Plano de Trabalho
1. Identificação do Serviço

1.1. Serviço (objeto da parceria): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

- SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA
INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS
1.2 Quantidade de grupos solicitados: 9
1.3 Abrangência: SUL

- G11 - Jardim do Lago II

2. Identificação do organização da sociedade cívil

2.1 Nome da Instituição: FUNDAÇÃO EUFRATEN (SEDE)
2.2 Nº do CNPJ da instituição: 57.487.928/0001-60
2.3 Website oficial da instuição (ou rede social): www.eufraten.org.br
3. Unidade Executora

3.1 Nome da Unidade Executora: FUNDAÇÃO EUFRATEN (SEDE)
3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver): 57.487.928/0001-60
3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP): ENGº MARCIO DUARTE RIBEIRO

, nº 500 - Bairro: JARDIM DO LAGO II - CEP: 13051-058
3.4. Telefone da unidade executora (com DDD): (19) 3256-1966
3.5. E-mail da unidade executora: financeiro@eufraten.org.br
3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora:

A Escola Preparatória para a Vida III, localizada no Jardim do Lago II conta com a seguinte
infraestrutura: Cozinha com Dispensa, Refeitório (varanda), Sala de Artes Corporais, Sala de
Arte-Educação, Sala de Informática, Brinquedoteca, Biblioteca, Sala de acolhimento e
atendimento psicossocial, 4 WCs, sendo um para pessoas com necessidades especiais, sala
de cursos, campo de futebol e ampla área verde.
3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço

na unidade executora:
Na unidade do Jardim do Lago II, dispomos dos itens abaixo para atendimentos dos usuários:
- 20 computadores para aula de informática
- 05 computadores (01 social, 01 coordenação, 03 adm/fin)
- 02 impressoras,
- Data Show
- 20 cadeiras universitárias
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- 03 Quadro branco, 01 flipchart
- 01 notebooks
- violões, 01 teclado, 20 flautas, suportes para partitura
- bolas de futebol, mini traves de futebol
- bolas de volei, bambolês, mini cones, cones grandes, bolas de handbol, de futebol

americano, de basquete
- atabaque, berinbau, triângulo, agogô
- máquina de costura portátil
- tesouras, pistola para cola quente
- um veículo Montana
- 05 mesas de refeitório com 10 bancos
- 02 mesas grandes de madeira com 04 bancos
- 01 fogão industrial de 6 bocas
- 01 freesers verticais, 02 refrigeradores duplex
- 40 tatames,
- colchonetes
- Livros didáticos, infantis, jogos educativos, brinquedos diversos
- Aparelho de som microsystem

5. Público Alvo
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos
4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
A Fundação Eufraten-EPV III- Escola Preparatória para Vida está localizada na região Sul de
Campinas. A região Sul, localizada no entorno da área central da cidade, possui o maior
número de habitantes de Campinas, com 316.671, em uma área de 120 km² de extensão.
Está localizada entre duas microrregiões bem distintas.
Uma região que contempla os bairros mais antigos, conta com infraestrutura como sistema de
água e esgoto, ruas pavimentadas, coleta de lixo, energia elétrica, transporte coletivo, centro
de saúde e escolas.
Compreende uma área de invasões, ocupações, com pouca ou nenhuma infraestrutura.
Encontra-se poucas ruas pavimentadas, falta de rede de água e esgoto, de energia elétrica,
de coleta de lixo. Localizado ao lado da EPV 3 encontra-se o Residencial Vilas de Taubaté, 3
condomínios residenciais do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento onde em julho
de 2016 passaram a residir cerca de 660 famílias que foram removidas de áreas de risco na
cidade, grande parte das famílias é numerosa e de baixa renda.
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Essas duas regiões possuem algumas características bem similares, como o tráfico de drogas,
alto índice de violência, grande número de dependentes químicos (álcool e drogas), catadores
de lixo, desemprego, situações de negligência, de miséria e elevada taxa de evasão escolar.
As famílias residem nos bairros: Jardim São José, Jardim das Bandeiras, Parque Oziel e
Jardim do Lago 2 e continuação. Muitas famílias estão inseridas nos Programas de
Transferência de Renda e um número significante de famílias passa a ser única renda para
proverem as necessidades básicas. Há um grande número de mulheres chefes de família, que
necessitam de apoio para cuidarem de seus filhos.
A precariedade e a falta de equipamentos públicos na região vêm somar a todas essas
questões e agravar a situação das famílias desse território. Sem espaços de lazer, esporte,
cultura e convivência as crianças e adolescentes ficam pelas ruas à mercê de inúmeras
situações perigosas, ficando mais suscetíveis às diversas formas de violência e ao
envolvimento com o tráfico.
Diante dessa realidade, a Fundação Eufraten tem como objetivo dar continuidade no trabalho
nesta região e oferecer o Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de
Convivência Inclusivo e Intergeracional, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e
potencialidades de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e de suas famílias, oferecendo
um espaço preventivo e protetivo com oportunidades de aprendizado para a vida, através de
experiências recreativas, esportivas, culturais, artísticas, de preparação para o mundo do
trabalho, promovendo a troca de experiências e a descoberta de suaspotencialidades para
transformarem sua realidade social.
FONTES PESQUISADAS:
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relato

rio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016
6. Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem

atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas
Atividades:

Outras atividades (especificar).
Visitas às exposições de artes e eventos educativos, apresentações culturais

Outra atividades:

e workshop de profissões.
Visitas às exposições de artes e eventos educativos, apresentações culturais

Descrição:

e workshop de profissões.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
Estimular o protagonismo através do acesso à informação sobre direitos de

Meta:

cidadania; possibilitar o acesso a manifestações artísticas, culturais,
esportivas e de laser, com vistas ao desenvolvimento e novas sociabilidades.
Ampliação do universo informacional e vivencias culturais e artísticas dos
usuários.
Avaliação feita no final do passeio/evento;
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Atividades:

Outras atividades (especificar).
Realizar eventos comemorativos, esportivos e culturais que promovam a

Outra atividades:

integração dos usuários, da sua família e comunidade.
Serão realizados Campeonatos e Amistosos de futebol, Festival e graduação

Descrição:

do Judô, Gincana, Sarau Cultural;

Periodicidade:

sem periodicidade definida
Integração e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
Ampliação do universo informacional, esportivo e cultural.

Meta:

Reconhecimento e estímulo para o desenvolvimento de habilidades.
Possibilitar o acesso a manifestações artíísticas, culturais, esportivas e de
lazer, com vistas ao desenvolvimento e novas sociabilidades.
Avaliação da equipe pós eventos;
Questionário de avaliação do trabalho realizado em cada evento;

Avaliação:

Lista de presença das famílias e comunidade.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

3) Oferecer às crianças e adolescentes de 10 a 15 anos oficina de dança

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de

Meta:

sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

Atividades:

Descrição:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
12) Oferecer para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos a Informática
Educativa
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Periodicidade:

Meta:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de
mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a
ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem
como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
pontos positivos e a serem melhorados.

Avaliação:

Atividades:

Acompanhamento de frequência e participação.
75% de participação dos usuários na atividade

Atividades grupais de convívio
Realizar com todos, educadores e usuários, antes do início das atividades a
pratica do yoga e meditação, por 30 minutos
CONFORME SOLICITADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESCLARECEMOS QUE

Descrição:

Será Oferecido a prática do Yoga para grupos intergeracionais antes do início
das atividades diárias. O yoga e uma prática milenar que tem seus benefícios
comprovados pela ciência moderna. Sua prática promove saúde do corpo,
resgate da autoestima, autoconfiança, benefícios indispensáveis no
fortalecimento da identidade, contribuindo com o enfrentamento da
vulnerabilidade social.
Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos

Periodicidade:

diária
Possibilitar que crianças, adolescentes e adultos se autoconheçam:
aprendam a educar suas emoções e postura corporal, conviver nos

Meta:

ambientes em harmonia, descobrir seu potencial criativo e utilizá-lo para gerar
transformações produtivas em sua realidade social;

Avaliação acontecerá no final de cada oficina, onde o educador e os usuários
se autoavaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos e sugestões para melhoria de seu aprendizado para a vida;
Avaliação:

Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
biopsicossocial dos usuários;
Lista de frequência e busca ativa.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA AVALIAÇÃO SERÁ READEQUADA PARA:
No final da prática os participantes se autoavaliam sobre a atividade
realizada, ressaltando aspectos positivos, negativos e sugestões para
melhoria de seu aprendizado para a vida;
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

5) Oferecer para crianças de 8 a 12 anos e para adolescentes e jovens de 13
a 17 anos a Oficina de Futebol.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de
mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a

Meta:

ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem
como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida

Avaliação:

Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
6) Oferecer para crianças de 06 a 10 anos a Oficina Corpo em Movimento,

Descrição:

onde acontece atividades e jogos que trabalhem as primeiras necessidades
de desenvolvimento motor dessa faixa etária.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de
mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a

Meta:

ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem
como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

3) Oferecer a crianças de 10 a 15 anos a Oficina de Dança.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças, a partir dos interesses, de mudanças e
potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a ressignificação de

Meta:

vivências de isolamento e de violação de direitos bem como propiciar
experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e na
prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.

Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Realizar Reuniões com a Coordenação, Equipe Técnica e Educadores.
As reuniões são realizadas diariamente, sempre após a saída dos usuários
onde é relatado sobre as atividades desenvolvidas, a reflexão junto aos

Descrição:

usuários e em caso de identificação de situações à violação de direitos,
conflitos na dinâmica familiar e outros, discutir junto à equipe para as devidas
providências.

Periodicidade:

diária
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;

Meta:

Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários.
Avaliação da equipe ao término das reuniões

Avaliação:

Relatório preenchido a cada oficina pelo Educador;
Acompanhamento e monitoramento da agenda de ações da Equipe Técnica
para atender os casos citados nas reuniões de avaliação diária
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Atividades:

Descrição:

Outras atividades (especificar).
As reuniões aconteceram no DAS, CRAS Bandeiras, Casa dos Conselhos,
FEAC e outras organizações que pertençam ao território e município.

Periodicidade:

mensal
Fortalecer o trabalho em rede, monitorar e garantir a qualidade no

Meta:

atendimento e pleno desenvolvimento dos usuários.

Avaliação:

Relatório de Atividades Externas

Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Realizar Formações pedagógicas e Capacitação da equipe social e técnica
Formações mensais integrando toda Equipe, Coordenadores, Educadores,

Descrição:

Assistentes Sociais onde são trabalhados temas voltados para que a
execução do Serviço Socioassistencial com qualidade e segurança e as
metas sejam atingidas.

Periodicidade:

mensal
Integrar e capacitar equipe para realizar o trabalho com qualidade e harmonia

Meta:

promovendo o pleno desenvolvimento dos usuários.
AvaliaçãoAvaliação preenchida após as Formações Pedagógicas

Avaliação:

Avaliação de desempenho da Equipe

Atividades:

Outras atividades (especificar).
Realizar reuniões de Gestão e Monitoramento com a equipe técnica e a

Outra atividades:

Diretoria da Fundação Eufraten
As reuniões são realizadas semanalmente, reunindo Diretoria Executiva,

Descrição:

Administrativo, Coordenadoras Pedagógicas e Assistentes Sociais.

Periodicidade:

semanal
Garantir que os objetivos sejam cumpridos, mantendo a equipe integrada e
eficaz na busca de estratégias para o aprimoramento das atividades e

Meta:

atendimento dos
Usuários e contribuir para os resultados esperados na execução do SCFV
Inclusivos e Intergeracionais preconizados na tipificação nacional do SUAS
Avaliação da equipe ao término das reuniões
Relatório mensal dos resultados da Equipe Técnica das atividades para

Avaliação:

Diretoria
Acompanhamento da agenda de decisões produzidas nas reuniões
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
13) Oferecer a jovens de 15 a 24 anos oficinas como Preparação para o

Descrição:

mundo do trabalho e Informática,

Periodicidade:

semanal
Desenvolver a formação integral do jovem, desenvolvendo múltiplas
habilidades e competências, possibilitando momentos de reflexão sobre sua
história e seu projeto de vida promovendo o autoconhecimento, suas
potencialidades e reconhecendo sua capacidade de gerar mudanças em sua
vida pessoal, profissional, a formação cidadã e uma formação geral para o

Meta:

Mundo do Trabalho.
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo.
Propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e
na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 80% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.

Atividades:

Outras atividades (especificar).
Oferecer oficinas como Preparação para o mundo do trabalho, Informática,

Outra atividades:

com temas de desenvolvimento profissional.
As oficinas são oferecidas através de uma grade de atividades de livre

Descrição:

escolha de acordo com o interesse e nº de vagas disponíveis. Todas as
oficinas possuem um planejamento alinhado com os objetivos a serem
alcançados. Em todas as atividades são oferecidas o lanche da tarde.

Periodicidade:

semanal
Desenvolver a formação integral do jovem, desenvolvendo múltiplas

Meta:

habilidades e competências, possibilitando momentos de reflexão sobre sua
história e seu projeto de vida promovendo o autoconhecimento, suas
potencialidades e reconhecendo sua capacidade de gerar mudanças em sua
vida pessoal, profissional e social.
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Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as
Avaliação:

atividades;
Avaliação feita pelo Educador relatando o desenvolvimento integral dos
usuários nas atividades e o que foi produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
7) Oferecer para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos a Vencendo
Desafios, onde o usuário vivencia diferentes modalidades esportivas,

Descrição:

experienciando e desenvolvendo suas habilidades físicas e de melhor
convívio.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de
mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a
ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem

Meta:

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.
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Atividades:

Acolhida individual
Atendimento Social às famílias: acolhimento e escuta, cadastro Social interno
para inclusão e matrícula nas atividades ofertadas na instituição,
encaminhamento das famílias ao CRAS Bandeiras para cadastro no Sistema
de Governança Municipal-SIGM e encaminhamento para a rede

Descrição:

Socioassistencial.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE ANÁLISE,
ESSA ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ
DA SEGUINTE FORMA:
Acolhimento e escuta, cadastro social interno para inclusão no serviço e nas
atividades ofertadas pela instituição, encaminhamento das famílias ao CRAS
Bandeiras para cadastro no Sistema de Governança Municipal SIGM e
encaminhamento para a rede Socioassistencial.

