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Anexo i

REQUERIMENTO
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PARA SOLICITACAO DE TERMO DE FOMENTO -

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCETE

DE PRESIDENTE PRUDENTE.

A  ASSOCIACAO  BETllEL  -  PROJETO  MAO  AMIGA,   devidamente   inscrita   no  CNPJ   n°:

71.849.079/0006-82, com sede na R. Pedro Batista da Silva, n° 457 nesse ato representada pelo

seu  DIRETOR  ADMINISTRATIVO  OSTERLINO  DONIZETE  ALVES,  RG:  7.689.652-3,  CPF:

726,814.628roo,  vein  mui  respeitosamente,  requerer junto  ao  Egfegio  Conselho  Municipal  dos

Direitos da Crianca e do Adolescente a analise e avaliagao do Projeto:  PROJETO MENTE SA.

CORPO SAO.

0  Droieto ora  aDresentado atende ao  eixo  11 -Service de  Conviv6ncia  e  Fortalecimento

Vinculos,  e  busca  atender  crianpe  e  adolescentes  do  municipio  de  Prudente  Prudente/SP

ccontribuindo assim para a promoeao, garantia, defesa, e atendimento de criangas e adolescentes.

iDENTiFlcAcao: AssoclACAO BETHEL pROuETO MAO AMIGA

NONE DO PROJETO: PROJETO MENTE SA, CORPO SAO

EIXO DE ATUAeAO: 11 Servi€o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos

COMPLEMENTAR:

2- iNSTiTuieAO Ou ENTiDADE pROpONENTE DO pRojETO
-I----,,-I---,---11=----.--

i{ome: ASSociAt,Au BI= I lit=L rl<uuE I u IVIAu AivIIL]A

CNPJ n°:  71.849.079/0006-82

Registro no CMDCA n°:  1.304/0007/2005
IValidadedoRegistro:2020

Enaereco: r{.  rearo batlsta aa tjiiva Nv: 43/ L;Omplemento=

Bairro:  Brasil Novo Cidade: Presidente Prudente Estado: SP CEP:  19.034-535

Telefone: (18)39054782 E-mail: maoamiga@bethel.org. br/projetobethelamiga@gmail. com
` Endere§o internet: www.bethel.orci.br

Nome Responsavel pelo Projeto: OSTERLINO DONIZETE ALVES

Telefone:  (18) 3908 4161 Fax: E-mail : osteralves@hotmail.com                                     ,rI.`4

ir:-----::-`::.+
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RESUMO

Local:

DAS INFORMACOES

ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA

Endereeo:  Rua:  Pedro  Batista da  Silva,  n° 457 - Brasil  Novo,  Presidente  Prudente - SP,
19034-535
rtegiao qe Atuagao qo rroie[o. A area de abrangencia do atendimento refere-se a area do-.-.- `          -       .     -      I   .        A    ,

CRAS(CentrodeRefetenciadaAssistenciaSocial)ParqueAlexandrinaquecompreendenos
seguintes bairros:  Conjunto habitacional Brasil  Novo;  Parque Alexandrina;  Jardim  Humberto
Salvador; Jardim Morada do Sol;  Parque Castelo Branco; Parque Residencial Francisco Belo
Galindo:  Paraue Watal  lshibashi;  Parciue  Primavera:  Residencial Tapa_i6s;  Residencial  Bela
Vista I;  Residencial Cremonezzi e

Objetivo  Geral:

Residencial Joao Domingos Neto.

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 vfnoulos familiares e comunifarios.  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
atanilarlaci    a_nm  `/ic±taci  a  rlaean`/nl`/ar  eliae  nntfinrialirlafla€  a  hahiliHarlae  i6  ayietantae  a--.--..------ `   ----...-. '  -.----.-   r -.-..-.--..--.----..- ` -...-- `---I-`   ---.-.--.- __    _

despertandonovosinteresses.Promovendoassimousufrutodeserviapsbasicosparamelhor
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  mdsica,
estimulo ao esporte, de valores e da convivencia familiar. Conforme a Tipificaeao Nacional
dos Servi§os Socioassistenciais nossas a€6es visam "complementar o trabalho social
com familia,  prevenindo a  ocomencia  de situac6es  de  risco social  e fortalecendo  a
convivencia familiar e  comunifaria".  Contribuindo assim  com  a  proteeao  das  criangas e
adolescentes por meio dessas ag6es socioeducativas.  Buscando assim de alguma forma a
narantia  fins  direitn_a  nrevistns  nas  ler]islarf`es  vinentes  r.nm  Fr,A  /F.fitatHtn  da  r,rianria  a
.----------.-------------     I --------------- t' ----- 5  ---------------,------    ` ----------------  I_-.`J_-_

Adolescente), a C.F (Constituigao Federal), bern como outros programas ou leis vigentes no

N° de Crianeas e Adolescentes (direto) atendidos: 90
Custo total:  R$ 70.000.00

Duraoao do projeto (n° meses):
Custo per capta/mss R$  64,81

12 meses (Janeiro a Dezembro de 2020)
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ANEXO ii

PLANO DE TRABALHO - Ano 2020

Areas das atividades preponderante e
Federal n°12.101, de 27/11/2009.
Area da atividade preponderante:

\      A    __    _      -I-A   --.-  '®    --.----  I-I

\x/ Ai ea ue Ass[siel lola ouulai
( ) Area de Sadde
( ) Area de Educagao
(  ) Outros:

secundaria,

Area da atividade secundaria, quando houver:
( ) Area de Assistencia Social
( ) Area de Satlde
( ) Area de Educagao

de acordo com os artigos |o e 2o

(pode assinalar mais de 1)

da Lei
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11 -APRESENTACAO

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

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

necessidades  dos  moradores  do  bairro  Brasil  Novo.  Em  2001  o  Projeto  Mao  Amiga  filiou-se  a

Associagao  Bethel  de  Sorocaba.  A  Associagao  Bethel  de  Sorocaba  e  uma  associagao  civil,

filantr6pica, sem fins lucrativos fundada em 1922 pela lgreja Presbiteriana lndependente do Brasil.

