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3 RESUMO DAS INFORMACOES

A Local: ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA
Enderego:   Rua:  Pedro  Batista  da  Silva,  n°  467,  bairro  Brasil  Novo,  cidade  de  Presidente
Prudente -CEP 19034-535
Regiao de Atuagao do Projeto: A area de abrangencia do atendimento refere-se a area do
CRAS  (Centro  de  Referencia  da  Assistencia  Social)  Parque  Alexandrina  que  compreende
nos   seguintes   bairros:    Conj.unto   habitacional   Brasil   Novo;    Parque   Alexandrina;    Jardim
Humberto  Salvador;   Jardim   Morada  do  Sol;   Parque  Castelo   Branco;   Parque   Residencial
Francisco   Belo  Galindo;   Parque  Watal   lshibashi;   Parque   Primavera;   Residencial  Tapaj6s;
Resjdencial Bela Vista  I;  Residencjal Cremonezi e Residencial Joao Domingos Neto.

8 Objetivo  Geral  da  Associagao   Bethel   Projeto   Mao  Amiga  e   priorizar  o  atendimento  as
criangas e adolescentes em situagao de risco social,  assegurando-lhes o direito a  cidadania,

por  meio  de  ag6es  socioeducativas  e  servigos  de  protegao  socioassistencial,  contribuindo
para    uma    formagao    cidada    complementar   e    fortalecendo    os    vinculos    familiares    e
comunitarios.   Buscando  diminuir  as  diferengas  sociais  pelo  acesso  a  diversas  atividades
esportivas,  culturais,  recreativas,  digitais  e  sociais.  Contribuir  para  participagao  e  formagao
da cidadania na busca por seus direitos,  pela liberdade de ir e vir e de expressar-se, a fim de

que    as    desigualdades    sociais    sejam    atenuadas,    com    vistas    a    desenvolver    suas
potencialidades  e  habilidades  ja  existentes  e  despertando  novos  interesses.   Promovendo
assim  o  usufruto  de  servigos  basicos  para  melhor  qualidade  de  vida  e  a  integragao  e  o
envolvimento junto a comunidade.  Provocando impacto positivo com suas ag6es por meio da
valorizagao  da  arte  da  cultura,  da  leitura,  da  mtlsica,  estimulo  ao  esporte,  de  valores  e  da
convivencia  familiar.  Conforme  a  Tipificagao  Nacional  dos  Servigos  Socioassistenciais
nossas   agoes  visam   "complementar  o  trabalho  social  com  familia,   prevenindo  a
ocorrencia   de   situag6es   de   risco   social   e   fortalecendo   a   convivencia   familiar  e
comunifaria".  Contribuindo  assim  com  a  protegao  das  criangas  e  adolescentes  por  meio
dessas  ag6es  socioeducativas.   Buscando  assim  de  alguma  forma  a  garantia  dos  direitos

previstos  nas  legislag6es  vigentes  como  ECA  (Estatuto  da  Crianga  e  Adolescente),  a  C.F
(Constituigao Federal),  bern como outros programas ou  leis vigentes no pals.

C N° de Crianeas e Adolescentes (direto) atendidos: 80

D Custo total: RS 55.000,00

E Duraedo do projeto (n° meses): 12 meses O.aneiro a dezembro 2019)

F Custo per capta/mss RS 57,291
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11  -APRESENTACAO

Em  1998,  teve  inicio o  Projeto  Mao Amiga  na cidade de  Presidente  Prudente/SP,  por iniciativa da

lgreja    Presbiteriana    lndependente    Central    de    Presidente    Prudente,    a    fim    de    atender   as

necessidades  de  usuarios  do  Bairro  Brasil  Novo  e  adjacencias.  A  partir  de  2001   o  Projeto  lvlao

Amiga  filiou-se  a  Associaeao  Bethel  de  Sorocaba,  tornando-se  assim  uma  Unidade  Prestadora

de Servigo (UPS) da mesma. A Associagao Bethel Projeto Mao Amiga e uma OSC (Organizagao

da    Sociedade    Civil),    sem    fins    lucrativos    e    de    direito    privado,    que    tern    por   finalidade    o

desenvolvimento  de  atividades  de   relevancia   ptlblica   na   area  da   assistencia   social  visando  a

garantia  de  direitos  e  da  qualidade  de  vida,  por  meio  de  ag6es  que  visem  a  atengao  a  crianga  e

adolescente  em  situagao  de  risco  e  de  vulnerabilidade  social.  Tendo  como  principio  promover  o

bern  de  todos,  sem  preconceitos  de  origem,  raga,  sexo,  cor,   idade  e  qualquer  outra  forma  de

discriminagao,  pautando  as  ag6es  na  observancia  dos  principios  administrativos  da  legalidade  da

impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da  economicidade  e  da  eficiencia.  Nossas  ag6es

tern   como   objetivo   contribuir   com   a   diminuigao   da   desigualdade   social   por   meio   de   ag6es

socioeducativas,   contribuindo   para   uma   formagao   cidada   mais   completa.   Em   nossas   ag6es

atendemos   crianeas   e   adolescente   com   idade   de   06   a   15   anos,   em   oficinas   com   diversas

atividades e  tamb6m  com  atendimento  social  para  seus familiares e  psicol6gico  para  usuarios  em

atividades em  grupo.  0  atendimento  6  no  periodo  da  manha  e  da tarde  das  O8hoo  as  17hoo  sao

servidas refeig6es diarias como cafe da manha,  almogo e lanche no periodo da tarde. As atividades

desenvolvidas  sac  ministradas  por  profissionais  aptos,  formados  e  capacitados,  contratados  pelo

regime  CLT  e  tambem  parceiros  dentro  da  rede  de  servigos  municipal  como  SEMEPP.  0  servigo

oferecido  6  gratuito  e  com   a  finalidade  de   proporcionar  as  criangas  e  adolescentes   urn  local

adequado  as  praticas  oferecidas,  tirando-os da  rua  onde  estao expostos  aos  riscos  eminentes da

violencia  e  drogadigao.  Reduzindo  assim  a  exposigao dos  mesmos  as  situag6es de  risco social.  A

Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  oferece  uma  grade  de  atividades  desenvolvidas  por  meios

de  oficinas  com  duragao  de   50   minutos  cada.   Os   usuarios  sao  divididos   por  faixa  etaria.  As

atividades  sao  voltadas  ao  desenvolvimento  da  inclusao  digital  com  oficina  de  informatica  com

orientaeao  ao  uso  adequado das  midias  sociais;  incentivo  a  pratica  e  habito  da  leitura  com  oficina

de  contagao  de  hist6ria  e  cantinho  da  leitura;  oficina  de  aries,  pintura  e  grafite;  pratica  esportiva

futebol  e jude;  oficina  de   teatro,  danga  ritmo  e  expressao  corporal;  oficina  com  a  psic6loga  onde

trabalham  em  grupos  varios  assuntos  agao  e  temas  atuais  que  condizem  com  a  realidade  vivida

como:  meio  ambiente,  sociedade,  sistema  politica,  valores  e  costumes,  alguns temas definidos de

acordo  com  o  calendario  de  atividades  anual  abordando  assuntos  como  ECA,  campanhas
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contra  o  abuso  sexual,   contra trabalho   infantil   etc.   Ha  tambem   atendimento   social.   Todas   as

oficinas  possibilitam  uma  transformagao  ativa  e  participativa.  A  entidade  nao  possui  sede  pr6pria,

as  atividades  com  os  grupos  sao  desenvolvidas  em  urn  espago  alugado  no  bairro  Brasil  Novo,

utiliza-se  tamb6m  os  espagos  do  bairro  como  quadra  poliesportiva,  parques,  campo  de  futebol,

quadra da  Creche  Municipal entre outros. A utilizagao dos espagos comunitarios alem de fortalecer

esse  vfnculo  tamb6m  tern  por  intengao  ocupar  os  espagos  ociosos  do  bairro  evitando  que  os

mesmos sejam ocupados de forma ilicita como,  por exemplo, por usuarios de drogas.

lil -iDENTiFicACAO DO sERvieo:

(X)  Protegao Social Basica

( ) Protegao Social Especial -media complexidade

( ) Protegao Social Especial -alta complexidade

(   ) Outros

lv -lDENTIFICACAO DO OBJETO -MODALIDADE ATENDIMENTO:

