimestre atendemos as famílias com demandas 
psicossociais em virtude da pandemia ). 

 Realizar no mínimo 01 evento anual que envolva a participação da família dos 
atendidos.    

( Meta alcançada nesse quadrimestre com a campanha do dia das crianças e natal 
solidário. O evento teve alteração no seu formato, mas mesmo assim conseguimos 
beneficiar os 44 atendidos e os 37 irmão dos mesmos). 

 
9 – Recursos Humanos 

Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Programa de Ação. 
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NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS 

Aline Terciotti Pedroso CEO – Diretora 
Executiva 

Voluntária 44 

Tais Cristina Padua Costa Assistente Social Prestador 
de Serviços 

20 

Priscila Sena Rodrigues Orientadora Social Regime 
CLT 

44 
 

César luiz Mazari Educador de Teatro Regime 
CLT 

0 

André Luiz Cunha Santos Educador de Circo Prestador 
de Serviços 

02 

Maria Angela Sellani Terciotti Educadora de 
Artesanato 

Regime 
CLT 

0 

Sueli Fátima de Oliveira Serviços Gerais Regime 
CLT 

44 

Marilia Rios Silva Psicóloga Voluntária 10 
Arivaldina A. De Souza Auxiliar de 

Artesanato 
Voluntária 0 

Camila Vansan Florian Assistente Adm/ 
Financeiro 

CLT 20 

Sandra Regina de Sousa Bisco Estagiária de 
Serviço Social 

Voluntária 20 

Beatriz Veronez Francé Psicóloga Voluntária 20 

10 - Articulação com a Rede 

No quadrimestre participamos das plenárias do CMDCA e CMAS que ocorreram em sua 
maioria de forma remota.  
 
Articulação com a rede externa de Parceiros: 
No quadrimestre mantivemos as parcerias e prospectamos outras empresas e pessoas 
físicas, utilizando as redes sociais para sensibilizar e dessa forma, manter o atendimento, 
aumentar o vínculo com as famílias e a comunidade em geral. 
Mesmo com a pandemia, o projeto social cresceu 44%, contratando em regime CLT, 
trazendo novos voluntários e estagiário. 
 

11 - Forma de Participação dos Usuários 
 

No quadrimestre intensificamos as pesquisas junto aos nossos atendidos e tivemos 92% de 
retorno positivo sobre a metodologia aplicada no período da pandemia. 
Percebemos que o vínculo permaneceu e coletamos muitos depoimentos dos familiares da 
falta que as oficinas presenciais estão fazendo para cada um deles. 
 
 

12 -  Monitoramento e Avaliação 
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O monitoramento e avaliação das atividades do quadrimestre foram realizadas remotamente 

através do feedback dos atendidos com o retorno ( devolução)  das atividades propostas. 

 Com a devolução das atividades impressas preenchidas, tivemos uma média de 
74,6% de participação dos atendidos nas atividades referentes as oficinas de circo, 
sentimentos, atividades lúdicas e jogos educativos. 

 Através das listas de entrega de cestas básicas, 100% das famílias dos atendidos 
alimentos básicos, cestas básicas, chegando a aproximadamente 08 toneladas. 

 As reuniões de equipe do quadrimestre foram essenciais para o monitoramento 
mensal das atividades, em especial nesse período, construímos juntos planos de 
ações para o ano de 2021, reestruturamos conteúdos, compartilhamos as dificuldades 
individuais e coletivas e fechamos o ano com um saldo positivo em relação aos 
atendidos e nossa atuação junto a comunidade. 

 

13 -  Declaração 
Declaramos, sob as penas da lei, com a inserção eletrônica deste formulário no Sistema Digital 
CMDCA no Portal PMRP, que os dados acima informados são expressão da verdade e possuem Fé 
Pública. 
Responsável Legal 

pela Entidade Messias Antonio de Oliveira 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 

Cargo Conselheiro Presidente 
Mandato até o 
dia: 

27/03/2023 

E-mail para contato maoliveira0918@gmail.com 
 

 
Gerente, 

Coordenador ou 
Gestor 

Administrativo 

Aline Terciotti Pedroso 

Assinatura 

 
 
 
 

 
 

Cargo CEO – Diretora Executiva 
Mandato até o 
dia: 

27/03/2023 

E-mail para contato terciotti@gmail.com 

 

mailto:maoliveira0918@gmail.com
mailto:terciotti@gmail.com
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Tipo de Vínculo  
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 
Prestador Serviços 

X 
Voluntári

o 
 Outros 

 
Responsável 

Técnico  
pela Entidade 

Tais Cristina Padua Costa 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 

 

Formação Assistente Social 
Registro 
Classe (*) 

65.716 

Tipo de Vínculo  
Empregado 

CLT 
X 

Profissional Liberal 
Prestador Serviços 

 
Voluntári

o 
 Outros 

E-mail para contato social.irisdeluz@gmail.com 
 

 

mailto:social.irisdeluz@gmail.com