Periodicidade:

diária
Informar, esclarecer e orientar as famílias participantes do projeto, visando a
melhoria da qualidade de vida, boa convivência familiar e apoio a educação
dos filhos para a vida.
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
Prevenção de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais e ampliação do
acesso aos direitos;

Meta:

Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Ter ampliado o numero de usuários que conheçam as instancias de denuncia
e recurso e recurso em casos de violação de seus direitos;
Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários;
Redução e prevenção de situações de isolamento social e de
institucionalização.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre;
Preenchimento mensal de relatórios (CIPS) e monitoramentos realizados pela
Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria da Assistência

Avaliação:

Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA AVALIAÇÃO SERÁ READEQUADA PARA:
Questionário de avaliação e sugestões, preenchido pelas famílias e usuários
a cada semestre;
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Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
1) Oferecer a crianças de 06 a 10 anos oficina descobrir-se brincando,

Descrição:

trabalhando o autoconhecimento e cidadania

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

2) Ofecer às crianças de 06 a 10 anos oficina de ballet

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.
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Atividades:

Atividades grupais de convívio
Oferecer às crianças, adolescentes e jovens oficinas de Autoconhecimento,
Expressão e Arte, Teatro, Ballet e Dança, Desenho, Música: Violão, Flauta e
Canto Coral, Descobrir-se Brincando, Corpo em Movimento, Vivenciando
Esporte, Vencendo Desafios, Capoeira, Futebol, Judô, Informática educativa
e Cidadania, Informática (Pacote Office), Educação Ambiental (jardins e

Descrição:

horta). É oferecido diariamente lanche.
Todas as oficinas possuem um planejamento alinhado conforme a faixa etária
com objetivos de atingir o desenvolvimento global e comportamental.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ
EM CONJUNTO COM A ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA SOBRE ÉTICA,
CULTURA E CIDADANIA E FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO
SOCIAL (de 01 a 13)

Periodicidade:

diária
Proporcionar vivências protetivas e socioeducativas que promovam a
melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento dos vínculos familiares e a
descoberta de potencialidades no campo da arte, esporte, cidadania e

Meta:

preparação para o mundo do trabalho;
Proporcionar através do preparo e plantio de mudas na horta e nos jardins a
aprendizagem através da observação dos movimentos da natureza
desenvolvendo a sensibilidade e o cuidar, além de hábitos saudáveis.
Avaliação acontecerá no final de cada oficina, onde o educador e os usuários
se autoavaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos e sugestões para melhoria de seu aprendizado para a vida;

Avaliação:

Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
biopsicossocial dos usuários;
Questionário de avaliação semestral com as famílias e usuários.
Lista de frequência e busca ativa.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
4) Oferecer a crianças e adolescentes de 7 a 60 anos a Oficina de Música Violão e Flauta doce/Coral .

Descrição:
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será
readequada e sua realização se dará em conjunto com a atividade
socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento do
protagonismo social (Descrição: 14 e 15)
Periodicidade:

semanal
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Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, a partir
dos interesses, de mudanças e potencialidades dessas faixas etárias,
assegurando espaços de referência para o convívio grupal, artístico e cultural,
bem como estimular o desenvolvimento de afetividade, solidariedade e
Meta:

encontros intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência
comunitária e familiar.
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades, proporcionando sua
formação cidadã contribuindo para a ressignificação de vivências de
isolamento e de violação de direitos bem como propiciar experiências
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e na prevenção de
situação de risco social.
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
75% de participação dos usuários na atividade

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
14) Oferecer às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, oficina de

Descrição:

violão

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos a partir dos interesses, de mudanças e potencialidades dessas faixas
etárias, assegurando espaço de referência para o convívio grupal, artístico e

Meta:

cultural, bem como estimular o desenvolvimento de afetividade, solidariedade
e encontros intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência
comunitária e familiar.
Proporcionar a formação cidadã, contribuindo para a ressignificação de
vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como, propiciar
experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e na
prevenção de situação de risco social.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.
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Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

15) Oferecer às crianças de 07 a 12 anos oficina de coral

Periodicidade:

semanal
Ter como objetivo a constituição do espaço de convivência, formação para
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autoestima
das crianças, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa

Meta:

etária.
Utilizar a musica como caminho para conhecimento de novas possibilidades
sociais, artístico e cultural que vão além do meio em que vivem.
Desenvolver habilidades motoras, noções de coletividade e trabalho em
grupo.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

8) Oferecer para crianças de 06 a 18 anos a Oficina do Judô

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças, adolescentes e jovens, a partir dos interesses,
de mudanças e potencialidades dessas faixas etárias, contribuindo para a
ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem

Meta:

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

11) Oferecer para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos oficina de Teatro

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de
mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a
ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem

Meta:

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

9) Oferecer para crianças de 07 a 12 anos a Oficina de Capoeira

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças, adolescentes e jovens, a partir dos interesses,
de mudanças e potencialidades dessas faixas etárias, contribuindo para a
ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem

Meta:

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
12) Oferecer para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos oficina de

Descrição:

informática educativa

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de

Meta:

sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

10) Oferecer para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos a Oficina de
Desenho

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de
mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a

Meta:

ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos bem
como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.
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Atividades:

Atividades grupais de convívio

Descrição:

Oficina de Yoga e Artesanato para adultos

Periodicidade:

semanal
Contribuir para melhoria na qualidade de vida,
Assegurar espaço de convivio familiar e comunitário e o desenvolvimento de

Meta:

relações afetivas e sociabilidade;
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e
os vínculos familiares e comunitários;
Fomentar a participação dos usuários no controle social do SUAS;
Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidade e
capacidades para novos projetos de vida;
Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e
potencializem o desenvolvimento da autonomia.
Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as
atividades;
Avaliação feita pelo Educador relatando o desenvolvimento integral dos

Avaliação:

usuários nas atividades e o que foi produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre.

Atividades:

Visita domiciliar
Realizar visita domiciliar com o objetivo de conhecer a dinâmica familiar e se
necessário orientar para melhoria na qualidade de vida. As visitas são
organizadas por prioridade de cuidado, orientação e acompanhamento
socioeducativo e são registradas em um formulário de evolução de
atendimento das famílias.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE ANÁLISE,
ESSA ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ

Descrição:

DA SEGUINTE FORMA:
Visita domiciliar como possibilidade de intervenção mais próxima à vida dos
sujeitos, buscando com esta abordagem facilitar a interação entre o
profissional e os sujeitos, sentindo-se mais seguros, estando em seu meio
social, facilitando a abordagem profissional e a compreensão dos fenômenos
a serem apreendidos.
Realizar visita domiciliar com o objetivo de conhecer as condições de vida da
população usuária, garantindo uma aproximação da instituição com a
realidade do usuário.

Periodicidade:

quinzenal
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Ter conhecimento da realidade das famílias atendidas no serviço. Redução e
prevenção de situações de isolamento e risco social.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
ESSA META SERÁ READEQUADA DA SEGUINTE FORMA:
Meta:

As visitas domiciliares são direcionadas inicialmente para as novas inscrições
nas atividades e posteriormente para casos detectados pelos educadores que
consideram necessidade de averiguação.
Conscientizar o maior número de famílias sobre a importância da continuidade
no serviço.
Lista de presença nas atividades
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários;
Preenchimento de relatórios e monitoramentos realizados pela Prefeitura
Municipal de Campinas.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,

Avaliação:

ESSA AVALIAÇÃO SERÁ READEQUADA PARA:
Preenchimento de relatório interno e no SIGM com os dados e informações
observadas na visita domiciliar;
Referência para outros serviços de acordo com a necessidade e em caso de
indícios de violação de direitos cadastrar no SISNOV/SINAN e demais
instâncias de denúncias.
Apontamento e reflexão junto a família de pontos que necessitam ser olhados
com maior cuidado para uma organização interna familiar.

Atividades:

Atividades de busca ativa
Divulgar na Rede de atuação a oferta de vagas para usuários em
vulnerabilidade social;
Localizar usuários que estão faltando nas atividades;
Possibilitar a inclusão de todos os usuários no cadastro único, no acesso aos
benefícios e serviços da Rede (saúde, saneamento, educação, assistência
social, trabalho, segurança alimentar, dentre outros).
CONSIDERANDO A ANÁLISE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO A "BUSCA
ATIVA" NÃO SE REFERE A ESTA AÇÃO, MAS É UMA FORMA DE
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E DEMAIS

Descrição:

POLÍTICAS SOCIAIS.
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será
readequada e sua realização se dará da seguinte forma:
Desenvolver uma série de medidas como visitas, palestras, atividades
socioeducativas entre outras, visando a inclusão social e econômica de
pessoas que vivem em situação de pobreza extrema;
Buscar usuários que estão faltando nas atividades;
Encaminhar as pessoas que, seja por desconhecimento, dificuldade ou outros
impedimentos o acesso acesso aos serviços sociais básicos de saúde,
saneamento, educação, assistência social, trabalho e segurança alimentar e
nutricional, entre outros.
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Periodicidade:

diária
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Ter ampliado o número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia

Meta:

e recurso em casos de violação de seus direitos;
Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens;
uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez
precoce;
Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos
por meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar;
Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários; - Redução e Prevenção
de situações de isolamento social e de institucionaliza

Avaliação:

Relatório de mensal de atendimento social preenchido pela Assistente Social

7. Articulação em rede
Identificação do parceiro com o qual manterá
articulação (serviços, programas, órgãos,

Descrição do tipo de articulação

instituições)
Palestras socioeducativas e atendimento psicológico com
Grupo Heróica

famílias

CRAS Bandeiras

Fortalecimento do trabalho em rede

Escolas Municipais e Estaduais:
E.E. Maria Julieta de Godoi Cortezani, E.E. Therezina da
Fonseca Pares, EMEF. Gal. Humberto de Souza Mello,
EMEF Benevenuto Figueiredo Torres, EMEF Oziel Alves
Pereira

Busca Ativa - ofertando as atividades dos Serviços;
Encaminhamentos e Monitoramento;
Realização de atividades socioeducativas e comunitárias
em parceria.
Reuniões para Fortalecimento do trabalho em rede,
integração e discussão dos atendimentos e das
necessidades de desenvolvimento das crianças,
adolescentes e jovens.
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Referência e contra referência de usuários;
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários;
Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:
CREAS Sul

Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação;
Ações socioeducativas e comunitárias no território
;Capacitações da Equipe Técnica.
Referência e contra referência de usuários;
Reuniões de Estudo de casos e articulação com
outros serviços conforme a necessidade dos

DAS Sul

usuários; Reuniões Intersetoriais com diversos
serviços integrados: Saúde, Educação, Meio
ambiente, Habitação;
Ações socioeducativas e comunitárias no território;
Capacitações da Equipe Técnica.
Encaminhamentos e discussão para a proteção e garantia

Conselho Tutelar

dos direitos da criança e do adolescente.
Referência e contrareferencias das famílias e usuários

Centro de Saúde São Jose

atendidos pela Instituição conforme necessitada.
Encaminhamento das famílias que a criança e/ou

Delegacia de Ensino

adolescente está sem vaga na rede de ensino.
Doação de alimentos nutritivos que podem ser

SESC - Programa Mesa Brasil

aproveitados nas refeições servidas aos usuários
Participação em reuniões; Capacitação e elaboração de
propostas nas comissões de proteção dos direitos da
criança e do adolescente;

CMDCA

Participação nas reuniões e Conferência e eventos de
proteção da Criança e do Adolescente
Encaminhamento dos jovens para continuidade na

Guardinha

formação socioeducativa para o Mundo do trabalho e
Programa Jovem Aprendiz para acesso ao trabalho.
Encaminhamento dos jovens para continuidade na

Patrulheiros

formação socioeducativa para o Mundo do trabalho e
Programa Jovem Aprendiz para acesso ao trabalho.
Encaminhamento dos jovens para continuidade na

CIEE

formação socioeducativa para o Mundo do trabalho e
Programa Jovem Aprendiz para acesso ao trabalho e
workshop
Capacitação técnica, administrativa e financeira para

FEAC

executar os SCFV com qualidade e contribuir na
sustentabilidade da Organização.
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Divulgação e encaminhamento das de vagas de emprego
para as famílias dos usuários e comunidade

CEPAT - Centro Público de Apoio ao Trabalhador

Proteção e garantia dos direitos da criança e do
adolescente;

Vara da Infância e Juventude

Relatórios quando solicitados das famílias atendidas.
Capacitação técnica, administrativa e financeira para
executar os SCFV com qualidade e contribuir na

Phomenta

sustentabilidade da Organização.
Realização de oficinas de tecnologia e apoio escolar para
os usuários

Instituto Robert Bosch

Voluntariado Pró Bono em diversas áreas da organização
Nortel
Doação de alimentos nutritivos que podem ser
aproveitados nas refeições servidas aos usuários

Banco de Alimentos

8. Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam

no serviço - se houver)
Forma de

Nome do

Escolaridade/Forma

Cargo ou função no

Carga horária

profissional

ção

serviço

semanal no serviço

Aline Aparecida
Ramos Queiroz

Outros

Educador

24:00

Empregado
Contratado (CLT)

DANIEL MACHADO
DE CAMARGO

Outros

Oficineiro - Musica

04:00

MEI

Jean Carlos Tenorio
Pelaes

Outros

Oficineiro

20:00

MEI

Nair de Santana Pi
Chillida Attencia

Pedagogia

COORDENADOR
PEDAGOGICO

40:00

Empregado
Contratado (CLT)

DANIEL MIGUEL
DOS SANTOS

Sem Formação

JARDINEIRO

28:00

Empregado
Contratado (CLT)

Izabel Cristina Quirino
Monteiro

Outros

Oficineiro - Artes

04:00

MEI

ELISA TAMI ITO

Outros

Assistente Adm. /
Financeiro

20:00

Empregado
Contratado (CLT)

CARMEN LUCIA
A. FERREIRA
MARTINES

Psicopedagoga

SERVIÇO TÉCNICO
PROFISSIONAL
(PSICOSSOCIAL)

20:00

MEI

contratação (CLT,
RPA, MEI,
Voluntário)
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A CONTRATAR
Outros

Oficineiro - Musica

Sousa

Sem Formação

AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO
PREDIAL

24:00

Matheus Alves
Soldera

Outros

Oficineiro - Esportes

12:00

MARIA VALERIA
QUIRINO

Serviço Social

ASSISTENTE
SOCIAL

30:00

Empregado
Contratado (CLT)

20:00

Empregado
Contratado (CLT)

Moises Moreira Cruz

RAQUEL CAPRONI
RAMOS

MEI
Empregado
Contratado (CLT)

MEI

Administração

Assistente Financeiro

Outros

AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO
PREDIAL

20:00

SUPERVISÃO
TÉCNICA

12:00

MEI

Rellison Kleriston
Macedo dos Santos

04:00

Pedagogia
MARIANA FERREIRA
MARTINES

Empregado
Contratado (CLT)

(COORDENADORA
TÉCNICA)
ARTUR
JOS? SQUARISI
DE
CARVALHO

A CONTRATAR

A CONTRATAR

CRIZELI CRISTINA R.
DOS SANTOS
A CONTRATAR

Outros

Oficineiro - JUDÔ

04:00

MEI

Outros

TECNICO EM
MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA

15:00

MEI

Outros

Oficineiro - DANÇA

08:00

MEI

Outros

Assistente
Adm/financeiro

20:00

Outros

Oficineiro - TEATRO

08:00

Patricia Mara Amaral
Pereira
SANDRA BATISTA
CALDAS
WENDEL G.
LUNARDO MACEDO

COZINHEIRO
Outros
Sem formação

Outros

GERAL
Serviços Gerais

Oficineiro – Judô

Empregado
Contratado (CLT)

MEI
Empregado

44:00

Contratado (CLT)

44:00

Empregado
Contratado
(CLT)

04:00

MEI
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9. Previsão de Receitas e despesas

MUNICIPAL
Despesa

Item de Despesa

Quantidade

Valor (R$)

FOLHA DE PAGAMENTO

ANALISTA FINANCEIRO

1

33.392,88

2

59.837,76

1

68.625,36

2

36.607,68

1

32.443,92

1

70.689,60

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
COORDENADOR
PEDAGOGICO

FOLHA DE PAGAMENTO

COZINHEIRA

1

30.112,80

FOLHA DE PAGAMENTO

EDUCADOR FÍSICO

1

29.019,84

FOLHA DE PAGAMENTO

JARDINEIRO

1

41.233,44

1

13.200,00

COMBUSTÍVEIS E
MATERIAL DE CONSUMO

LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
GÁS E OUTROS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAIS

2.400,00
1

ENGARRAFADOS
MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE
EXPEDIENTE

1

16.800,00

1

4.800,00

1

7.200,00

1

2.802,24

1

1.200,00

1

12.577,92

MATERIAL DE LIMPEZA E
MATERIAL DE CONSUMO

PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL PARA

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL EDUCATIVO E
ESPORTIVO
MATERIAL PARA

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS
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MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS

MUDAS, SEMENTES E
INSUMOS

1

4.800,00

MATERIAL DE
PROCESSAMENTO D
DADOS

1

1.200,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1

6.576,00

1

2.280,00

AUXÍLIO REFEIÇÃO

1

32.686,08

AUXÍLIO TRANSPORTE

1

19.577,52

CESTA BÁSICA

1

6.277,20

1

2.644,80

1

35.378,64

1

13.261,68

FGTS

1

42.327,36

IMPOSTO DE RENDA

1

10.952,16

INSS

1

53.698,56

PIS PASEP

1

5.457,36

SEGURO DE VIDA

1

1.377,12

VALE TRANSPORTE

1

8.601,60

1

26.584,80

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIO BEM ESTAR

AUXÍLIOS

SOCIAL

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E

CONVÊNIO

AUXÍLIOS

ODONTOLÓGICO

PESSOAL,
ENCARGOS E

DESPESAS REF. A
PROVISÃO 13º SALÁRIO

AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E

DESPESAS REF.