•     SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

V -  lDENTIFICACAO DO COORDENADOR TECNICO DO SERVICO/PROJETO

Nome completo do Coordenador: Edna Rodriques de Sales

Formagao: Servico Social

Ntlmero do Registro Profissional:  Cress 45.162

Telefone do coordenador para contato:  (18} 3905 4782 / 118} 99723 0999

E-mail do coordenador: ednarodriguessalesl23@gmail.com / maoamiaa@bethel.ora.br

Vl  -JUSTIFICATIVA

0 cenario de vulnerabilidades  e  risco  social vivido em  casa  ou  no  meio em  que  vivem  os  usuarios

da  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga,  impacta  diretamente  na  estrutura  do  ndcleo  familiar,

enfraquecendo o seu papel protetivo.  Muitas vezes a crianga ou adolescente e exposto a situag6es

de  risco  como  negligencia  de  diversos tipos,  desde ficar sozinho em  casa  ou  desprotegido  na  rua,

violencia  fisica,  psiquica,  abuso  sexual,  abandono,  exploragao  do  trabalho  infantil  ou  ate  mesmo

experiencias  precoces  com  substancias  psicoativas  (varios  tipos  de  drogas  de  facil  acesso).  Sao
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ffi±=;=E====F==aJ=5=;=j=5iji;Ji5iiiiJ;;|iFE:tas ou  indiretas para a infancia e
adolescencia.   Atualmente   devido   a   dificuldade   financeira   vivida   todos   os   membros   da   familia

trabalham fora ficando  a  crianga  ou  adolescente sozinhos em  casa,  sem  a  presenga  de  urn adulto

responsavel  para  direcionar  suas  atividades  ou  seu  tempo.  Com  isso  ficam  expostas  aos  riscos

eminentes,  de mexer com fogo, facas,  produtos de limpeza assim como ficar na rua correndo risco

de ser atropelado, exposto ao sol e calor forte e ate mesmo de envolver-se com facg6es criminosas

e  o  acesso  facil  as  drogas  ja  citadas.   Diante  dessa  realidade  muitas  vezes  vivida  por  nossos

usuarios  e  que  sao  pautadas  as  ag6es  da  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga.  Em  entrevista

com  as  familias  constatamos  varias  situag6es  de  risco  social  vividas  pelas  criangas.  A  mae  e  os

demais  membros  trabalham  fora  e  a  crianga  nao  tern  onde  ficar,  ou  as  vezes  algum  membro  da

familia  6  usuario  de  alcool  ou  outro  tipo  de  droga,  ate  mesmo ja  sofreu  com  violencia  domestica.

Situag6es  essas  causadas  pelo  estado  de  vulnerabilidade  e  risco  social  que  a  familia  vivencia  ou

vivenciou.  0  que  impacta  de forma  negativa  a formagao  psicol6gica  das  criangas e  adolescentes,

pois  ainda  nao  possuem  maturidade  para  vivenciar  essas  situag6es.  Tornando-se  ainda  major  a

fragilidade  dos  vinculos  familiar  e  social.  Neste  sentido  a  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga

com   suas   ag6es   visa   complementar   as   ag6es   da   familia   e   da   comunidade   na   protegao   e

desenvolvimento   das   criangas   e   adolescentes   no  fortalecimento   desses  vinculos  familiares   e

sociais.  Oferecendo  atividades  em  urn  lugar  onde  possam  estar  assegurados  em  urn  espago  de

referencia  para  o  convivio  em  grupo,  comunitario  e  social,  desenvolvendo  assim  as  relag6es  de

afetividade,   solidariedade,   respeito   mtltuo,   descobrindo   dentre   as   atividades   aqui   ministradas,

competencias,  habilidades e talentos propiciando a formagao cidada,  a fim de que possam superar

as  adversidades  diarias  individuais,   sociais  e  comunitarias.   Diante  deste  cenario  muitas  vezes

incerto,  a  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  deseja  fundamentada  na  sua  missao,  valores,

principios e objetivos,  buscar por meio de suas ag6es amenizar essas dificuldades enfrentadas por

essas familias e pela comunidade.

DESTACANDO

NA BETHEL

A  COMPLEM ENTARIEDADE DA  PROPOSTA DO  PROJETO FAZENDO ARTE

A ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA, apresenta aqui urn AeAO COMPLEMENTAR

que ja vein sendo executada pela OSC.  Nossas ag6es estao sempre pautadas  no bern estar e na

garantia  de  direitos  dos  usuarios  tendo  as  atividades  voltadas  para  as  diferentes  linguagens  no

campo  das  artes  como   por  exemplo   as   artes  visuais.  A  OSC  tern  em   seu   quadro  funcional

educadores e oficineiros aptos e capacitados para desenvolverem essas ag6es culturais e de
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aries que sao aplicadas por meio das seguintes oficinas dentro do PROJETO FAZENDO ARTE NA

BETHEL,   Oficias "Fazendo-Arte"   e   ``Recria-A onde   trabalham   a   linguagem   das   aries

visuais.   Os   trabalham   sao   desenvolvidos   por   urn   educador  social   e   urn   oficineiro   na  g±!£±E±
"Fazendo Arte" visam ae6es voltadas as aries em varios sentido, com pinturas diversas,  utilizando

pegas  artisticas  de  madeira,  escultura,  barro,  entre  outras,  colagens,  decapagem,  grafitagem  de

pegas,  grafitagem  de  paredes,  grafitagem  de  camisetas  entre  outros  materiais,  utilizando  varios

tipos de  materiais  como:  madeira,  plastico,  papel,  mdf,  eva,  la,  linhas,  tecido,  garrafas  pets,  potes,

vidros etc.,  utilizando assim  materiais reciclaveis de forma sustentavel. A oficina tern duragao de 50

minutos e 6  realizada  no espago do  projeto e  do  bairro  interagindo  com  a  comunidade.  Na g£!£±E±
"Recria-Acao"   desenvolvida   por   urn   educador   social   desenvolve   uma   agao   utilizando   como

materia  as  midias  atuais  como:  TV,  video,  celular,  internet  entre  outros  existentes,  por  meio  de

produgao  de  videos  domesticos.   Utilizando  como  tematica  os  acontecimentos  do  dia-a-dia,   os

momentos de reflexao que tern em grupos,  as datas comemorativas,  situag6es vividas por eles em

seu  cotidiano em  casa,  na comunidade,  na escola ou dentro do projeto.  Utilizando como material o

celular,  a  maquina filmadora e fotografica. As oficinas tern duragao de  50  minutos e sao  realizadas

no  espago  do  projeto  e  do  bairro  interagindo  com  a  comunidade.  Para  2019  temos  dentro  dessa

oficina Recria-Agao urn projeto com a produgao de urn ±ornal Visual chamado "Hora Bethel que

vai ter como tematica  informag6es  locais da comunidade,  da  OSC e de cidadania como publicagao

das campanhas da satlde local,  mutir6es,  bazares no bairro,  informag6es sobre espagos e praticas

esportivas no bairro,  informando a comunidade local sobre promog6es, eventos etc. Com pequenos

videos  vao  orientar e  informar  os  usuarios  e  a  comunidade  do  bairro.  Para  isso  vamos  criar  uma

pagina  no  Facebook  para  poderem  d`ivulgar essas  informag6es  e  tambem  a  divulgagao  de  videos

instrutivos e animados no youtube.  Com  isso devido ao exposto a OSC aDresenta  para avaliacao

a  aprovacao   nesse  edital  do  chamamento   ptlblico  o   PROJETO  "FAZENDO  "ARTE"   NA

BETHEL"  que  ja  atende  e  continuara  atendendo  as  necessidades  dos  usuarios  dentro  desse

universo  da  arte,  da  cultura  e  das  midias  sociais  de  maneira  responsavel.  As  atividades  de  aries

terao tematicas especificas  escolhidas  pelos educadores  e  oficineiros  e  tambem  escolhidas  pelos

usuarios  por meio  de  roda  de conversar valorizando assim  a  participagao  efetiva  e  permanente do

usuario na criagao e elaboragao das atividades.  0 estimulo a esses habitos culturais visa fortalecer

o  conhecimento  e  o  interesse  dos  usuarios  para  a  cultura  local  e  nacional.    A  pratica  das  aries

visuais sera  aqui  estimulada  por  meio  da  produgao  de  pegas  artisticas  e  de  grafitagem  e  tambem

nas  produgao  e  elaboragao  de  pequenos  videos  realizados  pelas  criangas  e  adolescentes  com

orientagao  do  profissional  onde  irao  reproduzir  os  habitos  diarios  dentro  das  atividades  do
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projeto   e   tamb6m   em   casa   e   na   comunidade.   As   ag6es   propostas   nesse   projeto   de   agao

continuada  visam  a  construgao  de  trabalhos  artisticos  que  expressem  seus  sentimentos  e  que

traduzam  o  contetldo  artistico  e  cultural  aplicado  e  da  expressao  e  comunicagao  social  e  visual.