0  Projeto Mao Amiga entao tornou-se uma Unidade Prestadora de Servigo (UPS) da Associaeao

Bethei.  Tornanciolse a se  chamar Associa€ao  Bethei  Projeto  iviao Amiga  que  segundo  seu

Estatuto  Social  e  uma  OSC  (Organizagao  da  Sociedade  Civil),  sem  fins  lucrativos  e  de  direito

privado, que fern por finalidade o desenvolvimento de atividades de relevancia pdblica na area da

assistencia social visando a qarantia de direitos e da aualidade de vida,  por meio de a?6es que

visem a atengao a crianpe e adolescente em situacao 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   princfpios
administrativos aa iegaiidade da impessoalidade, da moraiidade, da pubiicidade, aa economicidaae

e da eficiencia. Nossas ag6es ten como objetivo contribuir com a diminuigao da desigualdade social

por meio de  ag6es socioeducativas,  contribuindo para  uma formaeao cidada  mais completa.  De

acordo com a Tipificacao dos Services nosso trabalho 6 pautado no SCFV (Service de Convivencia

e Fortalecimento de Vinculos) familiares e comunitarios. Atendemos criangas e adolescente com

idade entre 06 a 15 anos de idade. A Associagao Bethel Projeto Mao Amiga em suas ag6es oferece

uma grade de atividades desenvolvidas por meios de oficinas com duragao de 50  minutos cada.,

onde os particlpantes sao divididos por faixa etaria, As atividades sao voitadas ao esporte Oud6,

futebol,   recreacao   esportiva),   desenvolvimento   da   leitura,   arte,   cultura   com   teatro,   ritmo   e

expressao corporal, cantinho de leitura; cu]inaria educativa, informatica com inclusao digital e jogos

diaitais, ac6es Dontuais aue buscam o uso adeauado das redes sociais, atjvidades voltadas a busca

da cidadania, agao, responsabilidade social e motivacional, trabalho em grupos com a psic6loga e

atendimento  social  aos  participantes  e  seus  familiares.  Todas  as  oficinas  sao  trabalhadas  em

conjunto abordando temas atuais que condizem com a realidade vivida como a compreensao do

ambiente naturai e social,  do sistema  poll-tico,  da tecnoiogia,  das artes e dos vaiores em que se

fundamenta a sociedade assim como temas definidos de acordo com o calendario de atividades

anual abordando assuntos como ECA,  meio ambiente,  campanhas contra o abuso sexual,  contra

trabalho infantil entre outras. 0 atendimento da OSC 6 no periodo da manha das 8hoo as 12hoo e

da tarde das 13hoo as 17hoo, durante o dia sao servidas refei?6es como cafe da manha e almogo

e lanche da tarde. As atividades desenvolvidas sao ministradas por profissionais aptos, formados

e capacitados na area, contratados pelo regime CLT, por oficineiro, profissionais liberais dentro do
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STJ  (Servigo   I erceiro  Juridico)  e  parcerias  clentro  da  rede  cle  serviaps  municipal,  no  caso  aqui

representada  pela  SEMEPP  (Secretaria  Municipal  de  Esportes  de  Presidente  Prudente)  que

disponibiliza  urn  professor de  educagao ffsica  para  aulas de futebol  duas  vezes  na  semana.  0

service oferecido pela OSC 6 qratuito e com a finalidade de proporcionar as criancas e adolescentes

urn local adequado e seguro para as pfaticas 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 entidade nao possui sede pr6pria, as atividades sao desenvolvidas em

urn espago aiugado  no  bairro  Brasii  Novo,  utiiiza-se tambem  os espagos do  bairro como  quadra

poliesportiva,   parque  infantil,   campo  de  futebol,   quadra  da  Creche  Municipal  entre  outros.  A

utilizagao dos espagos comunitarios al6m de fortalecer esse vinculo comunitario tamb6m tern por

intencao ocupar os esDacos ociosos do bairro evitando clue os mesmos seiam ocupados de forma

ilicita como,  por exemplo, por usuarios de drogas.

Ill  -lDENTIFICACAO DO SERVICO:

(x) Protegao Social Basica

( ) Protegao Social Especial -media complexidade

( ) Protegao Social Especial - alta complexidade

( ) Outros:

lv -lDENTIFICACAO DO OBJETO -MODALIDADE DE ATENDIMENTO:

•    SERvleo   DE   PROTEeAO   SOCIAL   BASICA   -   SCFV   Servigo   de   Convivencia   e

Fortaiecimento de ViTncuios Famiilares e Comunitarios

V - lDENTIFICACAO DO COORDENADOR TECNICO DO SERVICOITROJETO

Nome completo do Coordenador:  Edna Redriques de Sales

Formagao: Service Social

Ndmero do Registro Profissional:  CRESS 45.162

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

E-maji do coordenador:   ednarodriauessaiesl23¢®.amaii,com  /  maoamiaa¢®.bethel.ora.br
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-V-i -JUSTiFicATi-V-A

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

participantes da Associagao Bethel Projeto Mao Amiga, impacta diretamente na estrutura do ndcleo
familiar. enfraauecendo o seu papel protetivo.  Muitas vezes a crianca ou adolescente 6 exposto a

situag6es de risco e negligencia de diversos tipos,  como por exemplo,  ficar sozinho em casa ou

desprotegido na rua, sofre violencia fisica, psiquica ou moral, abuso sexual, abandono, exploragao

do trabalho infantil ou ate mesmo experiencias precoces com substancias psicoativas (varios tipos

de drogas de facii acesso), as vezes aigum membro da famiiia e usuario de aicooi ou outro tipo de

droga.  Enfim sao situag6es causadas pelo estado de vulnerabilidade e risco social que a familia

vivencia  oil  vivenciou.  0 que  impacta de forma  negativa a formagao  psicol6gica das criangas  e

adolescentes,  pois ainda nao possuem  maturidade  para vivenciar essas situac6es.  Tornando-se

ainda maior a fragilidade dos vinculos familiar e social.  Sao situag6es que geram consequencias

negativas para a infancia e adolescencia. Atualmente devido a dificuldade financeira vivida todos

os membros da familia trabalham fora ficando a crianpe ou adolescente sozinhos em casa, sem a

presenga de urn adujto responsavei para direcionar suas atividacles 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 forfe e ate mesmo de envolver-se

com facc6es criminosas e o acesso facil as droqas ia citadas.  Diante dessa realidade e clue sao

pautadas as ag6es da Associagao Bethel Projeto Mao Amiga. Em entrevista com algumas familias
constatamos varias situae6es de  risco social  vividas  pelas criangas,  como  essas citadas acima.