AUXÍLIOS

PROVISÃO 1/3 FÉRIAS

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

SOFTWARE
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SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E

TERCEIROS - PESSOA

CONSERVAÇÃO DE

JURÍDICA

MÁQUINAS E

1

4.560,00

09

162.811,20

1

12.960,00

1

51.420,00

2

9.480,00

1

3.600,00

1

33.600,00

2

23.520,00

1

9.600,00

1

1.200,00

EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA

OFICINEIRO (MEI)

JURÍDICA
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA

SUPERVISOR TÉCNICO

JURÍDICA
(COORDENADORA)
SERVIÇOS DE

SERVIÇO TÉCNICO

TERCEIROS - PESSOA

PROFISSIONAL

JURÍDICA
(PSICOPEDAGOGA)
SERVIÇOS DE

SERVIÇO DE

TERCEIROS - PESSOA

MONITORAMENTO,

JURÍDICA

SEGURANÇA E ALARME

SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE CÓPIAS E

TERCEIROS - PESSOA

REPRODUÇÃO DE

JURÍDICA

DOCUMENTOS

SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE ENERGIA

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE

ELÉTRICA
SERVIÇOS DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS DE ÁGUA E

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE

ESGOTO
TRANSPORTE DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

PASSAGEIROS

Total: R$ 1.049.375,52
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10. Cronograma de desembolso
Parcela

Mês/Ano Previsto

Valor (R$)

Fonte de Recurso

1

04/2021

43723.76

MUNICIPAL

2

05/2021

43724.00

MUNICIPAL

3

06/2021

43724.00

MUNICIPAL

4

07/2021

43724.00

MUNICIPAL

5

08/2021

43724.00

MUNICIPAL

6

09/2021

43724.00

MUNICIPAL

7

10/2021

43724.00

MUNICIPAL

8

11/2021

43724.00

MUNICIPAL

9

12/2021

43724.00

MUNICIPAL

10

01/2022

43724.00

MUNICIPAL

11

02/2022

43724.00

MUNICIPAL

12

03/2022

43724.00

MUNICIPAL

13

04/2022

43724.00

MUNICIPAL

14

05/2022

43724.00

MUNICIPAL

15

06/2022

43724.00

MUNICIPAL

16

07/2022

43724.00

MUNICIPAL

17

08/2022

43724.00

MUNICIPAL

18

09/2022

43724.00

MUNICIPAL

19

10/2022

43724.00

MUNICIPAL

20

11/2022

43724.00

MUNICIPAL

21

12/2022

43724.00

MUNICIPAL

22

01/2023

43724.00

MUNICIPAL

23

02/2023

43724.00

MUNICIPAL

24

03/2023

43724.00

MUNICIPAL
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ANEXO II – PLANO DE TRABALHO
(de acordo com o Art. 26 do Edital nº 01/2020)
1. Identificação da organização da sociedade civil
1.1. Nome da instituição: Fundação Eufraten
1.2. Nº do CNPJ da instituição: 57.487.928/0001 - 60
1.3. Nome da unidade executora (se houver):
1.4. Endereço da instituição ou da unidade executora (se houver):
1.5. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver):
FUNDAÇÃO EUFRATEN - FUNEBEM - EPV - ESCOLA
PREPARATORIA PARA A VIDA I - VL PALMEIRAS
CNPJ: 57.487.928/0003-21
José Partinelli, 140 - Vila Palmeiras - CEP: 13051-058
FUNDAÇÃO EUFRATEN (SEDE)
CNPJ: 57.487.928/0001-60
Engº Marcio Duarte Ribeiro, 500 - Jardim do Lago II - CEP: 13051-058
2. Identificação do Projeto
2.1. Nome do Projeto: Projeto Transformando a Comunidade Através do Autoconhecimento
2.2. Regime de Atendimento, em consonância com o Registro no CMDCA: P01 – Orientação e
Apoio Sociofamiliar e P02 – Apoio Socioeducativo em Meio Aberto
2.3. Nº Registro no CMDCA: 067
2.4. Eixo Temático, conforme Edital:
I – Assistência Social:
d) Ações socioeducativas pautadas na defesa e afirmação dos direitos da criança e do adolescente:
d) Ações socioeducativas pautadas na defesa e afirmação dos direitos da criança e do adolescente:
1) intensificar a conscientização, a divulgação e o aprofundamento acerca dos direitos da criança e
do adolescente. Discutir as legislações de proteção a esse público e riscos mais recorrentes no
território, tais como: trabalho infantil, violência doméstica, atos infracionais cometidos por
adolescentes, uso de substâncias psicoativas, exploração sexual;
2) possibilitar o fortalecimento da articulação local, bem como de esclarecimento e informação à
comunidade
sobre
o
trabalho
infantil;
3) desenvolver atividades de fortalecimento do vínculo entre famílias e crianças/adolescentes;
4) complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social
e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
5) possibilitar acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento de novas sociabilidades e a constituição de identidade social e cultural, distintas

daquela firmada historicamente pela sociedade nos espaços próprios de exclusão, para crianças e
adolescentes e suas famílias;
6) níveis de prevenção e atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica
em suas diferentes modalidades, bem como enfrentamento ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes.

3. Valor total do projeto
R$ 170.420,00 (Cento e setenta mil, quatrocentos e vinte reais)

4. Descrição da realidade objeto da parceria (deverá constar o diagnóstico social)
Nossas 2 unidades estão localizadas na região sul de Campinas. Com base nas entrevistas sociais
realizadas no ato de acolhimento das famílias em nossas unidades pela equipe do serviço social e
considerando publicações acerca da realidade social dessa região, como o PMAS – Plano Municipal
de Assistência Social 2018-2021, chegamos no diagnóstico social descrito abaixo.
A Unidade da Vila Palmeiras está localizada próxima ao Aeroporto de Viracopos. Essa região
cresceu muito principalmente com o processo de ampliação do Aeroporto, entretanto, dentro desse
cenário ainda encontramos muitas famílias em situação de vulnerabilidade.
Segundo o Mapa da Violência de Campinas (FEAC, 2019) essa região apresenta uma das maiores
taxas de homicídios da cidade, posicionando-se como uma das regiões mais desassistidas. Antes
da construção do aeroporto, a região era considerada zona rural. Atualmente grande parte já é zona
urbana, mas ainda possui em seu entorno áreas rurais. Conta com uma população estimada de 60
mil habitantes. As famílias são numerosas, geralmente chefiadas por mulheres, com pouca ou
nenhuma escolaridade em sua maioria inseridas em trabalhos informais. É veemente a necessidade
de apoio para cuidarem de seus filhos. Também se destaca a demanda reprimida na educação
infantil, sendo uma característica frequente as "mães crecheiras" (mulheres que cuidam das
crianças em suas próprias casas, para que as mães possam trabalhar). No geral os adultos
possuem pouca ou nenhuma escolaridade e baixa qualificação profissional, um dos fatores
predominantes para baixos salários e desempregos.
A Unidade do Jd. Do Lago, se encontra no meio de duas realidades bem distintas entre si. Uma
parte é composta por bairros mais antigos, conta com infraestrutura como sistema de água e esgoto,
ruas pavimentadas, coleta de lixo, energia elétrica, transporte coletivo, centro de saúde e escolas.
Já outra se trata de uma área de invasões, ocupações, com pouca infraestrutura. Localizado ao
lado de nossa unidade encontra-se o Residencial Vilas de Taubaté, 3 condomínios residenciais do
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento onde em julho de 2016 passaram a residir cerca
de 660 famílias que foram removidas de áreas de risco na cidade, grande parte são famílias
numerosa e de baixa renda.
Apesar da diferença entre as duas realidades, as duas regiões possuem algumas características
bem similares, como o tráfico de drogas, alto índice de violência, grande número de dependentes

químicos, catadores de lixo, desemprego, situações de negligência, de miséria e elevada taxa de
evasão escolar.
Com a realidade da Pandemia da Covid-19 nossas duas unidades passaram a ser ainda mais
conhecidas dentro da comunidade onde atuamos, até o presente momento foram distribuídas mais
de 1.400 cestas básicas com kits de produtos de higiene e limpeza, e mais de 800 kits de frutas,
verduras e legumes com a contribuição de diversos parceiros. Durante todo esse período nos
mantivemos abertos e recebendo as pessoas com toda segurança, oferecendo além do
acolhimento, escuta e orientação, o respaldo necessário não somente as nossos assistidos, mas a
comunidade como um todo. Essa ação nos trouxe ainda mais visibilidade e conhecimento sobre a
comunidade onde atuamos e fez com que mais pessoas, que antes não conheciam nossas
atividades, passassem a se interessar em participar dos nossos serviços.
Diante dessa realidade, a Fundação Eufraten oferecerá a este público, através deste projeto,
atividades socioeducativas contribuindo para a defesa e afirmação dos direitos de crianças e
adolescentes, oferecendo um espaço preventivo e protetivo com oportunidades de aprendizado
para a vida, para que possam transformar sua realidade.

5. Justificativa quanto a importância da proposta que está sendo apresentada, porque será
realizada, e demonstração de nexo entre diagnóstico social e as atividades ou metas a
serem atingidas.
O projeto pretende realizar oficinas socioeducativas com a ampliação na oferta de horários em sua
grade de atividades, para as seguintes oficinas: judô, ballet e música, muito procuradas pela
comunidade e ofertará novas oficinas, como horta, meio ambiente e produção de vídeos
possibilitando assim o acesso a essas crianças e adolescentes a diversas experiências, visando o
desenvolvimento de novas sociabilidades e a constituição de identidade social e cultural. Através
dessas ações também trabalharemos a conscientização sobre os direitos da criança e do
adolescente, trabalho infantil, violência doméstica, atos infracionais cometidos por adolescentes,
uso de substâncias psicoativas, exploração sexual, tanto com as crianças e adolescentes quanto
com suas famílias, adequando a linguagem e a metodologia de acordo com a faixa etária e público.
O vínculo das famílias, crianças e adolescentes será fortalecido com a realização de encontros ao
longo do projeto e através da realização do Sarau Cultural, onde serão apresentados às famílias e
comunidade os resultados das oficinas realizadas
Além do que foi citado, a oferta das atividades contribuirá para prevenção a ocorrência de situações
de risco social sendo um apoio às famílias na educação das crianças e adolescentes que ficariam
na rua ou sem acompanhamento com a ausência das nossas atividades.
6. Público-alvo (número de crianças e adolescentes diretamente atendidos pelo Projeto)
Atenderemos mais 100 crianças e adolescentes com atividades que serão financiadas
exclusivamente por esse projeto. Esses usuários não serão os mesmos já atendidos pelo Termo de
Colaboração.

Os 100 atendidos serão distribuídos da seguinte forma: 40 na unidade do Vila Palmeiras e 60 na
sede no Jd. do Lago 2.

7. Descrição dos objetivos:
Objetivo geral: Desenvolver atividades socioeducativas no campo da arte, cultura, esporte e meio
ambiente, que proporcionem às crianças e adolescentes despertar seu potencial, se autoconhecer,
exercer sua cidadania tornando-se transformador de sua realidade social.
Objetivos específicos:
Complementar as ações da família e comunidade a proteção e desenvolvimento de crianças
●
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
●
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
●
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e
●
comunitários;
Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
●
proteção social de assistência social nos territórios;
Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços públicos,
●
potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades.

8. Descrição das estratégias metodológicas e resultados esperados:
Atividade 1

Realizar oficina de Judô

Descrição

Oficina para que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades
socioemocionais na convivência, respeitos aos limites e
desenvolvimento de habilidades motoras.
Caso o atendimento coletivo presencial não seja autorizado essa
atividade será oferecida de forma remota com transmissão on-line
ao vivo no horário programado, através do Google Meet.

Periodicidade

Semanal

Meta

Participação de 40 crianças e adolescentes (sendo 20 em cada
unidade).

Avaliação

Lista de participantes da atividade

Fotos da oficina.
Pesquisa de satisfação semestral sobre a atividade.

Atividade 2

Realizar oficina de Ballet

Descrição

Oficina para que crianças e adolescentes tenham acesso e
vivenciem experiências culturais que desenvolvam a autoestima, a
consciência corporal e ampliem seu universo informacional.
Caso o atendimento coletivo presencial não seja autorizado essa
atividade será oferecida de forma remota com transmissão on-line
ao vivo no horário programado, através do Google Meet..

Periodicidade

Semanal

Meta

Participação de 40 crianças e adolescentes (sendo 20 em cada
unidade).

Avaliação

Lista de participantes da atividade
Fotos da oficina.
Pesquisa de satisfação semestral sobre a atividade.

Atividade 3

Realizar oficina de Música

Descrição

Oficina para que crianças e adolescentes tenham acesso e
vivenciam experiências culturais no campo musical,
desenvolvendo habilidades como concentração, foco, harmonia,
ritmo e autoestima.
Caso o atendimento coletivo presencial não seja autorizado essa
atividade será oferecida de forma remota com transmissão on-line
ao vivo no horário programado, através do Google Meet.

Periodicidade

Semanal

Meta

Participação de 40 crianças e adolescentes (sendo 20 em cada
unidade).

Avaliação

Lista de participantes da atividade
Fotos da oficina.
Pesquisa de satisfação semestral sobre a atividade.

Atividade 4

Realizar oficinas de Horta e Educação Ambiental

Descrição

Oficina para que crianças e adolescentes aprendam como iniciar e
cuidar de uma horta, aprendendo sobre a importância do cuidado

com a natureza, a importância de uma boa alimentação e como
podem levar isso para sua casa e cotidiano.
Caso o atendimento coletivo presencial não seja autorizado essa
atividade será oferecida de forma remota com transmissão on-line ao
vivo no horário programado, através do Google Meet.
De acordo com a atividade planejada serão disponibilizados antes
das atividades kits para que os participantes realizem a atividade
em casa.
Periodicidade

Semanal

Meta

Participação de 20 crianças e adolescentes (somente na unidade do
Jd. do Lago.

