
Organização da Sociedade Civil Nome do Projeto Valor
Período de 
Execução
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Escola  de Aprendizagem e Cidadania de Franca– 
ESAC

Jovens em Ação 88.140,00 2021/2022
160 jovens participantes do programa Jovem 
Aprendiz

Trabalho, formação e aperfeiçoamento e/ou qualificação 
profissional de adolescentes. Apoio à entrada no 
mercado de trabalho ou geração de renda.

Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca – 
ESAC

Transcender 97.100,00 2021/2022

Adolescentes atendidos no Serviço de Proteção 
Social a adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas (MSE) em meio aberto, liberdade 
assistida (LA) e prestação de serviços à comunidade 
(PSC)

Ações socioeducativas, de promoção da autonomia, 
protagonismo e erradicação do trabalho infantil.

Instituto José Edson de Paula Marques – IJEPAM As Nossas, As Suas Famílias: SAICA 64.459,50 2021/2022
Famílias das crianças e adolescentes acolhidos e 
mais de 40 crianças.

Acolhimento institucional de crianças, adolescentes e 
jovens.

Caminhar – Associação das Famílias, Pessoas e 
Portadores de Paralisia Cerebral de Franca

Teatro, Mágica e Musicalidade no 
Palco da Fantasia

67.362,08 2021/2022
Crianças a partir de 07 anos de idade e adolescentes 
de 12 – 17 anos e 11 meses.

Promoção do esporte, cultura e lazer  com foco na 
inclusão social, protagonismo, ampliação de visão de 
mundo e ações preventivas.

Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira 
“Belém – A Casa do Pão”

Fortalecimento da Rede Protetiva de 
Crianças e Adolescentes da Região 
Norte

98.911,84 2021/2022
Crianças e adolescentes matriculados na rede 
escolar pública do município de Franca e 
trabalhadores da rede intersetorial da região norte.

Fortalecimento da rede protetiva de crianças e 
adolescentes da região norte e potencialização das 
ações do grupo de trabalho intersetorial deste território 
no enfrentamento às violações de direitos.

Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira 
“Belém – A Casa do Pão”

Prelúdio e Percurso: Trabalho e 
Adolescência

99.960,00 2021/2022 Adolescentes de 13 – 17 anos.
Ampliação de conhecimentos de adolescentes, suas 
habilidades, oferta de oportunidades de capacitação, 
preparação para  o mundo de trabalho.

Instituto Fausto Giannecchini – Esporte e 
Educação

Basquete: A Bola é Nossa - Ano II 99.999,30 2021/2022 200 crianças e adolescentes. Esporte, cultura e lazer.

Liga da Assistência Social e Educação Popular – 
Lasep

Rosa Dos Ventos 96.141,63 2021/2022 Jovens de 15-19 anos
Impactos da pandemia na saúde mental de crianças e 
adolescentes

Pastoral do Menor e Família da Diocese de 
Franca

Bom da Cuca 199.225,99 2021/2022 Crianças/jovens de 05-17 anos e 11 meses.
Combate aos impactos da pandemia na saúde mental 
de crianças e adolescentes

Sociedade Espirita Legionários do Bem – Recanto 
Esperança

Conviver: Uma proposta afetiva e 
relacional de cuidados

86.814,10 2021/2022 20 crianças e adolescentes.
Acolhimento institucional de crianças, adolescentes e 
jovens.

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca Proteção à Vida do neonato 547.852,00 2021/2022
Crianças e adolescentes com alguma patologia e 
recém-nascidos prematuros.

Proteção à vida e à saúde da criança e do adolescente. 
Investimento em unidades hospitalares pediátricas para 
o atendimento adequado de crianças e adolescentes.

Sociedade Espirita Legionários do Bem
EducaçãoPopular para a Construção 
de um Mundo com Novas 
Possibilidades

62.804,52 2021/2022
Diretamente: 40 crianças , 53 famílias; Indiretamente: 
89 crianças e 22 adolescentes.

Educação popular, orientação para cidadania, e 
conscientização política de crianças e adolescentes, 
com uma prática pedagógica que respeite a criança ou 
adolescente como sujeito protagonista do 
conhecimento.

Associação Mão Amiga – Recanto Janaína Cuidar Já: Prevenir para Transformar 108.958,20 2021/2022
Adolescentes entre 12-17 anos, do ensino 
fundamental e médio de duas Escolas Estaduais de 
Franca, seus pais e professores.

Conscientização sobre as consequências do uso e 
abuso de substâncias psicoativas, trabalhando a 
dependência química como doença.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Franca – APAE

Harmonia, Sons e Melodia 36.730,00 2021/2022 100 Crianças e adolescentes.
Desenvolvimento cognitivo,  sociabilização através da 
musicoterapia.

TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS 1.754.459,16

PROJETOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FUN DO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM 2020/2021