Neste  sentido  a Associaeao  Bethel  Projeto  Mao Amiga  com  suas  ag6es  visa  complementar as

ag6es da t-amilia e da comunidade na protegao e desenvoivimento Gas criangas e adolescentes no

fortalecimento desses vrnculos familiares e sociais.  Oferecendo atividades fisicas,  culturais,  arte,

social,  psicol6gicas entre outras em urn lugar onde possam estar assegurados, em urn espago de

referencia  Dara o convfvio em  aruDo,  comunitario e social,  desenvolvendo assim  as  relac6es de

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

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

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

incerto,  a Associagao  Bethel  Projeto  iviao Amiga  deseja t-undamentada  na  sua  missao,  valores,

principios e objetivos, buscar por meio de suas ag6es amenizar essas dificuldades enfrentadas por
essas familias e pela comunidade.

DESTACANDO A COMPLEMENTARIEDADE DA PROPOSTA DO PROJETO MENTE S^ E
CORPO SAO

A    ASSOCIAeAO     BETHEL     PROJETO     MA0    AMIGA,     apresenta     aqui     essa     ACAO

COMPLEMENTAR que ja 6 executada em sua totalidade pela OSC. Todas as nossas ag6es estao
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sempre  pautadas  no  bemrestar e  na  garantia  de  direitos  dos  partlcipantes,  tendo  as  ativiaacles

voltadas para as diferentes linguagens no campo do esporte,  da  inclusao digital,  da cidadania e

agao  tambem  com  ag6es  voltadas  a  motivaeao  pessoal,  uhimamente  temos  trabalhado  outras

tematicas como culinaria sustentavel.  A importancia de uma melhor qualidade de vida por menor

que seja e fundamental nessa fase em que se encontram enquanto criangas e adolescentes, em

pleno desenvolvimento ffsico e intelectual. A oficina de recreaeao esportiva e motivacional traz

a pratica de atividades fisicas que 6 primordial para ajudar no desenvolvimento corporal, cognitivo

e sociai, despertando interesse,  potenciajidade, taientos, habiiidacies, o espirito de iideranpe entre

outros   aspectos.    Dentro   da   pratica   esportiva   vimos   a   necessidade   de   incluir   atividades

motivacionais,  hoje o sedentarismo leva a obesidade tanto infantil quanto adulta,  as famflias  nao

se rednem  mais para conversar e ter uma alimentacao saudavel como era em tempos remotos.

Nao e rare de se ver pais e filhos comunicando-se dentro de casa por meio dos celulares, nao tern

mais uma conversa saudavel,  ou sequer o pai  leva o filho para urn jogo de futebol,  soltar pipa ou

mesmo  correr  em  urn  parque.  Com  isso  a  OSC  tern  investido  cada  vez  mais  nas  atividades

esportivas e recreativas,  hoje temos auias de jude, futeboi,  ritmo e expressao corporal,  recreagao

esportiva e motivacional, colaborando assim para esse desenvolvimento fisico individual na busca

de uma melhor qualidade de vida. A oficina de Jogos Digitais traz a inclusao digital, que hoje tern

sido uma preocupacao a parte para n6s, pois o mundo digital e virtual hoie domina todos os ambitos,

seja ele familiar, escolar, social e ltldico. 0 acesso as midias sociais atingem as criangas cada vez

mais novas e vein dominando o tempo dentro das casas, escolas, circulos de amizade.  Nao e raro

hoje vermos de bebes a idosos utilizando os celulares e tabletes muitas vezes de forma inadequada

e perigosas para quajquer idade.  Com  isso a C)SC tern  investido  nesse  mundo digitaivirtuai  que

domina cada vez mais os ambientes e as mentes.  Hoje temos urn laborat6rio de informatica onde

os  participantes  recebem  orientag6es  da  forma  segura  de  como  utilizar o  computador desde  o

simples liaar e utilizar os instrumentais como o acesso seguro as midias sociais. Temos uma oficina

que  e  trabalhado  o  uso  adequado  de  celulares  para  filmagens  e  fotografias,  sem  prejuizo  a
ninguem,  pois atualmente o que mais vemos nas mfdias sao videos de brigas, ag6es violentas ou

pior invadindo a privacidade alheia, orientamos para que esse uso seja de maneira a agregar e nao

prejudicar,  utiiizando as  mi-dias para  registros de  momentos agradaveis com  a T-ami-iia e  amigos,

tambem para divulgar eventos da comunidade, para registros de momentos diversos sem prejudicar

ninguem. Como Darte tamb6m do Proieto Mente Sa Corpo Sao al6m do ambito fisico/espertivo,

digital/virtual trabalhamos tambem as c]uest6es alimentares, temos uma nutricionista clue colabora

com  a  qualidade  da  alimentagao  servida  e  tambem  trabalha  com  os  participantes,  nog6es  da

alimentagao saudavel por meio de atividades em oficinas onde conhecem os alimentos suas fontes

de  vitaminas,  como  aproveitar  melhor  os  alimentos.  Com  atividades  em  grupos  a  oficina  de
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qu.iina.ria  eciucativa  e  sustentave±  traz  para  os  participantes  a  oportunidac]e  de  ter  acesso  e

participar de uma oficina alimentar, onde podefao aprender e apreender nog6es de higiene, nog6es
nutricionais dos alimentos, e tudo isso ainda com a produgao de pratos faceis e fapidos.  Ha uns 4

anos `temos  nas oficinas de ferias a atividade de culinaria "Master Chef Bethel",  que as criancas