Avaliação

Lista de participantes da atividade.
Fotos da oficina.
Pesquisa de satisfação semestral sobre a atividade.

Atividade 5

Realizar oficina de Produção e Edição de Vídeos

Descrição

Oficina prática onde os adolescentes aprenderão todo processo
envolvido na produção de vídeos, desde a construção do roteiro, até
captação das imagens e edição, utilizando a linguagem dos vídeos
para tratar de forma socioeducativa de temas relevantes em seu
cotidiano.
Caso o atendimento coletivo presencial não seja autorizado essa
atividade será oferecida de forma remota com transmissão on-line ao
vivo no horário programado, através do Google Meet.

Periodicidade

Semanal

Meta

Participação de 40 crianças e adolescentes (sendo 20 em cada
unidade).

Avaliação

Lista de participantes da atividade.
Fotos da oficina.
Pesquisa de satisfação semestral sobre a atividade.
Divulgação dos vídeos produzidos.

Atividade 6

Realizar encontros com as famílias

Descrição

Realizar encontros com as famílias sobre temas como: os direitos da criança
e do adolescente, trabalho infantil, violência doméstica, atos infracionais

cometidos por adolescentes, uso de substâncias psicoativas, exploração
sexual. Também podem ser trabalhados outros temas que surjam a partir do
interesse dos participantes.

Caso o atendimento coletivo presencial não seja autorizado essa
atividade será oferecida de forma remota com transmissão on-line ao
vivo no horário do encontro, através do Google Meet.
Periodicidade

Bimestral

Meta

Atingir pelo menos 30 famílias a cada encontro.

Avaliação

Lista de participantes.
Pesquisa de satisfação após cada encontro.

Atividade 7

Realizar atividades com temas: os direitos da criança e do
adolescente, trabalho infantil, violência doméstica, atos infracionais
cometidos por adolescentes, uso de substâncias psicoativas,
exploração sexual.

Descrição

Durante as atividades já citadas acima, voltadas para as crianças e
os adolescentes trabalhar os temas citados de maneira didática, que
promova não só a transmissão do conhecimento mas também a
reflexão, permitindo que as crianças e adolescentes se expressem
sobre as temáticas e ampliem também a sua visão.
Caso o atendimento coletivo presencial não seja autorizado essa
atividade será oferecida de forma remota com transmissão on-line ao
vivo no horário programado, através do Google Meet.

Periodicidade

Mensal

Meta

Crianças e adolescentes mais conscientes de seus direitos e
deveres e capazes de refletir e buscar ajuda sobre temas como
abuso sexual, uso de substâncias e qualquer tipo de violência.

Avaliação

Pesquisa de satisfação semestral sobre a atividade.

Atividade 8

Realizar um Sarau Cultural

Descrição

Realizar no fechamento do ano um evento de integração entre as
famílias, crianças e adolescentes, onde serão apresentados os
resultados do ano nas oficinas realizadas através de apresentações
culturais.
Na ocasião do evento serão consideradas as condições de saúde da
cidade.

Periodicidade

Anual

Meta

Presença de pelo menos 85% das famílias, crianças e adolescentes
envolvidos no projeto.

Avaliação

Pesquisa de satisfação sobre o trabalho realizado ao longo do ano.
Lista de participação no evento.

9. Cronograma de execução das atividades adequado à realização do projeto.
Atividade
Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
Atividade 4
Atividade 5
Atividade 6
Atividade 7
Atividade 8

Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6

Mês
7

Mês
8

Mês
9

Mês
10

Mês
11

Mês
12

Mês
13

Mês
14

Mês
15

Mês
16

Mês
17

Mês
18

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
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10. Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que atuam no
serviço – se houver)
Forma de
Contratação
(CLT, RPA, MEI,
Voluntário)

Nome do
Profissional

Escolaridade/
Formação

Cargo ou função
no serviço

Carga Horária
Semanal no
Serviço

A CONTRATAR

Superior

Oficineiro Judô

08h00

MEI

A CONTRATAR

Superior

Oficineiro Dança

08h00

MEI

A CONTRATAR

Superior

Oficina Musica

08h00

MEI

A CONTRATAR

Superior

Oficina Produção
de Video

08h00

MEI

A CONTRATAR

Superior

Oficina horta e
meio ambiente

08h00

MEI

A CONTRATAR

Ensino Médio

Auxiliar de
Limpeza

44h00

CLT

11. Previsão de Receitas e Despesas (Plano de Aplicação de Recursos)
Despesa

Item de Despesa

Folha de Pagamento

Auxiliar de Limpeza

01

21.600,00

Pessoal, Encargos e
Auxílios

Auxílio Alimentação

01

2.520,00

Pessoal, Encargos e
Auxílios

Desp. Provisão 13º

01

1.692,00

Desp. Provisão 1/3
férias

01

378,00

Material de consumo

Combustíveis e
Lubrificantes
Automotivos

01

5.430,00

Material de consumo

Gêneros de
alimentação

01

3.600,00

Material de consumo

Material de expediente

01

3.600,00

Material de consumo

Material educativo e
esportivo

01

20.500,00

Material de consumo

Sementes, mudas de
plantas e insumos

01

15.000,00

Material de consumo

Uniformes, tecidos e
aviamentos

01

10.000,00

Serviços de terceirospessoa jurídica

Locação de máquinas e
equipamentos

01

4.500,00

Serviço de terceirospessoa jurídica

Manutenção de
Software

01

8.000,00

Serviços de terceirospessoa jurídica

Oficineiros (MEI)

05

68.000,00

Serviços de terceirospessoa jurídica

Serviços de cópias e
reprodução de
documentos

01

1.600,00

Serviços de terceirospessoa jurídica

Serviços de áudio,
vídeo e foto

01

4.000,00

Pessoal, Encargos e
Auxílios

Quantidade

Valor (R$)

12. Cronograma de Desembolso

Parcela

Valor (R$)

01

10.000,00

02

10.000,00

03

10.020,00

04

9.360,00

05

9.360,00

06

9.360,00

07

9.360,00

08

9.360,00

09

9.360,00

10

9.360,00

11

9.360,00

12

9.360,00

13

9.360,00

14

9.360,00

15

9.360,00

16

9.360,00

17

9.360,00

18

9.360,00
Campinas, 18 de março de 2021

Luis Carlos Menge
Presidente da Diretoria Executiva

Plano de Trabalho
1. Identificação do Serviço

1.1. Serviço (objeto da parceria): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

- SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES
1.2 Quantidade de grupos solicitados: 2
1.3 Abrangência: SUL - G13 - Vila Palmeiras
2. Identificação do organização da sociedade cívil

2.1 Nome da Instituição: FUNDAÇÃO EUFRATEN (SEDE)
2.2 Nº do CNPJ da instituição: 57.487.928/0001-60
2.3 Website oficial da instuição (ou rede social): www.eufraten.org.br
3. Unidade Executora

3.1 Nome da Unidade Executora: FUNDAÇÃO EUFRATEN - FUNEBEM - EPV - ESCOLA
PREPARATORIA PARA A VIDA I - VL PALMEIRAS
3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver): 57.487.928/0003-21
3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP): JOSE PARTINELLI , nº 140 -

Bairro: VL PALMEIRAS - CEP: 13051-058
3.4. Telefone da unidade executora (com DDD): (19) 3225-9982
3.5. E-mail da unidade executora: financeiro@eufraten.org.br
3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora:

A Escola Preparatória para a Vida I, localizada na Vila Palmeiras,conta com a seguinte
infraestrutura: Cozinha com Dispensa, Refeitório, Sala de Artes Corporais, Sala de ArteEducação, Sala de Informática, Brinquedoteca, Biblioteca, Sala de acolhimento e atendimento
psicossocial, pátio, 3 WCs, sendo um para pessoas com necessidades especiais, amplo pátio,
quadra de vôlei, campo de futebol e área verde.
3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço

na unidade executora:
Na unidade da Vila Palmeiras dispomos para atendimento aos usuários de:
- 20 computadores, 02 impressoras,
- Data Show
- 20 cadeiras universitárias
- 01 Quadro branco, 01 flipchart
- 01 notebooks
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- 10 violões, 02 teclados, 20 flautas
- bolas de futebol, mini traves de futebol
- bolas de volei, traves com rede de volei
- bambolês, mini cones, cones grandes, bolas de handbol, de futebol americano, de basquete
- máquina de costura portátil
- tesouras, pistola para cola quente
- um veículo

-05 mesas de refeitório com 10 bancos
- 01 fogão industrial de 6 bocas
- 02 freesers verticais, 02 refrigeradores duplex
- 50 tatames,
- 03 mesas de madeiras de 2,5mt com 06 bancos
- 05 mesas plásticas com 20 cadeiras (infantil)
- Livros didáticos, infantis, jogos educativos, brinquedos diversos
- 01 aparelho de som

5. Público Alvo
crianças e adolescentes
4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
A Unidade da Vila Palmeiras - EPV-I está localizada próxima ao Aeroporto de Viracopos.
Essa região vem crescendo muito principalmente com o processo de ampliação do Aeroporto,
entretanto, dentro desse cenário ainda encontramos muitas famílias em situação de alta
vulnerabilidade, apresentando uma das maiores taxas de homicídios da cidade de Campinas,
posicionando-se como uma das regiões mais desassistidas.
Antes da construção do aeroporto, a região era considerada zona rural. Atualmente grande
parte já é zona urbana, mas ainda possui em seu entorno áreas rurais. Conta com uma
população estimada de 60 mil habitantes no território. A região localiza-se a aproximadamente
20 quilômetros do centro da cidade de Campinas. A maior parte da população local é oriunda
de outras regiões do país. As famílias são numerosas, geralmente chefiadas por mulheres,
com pouca ou nenhuma escolaridade em sua maioria inseridas em trabalhos informais.
Muitas estão inseridas em Programas de Transferência de Renda, sendo esta a única renda
para proverem suas casas. É veemente a necessidade de apoio para cuidarem de seus filhos.
Também se destaca a demanda reprimida na educação infantil, sendo uma característica
frequente as "mães crecheiras" (mulheres que se dispõem a cuidar das crianças em suas
próprias casas, para que as mães possam trabalhar).
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No geral os adultos possuem pouca ou nenhuma escolaridade e baixa qualificação
profissional, um dos fatores predominantes para baixos salários, não havendo muita
oportunidade e opção.
Diante dessa realidade, a Fundação Eufraten pretende dar continuidade em seu trabalho
nesta região e oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-06 a 14 anos
e 11
meses, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e potencialidades de crianças,
adolescentes e suas famílias, oferecendo um espaço preventivo e protetivo com
oportunidades de aprendizado para a vida, através de experiências recreativas, esportivas,
culturais, artísticas, de preparação para o mundo do trabalho, promovendo a troca de
experiências e a descoberta de suas potencialidades para transformarem sua realidade
social.
FONTES PESQUISADAS:
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relato

rio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016

6. Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem

atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas
Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Realizar Formações pedagógicas e Capacitação da equipe social e técnica
Realizar formações mensais integrando toda Equipe, Coordenadores,
Educadores, Assistentes Sociais onde são trabalhados temas voltados para

Descrição:

que a execução do Serviço Socioassistencial seja com qualidade e segurança
e as metas sejam atingidas.

Periodicidade:
Meta:

mensal
IIntegrar e capacitar equipe para realizar o trabalho com qualidade e harmonia
promovendo o pleno desenvolvimento dos usuários.
Avaliação preenchida após as Formações Pedagógicas

Avaliação:

Relatório de participação em capacitações externas
Avaliação de desempenho da Equipe
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Atividades:

Outras atividades (especificar).
Realizar passeios culturais, esportivos e educativos com as crianças,

Outra atividades:

adolescentes e adultos

Descrição:

Visitas à exposição de arte e eventos educativos, Apresentações Culturais

Periodicidade:

sem periodicidade definida
Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;

Meta:

Ampliação do universo informacional dos usuários.
Avaliação feita no final do passeio
Relatório mensal dos educadores

Avaliação:

Relato das famílias em questionário próprio
Lista de participação nos passeios

Atividades:

Outras atividades (especificar).
Participar de reuniões intersetoriais de Discussão de casos, Reordenamento,

Outra atividades:

Comissão de Ação de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente.

Descrição:

As reuniões acontecem no DAS, CRAS, CMDCA, FEAC ou em organizações
que pertençam ao território onde atuamos ou no município.

Periodicidade:

mensal
Equipe técnica capacitada e participativa nas comissões de proteção dos
direitos da criança e do adolescente e fortalecer o trabalho em rede,

Meta:

monitorar e garantir a qualidade no atendimento e pleno desenvolvimento dos
usuários.

Avaliação:

Relatório de Atividades Externas

Atividades:

Outras atividades (especificar).
Realizar reuniões de Gestão e Monitoramento com a equipe técnica e a

Outra atividades:

Diretoria da Fundação Eufraten
As reuniões são realizadas semanalmente, reunindo Diretoria Executiva,

Descrição:

Administrativo, Coordenadoras Pedagógicas e Assistentes Sociais.

Periodicidade:

semanal
Garantir que os objetivos sejam cumpridos, mantendo a equipe integrada e eficaz

Meta:

na busca de estratégias para o aprimoramento das atividades e atendimento dos
Usuários e contribuir para os resultados esperados na execução do
SCFV-para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses, preconizados na
tipificação nacional do SUAS
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Avaliação da equipe ao término das reuniões
Avaliação:

Relatório mensal dos resultados da Equipe Técnica das atividades para Diretoria
Acompanhamento da agenda de decisões produzidas nas reuniões

Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Realizar articulação com a Rede Territorial
Através das reuniões mensais intersetoriais, reuniões de estudo de casos,
reuniões de ações socioassistenciais em parceria com a Rede;

Descrição:

Articulação com outros setores públicos e privados com o objetivo de atender
às necessidades dos usuários e promover a melhoria na qualidade de vida.

Periodicidade:
Meta:

sem periodicidade definida
Fortalecimento do trabalho em rede, integração no atendimento das
necessidades de desenvolvimento dos usuários.
Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade e riscos sociais;
Melhoria da qualidade de vidas dos usuários e suas famílias.
Relatório de Atividades Externas;

Avaliação:

Preenchimento do SIGM

Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Realizar eventos comemorativos, esportivos e culturais que promovam a
integração dos usuários e de sua família e comunidade.
São realizados Campeonato de Futebol, Amistosos de futebol, Festival de

Descrição:

Judô, Gincana, Sarau Cultural, graduação do Judô.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
Integração e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

Meta:

Ampliação do universo informacional;
Reconhecimento e estímulo para o desenvolvimento de habilidades.
Avaliação pós eventos
Questionário de avaliação do trabalho realizado semestralmente
Lista de presença das famílias e comunidade nos eventos

Avaliação:
Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que, onde se lê
lista de presença das famílias e comunidade nos eventos, considerar:
Número de participantes nos eventos
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Atividades:

Atividades de busca ativa
Divulgar na Rede de atuação a oferta de vagas para usuários em
vulnerabilidade social;
Localizar usuários que estão faltando nas atividades;
Possibilitar a inclusão de todos os usuários no cadastro único, no acesso aos
benefícios e serviços da Rede (saúde, saneamento, educação, assistência
social, trabalho, segurança alimentar, dentre outros).
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA AÇÃO NÃO SE REFERE A BUSCA ATIVA, MAS É UMA FORMA DE

Descrição:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E DEMAIS
POLÍTICAS SOCIAIS.
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será
readequada e sua realização se dará da seguinte forma:
Desenvolver uma série de medidas como visitas, palestras, atividades
socioeducativas entre outras, visando a inclusão social e econômica de
pessoas que vivem em situação de pobreza extrema;
Buscar usuários que estão faltando nas atividades;
Encaminhar as pessoas que, seja por desconhecimento, dificuldade ou outros
impedimentos o acesso aos serviços sociais básicos de saúde, saneamento,
educação, assistência social, trabalho e segurança alimentar e nutricional,
entre outros.