Partindo  do  principio  de  que  a  arte  6  uma  linguagem  manifesta  desde  os  primeiros  momentos  da

hist6ria  do  homem,  o  conhecimento  dessas  linguagens  contribuira  para  maior  conhecimento  do

usuario,   dando   oportunidade   aos   mesmos   de   conhecer   varias   formas   de   arte   e   com   isso

desenvolver a imaginagao criativa e a percepgao fazendo aflorar a sensibilidade, destacando assim

a  contribuigao  afetiva  e  cognitiva  para  expressao  das  criangas  e  adolescentes.  Essas  ag6es  aqui

propostas ja estao em execugao na OSC e precisam de recurso financeiro para que possamos dar

continuidade  e  ampliar  esse  universo  artistico  e  midiatico.  Buscando  assim  aumentar  o  leque  de

atividades e ampliar a  possibilidade de  permanencia do  usuario  na  OSC,  com objetivo de  melhorar

a qualidade de vida e autoestima dos participantes dando acesso a mais informag6es no campo da

arte  e  da  cultura.   Por  meio  dessas  atividades  encontramos  uma  forma  de  inclusao  social  das

criangas  e  adolescentes  e  assim  minimizar  os  riscos  sociais  a  que  estao  expostos  como,   por

exemplo,  a  exploragao  infantil,  o  trabalho  infantil,  a  evasao  escolar,  a  violencia  das  ruas  dentre

outras que estao expostos.

A) Problema social clue o servico pretende solucionar

Os  usuarios  atendidos  sao  em  sua  maioria  provenientes  de  famflias  de  baixa  renda  e  que  se

encontram  em  situagao  de  risco  social/pessoal.  Sao  moradores  Bairro  Brasil  Novo  e  adjacencias

incluindo o  bairro Joao  Domingos  Neto,  Belo  Galindo e  Montalvao. A procura  por vaga  no  projeto e

grande,  temo  uma  lista de espera de mais de 80 criangas aguardando vagas.  Os pais buscam  urn

local  onde os filhos  possam  ficar ap6s sair da escola  ou  antes de  irem,  para  assim  nao ficarem  na

rua  ou   sozinhos  em   casa,  ja  que  a   maioria  dos  pais  trabalham  fora.  A  maioria  das  criangas

estudam  nas  escolas  do  bairro:  municipal  e  estadual.  A  Escola  Municipal  oferece  vagas  para  o

Projeto  Cidade  Escola,  porem  nao  e  suficiente todos,  pois  a  procura tamb6m  6  grande.  Com  isso

pela falta  de vagas  no  projeto  da  escola  a  procura  por vagas  na  OSC  e  bern grande.  A demanda

aumentou  consideravelmente  nos  dltimos  anos,  devido  a  entrega  das  casas  do  Programa  Minha

Casa  Minha Vida  nos  bairros  novos construidos  Cremonezi,  Bela Vista,  Tapaj6s e  Joao  Domingos

Neto.  Atualmente  atendemos  80  criangas,  sendo  40  no  perfodo  da  manha  e  40  no  periodo  da

tarde.  Os atendidos  nas  atividades  recebem  refeig6es diarias  cafe da  manha,  almogo e  lanche da

tarde.  Os  participantes  do  periodo  da  manha  tern  cafe  da  manha  e  almogo,  os  participantes  da

tarde tern  almogo  e  lanche  da  tarde.  No  periodo  da  manha  algumas  criangas  ap6s  o  almogo
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No  periodo  da  tarde  muitos  vein direito  da  escola  para  o projeto.  A  OSC

tern em  seu  quadro  de  funcionario  duas cozinheiras  e  uma  nutricionista  e  com  isso  colabora  para

uma  alimentagao  mais  saudavel  dos  usuarios,  pois  a  maioria  dos  responsaveis  trabalham  e  nao

estao em  casa  nesse  horario  de  almogo.  As  atividades  na  OSC  propostas visam  proporcionar urn

local onde criangas e adolescentes possam interagir, participar, aprender e apreender, despertando

talentos, aumentando a auto estima, orientando e buscando oferecer urn local seguro onde possam

estar enquanto seus responsaveis trabalham e nao retornam para casa,  tirando-os assim das ruas

onde estao expostos a ag6es que possam  coloca-los em  risco social.  A Associagao  Bethel  Projeto

Mao Amiga espera que por meio desse projeto aqui apresentado PROJETO FAZENDO ARTE NA

BETHEL possamos complementar nossas ag6es e melhora a qualidade de vida dos atendidos

Bmacto social do servico e as transformac6es positivas e duradouras esp£±a±a±
Com suas ag6es a Associagao Bethel Projeto Mao Amiga visa obter os seguintes resultados:

•     Fortalecer vinculos Familiares e comunitarios;

•     Promovera inclusao social;

•     Reduzir a exposigao de criangas e adolescente aos riscos sociais;

•     Fortalecimento e desenvolvimento de valores eticos, morais e sociais;

•     Fortalecer o desenvolvimento sustentavel com ag6es ecol6gicas e ambientais;

•      lnclusao  Digital;

•     Formagao cidada mais completa. Com acesso a bens e servigos de direito;

•     Buscar uma melhorqualidade devida.

•     Desenvolver as potencialidades e habilidades dos usuarios envolvidos nas ag6es;

•    Organizar pensamentos,  sentimentos,  emog6es e  sensag6es,  contribuindo  para  a formagao

da personalidade do  individuo.

•     Promover a  autonomia,  a  tolerancia,  o  respeito,  a  responsabilidade,  o  comprometimento,  a

cooperagao e a autoestima.  Despertando o senso de coletividade.

9LArea aeografica em que o servico se ins£|9
A area refere-se a area do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) Parque Alexandrina

que  compreende  os  seguintes   bairros:   Conjunto   habitacional   Brasil   Novo;   Parque  Alexandrina;

Jardim  Humberto  Salvador;  Jardim  Morada  do  Sol;   Parque  Castelo  Branco;   Parque  Residencial

Francisco    Belo    Galindo;    Parque    Watal    lshibashi;    Parque    Primavera;    Residencial    Tapaj6s;
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F`esidenciai Bela-Vista i; Ftesidenciai Cremonezi e Residenciai Joao Domingos Nero.

VII -DESCRleAO DA META: Meta de atendimento direto (n° de Criangas e Adolescentes): 80

Capacidade de atendimento anual: 100

Capacidade de atendimento mensal: 80

VIIl  -  PtiBLICO ALVO

•    Crianca  e  Adolescente  com  idade  entre  06  e  15  anos  e  seus  familiares  no  SCFV,  conforme

Tipificacao do Serviap.

lx - OBJE-TIVO GEF{AL:  0 objetivo geral do projeto aqui apresentado tern como prioridade o atendimento

as criangas e adolescentes em situagao de risco social, assegurandorlhes o direito a cidadania, por meio de

ag6es  sociceducativas  e  serviaps de  protegao  socioassistencial,  contribuindo  para  uma formagao  cidada

complementar  e  fortalecendo  os  vinoulos  familiares  e  comunitarios.   Possibilitando  acesso  a  diversas

atividades esportivas, culturais, recreativas, digitais e sociais.   Com isso o PROJETO FAZENDO ARTE NA