amam essa parte das ferias, onde em equipes produzem bolos, tortas, pizzas, macarfao, recebem

as orientag6es de higienizagao pessoal e dos alimentos, da origem dos alimentos, da pesquisa das

receitas e da produgao dos pratos.  Com isso e pela adesao que temos dos participantes nessas

ativiclaaes oulinanas trouxemos agora essa atividade quinzenal para as onancas e adolescentes,

buscandocomessaagaotrazerhabitosalimentaressaudaveisquepossaevitaraobesidadeinfantil

que vein aumentando ultimamente devido a maus habitos alimentares, fast foods, falta de tempo e

de recursos financeiro tamb6m dos Dais para oferecer uma alimentaeao mais saudavel. Essa oficina

ensina a utilizar cascas, baga{;os, folhas, caules, que muitas vezes sao descartados, de maneira a

produzirem  bolos,  tortas,  sucos,  doces de  maneira  saudavel,  podendo assim  utilizar de  maneira
mais inteligente o que ja tern em casa.  Com relagao a boa alimentagao ja dizia Hip6crates " que

seu remeciio seja seu aiimento e que seu aiimento seja seu remeciio;;. Buscamos com nossas

ag6es urn minimo de conscientizaeao nesse sentido de fazer e trazer alimentos saudaveis de baixo

oustoparaamesaeavidadessascriangas.Aoficinatememseuplanodetrabalhotamb6mensinar

a utilizar peauenos espacos nas residencias onde possam plantar pequenas hortas com temperos,

hortalipes e folhagens para chas. Na busca de urn corpo sao, o trabalho com a mente de forma sa

tambem ajuda nesse processo, na oficina de vivencia e responsabilidade social com o "Grupo

Eu  Cacador de  Mim"  vein trabalhar o  ser individual  na  busca  da  construgao  de  pensamentos

positivos  e  motivacionais trazendo  urn  sentimento  de  reaiizagao  maior.  iviuitas  sltuagbes vlvidas

levam a ae6es impensadas e consequencias destrutivas, tantas ag6es pr6prias como daqueles que

estao a sua volta. Com isso a assistente social e a psic6loga trabalham com eles ag6es voltadas a

buscar entendimento,  discemimento e eauilibrio emocional tao raro nessa fase da adolescencia.

Com o grupo "Eu Cagador de Mim" em conversas buscam entender a ajudar a vivenciar situag6es

por eles expostas em debates, em conversas individuais em visitas familiares e tamb6m com ae6es
em conjuntos com as familias em certos momentos,  baseados no metodo Plug & Play,  na busca

c]o"eu"paraquepossafortalecer-seeassimpoderajuclarnaconvivenciafamiilar,asag0estambem

passam  por momento de meditagao,  leituras, filmes,  passeios,  entre outros.  A OSC tern em sou

quadro funcional t6cnicos,  educadores e oficineiros aptos e capacitados  para desenvolverem  as
ac6es aciui  proposta  e clue sao aplicadas  por  meio das  seguintes oficinas  dentro do  PROJETO

MENTE  SA  E  CORPO  SAO,  Oricina  BLecr¢aedo  ESDortiva  e  Motivacion_a+  Qflc_ina _J_ogQ§

Diaitais: Oficina de Culinaria Ec]ucativa e Sustenfavel: Oficina de ResDonsabilidade Soe±a±:

8
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Com  jsso devido  ao  exposto  a  C)SC  aDresenta  para avaiiacao  e  aprovacao  nesse  ecjitai  de

chamamento  ptlblico  o  PROJETO  "MENTE  SA  CORPO  SAO"  que  ja  atende  e  continuara

atendendo as necessidades dos usuarios dentro desse universo do esporte, informatica, culinaria,

resDonsabilidade social  e sustentabilidade de  maneira  responsavel.  As  atividades tern tematicas

especificas escolhidas pelos t6cnicos e educadores e tamb6m escolhidas pelos usuarios por meio

de  roda  de  conversa,  valorizando  assim  a  participagao  efetiva  e  permanente  da  crianca  e  do

adolescente  na  criagao  e  elaboragao  das  atividades,  buscando  sempre  resultados  positivos.  0

estimuio  a  habitos  saudaveis em todos os ambitos visa fortaiecer o  "ser;'  fi-sico e emocionai.  As

praticas aqui executadas tern orientaeao de profissionais onde ifao  reproduzir os  habitos diarios

dentro das atividades no projeto em casa e na comunidade. As ag6es propostas nesse projeto de

acao continuada visam a construcao de trabalhos na busca de uma melhor qualidade vida. Partindo

do principio de que m`ente e corpo estao conexos e urn trabalho em conjunto possa fortalecer ambos

os aspectos dessa linguagem corporal, seja no ambito esportivo, cultural ou dentro da culinaria, da

informatica  ou  entre outras formas de  linguagem  manifesta,  isso tudo  contribuifa  para  urn  maior

conhecimento pessoai. Essas ag6es aqui propostas ja estao em execugao na OSC e precisam de

recurso financeiro para que possamos dar continuidade e ampliar esse universo esportivo, digital,

culinario e emocional.  Buscando assim aumentar o leque de atividades e ampliar a possibilidade

de permanencia do usuario  na OSC,  com obietivo de melhorar a ciualidade de vida e autoestima

dos participantes dando acesso a mais informa?6es e participagao ativa na produgao das ag6es.

Por meio dessas atividades encontramos uma forma de inclusao social das criangas e adolescentes

e assim minimizar os riscos sociais a que estao expostos.

A) Probiema sociai aue o servico Dretende soiucionar

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

encontram em situagao de risco sociavpessoal.  Sao  moradores Bairro  Brasil  Novo e adjacencias

incluindo o bairro Joao Dominqos Neto,  Belo Galindo e Montalvao. A procura por vaqa no proieto 6

grande, temo uma lista de espera de mais de 40 crianeas 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  escoias  do  bairro:  municipal  e  estaduai.  A  Escoia  Municipal  oferece  vagas  para  o  Projeto

Cidade Escola,  pofem  nao 6 suficiente,  pois a procura tambem e grande.  Com isso pela falta de

vagas  no  projeto da escola  a  procura  por vagas  na  OSC  6  bern  grande.  A demanda  aumentou

consideravelmente nos tlItimos anos, devido a entrega das casas do Programa Minha Casa Minha

Vlda  nos  bairros  novos  construidos  Cremonezzi,  Bela  vista,  Tapaj6s  e  Joao  Domingos  Neto.