Periodicidade:

diária
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Ter ampliado o número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia

Meta:

e recurso em casos de violação de seus direitos;
Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens;
uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez
precoce;
Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos
por meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar;
Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários; - Redução e Prevenção
de situações de isolamento social e de institucionaliza

Avaliação:

Relatório de mensal de atendimento social preenchido pela Assistente Social
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Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
7) Oferecer a crianças de 06 a 10 anos a Oficina Refletir e Brincar -

Descrição:

trabalhando o autoconhecimento e Cidadania.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:

bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

8) Oferecer a crianças de 06 a 10 anos a Oficina Educarte- desenvolvendo as
habilidades motoras com arte.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de

Meta:

sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
11) Oferecer a adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a Oficina de Música

Descrição:

: Violão e Flauta doce.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:

bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

13) Oferecer a adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a Oficina de Teatro

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida

Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
12) Oferecer a adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a Oficina de

Descrição:

Autoconhecimento

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:

bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

16) Oferecer para crianças de 06 a 10 anos a Oficina do Judô

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de

Meta:

sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
9) Oferecer a crianças de 06 a 10 anos a Oficina Cerebar- trabalhando as
temáticas sociais importantes trazendo uma reflexão para a cidadania e meio

Descrição:

ambiente.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:

bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida

Avaliação:

Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
17) Oferecer para adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a Oficina do

Descrição:

Judo

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
18) Oferecer para adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a Oficina de

Descrição:

Vôlei

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:

bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

Descrição:

do protagonismo social
19) Oferecer para adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a Oficina de
Desenho artístico

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida

Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social

Descrição:

20) Oferecer para crianças de 10 a 12 anos oficina de futebol

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos

Meta:

interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Acolhida em grupo
Realizar encontros e oficinas com famílias dos usuários e comunidade
promovendo a convivência e fortalecimento de vínculo.
Encontros com famílias através de convite impresso e digital afim de
desenvolver a reflexão de temas importantes sobre educação e convivência,
escolhidos por eles para o fortalecimento de vinculo e melhoria da

Descrição:

convivência com os filhos.
CONFORME SOLICITADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESCLARECEMOS QUE:
Encontros com famílias através de convite impresso e digital, onde os
usuários e suas famílias participam na tomada de decisões com sugestões de
temas importantes sobre educação e convivência para o fortalecimento de
vínculo e melhoria da convivência com os filhos, comunidade e o serviço.

Periodicidade:

bimestral
Reconhecimento de suas capacidades e potencialidades para a construção
do seu projeto de vida, melhora da autoestima e fortalecimento de vínculos

Meta:

familiares e comunitários, favorecendo o desenvolvimento intergeracional,
propiciando trocas de experiências e vivencias, prevenindo a ocorrência de
situações de exclusão social e de risco.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de participação dos usuários nos encontros e cursos oferecidos.
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Reflexão ao final de cada encontro observando pontos a serem melhorados e
escolha de próximos assuntos.
Lista de chamada
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
Avaliação:

ESSA AVALIAÇÃO SERÁ READEQUADA PARA:
Reflexão ao final de cada encontro observando pontos a serem melhorados e
escolha de próximos assuntos.
Acompanhamento de frequência dos usuários nas ações através de uma lista
de presença.
Acompanhamento do número de usuários nos encontros e oficinas através de
uma lista de presença.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
21) Oferecer a crianças e adolescentes de 13 a 14 anos e 11 meses oficina

Descrição:

de futebol

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:

bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Ter 75% da frequencia dos usuários na oficina
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
10) Oferecer a adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a Oficina de Dança

Descrição:

Contemporânea.

Periodicidade:

semanal
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Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
Meta:

bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
Oferecer para adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses a oficina de

Descrição:

Informática Cidadã.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
pontos positivos e a serem melhorados.

Avaliação:

Acompanhamento de frequência e participação
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Atividades:

Acolhida em grupo
Realizar atividades sobre: Direitos humanos e sociais, participação social,
sexualidade, drogas, prevenção à violência com os usuários e famílias.
Desenvolver atividades com temas importantes que ocorrem durante o ano
ou são relevantes no momento atual com as crianças, adolescentes, jovens e

Descrição:

adultos, como rodas de conversa, filmes, palestras com especialistas e todas
as formas que possa acessar esse público criando interação e exposição de
ideias.

Periodicidade:

mensal
Ter ampliado o nº de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e
recurso em caso de violação de seus direitos.

Meta:
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de participação dos usuários nas atividades ofereceidas.
Roda de reflexão sempre ao final de cada atividade onde tem-se a
oportunidade de cada um colocar o seu entendimento e opinião;
Lista de chamada
Preenchimento de relatórios e monitoramentos realizados pela Prefeitura
Avaliação:

Municipal de Campinas.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que, onde se lê
lista de chamada, considerar:
Acompanhamento de frequência dos usuários através de lista de presença

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Realizar com todos, educadores e usuários, antes do início das atividades a
pratica do yoga e meditação, por 30 minutos
CONFORME SOLICITADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESCLARECEMOS QUE:
Oferecer a prática do Yoga para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e

Descrição:

11 meses, antes do início das atividades diárias. O yoga e uma prática
milenar que tem seus benefícios comprovados pela ciência moderna. Sua
prática promove saúde do corpo, resgate da autoestima, autoconfiança,
benefícios indispensáveis no fortalecimento da identidade, contribuindo com o
enfrentamento da vulnerabilidade social.

Periodicidade:

diária
Possibilitar que crianças e adolescentes se autoconheçam: aprendam a
educar suas emoções, conviver nos ambientes em harmonia, descobrir seu

Meta:

potencial criativo e utilizá-lo para gerar transformações produtivas em sua
realidade social;
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Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
Avaliação:

avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos, negativos
e sugestões para melhoria de seu aprendizado para a vida com as práticas;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
15) Oferecer para crianças de 06 a 10 anos a Oficina Corpo em Movimento,
onde acontece atividades e jogos que trabalhem as primeiras necessidades

Descrição:

de desenvolvimento motor dessa faixa etária.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
pontos positivos e a serem melhorados.

Avaliação:

Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Outras atividades (especificar).
Realizar reuniões e Monitoramento com a coordenação, equipe técnica e

Outra atividades:

Educador

As reuniões são realizadas diariamente, sempre após a saída dos usuários
onde é relatado sobre as atividades desenvolvidas, a reflexão junto aos
Descrição:

usuários e em caso de identificação de situações à violação de direitos,
conflitos na dinâmica familiar e outros, discutir junto à equipe para as devidas
providências.

Periodicidade:

diária
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Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
Meta:

Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários.
Avaliação da equipe ao término das reuniões
Relatório preenchido a cada oficina pelo Educador;

Avaliação:

Acompanhamento e monitoramento da agenda de ações da Equipe Técnica
para atender os casos citados nas reuniões de avaliação diária

Atividades:

Acolhida individual
Realizar acolhimentos, orientação e encaminhamentos de acordo com a
necessidade dos usuários e da comunidade (encaminhar para SIGM)
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será
readequada e sua realização se dará conforme abaixo:
Realizar acolhimentos, orientação e encaminhamentos de acordo com a

Descrição:

necessidade dos usuários e da comunidade através do atendimento do
Serviço Social às famílias realizando anaminese e preenchimento da ficha de
cadastro social para inclusão no serviço. É feito também o encaminhamento
das famílias ao CRAS e DAS Sul para o cadastro nos sistema de governança
municipal SIGM.

Periodicidade:

diária
Aumento do acesso aos serviços socioassistenciais ampliando o número de

Meta:

usuários, a fim de fortalecer a autonomia e o protagonismo social com plena
informação sobre seus direitos e deveres.
Favorecer o trabalho em rede.
Questionário de avaliação semestral preenchido pelas famílias e usuários;

Avaliação:

Número de usuários vinculados no serviço através do SIGM.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Oferecer oficinas esportivas como: Futebol, Judô, Vôlei, Corpo em
movimento.
As oficinas são oferecidas através de uma grade de atividades de livre

Descrição:

escolha de acordo com o interesse e nº de vagas disponíveis. Todas as
oficinas possuem um planejamento alinhado com os objetivos a serem
alcançados. Em todas as atividades são oferecidas o lanche da tarde.
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será
readequada e sua realização se dará em conjunto com a atividade
socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento do
protagonismo social (Descrição: de 14 a 18 e 20)
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Periodicidade:

semanal
Ter ampliada a capacidade de conviver em grupo, administrar conflitos por
meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir. Redução da

Meta:

ocorrência de vulnerabilidades. Proporcionar vivências protetivas e
socioeducativas que promovam a melhoria da qualidade de vida, o
fortalecimento dos vínculos familiares e a descoberta de potencialidades no
campo da arte, esporte, cidadania e preparação para o mundo do trabalho;
Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as

Avaliação:

atividades;
Os resultados do comportamento dos usuários nas atividades e o que foi
produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:

do protagonismo social
14) Oferecer para crianças e adolescentes de 10 a 12 anos e para
adolescentes de 13 a 14 anos e 11 meses a Oficina de Futebol.

Descrição:

Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será
readequada e sua realização se dará com a atividade socioeducativas sobre
ética, cultura e cidadania e fortalecimentos do protagonismo social
(Descrição: 20 e 21)

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos

Meta:

interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades:

Visita domiciliar
Realizar visita domiciliar com o objetivo de conhecer a dinâmica familiar e se
necessário orientar para melhoria na qualidade de vida. As visitas são

Descrição:

organizadas por prioridade de cuidado, orientação e acompanhamento
socioeducativo e são registradas em um formulário de evolução de
atendimento das famílias.

Periodicidade:

quinzenal
Conscientizar à participação das famílias no Projeto, através das oficinas,
prática do yoga e palestras, visando o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.

Meta:

Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa avaliação será
readequada para:
Ter conhecimento da realidade social das famílias inseridas nos serviços;
Redução e prevenção de situações de isolamento e risco social.
Lista de presença nas atividades e reuniões.
Articulação com o serviço encaminhado para monitoramento do atendimento.
Preenchimento de relatórios e monitoramentos realizados pela Prefeitura
Municipal de Campinas.
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa avaliação será
readequada para:
Preenchimento de relatório interno e no SIGM com os dados e informações
observadas na visita domiciliar;

Avaliação:

Referência para outros serviços de acordo com a necessidade e em caso de
indícios de violação de direitos cadastrar no SISNOV/SINAN e demais
instâncias de denúncias.
Apontamento e reflexão junto a família de pontos que necessitam ser olhados
com maior cuidado para uma organização interna familiar.
CONFORME SOLICITADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESCLARECEMOS QUE:
Prontuários
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Atividades:

Atividades grupais de convívio
Oferecer às crianças e adolescentes oficinas de Autoconhecimento e
Cidadania, Dança Contemporânea, Música: Violão, Flauta, Refletir e Brincar,
Descobrir-se Brincando, Informática educativa, Educação Ambiental (jardins e
horta) e alimentação, Desenho, Educarte.
As oficinas são oferecidas através de uma grade de atividades de livre

Descrição:

escolha de acordo com o interesse e nº de vagas disponíveis. Todas as
oficinas possuem um planejamento alinhado com os objetivos a serem
alcançados. Em todas as atividades são oferecidas o lanche da tarde.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ
EM CONJUNTO COM A ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA SOBRE ÉTICA,
CULTURA E CIDADANIA E FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO
SOCIAL (Descrição: de 07 a 19)

Periodicidade:

semanal
Ter ampliada a capacidade de conviver em grupo, administrar conflitos por
meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir. Redução da

Meta:

ocorrência de vulnerabilidades. Proporcionar vivências protetivas e
socioeducativas que promovam a melhoria da qualidade de vida, o
fortalecimento dos vínculos familiares e a descoberta de potencialidades no
campo da arte, esporte, cidadania e preparação para o mundo do trabalho;
Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as
atividades;
Avaliação feita pelo Educador relatando o desenvolvimento integral dos
usuários nas atividades e o que foi produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada

Avaliação:

semestre
Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as
atividades;
Os resultados do comportamento dos usuários nas atividades e o que foi
produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre.
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7. Articulação em rede
Identificação do parceiro com o qual manterá
articulação (serviços, programas, órgãos,

Descrição do tipo de articulação

instituições)
Referência e contra referencias das famílias e usuários
Centro de Saúde São Domingos

atendidos pela Instituição conforme necessidade de
atendimento e monitoramento.
Referência e contra referencias das famílias e usuários

Vigilância da Saúde

atendidos pela Instituição conforme necessidade de
atendimento e monitoramento
Referência e contra referência de usuários
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários
Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:

CREAS Sul

Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação.
Ações socioeducativas e comunitárias no território
Capacitações da Equipe Técnica

Participação em reuniões; Capacitação e elaboração de
propostas nas comissões de proteção dos direitos da
CMDCA

criança e do adolescente;
Participação nas reuniões e Conferência e eventos de
proteção da Criança e do Adolescente
Encaminhamento dos jovens para continuidade na

CIEE e Rede Cidad?

formação socioeducativa para o Mundo do trabalho e
Programa Jovem Aprendiz para acesso ao trabalho.
Encaminhamento dos jovens para continuidade na

Guardinha e Patrulheiros

formação socioeducativa para o Mundo do trabalho e
Programa Jovem |prendiz
Doação dos alimentos;
Acompanhamento da Nutricionista;

Programa de Alimentação Escolar

Elaboração de cardápio;
Capacitação da Cozinheira em boas práticas, alimentação
saudável e manipulação dos alimentos;
Capacitação técnica, administrativa e financeira para

FEAC

executar os SCFV com qualidade e contribuir na
sustentabilidade da Organização.
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Capacitação técnica, administrativa e financeira para
Phomenta

executar os SCFV com qualidade e contribuir na
sustentabilidade da Organização.
Realização de oficinas de tecnologia e apoio escolar para

Instituto Robert Bosch

os usuários
Ações socioeducativas comunitárias no território e no

Movimento Todos Contra a Dengue

município para combate e prevenção à Dengue
Divulgação e encaminhamento das de vagas de emprego

CEPAT - Centro Público de Apoio ao Trabalhador

para as famílias dos usuários e comunidade
Referência e contra referência de usuários
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários
Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:

CRAS Campo Belo

Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação.
Ações socioeducativas e comunitárias no território
Capacitações da Equipe Técnica
Encaminhamentos e discussão para a proteção e garantia

Conselho Tutelar

dos direitos da criança e do adolescente.
Doação de alimentos nutritivos que podem ser
aproveitados nas refeições servidas aos usuários;

SESC - Programa Mesa Brasil

Capacitação das cozinheiras;
Receitas saudáveis;
Capacitação técnica, administrativa e financeira para

Phomenta

executar os SCFV com qualidade e contribuir na
sustentabilidade da Organização.