BETHEL traz a inclusao dos usuan-os dentro das aries visuais, possibilitando que tenham acesso a cultura

em suas diversas formas, pois muitas vezes par falta de reourso financeiro nao tenham acesso. Com a arte

educativa  e  grafite  podem  expresser sentimentos,  falas]  momentos  por meio  de trabalhos  manuais  com

pintura  de quadros,  tecidos,  paredes dentre  outros materials,  dando asas a  imaginagao e  a criatividade,
despertando  habilidades  e talentos  naturais.  Com  atividades voltadas  as  midias  atuais  como  Facebook,

lnstagran,  Youtube  entre  outras,  desenvolver  de  forma  construtiva  e  consciente  atitudes  que  tragam

beneficjos e nao prejuizos, Em vista que ultimamente a midia vein sendo utilkada de maneira desordenada

e  maliciosa,  muitos videos sao  produzidos  para denegrir imagens e  incitar a viol€ncia.   As a?6es  desse

projeto tern a intensao de mostrar para os usuarios essa feITamenta poderosa que eles tern em maos e que

podem utilizar de maneira inteligente pa`ra o beneficio pr6prio e da comunidade. Desenvolvendo por meio de
urn trabalho  de  comunicagao  social  a  produgao  de  pequenos videos  dom6sticos,  videos  de  orientae6es

diversas,  produgao  de  urn jomatzinho  local,  de trabalhos fctogfaficos,  todos  com  intensao  de  relatar as

situag6es  vividas  em  seu  cctidiano  e  divulgaeao  de  eventos  locais  e  informaeees  diversas  para  a

comunidade.

X -OBJETIVOS ESPEciFICOS

0  Projeto  "FAZENDO  "ARTE"  NA  BETHEL"  busca  desenvolver  em  suas  oficinas  os  seguintes

objetivos especificos:

•    Desenvolver e proporcionar a contato com diversos tipos aries e manifestae6es culturais;

•     Desenvolver urn trabalho de comunicagao social com  usuarios  por meio de usa das  midias atuais

como: TV, video] celular, intemct entre outros existentes, com produeees de videos domesticos.
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Xl  -  METODOLOGIA  DE TRABALHO

As   oficinas   do   "PROJETO   FAZENDO   ``ARTE   NA   BETHEL"   sao   desenvolvidas   nas

dependencias  da  OSC  e  se  necessario  usamos  espagos  do  bairro,  como  parques,  igreja,

creche  e  outros  locais  da  comunidade  no  caso  da  gravagao  dos videos.  As  oficinas  duram

cerca  50  minutos  nos  periodos  da  manha  e  da  tarde,  de  segundas  a  sexta-feira,  onde  os

usuarios  sao  atendidos  divididos  em  grupos  de  acordo  com  a  faixa  etaria.    As  oficinas  sao

ministradas  por  profissionais  contratados  pelo  regime  CLT  e  por  urn  oficineiro  contratado

como   servigo   terceiro   juridico.   Todo   servigo   oferecido   pela   OSC   e   gratuito.   Todas   as

atividades  desenvolvidas  tern  por  finalidade  proporcionar  aos  usuarios  a   pratica  de  uma

atividade  diferenciada,   realizada  em  urn  local  adequado  seguro,  dentro  do  pr6prio  bairro,

incentivando   assim   o   conhecimento   cultural.   Com   o   objetivo   de   tirar  da   rua   criangas   e

adolescentes   onde   estao   expostos   aos   riscos   eminentes   da   violencia   e   drogadigao.

Reduzindo  assim  as  situae6es  de  risco  social.  A  metodologia  utilizara  sera,  alem  da  pratica,

tamb6m   de   pesquisas   na    internet,    livros,    revistas   e   tambem   por   meio   de   filmes   e

documentarios  relacionados  aos  temas  propostos.  Sera  aplicado  contetldo  te6rico  e  pratico

de   acordo   o   plano   do   profissional.   As   atividades   da   oficina   Recria-Agao   tamb6m   sao

desenvolvidas com os familiares e a comunidade em ag6es conjuntas no caso das filmagens

dom6sticas  que  posteriormente  sao  divulgadas  nas  redes  sociais.  Os  participantes  desse

projeto sao  as 80 criangas e adolescentes de 06 a  15 anos  inscritos  nas atividades da  OSC

moradores  do  bairro  Brasil  Novo  e  adjacencia  da  cidade  de  Presidente  Prudente  SP.  Os

usuarios   irao   desenvolver   as   atividades   e   tecnicas   sobre   a   orientagao   de   profissionais

responsave]  e  capacitado  para  tal  agao,  utilizando  material  adequado  a  sua  faixa  etaria.  A

atividade  dessa  oficina  ira  desenvolver capacidades  e  habilidades ja  existentes  assim  como

despertar o habito para novas praticas melhorando sua qualidade de vida.  0 metodo utilizado

e  o  te6rico-pratico,  onde  antes  das  produg6es  praticas  o  educador  ira  disponibilizar a  teoria

por meio da  leitura  de  apostilas,  a exibigao de filmes,  documentarios,  pesquisas via  internet,

entre  outros.  Os  resultados esperados com  as  ag6es  propostas sao:  Promover e  possibilitar

o conhecimento  na  area,  assim  como estimular o  habito da  pratica  dessas atividades  nao s6

no espago da  OSC,  mas tambem em  casa  e na comunidade.  Desenvolvendo o  raciocinio,  a

criatividade,  seu  potencial  cognitivo  e  coordenagao  motora.  Estimulando  o  desenvolvimento

de  potencialidade,  habilidades e talentos.  Contribuindo assim  para a formagao cidada e  para

a    formagao    do    individuo,    promovendo    sua    autonomia,    a    tolerancia,    o    respeito,    a

responsabilidade,    o    comprometimento    com    o   grupo,    a    cooperaeao   e    a    autoestima.
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Desenvolver   o   raciocinio,   a   criatividade,   o   potencial   cognitivo   e   a   coordenagao   motora.

Estimulando    o    desenvolvimento   de    potencialidade,    habilidades    e   talentos.    Todas    as

atividades    desenvolvidas    tern   como    objetivo    a   transformagao    do    individuo    e    assim

proporcionar  a  mudanga  do  seu  meio  na  interagao  com  seus  familiares  e  a  comunidade.
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XIl  -CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES.  Informar, as atividades a serem desenvolvidas semanalmente e
mensalmente, observando os objetivos especificos registrados.

Atividade Periodicida Dia da Carga Ivleses (*)

de Semana/Mss Horaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oficina Manha e 2a, 4a e 6a
24 hrs

*
X X X X X X X X X X

Fazendo Arte tarde feira

OficinaFazendo ArteComGrafitagem Manha etarde 3a feira
8hrs

*
X X X X X X X X X X X

Oficina  Recria- Manha e 2a, 4a e 6a 24 hrs *
X X X

**
X X X X X X X

A9ao tarde feira

(*)  Periodo de ferias escolares onde sao desenvolvidas atividades recreativas/ ferias do oficineiro

(**)  Periodo de ferias do educador
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAL

Horario 2 a Feira

8hoo           /

8h30

8h30 as

9h20

-Oficina Fazendo

Arte
-Oficina Recria-

Acao
-Oficina de Leitura

Arte e Cultura

-Oficina de Futebol

-Oficina  Nutribem

(quinzenal)

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

-Oficina de Vivencia

-Oficina de lnformatica

-Oficina de

Grafitagem
-Oficina de Ritmo

Expressao Corporal

-Oficina Fazendo

Arte
-Oficina Recria-

Acao
-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

- Oficina de Futebol

-Oficina            Ritmo            e

Expressao Corporal

-Oficina de lnformatica

-Oficina de Vivencia

-Oficina de Leitura Arte e

Cultura

-Oficina  de Leitura

Arte e Cultura

-Oficjna Aries

-Oficina Fazendo

Arte
-Oficina Recria-

Aeao
-Oficina de

I nformatica

9h20 as

10h 1 0

-Oficina Fazendo

Arte

-Oficina Recria-

Aeao
- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina de Futebol

- Oficina  Nutribem

(quinzenal)

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Oficina de  lnformatica

-Oficina de

Grafitagem
- Oficina de Ritmo

Expressao Corporal

-Oficina Fazendo

Arte

-Oficina Recria-

A9ao
-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

-Oficina de Vivencia

-Oficina de Futebol

-Oficina            Ritmo

Expressao Corporal

-Oficina de  lnformatica

- Oficina de Vivencia

- Oficina de Leitura Arte e

Cultura

-Oficina de Leitura

Arte e Cultura

-Oficina Fazendo

Arte
-Oficina Recria-

A9ao
- Oficina de

lnformatica

10hl0 as

11 hoo

-Oficina Fazendo

Arte
-Oficina Recria-

Aeao
-Oficina de Leitura

Arte e Cultura

-Oficina de Futebol

-Oficina  Nutribem

(quinzenal)