Atualmente atendemos 80 criangas, sendo 40 no perfodo da manha e 40 no periodo da tarde.  Os
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atendidos nas atividades recebem refeie6es diarias cafe da manha, aimogo e lancne da tarde, rara

o ano de 2020 iremos aumentar para 90 atendidos. Esperamos em marap de 2020 ja estarmos em

nossa sede pr6pria que ja iniciou a construgao esse ano.  Os participantes do periodo da manha

tern cafe da manha e almoco, os participantes da tarde tern almo?o e lanche da tarde.  No periodo

da manha algumas criangas ap6s o almogo vao direto para escola. 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 nofario de almogo. As atividades na OSC

propostas visam proporcionar urn local onde criancas e adolescentes possam interagir,  participar,
aprender e apreender,  despertando talentos, aumentando a auto estima,  orientando e buscando

oferecer  urn  local  seauro  onde  possam  estar  enauanto  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  MENTE  SA  CORPO  SAO  possamos  continuar  a  executar  nosso

service e complementar nossas agdes melnoranclo a quaiiclade de vida dos atendidos

±±|mDacto social do servico e as transforTnacdes DositivasLe|quradouras esperac]aL§
Com suas ac6es a Associacao Bethel Proieto Mao Amiqa visa obter os sequintes resultados:

•     Fortalecer vinculos Familiares e comunitarios;

•     Promover a inclusao social;

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

•     Fortaiecimento e desenvoivimento de vaiores eticos, morais e sociais;

•    Fortalecer o desenvolvimento sustentavel com ag6es ecol6gicas e ambientais;

•     lnclusao Digital;

•     Fnrmar.an r.irlaHa mai_a rnmnleta   r,nm arf!s§n a hens a .eervir.n.c: rle flireitn.-------- Ji  ----.-------------------- r  --------------------------------  3   ------...   ____,

•    Buscar uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos;

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

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

da personaiidade do individuo.

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

cooperagao e a autoestima. Despertando o senso de coletividade.

10
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C) Area aeoarafica em clue o servico se insere
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;

Residencial Bela Vista I;  Residencial Cremonezzi e Residencial Joao Domingos Neto.

vii -DEscRleAO DA META PACTUADA:

Meta de atendimento direto mensal: 90 Criangas e Adolescentes):

Capacidade de atendimento mensal: 90

Vlll -PUBLICO ALVO

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

Tipificagao do Servigo.

ix - OBJETi-VO GERAL

0 objetivo geral da Associaeao Bethel Projeto Mao Amiga 6 priorizar o atendimento as crianpes e

adolescentes  em  situacao  de  risco  social.  asseaurando-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 e recreativas,  digitais,  culinarias,

cuiturais 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. Com isso o PROJETO MENTE SA E CORPO SAO promove assim o usufruto de ac6es

de servigo basico para melhor qualidade de vida fisica, pessoal e emocional, a integragao social, o

envolvjmento  na  pratica  esportiva  e  recreativa,  praticas  digitais  de  maneira  segura  e  saudavel,

culinaria  sustentavel,  atividades  de  resgate  do  "eu"  com  ag6es  motivacionais  com  meditag6es.

Ag6es pautadas e direcionadas a seguranga e  meinona da quaiidade ae vida dos  participantes,

provocando impacto positivo em suas vidas por meio da valorizagao e da melhora de vida, estimulo

emocional, resgate de valores pessoais e junto a convivencia familiar.

1L
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X -OBJETIVOS ESPECIFICOS

•     DESENVOLVER,   AMPLIAR,   PROMOVER   E   POSSIBILITAR:   A   Inclusao   por   meio   de

ativirlades  esnnrfivas   ref.reativa§ a  mat_ivact.ionais,  c:fim  vistas a  melhnr nHalidade  r]e vida-                 -                -I   ----       _      _           .      _                     _     _
---.-----   I -----   `              ----     _      .            _      _          _

Oportunizar a  pfatica  de  recrea!ao  esportiva,  motivando  e  despertando  o  interesse  dos

participantes para as praticas esportivas.de maneira lddica.
•     DESENVOLVER, AMPLIAR,  PROMOVER E POSSIBILITAR: A lnclusao Digital, de maneira

a  ter  acesso  ao  mundo  digitai,  por  melo  cle logos  digitais  que  auxiliam  no  aprenaizado

cognitivo de maneira lddica;

•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,  PROMOVER  E  POSSIBILITAR:  A  inclusao  psicossocial  do

individuo com  resaate da autoestima.  de valores.  eticos.  morais e sociais  possibilitando a

formaga6 cidada. Trabalhando o fortalecimento de vinculos familiares e social;

•     DESENVOLVER,   AMPLIAR,   PROMOVER   E   POSSIBILITAR:    Urn   trabalho   nutricional

voltado ao bern-estar fisico e mental dos usuarios.  Aprendendo de maneira sustentavel por

meio de otlcina de cuiinaria com os participantes.

12
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(*)   PERioDO:  Podera   haver  alteragao  de  dias  e   horarios  das  oficinas  e  ag6es,   conforme
disponibilidade dos educadores e oficineiros

(") RESULTADOS ESPERADOS DE FORIVIA QUALITATIVA

A OSC busca como resuitado esperado de forma quaii{ativa em Codas as suas oTl?.in?sv' aq6es

e_xecutadas: A transformagao do individuo, ajudando a desenvolver a criatividade, a percepgao, a

imaginagao, a observagao, o desenvolvimento cognitivo, a coordenagao motora, suas habilidades

e talentos;  buscando a superacao de limites,  com foco na melhor qualidade de vida.  Despertar o

senso  de  coletividade  e  o  trabalho  em   grupo.   Com   atividades  voltadas  a  organizagao  de

pensamentos, sentimentos, emoe6es e sensag6es, contribuindo para a formagao da personalidade
do indivfduo e na melhoria da qualidade de vida. Promovendo a autonomia, a tolerancia, o respeito,

a responsabllidade,  o comprometimento,  a cooperagao e a autoestima.  Despertanao o senso cie

coletividade.  Alnda  com  as ag6es  propostas esperamos  promover e  pessibilitar o conhecimento

nas  areas  oulturais,   esportivas  entre  outras  estimulando  o  habito  das   pfaticas  executadas.