Nortel
UNIP e UNISAL

Voluntariado Pró Bono em diversas áreas da organização
Encaminhamento para atendimento psicológico e Jurídico
Referência e contra referência de usuários
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários
Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:

DAS Sul

Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação.
Ações socioeducativas e comunitárias no território
Capacitações da Equipe Técnica
Proteção e garantia dos direitos da criança e do

Vara da Infância e Juventude

adolescente;
Relatórios quando solicitados das famílias atendidas.
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Palestras socioeducativas e atendimento psicológico com
Grupo Heróica

famílias

E E Francisco de Assis

Busca Ativa - ofertando as atividades dos Serviços;

E E Celeste Palandi de Mello

Discussão de casos;

E E Marisa

Encaminhamentos e Monitoramento;

E E Prof. Dr. Paul Eugene Charbonneau

Realização de atividades socioeducativas e comunitárias

E M Profa. Odila Maia Rocha Brito

em parceria.

E M Profo. Edinei Gori
CEMEI Sylvia Paschoal os)
CEI - Pastor Billy Graham
Referência e contra referência de usuários
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários
CREAS Sul

Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:
Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação.
Ações socioeducativas e comunitárias no território
Capacitações da Equipe Técnica
Encaminhamento das famílias que a criança e/ou

Delegacia de Ensino

adolescente esteja sem vaga na rede de ensino.

Instituto 3M

Realização de passeios culturais e recreativos

8. Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam

no serviço - se houver)
Nome do

Escolaridade/Forma

Cargo ou função no

Carga horária

profissional

ção

serviço

semanal no serviço

ROSÂNGELA MARIA
TURRA
A CONTRATAR

Jean Carlos Tenorio
Pelaes
Aline Aparecida
Ramos Queiroz
A CONTRATAR

Carlos Alberto da
Silva
Lukas Gouvea Vieira

Pedagogia

COORDENADOR
PEDAGOGICO

15:00

Forma de
contratação (CLT,
RPA, MEI,
Voluntário)
Empregado
Contratado (CLT)

Outros

Oficineiro - dança

04:00

MEI

Outros

Oficineiro - desenho

04:00

MEI

Outros

Educador Físico

08:00

Outros

Oficineiro - Teatro

08:00

MEI

04:00

MEI

08:00

MEI

Outros
Educação Física

Oficineiro Informática
Oficineiro - Esportes

Empregado
Contratado (CLT)
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MARIANA FERREIRA

Pedagogia

MARTINES
Cristiane Regina

SUPERVISOR
TÉCNICO
(COORDENADOR)
ASSISTENTE

Serviço Social

Rodrigues de Oliveira

08:00

10:00

SOCIAL

MEI
Empregado
Contratado (CLT)

CARMEN LUCIA A.
FERREIRA

PsicoPedagoga

Atendimento
Psicosocial

MARTINES
MARIA JOSÉ DE

COZINHEIRO

Sem Formação

PAULA

05:00

24:00

GERAL

DAIANE DIAS PINTO

Outros

Serviços Gerais

16:00

A CONTRATAR

Outros

Oficineiro - Musica

04:00

Oficineiro - JUDÔ

02:00

Artur J.

MEI

Empregado
Contratado (CLT)
Empregado
Contratado (CLT)
Empregado
Contratado (CLT)

Educação Física

Squarisi de

MEI

Carvalho

9. Previsão de Receitas e despesas

MUNICIPAL
Despesa

Item de Despesa

Quantidade

FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE SOCIAL

1

15.466,56

1

11.148,00

1

26.903,52

FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
COORDENADOR
PEDAGOGICO

Valor (R$)

FOLHA DE PAGAMENTO

COZINHEIRA

1

22.245,36

FOLHA DE PAGAMENTO

EDUCADOR SOCIAL

1

9.679,92

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIO BEM ESTAR

AUXÍLIOS

SOCIAL

1

545,28

PESSOAL, ENCARGOS E

CONVÊNIO

AUXÍLIOS

ODONTOLÓGICO

1

632,40

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

1

2.989,20

AUXILIO REFEIÇÃO

1

3.455,28

AUXÍLIO TRANSPORTE

1

5.824,08

AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
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PESSOAL, ENCARGOS E

DARF IRRF

1

1.257,84

DESPESA REF. PROVISÃO
1/3 FÉRIAS

1

2.733,12

DESPESA REF. PROVISÃO
13º SALÁRIO

1

7.308,96

FGTS

1

7,851,84

VALE TRANSPORTE

1

2.932,32

INSS

1

10.131,36

PIS PASEP

1

1.065,12

AUXÍLIOS

SEGURO DE VIDA

1

329,28

SERVIÇOS DE

SUPERVISOR
TÉCNICO

1

8.640,00

6

79.200,00

1

12.855,12

AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E

TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA

(COORDENADOR
TÉCNICO)

SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA

OFICINEIRO (MEI)

JURÍDICA
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

SERVIÇO TÉCNICO
PROFISSIONAL
(PSICOPEDAGOGA)

Total: R$ 233.194,56

10. Cronograma de desembolso
Parcela

Mês/Ano Previsto

Valor (R$)

Fonte de Recurso

1

04/2021

9721.28

MUNICIPAL

2

05/2021

9716.00

MUNICIPAL

3

06/2021

9716.00

MUNICIPAL

4

07/2021

9716.00

MUNICIPAL

5

08/2021

9716.00

MUNICIPAL

6

09/2021

9716.00

MUNICIPAL
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7

10/2021

9716.00

MUNICIPAL

8

11/2021

9716.00

MUNICIPAL

9

12/2021

9716.00

MUNICIPAL

10

01/2022

9716.00

MUNICIPAL

11

02/2022

9716.00

MUNICIPAL

12

03/2022

9716.00

MUNICIPAL

13

04/2022

9716.00

MUNICIPAL

14

05/2022

9716.00

MUNICIPAL

15

06/2022

9716.00

MUNICIPAL

16

07/2022

9716.00

MUNICIPAL

17

08/2022

9716.00

MUNICIPAL

18

09/2022

9716.00

MUNICIPAL

19

10/2022

9716.00

MUNICIPAL

20

11/2022

9716.00

MUNICIPAL

21

12/2022

9716.00

MUNICIPAL

22

01/2023

9716.00

MUNICIPAL

23

02/2023

9716.00

MUNICIPAL

24

03/2023

9716.00

MUNICIPAL
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Plano de Trabalho
1. Identificação do Serviço

1.1. Serviço (objeto da parceria): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

- SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA
INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS
1.2 Quantidade de grupos solicitados: 7
1.3 Abrangência: SUL - G13 - Vila Palmeiras
2. Identificação do organização da sociedade cívil

2.1 Nome da Instituição: FUNDAÇÃO EUFRATEN (SEDE)
2.2 Nº do CNPJ da instituição: 57.487.928/0001-60
2.3 Website oficial da instuição (ou rede social): www.eufraten.org.br
3. Unidade Executora

3.1 Nome da Unidade Executora: FUNDAÇÃO EUFRATEN - FUNEBEM - EPV - ESCOLA
PREPARATORIA PARA A VIDA I - VL PALMEIRAS
3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver): 57.487.928/0003-21
3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP): JOSE PARTINELLI , nº 140 -

Bairro: VL PALMEIRAS - CEP: 13051-058
3.4. Telefone da unidade executora (com DDD): (19) 3225-9982
3.5. E-mail da unidade executora: financeiro@eufraten.org.br
3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora:

A Escola Preparatória para a Vida I, localizada na Vila Palmeiras,conta com a seguinte
infraestrutura: Cozinha com Dispensa, Refeitório, Sala de Artes Corporais, Sala de ArteEducação, Sala de Informática, Brinquedoteca, Biblioteca, Sala de acolhimento e atendimento
psicossocial, pátio, 3 WCs, sendo um para pessoas com necessidades especiais, amplo pátio,
quadra de vôlei, campo de futebol e área verde.
3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço

na unidade executora:
Na unidade da Vila Palmeiras dispomos para atendimento aos usuários de:
- 20 computadores, 02 impressoras,
- Data Show
- 20 cadeiras universitárias
- 01 Quadro branco, 01 flipchart
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- 01 notebooks
- 10 violões, 02 teclados, 20 flautas
- bolas de futebol, mini traves de futebol
- bolas de volei, traves com rede de volei
- bambolês, mini cones, cones grandes, bolas de handbol, de futebol americano, de basquete
- máquina de costura portátil
- tesouras, pistola para cola quente
- um veículo

-05 mesas de refeitório com 10 bancos
- 01 fogão industrial de 6 bocas
- 02 freesers verticais, 02 refrigeradores duplex
- 50 tatames,
- 03 mesas de madeiras de 2,5mt com 06 bancos
- 05 mesas plásticas com 20 cadeiras (infantil)
- Livros didáticos, infantis, jogos educativos, brinquedos diversos
- 01 aparelho de som

5. Público Alvo
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos
4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
A Unidade da Vila Palmeiras - EPV 1, está localizado próximo ao Aeroporto de Viracopos.
Essa região vem crescendo muito principalmente com o processo de ampliação do Aeroporto,
entretanto, dentro desse cenário ainda encontramos muitas famílias em situação de alta
vulnerabilidade, apresentando uma das maiores taxas de homicídios da cidade de Campinas,
posicionando-se como uma das regiões mais desassistidas.
Antes da construção do aeroporto, a região era considerada zona rural. Atualmente grande
parte já é zona urbana, mas ainda possui em seu entorno áreas rurais. Conta com uma
população estimada de 60 mil habitantes no território. A região localiza-se a aproximadamente
20 quilômetros do centro da cidade de Campinas. A maior parte da população local é oriunda
de outras regiões do país. As famílias são numerosas, geralmente chefiadas por mulheres,
com pouca ou nenhuma escolaridade em sua maioria inseridas em trabalhos informais.
Muitas estão inseridas em Programas de Transferência de Renda, sendo esta a única renda
para proverem suas casas. É veemente a necessidade de apoio para cuidarem de seus filhos.
Também se destaca a demanda reprimida na educação infantil, sendo uma característica
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frequente as "mães crecheiras" (mulheres que se dispõem a cuidar das crianças em suas
próprias casas, para que as mães possam trabalhar);
No geral os adultos possuem pouca ou nenhuma escolaridade e baixa qualificação
profissional, o que é um dos fatores predominantes para baixos salários, não havendo muita
oportunidade e opção.
Diante dessa realidade, a Fundação Eufraten pretende dar continuidade em seu trabalho
nesta região e oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de
Convivência Inclusivo e Intergeracional, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e
potencialidades de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e de suas famílias,
oferecendo um espaço preventivo e protetivo com oportunidades de aprendizado para a vida,
através de experiências recreativas, esportivas, culturais, artísticas, de preparação para o
mundo do trabalho, promovendo a troca de experiências e a descoberta de suas
potencialidades para transformarem sua realidade social.
FONTES PESQUISADAS:
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relato

rio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016
6. Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem

atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas
Atividades:
Descrição:
Periodicidade:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
11) Oferecer para jovens e adultos a partir de 15 anos Oficina de Yoga
semanal
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivencias, fortalecendo o respeito, a solidariedade e
os vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o desenvolvimento da

Meta:

autonomia, mobilidade com saúde e de sociabilidades, contribuindo no
envelhecimento saudável e proporcionando bem estar.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades:

Descrição:
Periodicidade:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
9) Oferecer para jovens de 15 a 24 anos a oficina Tecnoarte desenvolvimento de mídias.
semanal
Desenvolver a formação integral do jovem, desenvolvendo múltiplas
habilidades e competências, possibilitando momentos de reflexão sobre sua
história e seu projeto de vida promovendo o autoconhecimento, suas

Meta:

potencialidades e reconhecendo sua capacidade de gerar mudanças em sua
vida pessoal, profissional, a formação cidadã e uma formação geral para o
Mundo do Trabalho.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades relacionadas à geração de trabalho e renda, economia solidária ou
Atividades:

outras atividades relacionadas à promoção da integração ao mundo do
trabalho

Descrição:
Periodicidade:

Oferecer para jovens e adultos a partir de 15 anos Oficina de Artesanato,
Fabricação de pães e biscoitos
semanal
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivencias, fortalecendo o respeito, a solidariedade e
os vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o desenvolvimento da

Meta:

autonomia, geração de renda e protagonismo social, ampliando o seu espaço
de atuação para além do território.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades:

Descrição:
Periodicidade:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
10) Oferecer para jovens e adultos a partir de 15 anos a oficina de Informática
para o Trabalho.
semanal
Desenvolver a formação integral do jovem, desenvolvendo múltiplas
habilidades e competências, possibilitando momentos de reflexão sobre sua
história e seu projeto de vida promovendo o autoconhecimento, suas

Meta:

potencialidades e reconhecendo sua capacidade de gerar mudanças em sua
vida pessoal, profissional, a formação cidadã e uma formação geral para o
Mundo do Trabalho.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida.
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Realizar com todos, educadores e usuários, antes do início das atividades a
pratica do yoga e meditação, por 30 minutos
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE ANÁLISE,
ESSA ATIVIDADE SERÁ REDEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ DA
SEGUINTE FORMA:

Descrição:

Oferecer a prática do Yoga para grupos intergeracionais antes do início das
atividades diárias. O yoga e uma prática milenar que tem seus benefícios
comprovados pela ciência moderna. Sua prática promove saúde do corpo,
resgate da autoestima, autoconfiança, benefícios indispensáveis no
fortalecimento da identidade, contribuindo com o enfrentamento da
vulnerabilidade social.

Periodicidade:

diária
Possibilitar que crianças e adolescentes se autoconheçam: aprendam a

Meta:

educar suas emoções, conviver nos ambientes em harmonia, descobrir seu
potencial criativo e utilizá-lo para gerar transformações produtivas em sua
realidade social;
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Avaliação feita no final de cada oficina, onde o educador e os usuários se
auto avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos e sugestões para melhoria de seu aprendizado para a vida com as
práticas; Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao
desenvolvimento comportamental dos usuários; Lista de frequência.
Avaliação:
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE ANÁLISE,
ESSA ATIVIDADE SERÁ REDEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ DA
SEGUINTE FORMA:
Reflexão no final da atividade, onde o educador e os usuários conversam
sobre os benefícios da prática.

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

.

Descrição:
Periodicidade:

1) Oferecer a crianças de 06 a 10 anos a Oficina Refletir e Brincar trabalhando o autoconhecimento e Cidadania.
semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Realizar Formações pedagógicas e Capacitação da equipe social e técnica
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Descrição:

Formações mensais integrando toda Equipe, Coordenadores, Educadores,
Assistentes Sociais onde são trabalhados temas voltados para que a
execução do Serviço Socioassistencial com qualidade e segurança e as
metas sejam atingidas.