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Oficina de  lnformatica

-Oficina de

Grafitagem
- Oficina de Ritmo

Expressao Corporal

-Oficina Fazendo

Arte
-Oficina Recria-

A9ao

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

- Oficina de Futebol

-Oficina            Ritmo

Expressao Corporal

-Oficina de lnformatica

-Oficina de Vivencia

-Oficina de Leitura Arte e

Cultura

-Oficina de Leitura

Arte e Cultura

-Oficina Fazendo

Arte
-Oficina Recria-

Acao
- Oficina de

lnformatica

llhoo     as

11 h30

ALMOCO

Usuarios

ALMO?O

Usuarios

ALMoeo

Usuarios

ALMOCO

Usuarios

ALMoeo

Usuarios

12hoo as

13hoo

FECHADO

PARA ALMOCO

FECHADO

PARA ALMOCO

FECHADO

PARA ALMOCO

FECHADO

PARA ALMOCO

FECHAD;O

PARA ALMOCO

Horario 2a Feira 3a Feira 4a Feira 5a Feira 6a Feira

13hoo     as

13h30

ALMOCO

Usuarios

ALMOCO

Usuarios

ALMOCO

Usuarios

ALMOCO

Usuarios

ALMOCO

Usuarios
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13h30      as

14h20

-Oficina Fazendo

Arte
- Oficina Recria-

Aeao
- Oficina de Leitura

Arte e Cultura
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As atividades oferecidas estao sujeitas a alterag6es de dia na semana e horario de acordo com a disponibilidade do
profissional/Oficineiros.
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DESCRICAO DETALHADA DAS ACOES  DESENVOLVIDAS  NO

PROJETO FAZENDO ARTE NA BETHEL

Grupo                        de
Linguagem                   /
Profissional

Objetivo/Metodologia/Local/N° de usuarios atendidos

ACOES
DESENVOLVIDAS

OFICINA  FAZENDO"
ARTE NA BETHEL

Atividade  realizada as
2a,   3a,   4a   e  6a   feira,
nos       periodos       da
manha e tarde.

Facilitadores:

01    Educador   Social:
Flavia  Maria  Macedo.

Ja     contratada     pelo
regime CLT
01                      0ficineiro:

Joaquim             Pereira
Elias.            Contratado

como  serviap  terceiro
juridico.

OFICINA        RECRIA-Ade
Atividade        realizada

as   2a,   4a   e   6a,   nos

periodos  da  manha  e
tarde.

Facilitador:                    01

Educador  Social,  Luis
Barbosa       da       Silva
Junior.

OBJETIVOS    ESPEciFICOS    do    PROJETO    FAZENDO    "ARTE"    NA    BETHEL:    Desenvolver    e

proporcionar  o  contato  com  diversos  tipos  aries  e   manifestag6es  culturais;   Desenvolver  urn
trabalho  de  comunicagao  social  com  usuarios  por  meio  de  uso  das  midias  atuais  como:  TV,
video, celular,  internet entre outros existentes, com  produg6es de videos domesticos.
METODOLOGIA   /   ESTRATEGIA:   A   Oficina   ``Fazendo   Arte"   vai   por   meios   das   ag6es
executados  pelo educador e oficineiro ensinar tecnicas variadas de aries  por meio de trabalhos
com  texturas  diferentes  aplicadas  em  materiais  diversos  como:  tintas  diversas,  madeira,  mdf

papel,  tecido,   paredes,  vasos,  couro,   plastico,  com  pinturas,  colagens,  gravuras,  grafitagem.
Sera  utilizado o espago do  projeto no  bairro  Brasil  Novo.  Serao adquiridas  materias  necessarios

para a oficina.  Na atividade  podera  ser utilizado o  uso de leitura e  interpretagao dos varios tipos
de  aries  por  meio  de  livros,  revistas,  filmes  e videos.  Atividades  serao  realizadas  em  grupo  por
meio  de  oficinas  com  duragao  de  50  minutos.  Os  temas  serao  determinados  pelo  educador e
oficineiro per meio do planejamento apresentado e tambem  por temas escolhidos pelos usuarios
discutidos   em   roda   de   conversas,   destacando   opini6es   e   esclarecendo   duvidas.   A  Oficina
"Recria-Acao"   vai   desenvoiver  por  meio   de   urn  trabalho   de   comunicaeao   social   atividades   com  as

criancas   e   adolescentes   por   meio   das   midias   atuais   como   internet,   Facebook,   instagran,   youtube,
utilizando celular, tablete, maquinas fotograficas e filmadora.  Utiliear assim esses equipamentos que hoje e
o foco dos adolescentes e de muitas criancas  para a  produgao de pequenos videos domesticos, fotografar
momentos,  procluzir urn jomal falado das situag6es vividas dentro do projeto,  em  casa e na comunidade e
tambem com tematicas variadas como as datas comemorativas e acontecimentos do cotidiano e situag6es
vividas  por  eles.  Agao  desenvolvida  por  meio  filmagens  e  produeao  de  filmes  domesticos.   Durante  a
execueao  do  projeto,  serao  utilizadas  as  seguintes  midias:   rv  video  e internet,   por  serem  os  recursos
atuais  mais  utilieados  e que garante  urn  maior ndmero  de  informae6es  possibilitando  a  inclusao  no  mundo
digital.  Recebendo durante todo processo orientacao quanto ao uso adequado e seguro das midias atuais,
sem prejuizo para si e para os outros.
AVALIACAO/MONITORAMENTO:  Sera  feito  por  meio  de  registro  em  relat6rios  das  atividades
realizadas,   destacando   opini6es,   frases   e   comentarios   que   surgirem   durante   a   atividade;
Discussdes  em  grupos  ou  roda  de  conversa  (bate  papo).  Monitoramento  por  meio  de  lista  de

presence.  Serao  avaliadas  dentro da  agao  proposta:  a  participagao  nas  oficinas;  a  presenga;  a
evolugao do  usuario na atividade;  o  interesse;  o envolvimento;  o vinculo entre os  participantes e
o  profissional;  o  relacionamento  social  com  os  demais  participantes;  a  participagao  do  trabalho
em  grupo.  Os  envolvidos  serao  avaliados  tambem  quanto  ao  aproveitamento  das  atividades,
bern    como    o   fazer   coletivo    e    interagao    positiva    dos    envolvidos,    como   tambem    pelo
desenvoivimento e aprimoramento de capacidades e habilidades.
Total  de  usuarios  atendidos/mss:  80  (manha  e  tarde).  Duragao:  Grupo  com  duragao  de  50
minutos cada grupo.  Pt]blico Alvo: criangas e adolescentes de 06 a  15 anos. Espaeo utilizado:
A Sede da Organizagao no bairro Brasil  Novo.
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Bet Associacao Bethel -Projeto M5o Amiga
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XIV -RESULTADds ESPERADOS/AQUISICOES DOS USUARIOS

lMPACTO SOCIAL ESPERADO: De acordo com a tipificagao de nosso servieo os resultados e os

impactos   esperados   de   cada   servigo   e   do   conjunto   dos   servigos   conectados   em    rede

socioassistencial  projeta  expectativas  que  vao  alem  das  aquisig6es  dos  sujeitos  que  utilizam  os

servigos    e    avangam    na    diregao    de    mudangas    positivas    em    relagao    a    indicadores    de

vulnerabilidades  e  de  riscos  sociais.  (Resolugao 1og/og).  Nesse  sentido  a Associagao  Bethel  Projeto

Mao Amiga espera por meio de suas ag6es:

•     Promover a inclusao social pelo acesso aos servigos socioassistenciais;

•     Fortalecer vinculos Familiares e comunitarios;

•     Formagao cidada;

•     Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincidencia;

•     Fortalecimento e desenvolvimento de valores eticos,  morais e sociais;

•     Fortalecer o desenvolvimento sustentavel,  integrado a ag6es ecol6gicas e ambientais;

•     Promover a  lnclusao  Digital,  musical,  esportiva e cultura dos usuarios;

•    Acesso a bens e servigos que lhe sao de direito, garantindo uma melhor qualidade de vida.