Contribuindo assim  para a formacao cidada e formacao do individuo.  Buscando a superacao de

limites.  Assim  proporcionar sua  mudanga  no  seu  meio,  na  interagao  com  seus  familiares  e  na

comunidade.

Xi -iviETODOLOGiA DE TRABALiio

As   ac6es   da   ASSOCIACAO   BETHEL   PROJETO   MAO   AMIGA   sao   desenvolvidas   nas

dependencias da OSC localizada no bairro Brasil Novo, quando necessario e quando faz parte do

planejamento dos educadores sao utilizados os espaaps do bairro tambem, como parques,  igreja
do  bairro,  quadra  poliesportiva  do  bairro  e  da  creche,  campo  de  futebol  entre  outros  locais  da

comunidade. As oficinas aplicadas tern duragao de 50 minutos cada e sao executadas nos periodos

da manha e da tarde, de segundas a sexta-tieira, das 8huu as lzhuu e das 13huu as 1 /huu. Tocjas

as  ag6es  sao  executadas  por  profissionais contratados  pelo  regime  CLT  ou  por oficineiros.  Os

participantes sao divididos em grupos por faixa etaria. Todo servigo oferecido e agao executada 6

aratuito. Todas as atividades desenvolvidas tern por finalidade proporcionar aos usuarios a pfatica

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

Possibilitando o acesso a varias culturas,  artes]  atividades,  eventos e momentos.   As ag6es tern

com o objetivo de tirar da rua criangas e adolescentes onde estao expostos aos riscos eminentes

da viojencia e drogadigao.  Reduzindo assim as situag6es de risco social. A metodoiogia utiiizada

em todas as ag6es 6 te6rica e pfatica realizada por meio de planejamento realizado pelo educador,

mas tamb6m  ha a  participagao das criangas e adolescentes por meio de  pesquisas via internet,

livros,  revistas, filmes, documenfarios entre outros m6todos relacionados aos temas propostos.  0
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monitoramento e por meio de iistas de presenga e rejat6rios de execugao de ativlclades. AIgumas

atividades  sao  desenvolvidas  com  os  familiares  como  o  trabalho  em  grupo  com  as  maes  e

adolescentes.  Os participantes sao as 90 criangas e adolescentes de 06 a  15 anos inscritos nas

atividades da OSC moradores do bairro Brasil Novo e adiacencia da cidade de Presidente Prudente

SP. As ag6es desenvolvidas buscam despertar o interesse, habilidades e talentos muitas vezes ja

existente assim como despertar o habito para novas praticas melhorando sua qualidade de vida. A

metodologia te6rico-pratico 6 muito bern aceita, pois o educador explica e executa de imediato para

meihor  t-ixagao.   A  teoria  e  apiicada   por  mejo  da   leitura  de  apostiias,   a  exibigao  de  fiimes,

documentarios,  pesquisas  via  internet,  entre  outros.  Os  resultados  esperados  com  as  ag6es

propostas sao: Promover e possibilitar o conhecimento nas areas oferecidas, assim como estimular
o  habito  da  pratica  da  leitura,   arte,   cultura,   esportes,   entre  outros.   Desenvolvendo  assim  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 formaeao do  individuo,  promovendo  sua  autonomia,  a  tolerancia,  o  respeito,  a

responsabiiidade, o comprometimento com o grupo, a cooperaeao e a autoestlma.  Desenvoiver 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  obietivo  a  transformacao  do  indivfduo  e  assim  proporcionar  a  mudanca  do  seu  meio  na

interagao com seus familiares e a comunidade.

Segue abaixo quadro com a descrigao detalhada das ag6es que sao desenvolvidas com o pdblico

alvo. Os objetivos especificos com a correspondente metodologia como sera desenvolvida a agao,

definindo estrategias,  peri-odo e por quem sera desenvoivido.
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CRONOGRAjviA DE Ail-V-iDADES AjtiuAis AND ZOZO

(*) TEMAS TRANSVERSAIS
JANEIRO
ATIVIDADES DE FERIAS -

(trabalhar as datas importantes

PROJETO COM

do calendario

ATIVIDADES CONTI NUADAS

nacional ao longo dos meses)

FEVEREIRO
REui`iiAO DE PAisRECADASTRAMENTO DOS USUARIOS, ATUALIZA?AO DE DADOSCADASTRAMENTODENOVOSUSuARIOSDEACORDOCOMVAGAS DISPONIBILIZADAS1MARgo(*)

Semana do dia da mulher£3E\LT(;)DEPAscOACOM TEATRO E APRESENTAeoEs

Dia Nacionai ao livro lnt-antii
Dia do indio
Dia de Tiradentes
Dia do descobrimento do Brasil

#£L°N(;)oDEPAisERESPoNSAVEIS
DIA DO TRABALHO -Apresentagao de Profissionais
Dia da Cozinheira
Dia das maes
Dia do Assistente Social
Semana de conscientiza sobre abuso e ex
JUNHO (')
Semana do Meio Ambiente (Palestras, trabalhos de reciclagem e seminarios)
Planejamento Semestral de Atividades
JULHO (')
FERIAS ESCOLARES -PROJETO COM ATIVIDADES CONTINUADA