Periodicidade:
Meta:

Avaliação:

Atividades:

mensal
Integrar e capacitar equipe para realizar o trabalho com qualidade e harmonia
promovendo o pleno desenvolvimento dos usuários.
Avaliação preenchida após as Formações Pedagógicas
Avaliação de desempenho da Equipe

Atividades grupais de convívio
Oferecer oficinas esportivas como: Futebol, Judô, Corpo em movimento,
Vivenciando modalidades esportivas
As oficinas são oferecidas através de uma grade de atividades de livre
escolha de acordo com o interesse e nº de vagas disponíveis. Todas as
oficinas possuem um planejamento alinhado com os objetivos a serem

Descrição:

alcançados. Diariamente é oferecido lanche.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ
EM CONJUNTO COM A ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA SOBRE ÉTICA,
CULTURA E CIDADANIA FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO
SOCIAL (DE 05 A 09)

Periodicidade:

semanal
Ter ampliada a capacidade de conviver em grupo, administrar conflitos por
meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir. Redução da
ocorrência de vulnerabilidade social

Meta:

. Proporcionar vivências protetivas e socioeducativas que promovam a
melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento dos vínculos familiares e a
descoberta de potencialidades no campo da arte, esporte, cidadania e
preparação para o mundo do trabalho;
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Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as
atividades;
Avaliação feita pelo Educador relatando o desenvolvimento integral dos
Avaliação:

usuários nas atividades e o que foi produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre

Atividades:
Outra atividades:

Descrição:
Periodicidade:

Outras atividades (especificar).
Realizar eventos comemorativos, esportivos e culturais que promovam a
integração dos usuários e de sua família e comunidade.
São realizados Campeonato de Futebol, Amistosos de futebol, Festival de
Judô, Gincana, Sarau Cultural, graduação do Judô.
sem periodicidade definida
Integração e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

Meta:

Ampliação do universo informacional;
Reconhecimento e estímulo para o desenvolvimento de habilidades.
Avaliação pós eventos
Questionário de avaliação do trabalho realizado semestralmente
Lista de presença das famílias e comunidade nos eventos

Avaliação:
Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que onde se lê
Lista de presença das familias e comunidade nos eventos, considerar:
Número de participantes nos eventos através de lista de presença.
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Atividades:

Atividades de busca ativa
Divulgar na Rede de atuação a oferta de vagas para usuários em vulnerabilidade
social;
Localizar usuários que estão faltando nas atividades;
Possibilitar a inclusão de todos os usuários no cadastro único, no acesso aos benefícios e
serviços da Rede (saúde, saneamento, educação, assistência social, trabalho, segurança
alimentar, dentre outros).
CONSIDERANDO A ANÁLISE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO ESTA ATIVIDADE NÃO SE
REFERE A BUSCA ATIVA, MAS É UMA FORMA DE ARTICULAÇÃO COM A REDE
SOCIOASSISTENCIAL E DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS.
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será readequada e
sua realização se dará da seguinte forma:

Descrição:

Desenvolver uma série de medidas como visitas, palestras, atividades socioeducativas entre
outras, visando a inclusão social e econômica de pessoas que vivem em situação de pobreza
extrema;
Buscar usuários que estão faltando nas atividades;
Encaminhar as pessoas que, seja por desconhecimento, dificuldade ou outros impedimentos o
acesso aos serviços sociais básicos de saúde, saneamento, educação, assistência social,
trabalho e segurança alimentar e nutricional,
entre outros.

Periodicidade:

diária
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; Ampliação do
acesso aos direitos socioassistenciais;

Meta:

Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Ter ampliado o número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em
casos de violação de seus direitos;
Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de
drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce;
Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos por meio do
diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar; Melhoria da condição de sociabilidade
dos usuários; - Redução e Prevenção
de situações de isolamento social e de institucionaliza

Avaliação:

Relatório de mensal de atendimento social preenchido pela Assistente Social.
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Atividades:

Atividades grupais de convívio
Oferecer oficinas como Preparação para o mundo do trabalho, Informática,
Tecnoarte - desenvolvimento de mídias e palestras com temas de
desenvolvimento profissional.
As oficinas são oferecidas através de uma grade de atividades de livre
escolha de acordo com o interesse e nº de vagas disponíveis. Todas as

Descrição:

oficinas possuem um planejamento alinhado com os objetivos a serem
alcançados. Em todas as atividades são oferecidas o lanche da tarde.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ
EM CONJUNTO COM A ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA SOBRE ÉTICA,
CULTURA E CIDADANIA E FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO
SOCIAL (09, 10 e 13)

Periodicidade:

semanal
Desenvolver a formação integral do jovem, desenvolvendo múltiplas
habilidades e competências, possibilitando momentos de reflexão sobre sua

Meta:

história e seu projeto de vida promovendo o autoconhecimento, suas
potencialidades e reconhecendo sua capacidade de gerar mudanças em sua
vida pessoal, profissional e social.
Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as
atividades;
Avaliação feita pelo Educador relatando o desenvolvimento integral dos

Avaliação:

usuários nas atividades e o que foi produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre

10

Atividades:
Outra atividades:

Outras atividades (especificar).
Realizar passeios culturais, esportivos e educativos com as crianças,
adolescentes e adultos

Descrição:

Visitas à exposição de arte e eventos educativos, Apresentações Culturais

Periodicidade:

sem periodicidade definida

Meta:

Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Ampliação do universo informacional dos usuários.
Avaliação feita no final do passeio

Avaliação:

Relatório mensal dos educadores
Relato das famílias em questionário próprio
Lista de participação nos passeios

Atividades:
Outra atividades:

Outras atividades (especificar).
Realizar reuniões e Monitoramento com a Coordenação, Equipe Técnica e
Educador
As reuniões são realizadas diariamente, sempre após a saída dos usuários
onde é relatado sobre as atividades desenvolvidas, a reflexão junto aos

Descrição:

usuários e em caso de identificação de situações à violação de direitos,
conflitos na dinâmica familiar e outros, discutir junto à equipe para as devidas
providências.

Periodicidade:

diária
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;

Meta:
Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários.
Avaliação da equipe ao término das reuniões
Avaliação:

Relatório preenchido a cada oficina pelo Educador;
Acompanhamento e monitoramento da agenda de ações da Equipe Técnica
para atender os casos citados nas reuniões de avaliação diária.
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Atividades:
Outra atividades:

Descrição:
Periodicidade:

Outras atividades (especificar).
Realizar reuniões de Gestão e Monitoramento com a equipe técnica e a
Diretoria da Fundação Eufraten
As reuniões são realizadas semanalmente, reunindo Diretoria Executiva,
Administrativo, Coordenadoras Pedagógicas e Assistentes Sociais.
semanal
Garantir que os objetivos sejam cumpridos, mantendo a equipe integrada e
eficaz na busca de estratégias para o aprimoramento das atividades e

Meta:

atendimento dos
Usuários e contribuir para os resultados esperados na execução do SCFV
Inclusivos e Intergeracionais preconizados na tipificação nacional do SUAS
Avaliação da equipe ao término das reuniões

Avaliação:

Relatório mensal dos resultados da Equipe Técnica das atividades para
Diretoria
Acompanhamento da agenda de decisões produzidas nas reuniões

Atividades:

Outras atividades (especificar).
Participar de reuniões intersetoriais de Discussão de casos, Reordenamento,

Outra atividades:
Comissão de Ação de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente.
As reuniões acontecem no DAS, CRAS, CMDCA, FEAC ou em organizações
Descrição:
que pertençam ao território onde atuamos ou no município.
Periodicidade:

mensal
Equipe técnica capacitada e participativa nas comissões de proteção dos

Meta:

direitos da criança e do adolescente e fortalecer o trabalho em rede,
monitorar e garantir a qualidade no atendimento e pleno desenvolvimento dos
usuários.

Avaliação:

Relatório de Atividades Externas
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Atividades:

Outras atividades (especificar).

Outra atividades:

Realizar articulação com a Rede Territorial
Através das reuniões mensais intersetoriais, reuniões de estudo de casos,
reuniões de ações socioassistenciais em parceria com a Rede;

Descrição:
Articulação com outros setores públicos e privados com o objetivo de atender
às necessidades dos usuários e promover a melhoria na qualidade de vida.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
Fortalecimento do trabalho em rede, integração no atendimento das
necessidades de desenvolvimento dos usuários.

Meta:
Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade e riscos sociais;
Melhoria da qualidade de vidas dos usuários e suas famílias.
Avaliação:

Atividades:

Relatório de Atividades Externas;
Preenchimento do SIGM

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

4) Oferecer para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos a Oficina de Teatro

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

13

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
7) Oferecer para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos a Oficina

Descrição:

Vivenciando Esportes, onde o usuário vivencia diferentes modalidades
esportivas, experênciando e desenvolvendo suas habilidades físicas e de
melhor convívio.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

8) Oferecer para crianças de 06 a 12 anos a Oficina do Judô

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida.
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
6) Oferecer para crianças de 06 a 08 anos a Oficina Corpo em Movimento,

Descrição:

onde acontece atividades e jogos que trabalhem as primeiras necessidades
de desenvolvimento motor dessa faixa etária.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

2) Oferecer a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos a Oficina de Ballet.

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação
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Atividades:

Descrição:
Periodicidade:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
14) Oferecer para jovens de 15 a 24 anos a oficina de Preparação para o
mundo do trabalho.
semanal
Desenvolver a formação integral do jovem, desenvolvendo múltiplas
habilidades e competências, possibilitando momentos de reflexão sobre sua
história e seu projeto de vida promovendo o autoconhecimento, suas

Meta:

potencialidades e reconhecendo sua capacidade de gerar mudanças em sua
vida pessoal, profissional, a formação cidadã e uma formação geral para o
Mundo do Trabalho.
Ter 80% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Realizar encontros e oficinas com famílias dos usuários e comunidade
promovendo a convivência e fortalecimento de vínculo.
Encontros com famílias através de convite impresso e digital afim de
desenvolver a reflexão de temas importantes sobre educação e convivência,
escolhidos por eles para o fortalecimento de vinculo e melhoria da
convivência com os filhos.

Descrição:

CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE, ESSA
ATIVIDADE SERÁ REDEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ DA
SEGUINTE FORMA:
Encontros com famílias através de convite impresso e digital, onde os
usuários e suas famílias participam na tomada de decisões com sugestões de
temas importantes sobre educação e convivência para o fortalecimento de
vínculo e melhoria da convivência com os filhos, comunidade e o serviço.

Periodicidade:

bimestral
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Reconhecimento de suas capacidades e potencialidades para a construção
do seu projeto de vida, melhora da autoestima e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE, ESSA
ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ DA
SEGUINTE FORMA:
Meta:

Reconhecimento de suas capacidades e potencialidades para a construção
do seu projeto de vida, reconstruindo a autonomia, melhora da autoestima e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, favorecendo o
desenvolvimento intergeracional, propiciando trocas de experiências e
vivencias, prevenindo a ocorrência de situações de exclusão social e de risco.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Reflexão ao final de cada encontro observando pontos a serem melhorados e
escolha de próximos assuntos.
Lista de chamada
Preenchimento de relatórios e monitoramentos realizados pela Prefeitura
Municipal de Campinas.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre.

Avaliação:

CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE, ESSA
ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ DA
SEGUINTE FORMA:
Reflexão ao final de cada encontro observando pontos a serem melhorados e
escolha de próximos assuntos, oficinas e cursos.

Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre
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Atividades:

Atividades grupais de convívio
Realizar atividades sobre: Direitos humanos e sociais, participação social,
sexualidade, drogas, prevenção à violência com os usuários e famílias.
Desenvolver atividades com temas importantes que ocorrem durante o ano

Descrição:

ou são relevantes no momento atual com as crianças, adolescentes, jovens e
adultos, como rodas de conversa, filmes, palestras com especialistas e todas
as formas que possa acessar esse público criando interação e exposição de
ideias.

Periodicidade:

mensal
Ter ampliado o nº de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e

Meta:

recurso em caso de violação de seus direitos.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão sempre ao final de cada atividade onde tem-se a
oportunidade de cada um colocar o seu entendimento e opinião;
Lista de chamada
Preenchimento de relatórios e monitoramentos realizados pela Prefeitura

Avaliação:

Municipal de Campinas.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que, onde se lê
lista de chamada, considerar:
Acompanhamento de frequência dos usuários nas ações através de lista de
presença.

Atividades:

Visita domiciliar
Realizar visita domiciliar com o objetivo de conhecer a dinâmica familiar e se
necessário orientar para melhoria na qualidade de vida. As visitas são

Descrição:

organizadas por prioridade de cuidado, orientação e acompanhamento
socioeducativo e são registradas em um formulário de evolução de
atendimento das famílias.

Periodicidade:

quinzenal
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Meta:

Ter conhecimento da realidade das famílias atendidas no serviço. Redução e
prevenção de situações de isolamento e risco social.
Lista de presença nas atividades
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários;
Preenchimento de relatórios e monitoramentos realizados pela Prefeitura
Municipal de Campinas.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA AVALIAÇÃO SERÁ READEQUADA PARA:

Avaliação:

Preenchimento de relatório interno e no SIGM com os dados e informações
observadas na visita domiciliar;
Referência para outros serviços de acordo com a necessidade e em caso de
indícios de violação de direitos cadastrar no SISNOV/SINAN e demais
instâncias de denúncias.
Apontamento e reflexão junto a família de pontos que necessitam ser olhados
com maior cuidado para uma organização interna familiar.

Atividades:

Acolhida individual
Realizar acolhimentos, orientação e encaminhamentos de acordo com a
necessidade dos usuários e da comunidade (encaminhar para SIGM)
Através do atendimento do Serviço Social às famílias, realizado a avaliação e
preenchimento da Ficha de Cadastro Social e Matrícula no projetos ofertados
nas unidades. É feito também o encaminhamento das famílias ao CRAS e
DAS SUL para cadastro de todas as famílias no Sistema de Governança
Municipal-SIGM.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE ANÁLISE,

Descrição:

ESSA ATIVIDADE SERÁ REDEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ DA
SEGUINTE FORMA:
Realizar acolhimentos, orientação e encaminhamentos de acordo com a
necessidade dos usuários e da comunidade (encaminhar para SIGM)
Através do atendimento do Serviço Social às famílias, realizado a anamnese
e preenchimento da Ficha de Cadastro Social para inclusão no serviço e nos
projetos ofertados nas unidades. É feito também o encaminhamento das
famílias ao CRAS e DAS SUL para cadastro de todas as famílias no Sistema
de Governança Municipal-SIGM.

Periodicidade:

diária
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Aumento do acesso aos serviços socioassistenciais ampliando o nº de
Meta:

usuários, a fim de fortalecer a autonomia e protagonismo social com plena
informação sobre seus direitos e deveres. Favorecer o trabalho em rede.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários;
Preenchimento de relatórios e monitoramentos realizados pela Prefeitura
Municipal de Campinas.

Avaliação:

Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa avaliação será
readequada para:
Questionário de avaliação semestral preenchido pelas famílias e usuários;
Número de usuários vinculados no serviço através do SIGM.