•     Desenvolver potencialidades nos usuarios envolvidos nas ag6es.

AQUISIC6ES  DOS  USUARIO§_ (Conforme CNAS N° 1og/og)

Sequranca  de  Acolhida:  Acesso  a  urn  ambiente  acolhedor;  Acolhida  das  demandas  de  forma

sigilosa  tendo   assegurada  sua   privacidade;   receber  orientag6es  e  encaminhamentos,   com  o

objetivo  de  aumentar  o  acesso  a beneficios  socioassistenciais  e  programas  de  transferencia  de

renda,  bern como aos demais direitos sociais,  civis e politicos.

Seguranca de Convivio  Familiar e Comunitario: Vivenciar experiencias que contribuam  para o

estabelecimento  e fortalecimento de vinculos familiares e  comunitarios;  vivenciar experiencias de

ampliagao  da  capacidade  protetiva  e  de  superagao  de  fragilidades  sociais;  Acesso  a  servigos de

qualidade, conforme demandas e necessidades.

_Seguranca  de  Desenvolvimento da  Autonomaja± Vivenciar experiencias  pautadas  pelo  respeito
a  si  pr6prio  e  aos  outros,  fundamentadas  em  principios  etico-politicos  de  defesa  da  cidadania  e

justice    social;    Vivenciar    experiencias    potencializadoras    da    participagao    cidada;    Vivenciar

experiencias     que     contribuam     para     a     construgao    de     projetos     individuais     e     coletivos;

Desenvolvimento   da   autoestima,   autonomia   e   sustentabilidade;   Vivenciar   experiencias   que

possibilitem   o   desenvolvimento   de   potencialidades   e   ampliagao   do   universo   informacional   e
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cultural; Ter acesso a documentacao civil; Ter acesso a experiencias de fortalecimento e extensao

da   cidadania.   A  Associagao   Bethel   Projeto   Mao  Amiga   tamb6m   considera   e   entende   como

aquisig6es  dos  usuarios  os  bens  e  servigos  adquiridos  pela  OSC,  para  beneficio  dos  mesmos,

como segue abaixo.

Beneficios   Concedidos:   Refeic6es=   Para   as   criangas   e   adolescentes   usuarios   do   projeto

diariamente  sao  oferecidas  refeig6es:  cafe  da  manha,  almogo  e  lanche  da  tarde; Alimentos:  A

Prefeitura   Municipal   beneficia   o   projeto   com   alimentos   hortifrutigranjeiros   em   parceria   com

alguns  agricultores  da  regiao,  e  tambem  com  materiais  para  da  merenda  esses  alimentos  sao

utilizados para as refeig6es diariamente.  Liane Alimentos: A empresa faz a doagao mensalmente

de  caixas  de  biscoito  (bolacha)  doce  e  salgada  que  sao  servidas  no  cafe  e  lanche  e  tamb6m

distribuidas  entre  os   usuarios; Uniformes: para  cada   usuario  sao  fornecidos   uniformes  para

participar  das  atividades  composto  por  camisetas,  shorts,  agasalho  de  moletom  para  frio,  tenis,

meia,   mochila;   Quimono  para   atividades  Jude  e   chuteiras   para  a   pratica  do  futebol.  Sa!±±±:

Consultas Odontol6gicas, oftalmol6gicas,  psicol6gicas e fonoaudiol6gicas todas em parcerias com

a  rede  de  atendimento  local  e  parcerias  particulares;   ESDorfes:  Aulas  de  Futebol  e  Jude  em

parceria   com   a   SEMEPP.   Participagao   em   Competig6es;   Transporte:   E   disponibilizado  vale

transporte  para  as  atividades  fora  do  projeto  como  futebol,  quando  ha  competig6es,  consultas

odontol6gicas,   psicol6gicas,   oftalmol6gica   e  fonoaudiol6gicas.   E  transporte   para   os   passeios

realizados; Lezgr:  Passeios durante o ano em comemoragao ao dia da crianga e do adolescente

e para confratemizagao de fim do ano com todos os usuarios.

|odos  os  beneficios  concedidos  acima  pola  OSC  parafs_.usuarios sao de forma  graL±±±±±
nao sendo cobrado nenhum v;lor do participante e de seus familiares±

XV -SUSTENTABILIDADE  (Descreva as possibilidades de incorporagao das ae6es do projeto, ap6s o t6rmino de sua

execueao,  pelas instituig6es envolvidas ou pela comunidade.)

A Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  ja  tern  incorporada  e ja  executa  essa  agao  dentro  de

suas atividades. Temos os profissionais e o oficineiro que ja executam a agao contratados dentro

do  quadro  de  funcionarios  e  prestadores  de  servigo.  Esperamos  com  esse  recurso  melhorar  a

qualidade   da   oficina,   adquirindo   novos   materiais   como   uma   maquina   filmadora   entre   outros

materiais,   que  estao   relacionado   na   planilha   orgamentaria   e  tambem   no   item   XVII   recursos

materials  necessarios  a  serem  adquiridos.  Adquirindo  novos  materiais  e  mais  materiais  para  a

execugao   das   oficinas   Fazendo-Arte   e   Recri-Agao.   Com   isso   mesmo   com   o   termino   do

recebimento de recurso a OSC continuara absorvendo os recursos humanos efetivo do projeto.

Rua  Pedro  Batista  da  Silva,  457  -  Brasil  Novo-Presidente  Prudente/SP  Fone  (18)  3905-4782
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Associacao Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

Xvll  -  RECURSOS A SEREM  UTILIZADOS

ESTRUTURA FislcA: As atividades serao desenvolvidas em  urn pr6dio alugado no bairro  Brasil  Novo,  com  os
seguintes  espagos/ambientes:  Recepgao,  01  Sala  Servigo  Social  para  atendimentos  individualizado  e  com
privacidade;   01   Sala  da  Coordenaeao/Administraeao;   01   Sala  de  lnformatica;   01   Sala  de  Multiuso  para
atividades  coletivas  como:  cantinho  da  leitura,  jogos  educativos,  trabalhos  em  grupos,  video;  01  Sala  para
psic6loga  para  escuta  qualificada  nas  atividades  em  grupo  com  a  psic6loga;  01   Salao  menor  onde  sao
desenvolvidas  as  atividades de aries  e grafite;  01  Salao  maior com  mesas  onde sao  servidas  as  refeig6es
(cafe,  almogo  e  lanches)  utilizada  para  festas  e  confraternizag6es,  nesse  salao  maior  6  desenvolvimento
outras  atividades  como:  recreagao,  atividades  esportivas,  reuni6es  comunitarias,   gravagao  de videos,  etc.
01   cozinha  equipada   para   preparaeao  das  refeie6es.   05  banheiros  sendo:   02   banheiros:   masculino  e
feminino  para  uso  dos funcionarios;  02  banheiros:  masculino  e feminino  para  uso  dos  usuarios  (criangas  e
adolescentes);  01  banheiro  com  acessibilidade.  Possuimos  03  espagos:  urn  6  a  lavanderia  onde tern  uma
maquina  de  lavar  e  armarios  para  acondicionar  material  de  limpeza;  urn  espaeo  na  sala  da  coordenagao
onde   utilizamos   para   arquivo  de  documentos;   urn  espago   pr6ximo  ao   banheiro   dos  funcionarios  onde
utilizamos  tamb6m  para  guardar  materials  de  limpeza  e  higiene.  Temos  urn  mezanino  no  salao  principal
onde   guardamos   os   tatames,   cavaletes   de   pintura,   uniformes,   materiais   esportivos,   de   arte,   grafite,
fantasias,  e enfeites das festas,  entre outros materiais e documentos.  Todos os ambientes estao de acordo
com as normas da ABNT e possuem ilumina?ao adequada, ventila?ao e climatizagao (com ar condicionado),

salubridade,  limprivacidade,conservagao eza e acessibilidade
RECURSOS MATERIAIS DISPONIVEIS:    Nessa a?ao do Projeto Fazendo "Arfe" na Bethel nas oficinas

