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Indicadores:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CEDCA/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE . . .

PROGRAMA CENTROS DA JUVENTUDE – INSTRUMENTAL DE ACOMPANHAMENTO 2012

JAN FEV DEZ Total 2012 Orientações

encaminhamento

busca ativa 

Total de entrada

Nº de participantes de 12 A 18 anos #

Nº de participantes menores de 12 anos #
Nº de participantes maiores de 18 anos #

Forma de entrada no 
programa

Anotar somente aqueles 
que vem pela primeira vez. 
Identificando através de que 
forma inseriu-se nas 
atividades.  

demanda 
espontânea

Através dessa somatória, 
terá o número de atendidos 
pelo Centro no ano

Estes dados demonstram o 
número de atendidos no 
mês, é diferente do dado 
anterior pois pode repetir-se 
todos os meses. É o nº de 
participações e não de 
Adolescentes atendidos.
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Indicadores:

#

#

AÇÕES / ATIVIDADES

Esporte

12 a 18 anos

Maiores 18 anos

#

12 a 18 anos #

Maiores 18 anos #

Artes

12 a 18 anos

Maiores 18 anos

#

12 a 18 anos #

Maiores 18 anos #

  Adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas que estão participando das atividades 

do programa Centros da Juventude.

Situação 
educacional

Número de Adolescentes que 
encontram-se fora do sistema 

educacional formal e participam das 
atividades no Centro

Número de adolescentes que 
retornaram ao sistema educacional 

formal 

Oficinas 
realizadas 

pelos 
Técnicos e 
Oficineiros

Número 
de 

Atividad
es

até 12 incompl

Número 
de 

Particip
antes.

até 12 incompl

Número 
de 

Atividad
es

até 12 incompl

Número 
de 

Particip
antes.

até 12 incompl
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Indicadores:

Nº de cursos ofertados no mês

#

Número de Grupos 

Número de participantes #

Número de Ações sobre Cidadania.

Família

Número de visitas domiciliares

Número de grupos de familiares

Número de familiares participantes #

Número de reuniões com as famílias

Número de familiares participantes #
       

Inserção dos 
adolescentes 

em cursos 
profissionaliz

antes;

Nº de adolescentes e jovens 
participando dos cursos no mês

Nº de adolescentes e jovens que 
concluíram o curso no mês

Nº de adolescentes e jovens que 
desistiram do curso no mês

Oficinas 
sobre 

cidadania
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Indicadores:

Nº de cursos ofertados no mês

#

Número de Grupos 

Número de participantes #

Número de Ações sobre Cidadania.

Família

Número de visitas domiciliares

Número de grupos de familiares

Número de familiares participantes #

Número de reuniões com as famílias

Número de familiares participantes #
       

Inserção dos 
adolescentes 

em cursos 
profissionaliz

antes;

Nº de adolescentes e jovens 
participando dos cursos no mês

Nº de adolescentes e jovens que 
concluíram o curso no mês

Nº de adolescentes e jovens que 
desistiram do curso no mês

Oficinas 
sobre 

cidadania
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Indicadores:

     ARTICULAÇÃO COM A REDE

Nº Encaminhamentos

Eventos

Número de eventos 

Número de  participantes nos eventos #

    GESTÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Comitê Gestor

Número de reuniões 

Número de participantes na reunião #

Número de reuniões 

Número de participantes na reunião 
#

Número de atividades desenvolvidas em parceria com 
ONG's, associações, empresas e/ou outras entidades 

ou grupos organizados

Número de 
encaminhamentos para 

a rede de serviços; Adesão dos 
encaminhamentos

Casos de violência identificados pelos profissionais do 
Centro

Registrar apenas quando 
identificado o caso, mesmo 
que seja acompanhado  
não registrar no outro mês

Número de grupos e organizações que foram Criados 
e/ou fortalecidos; Criação de grupo registrar 

apenas no mês que ocorreu

Número de ações desenvolvidas por ou com grupos 
organizados locais

Planejamento 
e avaliação

# - refere-se a dados mensais que não podem ser somados, pois podem ser cumulativos/repetidos em todos os 
meses.



OBRIGADA !OBRIGADA !

Magali Socher LuizMagali Socher Luiz
Assistente SocialAssistente Social

Juratriz  Ribas ZanattaJuratriz  Ribas Zanatta
PsicologaPsicologa

Fone: 041-3210-2431 / 041-3210-2433Fone: 041-3210-2431 / 041-3210-2433
E-mail: centrosdajuventude@seds.pr.gov.brE-mail: centrosdajuventude@seds.pr.gov.br

Coordenação de Proteção Social BásicaCoordenação de Proteção Social Básica
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