Atividades recreativas de ferias gincanas, piquenique, contagao de hist6ria, jogos esportivos, jogos online, oficinas. Oficina de artes
circense, Oricina Master Chef Bethel, Show de Talentos, The Voice Bethel
Arraia do Bethel FESTA JULINA)
AGOSTO (*)
REIJN!=&to  DE  P.A.!S  E  R_ESPONS.A`\/E!.S
Semana da higiene (Palestras e atividades em todas as oflcinas voltadas a higiene corporal, mental, ambiente)
Dia dos pais
Dia do Estudante
Dia da lnformatica
Dia do Estagiario
Dia do Psic6lo
SETEMBP`O (*)
Dia do Professor de Educagao Fisica
INDEPENDENCIA DO BRASIL
ANIVERSARIO DA CIDADE
Dia do Educador Social
Conscientizagao no transito
Dia do Adolescente - Passeio com os adolescentes
OUTUBRC (*)
Semana da crianga - brincadeira, gincanas, dinamicas. Periodo de comemoragao referente ao dia da crianga.
Passeio das Crianpes (Buffett)

rofessor -Trabalhar rela
NOVEMBRO (*)
Ensaios para apresentagao final de ano

::m£Pig£:EaA°oV3'#aErgj:ij:;raMunicipal)
Dia da Bandeira
Dia Nacional da Consciencia Negra
REUNIAO DE  PAIS E RESPONSAVEIS

aluno

DEZEMBRO (*)
FERIAS ESCOLARES -PROJETO COM ATIVIDADES CONTINUADA
Apresentag6es das atividades (encerramento das oficinas e grupos)
BE I HEL LES I

Anual

OBS:  Passeios, eventos e reuni6es sujeitos a alteragao. (Conforme agendamentos e calendario escolar estadual e
municipal
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XIV - RESULTADOS ESPERADOS/AQUISIC6ES DOS USUARIOS

lMPACTO SOCIAL ESPERADO:  De  acordo com  a  Resolucao  109/09 os  resultados esperados:
"Trata-se dos resultados e dos impactos esperados de cada servigo e do conjunto dos servigos

coneet.ados  em  rede  socioassisterlciai.  Projeta  expectativas  que  `v'ao  aieim  das  aqtiisi§5es  dos
sujeitos  que  utilizam  os  servigos  e  avangam  na  diregao  de  mudangas  positivas  em  relagao  a
indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais".  Nesse sentido a Associagao  Bethel  Projeto
Mao Amjga com suas ag6es espera:

•    Promover a inclusao social por meio do acesso aos servieos socioassistenciais;
•     Fortalecer vfnoulos Familiares e comunitarios;
•    Promover a formagao cidada desenvolvendo potencialidades aos usuarios;
•     Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincidencia;
•     Fortalecer o desenvolvimento de valores 6ticos, morais e sociais;
•    Fortaiecer o desenvoivimento sustentavei,  integrado as ag6es ecoi6gicas e ambjentais e a

lnclusao Digital;
•    Acesso a bens e servigos, garantindo uma melhor qualidade de vida.

AQUISICOES  DOS  USUARIOS (Conforme CNAS N° 109/09)

•    Seauranca  de  Acolhida:  Acesso  a  urn  ambiente  acolhedor;  Acolhida  das  demandas  de
forma sigilosa tendo assegurada sua privacidade; receber orientag6es e encaminhamentos,
com o ob.ietivo de auxiliar na garantia do acesso a beneficios socioassistenciais e programas
de  transfefencia  de  renda,   hem  como  aos  demais  direitos  sociais,  civis  e  politicos  ja
garantidos.

•    Seauranca  de  Convivio  Familiar  e  Comunifario:   SCFV  (Serviap  de   Convivencia  e
Fortalecimentos de Vinculos); contribuir para o estabelecimento e fortalecimento de vfnoulos
famiiiares e comunifarios; vlvenciar experiencias de ampiiagao da capacidade protetiva e de
superagao de fragilidades sociais;

•    Seauranca  de  Desenvolvimento  da  Autonomia:  Vlvenciar experiencias  pautadas  pelo
respeito a si pr6prio e aos outros, fundamentadas em princfpios etico-politicos de defesa da
cjdada__nia e jijst!ia_ socja.I: Vlvenciar experierlctas  pete_ncia!izadQ_ras da  pa.rfJciparfo cidada_;
Vlvenciar experiencias que contribuam para a construgao de projetos individuais e coletivos,
desenvolvimento de autoestima,  autonomia e sustentabilidade; Vlvenciar experiencias que
possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliagao do universo informacional e
cultural;  Ter acesso a documentagao  civil;  Ter acesso a experiencias de fortalecimento e
extensao da cidadania; Dentre outros.

A Associagao Bethel  Projeto Mao Amiga tambem considera como aquisi96es dos usuarios
os  bens e servigos adquiridos pela  OSC que sao  para  beneffcio dos seus  usuarios como
segue abaixo.

Beneficios Concedidos:  Refeic6es:  Para as criangas,  adolescentes usuarios do projeto
diariamente sao oferecidos refeig6es: cafe da manha, almoap e lanche da tarde; Alimentos:
A  Prefeitura  Municipal  beneficia  o  projeto  com  alimentos  hortifrutigranjeiros  em  parceria
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com aiguns agriouitores da regiao, e tambem com aiimentos da merenda pereciveis e nao
perecfveis que sao utilizados para as refeie6es 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 distribufdas entre os usuarios; Uniformes: para cada usuario 6
fomecido  duas  camisetas  como  uniformes  Dara  oarticiDar  das  atividades:  Quimono  Dara
atividades  Jude  e  chuteiras  para  a  pratica .do  inebol;.§a±±gg:  Consultas  Odontol6gi.cas,
oftalmol6gicas,   psicol6gicas   e   fonoaudiol6gicas   todas   em   parcerias   com   a   rede   de
atendimento   local   e   parcerias   partioulares;   ESDorfes:   Participagao   em   Competig6es
Esportivas; Transporfe:  E disponibilizado vale transporte para as atividades fora do projeto
e   consuitas   odontoi6gicas,   psicoi6gicas,   oftaimoi6gica   en(re   outras;   rfer:   Passeios
diversos durante o ano.
Todos os beneficios concedidos pela OSC sao de forma gratuita.