Recria-Agao e Fazendo-Arte serao utilizados os seguintes espaeos: a sala de multiuso,  o salao menor e o
salao maior em diversos momentos dependendo da atividade proposta. Sao utilizados tamb6m materiais
didaticos conforime seaue a descricao: tintas diversas, madeira, mdf papel, tecido, vasos, couro, plastico,
gravuras,  caneta,  E.V.A varias cores liso E.V.A. estampado,  livros, feltro liso varias cores, feltro estampado,
fita de cetim varias cores,   bordado ingles,   passa fita,  passa maria varias cores, manta acrilica, enchimento
siliconizado,  linha de bordado varias cores, tecido estampado, floral e tecido liso varjas cores, spray varias
cores, massa de percelana fria, cortadores para biscuit,  argola para chaveiro,  olhos m6veis,  bal6es diversas
cores, tinta a 6leo varias cores, tinta aorilica varias cores, molde de silicone, vemie geral, creme de bisouit,
ima, areia branca, tinta dimensional varias cores,  lixa n° 100,  tinta para tecidos varias cores, pinceis cerdas
duras varios tamanhos, tecido de sacaria, tecido algodao cru, alca para bolsa, ferramenta para quilling,
estencil varias motivos,  rolinho de espuma,  manta de p6rola e strass, guardanapos de decoupage, cola
brana, giz de ce3ra,  lapis de car, lapis preto,  borracha, apontador, caneta para tecido varias cores,   bloco de
desenho a3, tinta guache varias cores, cademos de desenho,  papel sulfite branco,  papel sulfite colorido,
papel collor set varias cores, cola tek bond n° 2, cola universal, cola para decoupage,  refil de cola quente
varios tamanhos, papel verge varias cores, papel panama, cademos capa dura,   cola  de tecido, papel para
dobradura,  papel pardo, caneta para projetor ponta fina e ponta grossa, caneta gel varias cores, tinta pva
varias cores, cortadores cantoneira para cartao, cola colorida, durex colorido,   rococ6, tinta metal varias
cores, jateado colorido,  corda de sisal, tiras para quilling,  base acrilica branca, tinta acrilica varias cores,
tesoura decorativa,  cortadores de e.v.a, arame n° 26 encapados, fita flora, fita banana, essencias corante
para sabonete, fita de cetim envolvido com tecido,   primer, florzinha de cetim,  elastico roligo,   palito de dente,
palito de sorvete,  palito de churrasco,  agulha para bordar, linha para costura, varias cores,  ]a varias cores,
bot6es decorativos,  linha squizz varias cores,  con fete, serpentina, toalhinhas,  panos de prato branco,
extrusora grande, carretilha para biscuit, barbante, funil,  peneiras.  Papel termocolante,  pistola de cola
quente, tesouras varios tamanhos, tinta para plastico tjnta para vidro. Tinta PVA,Telas para pintura diversos
tamanhos,  Pinceis  diversos tamanhos, Camisetas diversos tamanhos para grafitagem  , tinta para
tecido varias cores, Caneta posca,   Pecas de MDF diversos modelos,  Pintura para mural,  Spray diversas
cores metalico,  brilhante e fosco,  Latex diversas cores,  Bisnagas de tinta colorida coloridas.
Alguns  dos  materiais  acima  citados  temos  em  estoque  outros  teremos  que  comprar  para  completar  o
estoque de acordo com o planejamento do educador/oficineiro.

Rua  Pedro  Batista  de  Silva,  457  -  Brasil  Novo-Presidente  Prudente/SP  Fone  (18)  3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco  Caixa  Econ6mica  Federal  C/C 0cO1661-3  Ag 0337 0P cO3

Utilidede Pthlica    Estadual    pela  lei  n.a  5479  -Utilidede  Pthlica  Federal  pelo  decreto  n.a  67.455
maoamica@bethel.ora. br  /  bethel@recriapnidente.org. br



Be+ffigI Associacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

RECURSOS MATERIAIS NECESSARIOS A SEREM ADQulRIDOS:
Materiais a serem adquiridos pars execu€ao da Oncina Fazendo-Arts
Papel termcoolante,  pistola de cola quente,  tesouras varios tamanhos, tinta para  plastico tinta  para vidro.
Dos materiais de consumo acima citados temos algum em estoque, mas teremos de repor e comprar outros
que  nao  temos  mais  para  completar  a  estoque  de  acordo  com  a  necessidade  e  o  planejamento  do
educador/oficineiro.
Materiais a serem adquiridos para execueao da Oficina RecriaiAcao
MATERIAL DE CONSuhlo:  Para iluminaeao:  China Ball Branca, 20mts de fio eletrico;  Pino Macho;  Pino
Femea;  Lampada  led  15w;  Lampada  Fluorescente 25w.  Pare  montagem  do  ESTUDIO  "CASEIRO"  DE
GRAVACAO:  10 mts. Tecido TNT Verde,10 mts Tecido TNT Preto; Microfone de Lape!a. Para edicao de
video: Pen drive 32GB01 ; Cartao de mem6ria SD 64GB
Para use dos participantes a serem filmados: Kits de Maquiagem diversos; escova de cabelo; pente de
cabelo; Gel e cremes de cabelo; lapps,,apcos, fitas, presilhas, grampos, prendedores para cabelo; chapeus,
bones, fantasias diversas,  plumas,  paetes,  kits de festa (com 6culos coloridos,  arquinhos,  bigodes falsos,
etc), len?os de cabelo, echarpes, brincos, colares cotoridos

XVIII -TRABALHO SOCIAL REALIZADO

(X)  Articulag§o  da  rede  socioassistencial  (reuni6es  com  a  rede,  estabelecimento  de  contatos,
fluxos de  informag6es,  encaminhamentos,  procedimentos,  estrategias  p/ unificar procedimentos

conforme SUAS).

(X) Articulaeao lntersetorial.

(X) Reuni6es de equipe para troca de informag6es, estudos e planejamento das ag6es.

(X)  Oferta  e  referenciameiito  de  serviqu  especiaiizado  considerando  a  realidade  do  teFFi±6rio

(dados de vigilancia socioassistencial, possibilidades de participaeao de usuarios e outros).

(X) Promogao da participagao dos usuarios no planejamento e avaliag5o das ag6es dos servigos

(X)      Produgao      de      material     .socioeducativo      (para      dar     concretude      as      atividades
coletivas/comunitarias,   sensibilizar  a   comunidade   para   algumas   quest6es,   mobilizar  para   a

realizagao de eventos ou campanhas

(X)  Fornecimento  de  informag6es  e  dados  para  o  6rgao  gestor  (para  subsidiar elaboragao  do
P!ano   Municipal;   pjanejamento,   monitoFamento   e   avaiiaeao   dos   serviaps;   aliFTlenta§ao   dos

sistemas de jnformag5o do SUAS).

(X)  Reunites com a equipe do CRAS/CREAS e rode em gera[,  para troca de informa?6es,  com
discuss6es   de   casos   e   acompanhamento   dos   encaminhamentos   realizados   as   unidades

referenciadas.

Run Pedro Batisto da Siha,  457 -  Brasil Noro- Presidente Pnideute/SP Fone (18) 39054782
CNPJ:71.849.079/0006-82   -Banco Cdixa Econ6mica Federal  C/C 0001661 -3  Ag 0337 0P 003

Utilidade Pthlica   Estadual   pela  lei n.a  5479  -utilidade  Pifolica Federal  pelo decreto n.a  67.455
maoamjca@bethei. ora. br / bethei@recriaDnldente. ore. br
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Bet Associac5o Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

ANEXO Ill

Plano de Aplicaeao

Despesas Valores - FMDCA

Recursos Humanos $ 31.500,00

Servi§os de Terceiros Pessoa Juridicos $ 9.600,00

Mat:erial de consumo $ 9.800,00

Utilidade Ptlblica $ 4.100,00

Total $ 55.000,00

Presidente Prudente, 26 de Novembro de 2018

HE=-`If
Vice-Diretor Local da Associagao Bethel Projeto Mao Amiga

Rua  Pedro  Batista  da  Silva,  457  -  Brasil  Novo-  Presidente  Prudente/SP  Fone  (18)  3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco  Caixa  Econ6mica  Federal  C/C 0cO1661-3  Ag 0337 0P cO3

Utilidade  Ptiblica    Estadual    pela  lei  n.a  5479  -Utilidade  Ptiblica  Federal  pelo  decreto  n.a  67.455
Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL AG 0337 C/C 0cO1661  0P cO3

maoamiga@bethel.org.b± / bethel@recriaprudente.org. br
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Bet Associac5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ : 71.849.079/0006-82

Presidente Prudente, 02 de Abril de 2019

OFICIO 014/2019

A Exma. Gestora das Parceria para 2019

Secretaria de Assistencia Social: SARITA RIBEIRO DA SILVA

A Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  vein  por  meio  desse  solicitar  a

Vossa  Senhoria  alteragao  no  Plano  de  Trabalho  referente  ao  TERMO  DE  FOMENTO

035/2019  referente  ao  PROJETO  FAZENDO  ARTE  NA  BETHEL  Alteragao  nos  itens:

anexo Ill  PLANO DE APLICACAO;  anexo IV CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO;  anexo

V   PLANILHA   ORCAMENTARIA;    item   XVI    RECURSOS   HUMANOS   Segue   anexo

justificativa das alterag6es, assim como as Planilhas alteradas.