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

3) Oferecer a crianças e adolescentes de 8 a 14 anos oficina de música

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação cidadania e desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de
mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo para a

Meta:

resignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos, bem
como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e pontos a serem melhorados.
Acompanhamento da frequência e participação

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

12) Oferecer para crianças de 8 a 12 anos oficina de futebol

Periodicidade:

semanal
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Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das
crianças e adolescentes, a partir dos interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária,
contribuindo para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como,
Meta:

propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e na prevenção de situação de
risco social.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida

Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.

Atividades:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social

Descrição:

13) Oferecer para crianças e adolescentes de 13 a 17 anos oficina de futebol

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo

Meta:

para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os

Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades:

Atividades grupais de convívio
Oferecer às crianças e adolescentes oficinas de Autoconhecimento e
Cidadania, Ballet, Música: Violão, Flauta, Refletir e Brincar, Artesanato
Educação Ambiental e alimentação
As oficinas são oferecidas através de uma grade de atividades de livre
escolha de acordo com o interesse e nº de vagas disponíveis. Todas as

Descrição:

oficinas possuem um planejamento alinhado com os objetivos a serem
alcançados. Diariamente são oferecidas o lanche.
CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
ESSA ATIVIDADE SERÁ READEQUADA E SUA REALIZAÇÃO SE DARÁ
EM CONJUNTO COM A ATIVIDADE
SÓCIO EDUCATIVA SOBRE ÉTICA, CULTURA E CIDADANIA E
FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO SOCIAL (DE 01 A 03)

Periodicidade:

semanal
Ter ampliada a capacidade de conviver em grupo, administrar conflitos por
meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir. Redução da
ocorrência de vulnerabilidade social. Proporcionar vivências protetivas e

Meta:
socioeducativas que promovam a melhoria da qualidade de vida, o
fortalecimento dos vínculos familiares e a descoberta de potencialidades no
campo da arte, esporte, cidadania e preparação para o mundo do trabalho;
Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários se auto
avaliam sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos,
negativos, sugestões para melhoria e seu aprendizado para a vida com as
atividades;
Avaliação feita pelo Educador relatando o desenvolvimento integral dos
Avaliação:

usuários nas atividades e o que foi produzido em cada oficina;
Relatório mensal elaborado pelo educador referente ao desenvolvimento
comportamental dos usuários;
Lista de frequência dos usuários.
Questionário de avaliação preenchido pelas famílias e usuários a cada
semestre.
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Atividades:

Descrição:
Periodicidade:

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
do protagonismo social
4) Oferecer para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos a Oficina de
Desenho artístico
semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação.
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Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento

Atividades:

do protagonismo social
5) Oferecer para crianças de 8 a 12 anos e para adolescentes e jovens de 13
a 17 anos a Oficina de Futebol.
Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa atividade será

Descrição:

readequada e sua realização se dará com a atividade socioeducativa sobe
ética, cultura e cidadania e fortalecimento do protagonismo social (Descrição:
12 e 13)

Periodicidade:

semanal
Formação para a participação e cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, de mudanças e potencialidades dessa faixa etária, contribuindo
para a ressignificação de vivências de isolamento e de violação de direitos,

Meta:
bem como, propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade e na prevenção de situação de risco social.
Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:
Ter 75% de frequência dos usuários na atividade oferecida.
Roda de reflexão ao final da atividade, onde os usuários conversam sobre os
Avaliação:

pontos positivos e a serem melhorados.
Acompanhamento de frequência e participação através de lista de presença

7. Articulação em rede
Identificação do parceiro com o qual manterá
articulação (serviços, programas, órgãos,

Descrição do tipo de articulação

instituições)
E. E. Francisco de Assis

Busca Ativa - ofertando as atividades dos Serviços

E. E. Celeste Palandi de Mello
E. E. Marisa
E. E. Prof. Dr. Paul Eugene Charbonneau

Inclusão de crianças, adolescentes e jovens nas escolas
Discussão de casos

Escola Municipal Profª. Odila Maia Rocha Brito
Escola Municipal Profº. Edinei Gori
CEMEI Sylvia Paschoal

Encaminhamentos e Monitoramento
Realização de atividades socioeducativas e comunitárias

EMEI Verde e Amarelo
CEI - Pastor Billy Graham

em parceria
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Referência e contra referencias das famílias e usuários
Centro de Saúde São Domingos

atendidos pela Instituição conforme necessidade de
atendimento e monitoramento.
Referência e contra referencias das famílias e usuários

Pronto Socorro São José

atendidos pela Instituição conforme necessidade de
atendimento e monitoramento.
Referência e contra referencias das famílias e usuários

Vigilância da Saúde

atendidos pela Instituição conforme necessidade de
atendimento e monitoramento.

Movimento Todos Contra a Dengue
UNIP e UNISAL
CEPAT - Centro Público de Apoio ao Trabalhador

Ações socioeducativas comunitárias no território e no
município para combate e prevenção à Dengue
Encaminhamento para atendimento psicológico e Jurídico
Divulgação e encaminhamento das de vagas de emprego
para as famílias dos usuários e comunidade
Referência e contra referência de usuários;
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários;

CRAS Campo Belo

Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:
Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação.;
Ações socioeducativas e comunitárias no território;
Capacitações da Equipe Técnica.
Referência e contra referência de usuários;
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários;

DAS Sul

Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:
Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação;
Ações socioeducativas e comunitárias no território;
Capacitações da Equipe Técnica
Referência e contra referência de usuários;
Reuniões de Estudo de casos e articulação com outros
serviços conforme a necessidade dos usuários;

CREAS Sul

Reuniões Intersetoriais com diversos serviços integrados:
Saúde, Educação, Meio ambiente, Habitação;
Ações socioeducativas e comunitárias no território;
Capacitações da Equipe Técnica

Conselho Tutelar

Encaminhamentos e discussão para a proteção e garantia
dos direitos da criança e do adolescente.
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Proteção e garantia dos direitos da criança e do
Vara da Infância e Juventude

adolescente;
Relatórios quando solicitados das famílias atendidas.

Delegacia de Ensino

Encaminhamento das famílias que a criança e/ou
adolescente esteja sem vaga na rede de ensino.
Participação em reuniões; Capacitação e elaboração de
propostas nas comissões de proteção dos direitos da

CMDCA

criança e do adolescente;
Participação nas reuniões e Conferência e eventos de
proteção da Criança e do Adolescente
Encaminhamento dos jovens para continuidade na
formação socioeducativa para o Mundo do trabalho e

Guardinha e Patrulheiros

Programa Jovem Aprendiz para acesso ao trabalho.

Doação de alimentos nutritivos que podem ser
Banco de Alimentos

aproveitados nas refeições servidas aos usuários
Capacitação das Cozinheiras em boas práticas,
alimentação saudável e manipulação dos alimentos
Doação de alimentos nutritivos que podem ser
aproveitados nas refeições servidas aos usuários

SESC - Programa Mesa Brasil

Capacitação das Cozinheiras em boas práticas,
alimentação saudável e manipulação dos alimentos
Receitas saudáveis
Encaminhamento dos jovens para continuidade na

CIEE e Rede Cidad?

formação socioeducativa para o Mundo do trabalho e
Programa Jovem Aprendiz para acesso ao trabalho.
Capacitação técnica, administrativa e financeira para

FEAC

executar os SCFV com qualidade e contribuir na
sustentabilidade da Organização.
Capacitação técnica, administrativa e financeira para

Phomenta

executar os SCFV com qualidade e contribuir na
sustentabilidade da Organização.

Grupo Heróica
Instituto 3M

Palestras socioeducativas e atendimento psicológico com
famílias
Realização de passeios culturais e recreativos
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Instituto Robert Bosch

Nortel

Realização de oficinas de tecnologia e apoio escolar para
os usuários
Voluntariado Pró Bono em diversas áreas da organização
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8. Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam

no serviço - se houver)

Forma de

Nome do

Escolaridade/Forma

Cargo ou função no

Carga horária

profissional

ção

serviço

semanal no serviço

Administração

Assistente Financeiro

24:00

Outros

Oficineiro - Artesanato

04:00

MEI

Psicopedagoga

Atendimento
Psicossocial

15:00

MEI

Outros

Educador Físico

08:00

RAQUEL CAPRONI
RAMOS
Izabel Cristina Quirino
Monteiro

contratação (CLT,
RPA, MEI,
Voluntário)
Empregado
Contratado (CLT)

CARMEN LUCIA A.
FERREIRA
MARTINES
Aline Aparecida
Ramos Queiroz

AUXILIAR DE

Moises Moreira Cruz
Sem Formação
Sousa

ELISA TAMI ITO
ROSÂNGELA MARIA
TURRA

MANUTENÇÃO

Pedagogia

Assistente Adm. /
Financeiro
COORDENADOR
PEDAGOGICO
Assistente
Admnistrativo

Contratado (CLT)
Empregado

20:00
Contratado (CLT)

PREDIAL
Outros

Empregado

24:00

25:00

24:00

Empregado
Contratado (CLT)
Empregado
Contratado (CLT)
Empregado

Crizeli Cristina Rangel
dos Santos

Administração

A CONTRATAR

Outros

Oficineiro - Musica

04:00

MEI

Pedagogia

SUPERVISOR
TÉCNICO
(Coordenador)

20:00

MEI

Sem Formação

JARDINEIRO

16:00

Outros

Oficineiro - Esportes

12:00

MEI

Outros

Oficineiro

02:00

MEI

Outros

Oficineiro - Judô

04:00

MEI

Outros

Estagiario

30:00

ESTAGIÁRIO

MARIANA FERREIRA
MARTINES
DANIEL MIGUEL
DOS SANTOS
Lukas Gouvea Vieira

Contratado (CLT)

Empregado
Contratado (CLT)

ARTUR JOS?
SQUARISI DE
CARVALHO
Wendel Gabriel
Lunardo Macedo
A CONTRATAR
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AUXILIAR DE

Rellison Kleriston
Outros

Empregado

MANUTENÇÃO

Macedo dos Santos

24:00
Contratado (CLT)

PREDIAL
TECNICO EM

A CONTRATAR

MANUTENCAO DE

Outros

EQUIPAMENTOS DE

15:00

MEI

INFORMATICA
A CONTRATAR

Jean Carlos Tenorio
Pelaes
Cristiane Regina
Rodrigues de Oliveira
MARIA JOSÉ DE
PAULA

Outros

Oficineiro - DANÇA

04:00

MEI

Outros

Oficineiro DESENHO

04:00

MEI

ASSISTENTE

Serviço Social

20:00

SOCIAL
COZINHEIRO

Sem Formação

20:00

GERAL

Empregado
Contratado (CLT)
Empregado
Contratado (CLT)
Empregado

DAIANE DIAS PINTO

Outros

Serviços Gerais

28:00

A CONTRATAR

Outros

Oficineiro - TEATRO

04:00

MEI

04:00

MEI

Carlos Alberto da
Silva

Oficineiro -

Outros

Informática

Contratado (CLT)

9. Previsão de Receitas e despesas

MUNICIPAL
Despesa

Item de Despesa

Quantidade

Valor (R$)

FOLHA DE PAGAMENTO

ANALISTA FINANCEIRO

1

39.666,72

2

71.588,40

1

31.902,96

2

36.908,64

1

19.508,88

1

44.839,20

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
COORDENADOR
PEDAGOGICO

FOLHA DE PAGAMENTO

COZINHEIRA

1

18.537,84

FOLHA DE PAGAMENTO

ESTAGIÁRIA

1

18.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO

EDUCADOR FÍSICO

1

9.679,92

FOLHA DE PAGAMENTO

JARDINEIRO

1

23.562,00

1

11.520,00

COMBUSTÍVEIS E
MATERIAL DE CONSUMO

LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
GÁS E OUTROS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAIS ENGARRAFADOS

GÊNEROS DE

5.760,00
1

1

13.920,00

1

3.600,00

1

8.400,00

1

1.200,00

1

6.182,64

1

8.668,32

1

1.674,72

AUXÍLIO REFEIÇÃO

1

24.397,44

AUXÍLIO TRANSPORTE

1

20.894,64

CESTA BÁSICA

1

3.586,80

1

1.942,80

1

25.782,72

1

9.688,32

ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA E

MATERIAL DE CONSUMO

PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL EDUCATIVO E
ESPORTIVO
MATERIAL PARA

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIO BEM ESTAR

AUXÍLIOS

SOCIAL

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E

CONVÊNIO

AUXÍLIOS

ODONTOLÓGICO

PESSOAL, ENCARGOS E

DESPESAS REF. A

AUXÍLIOS

PROVISÃO 13º SALÁRIO

PESSOAL, ENCARGOS E

DESPESAS REF.

AUXÍLIOS

PROVISÃO 1/3 FÉRIAS
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PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
SERVIÇOS DE

FGTS

1

29.988,00

IMPOSTO DE RENDA

1

8.576,16

INSS

1

39.444,48

PIS PASEP

1

3.949,68

SEGURO DE VIDA

1

1.011,60

VALE TRANSPORTE

1

9.970,08

1

26.584,80

1

2.640,00

MANUTENÇÃO DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

SOFTWARE
MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA

110.880,00
OFICINEIRO (MEI)

9

JURÍDICA
SERVIÇOS DE

SERVIÇO TÉCNICO

TERCEIROS - PESSOA

PROFISSIONAL

JURÍDICA

(PSICOPEDAGOGA)

1

38.563,20

1

21.600,00

1

3.360,00

1

2.400,00

SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA

SUPERVISOR TÉCNICO
(COORDENADOR

JURÍDICA

TÉCNICO)

SERVIÇOS DE

SERVIÇO DE

TERCEIROS - PESSOA

MONITORAMENTO,

JURÍDICA

SEGURANÇA E ALARME

SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE CÓPIAS E

TERCEIROS - PESSOA

REPRODUÇÃO DE

JURÍDICA

DOCUMENTOS
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SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE

720,00

1

45.120,00

1

1.800,00

SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
TRANSPORTE DE

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

1
ESGOTO

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

8.160,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

2
TELECOMUNICAÇÕES

PASSAGEIROS

Total: R$ 816.180,96

10. Cronograma de desembolso
Parcela

Mês/Ano Previsto

Valor (R$)

Fonte de Recurso

1

04/2021

34002.48

MUNICIPAL

2

05/2021

34008.00

MUNICIPAL

3

06/2021

34008.00

MUNICIPAL

4

07/2021

34008.00

MUNICIPAL

5

08/2021

34008.00

MUNICIPAL

6

09/2021

34008.00

MUNICIPAL

7

10/2021

34008.00

MUNICIPAL

8

11/2021

34008.00

MUNICIPAL

9

12/2021

34008.00

MUNICIPAL

10

01/2022

34008.00

MUNICIPAL

11

02/2022

34008.00

MUNICIPAL

12

03/2022

34008.00

MUNICIPAL

13

04/2022

34008.00

MUNICIPAL

14

05/2022

34008.00

MUNICIPAL

15

06/2022

34008.00

MUNICIPAL

16

07/2022

34008.00

MUNICIPAL

17

08/2022

34008.00

MUNICIPAL

18

09/2022

34008.00

MUNICIPAL

19

10/2022

34008.00

MUNICIPAL

20

11/2022

34008.00

MUNICIPAL
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21

12/2022

34008.00

MUNICIPAL

22

01/2023

34008.00

MUNICIPAL

23

02/2023

34008.00

MUNICIPAL

24

03/2023

34008.00

MUNICIPAL
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