Sem mais para o momento, agradecemos a ateneao e nos colocamos

a disposigao para qualquer dtivida e esclarecimento.

Rua Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  Novor Presidente  Prudente/SP Fore  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econamica Federal C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Pu'blica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -utilidade  Pdblica  Federal  pelo  decreto n.a  67.455
rraoamiaa@bethel. ora. br  /  bethel@recriaorudente. ora. br



Bet Associa€ao Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

JusTIFICATIVA DA ALTERACAO

A Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga  vein  por  meio  desse  solicitar a  alteragao  de  seu

Plano de Trabalho referente ao recurso FMDCAIGEPAC TERMO DE FOMENTO 035/2019 no

valor  de  $  55.000,00.  Alteragao  nos  itens:  anexo  Ill  PIANO  DE  APLICACAO;   anexo   lv

CRONOGRAMA   DE   DESEMBOLSO;   anexo   V   PLANILHA   ORCAMENTARIA;    item   XVI

RECURSOS HUMANOS, conforme segue abaixo.

1 a JUSTIFICATIVA DA ALTERACA0

0  Plano  de  Trabalho  juntamente  com  as  planilhas  citadas  acima  foram  elaborados  em

novembro de 2018 para a participagao no Edhal de Chamade Publica 046/2018.  Nessa data o

oronograma foi efaborado em  12 parcelas.  Em fevereiro de 2019 ap6s reuniao com a SAS foi

solicitade  a alteragao do cronograma  para  9  parcelas  devido  a  liberaeao  do  recurso  ser a

partir de abril. Ao fazer a alteragao do valor no campo  R.H  houve uma diferenga  de caloulo
mensal.  Verificada essa diferenga mensal vimos por meio desse solicitar a autorizagao  para

realocarmos esse valor de $ 9.146,00 em outras despesas necessarias,  alterando assim os

valores   elencados   anteriormente   no   PIANO   DE  APLICACAO,   no   CRONOGRAMA   DE

DESEMBOLSO  e  na  PLANILHA ORCAMENTARIA,  ficando assim  os valores  realocados

conforme segue plani]has em anexo e descricao abaixo:
•    UTILIDADE  PLJBLICA realocaremos  o valor de  $  2.832,00  para  o  item  Utilidade

Pdblica, aumentando o valor e assim podemos pagar agLia e luz, principalmente a

luz que sao valores altos;
•    MATERIAL  DE  CONSUMO:  realocaremos  o  valor  de  $  1.130,00  para  gastos  de

items Material de Consume conforme descritos na Planilha Orcamenfaria;
•    SEfIVICO TERCEIRO JLJF2lDICO (*) realocaremos o valor de $ 5.184,00 para o item

para pagamento de 02 Oficineiros, conforme segue explica3ao abaixo.

EL2_a___JUSTIFICATIVADAALTERACA=O_

Solicitamos a alterag5o referente ao item RH e ao item SERVIQO TEFtcEIRO JURIDICO, pois

o  educador social  responsavel  por  exeoutar essa  oficina  que  seria  remunerado  com  esse
recurso do FMDCAIGEPAC/2019, esfa de licence medica por 90 dias,  iniciando a partir

Rua Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  Novar PT`esidente  Prudente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econ6mica Federal  C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

utilidade  Pifoliea   EstadLlal   peid  lei  n.a  5479  -Utilidade  P`falica Federal  pelo decreto  n.a  67.455
Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL  AG 0337 C/C 0001661  0P  003

maoamiaa@bethel. ore. br  / bethel@recriaf}rudente, ore. br



Associac5o Bethel - Projeto Mao Amiga
CI\lpJ: 71.849.079/0006-82

de 01/04/2019,  o mesmbiez uma cirurgia nas cordas vocais e a partir dessa data estafa de

atestado   medico   de   01/04/2019   ate   30/06/2019.   Com   isso   para   que   possamos   dar

continuidade a oficina sem prejuizo aos usuarios iremos substituir o educador contratando 02

(dois) oficineiros que irao cumprir a carga horaria descrita no projeto, ou seja,  de segunda a
sexta   das   O8hoo   as   17hoo,   por   90   dias.   Com   isso   solicitamos   a   autoriza€ao   de

realocarmo§ o valor de $ 5.184,00 do R.H  para o item SERVIC0 TERCEIRO JURIDICO

para assim pagarmos os oficineiros com emissao de nofa fiscal.
Sem mais nos colocamos a disposigao para qualquer dtlvida e esclarecimento.

Presidente Prudente 02 de Abril de 2019.

Rua  Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  Noro- Presidente PnJdente/SP  Fore  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Barreo Caixa Ecan6miea Fedouf C/C 0001661 -3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Pfolica   Estadual   peLa  lei  n.a  5479  -utilidade  Ptfalica  Federal  pelo decreto  n.a  67.455
Couta Corrente  CAIXA ECON6MICA  FEDERAL AG 0337 C/C 0001661  0P  003

maoamiaa@bethel . ore. br / bethel@recriaDrudente . ora. br



Mun€cfpio de Pres€dente Prudente

Assistf ncia Scicia{
OFicI0 N°. 15 / 2019/SAS  3° Setor

Presidente Prudente, 05 de Abril de 2019.

Ao Senhor
OSTERLIN0 DONIZHTE ALVES
Diretor Local da OSC -ASSOCIACAO BETHEL -PROJETO MAO AMIGA
Ref: Alteracao Plano de Trabalho

Em resposta ao  oficio  de  n° 014/2019,  referente  a solicitagao  de  alterag6es no

Plano  de  Trabalho  nos  itens:  Plano  de  Aplicagao,  Cronograma  de  Desembolso  dos

Recursos,  Demonstrativos  de  Custos  Apurados  -  Planilha  Orgamentaria  e  Recursos

Humanos, do Termo de Fomento n°. 35/2019.

AUTORIZO    a   alteragao   no   Plano   de   Trabalho    conforme   justificativa

apresentada pela OSC, desta forma a diferenga de calculo em Recursos Humanos dos

3(tr6s) meses sera distribuidos em Utilidade Ptiblica, Material de Consumo, bern como

o valor de salario referente aos 90 dias do funciondrio afastado por motivo de satde,

sera realocado em Servigo de  Terceiro Pessoa Juridico para contratagao do prestador de

servigos  para desenvolver o Projeto.

Atenciosamente,

+iouHkRI2Bfr[LRuO#is[ifA
Gestora das Parcerias da Secretaria de Assistencia Social

GOVEF2NQ DE

PFtESIBENTE
FutuDENTE

Rua Napoleao Antunes Ribeiro Homem, 491
Jardim Marupiara -CEP igo6o-o2o
www.presidenteprudente.sp.gov.br I



Bet Associagao Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

ANEXO Ill

Plano de Aplicagao

PROJETO FAIENDO ARTE NA BETHEL

ALTERADO

Despesas Valores - FMDCA

Recursos Humanos $ 22.354,00

Servicos de Terceiros Pessoa Jun'dicos $ 14.820,00

Material de consume $ 8.994,00

Utilidade PriblicaI $ 8.832,00

Total $ 55.000,00

Rua  Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  Novcr Presidente Prrdente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Cdixa Econ6mica Federal C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

utilidade  Pdblica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -Utilidade  Ptfblica Federal  pelo decreto  n.a  67.455
Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDEBAL  AG 0337 C/C  0001661  0P 003
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