X`.'-S-L'STEiL{TAB!L!D-AE}E

A Associagao Bethel  Projeto Mao Amiga ja tern incorporada e ja executa essas ae6es dentro de

suas atividades diarias. Ja temos os profissionais que ja executam as ag6es contratados dentro do

quadro  de  funcionarios.  Esperamos  com  esse  recurso  meihorar a  quaiidade  cio  atendimento  e

aumentar  o  ndmero  de  participantes  passando  de  urn  total  de  80  para  90  no  ano  de  2020.

Adquirindo  mais  materiais  para  a  execugao  das  oficinas.  Com  isso  mesmo  com  o  t6rmino  do

recebimento de recurso a OSC continua fa absorvendo os recursos humanos efetivo do projeto.
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X-Vi - RECURSOS A SEREjvi UTiLizADOS
ESTRUTURA  FisICA:  As atividades  sao  desenvolvidas em  urn  pfedio  alugado  no  bairro  Brasil

Novo, com os seguintes espagos/ambientes: Recepgao, 01  Sala Servigo Social para atendimentos

individualizado e com privacidade; 01  Sala da Coordenagao/Administragao; 01  Sala de lnformatica;

01  Sala de Multiuso para atividades coletivas como: cantinno da leitura, logos educativos, trabalhos

em  grupos,  video;  01  Sala  para  psic6loga  para escuta  qualificada  nas atividades  em  grupo;  01

Salao menor onde sao desenvoividas. as. atividades de arteg e gratte; 01 Salao mafof com mesas

onde sao servidas as refeig6es (cafe, almoap e lanches) utilizada para festas e confraternizag6es,

nesse  salao  maior 6 desenvolvimento outras atividades como:  recreaeao,  atividades  esportivas,

reuni6es  e  exibigao  de  filmes/videos.  01  cozinha  equipada  para  preparagao  das  refeig6es.  05

banheiros sendo:  01  banheiros:  masculino e 01  feminino para uso dos funcionarios; 02 banheiros:

mascuiino   e   feminino   para   uso   dos   usuarios   (criangas   e   adoiescentes);   01   banheiro   com

acessibilidade. Possuimos 04 espaeos adaptados: urn 6 a lavanderia onde temos uma maquina de

lavar e armarios para acondicienar material de [impeza; urn espago na sata da coordenaeao onde

utilizamos  para  arquivo  de  documentos;  urn  espape  pr6ximo  ao  banheiro dos  funcionarios  onde

utilizamos tambem  para  guardar materiais  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 iTuminagao adequada, ventilagao

e   climatizagao   (com   ar   condicionado),    conservagao,    privacidade,    salubridade,    Iimpeza   e

acessibilidade

BEfuRSOS MATERIAIS DISPONi±±E±S: Todos os materiais que a OSC possui sao usados de
maneira direta ou indireta dentro das ae6es executadas dentro do PROJETO MENTE SA E

CORPO SAO,  par exemplo- materials  permanentgs de escrit6rio,  computaidores,  cadeiras
enctre oijtro§ e-omo segije de§e-rEto= 01  a`rqijivo vert.ic.a! c-a.in qijat_ro gaveta-s c-a.in c-.have; 01  mesa

estaeao de trabalho em  L;  03 gaveteiros m6veis com 03 gavetas;  04 cadeiras grandes girat6rias

estofadas com braap na cor azul; 05 mesas plasticas pequenas; materiais de informatica usados

mos  jogos  digitais:  20  computadores  completos;  04  estabilizadores  da  marca  Revolution;  01

modem,  da  marca  D-Link;  01   router  da  marca  D-Link;  01   armario  verticai  tipo  fichario  com  07

gavetas;   01   DVD  com  karaoke  da  marca  Philco;   01   Playstation   (emprestimo  voluntario);   10

ventiladores de parede o9ci[ante da marca Vent Dctta; 02 venti+adores de teto tree pas con cinza

marca Vent Delta; 02 ventiladores de pedestal cromado; 01 aparelho telefone sem flo cor preta; 01

aparelho telefone fixo marca intelbras;  05 armarios grandes de ago com duas portas com chave;

01 armario de aap pequeno com duas portas; 02 armarios de duas porta com chave na cor azul; 07

34
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estantes de ape com divisdnas;  01  camara digital;  01 aparelno micro system da marca Phiico na

cor  prata;  01  balcao  e  f6rmica  com  duas  portas  com  divis6rias;  08  cadeiras  de  formica  na  car

marfin;  05 impresgora fmu+tifumeional {scarmefroopiadora) Laser Jet da marca HP modelo Ml 120

MPF:09c6lulasdef6rmicanacormarfim(mesaindividual);01TVcolorPhilcoPH40'comsuporte:

02 notebook; 01  Caixa Amplificada mundial 40 whats entrada para USB; 06 Estantes de ago com

06  bandejas  1,98x092x030;  01  conjunto  de  mesa  sextavada  com  06  mesas  e  06  cadeiras;  02

retroprojetor;  02 telas de projegao retratil; 01  mesa de Tenis de Mesa;  12 viol6es;  01  suporte para

vioiao de madeira com 08 divis6rias;  10 mesas para computador cor cinza;  materiais da cozinha

usados  na  oficina  de  culinaria:  01  fogao  industrial  quatro  bocas  da  marca  Unifort;  01  Fogao

Industrial 6 bocas; 01 forno gas industrial da marca Tedesco; 01 fofno pequeno mafca unifex; 01

forno  micro-ondas  marca  Electrolux:  01  freezer  horizontal  da  marca  consul  com  530  litros:  01

geladeira duas portas marca FRIGIDERE;  01  Bebedouro marca MAX GEL inox modelo MGE  100

litros;  01  Refrigerador de agua de aluminio com duas torneiras marca Regitronic;  01  refrigerador

comercial  (tipo camara fria)  04  portas  marca  Conservex;  01  Liquidiflcador  industrial  04  litros;  02

meses  grandes  cor  azui;  01  carro  com  cubas  tipo  Rechaud  termico  eletrico  para  aiimentos  e

saladas;04mesaspararefeigaocom10bancosanexos;01MaquinadeLavarnamarcaElectrolux

modelo Turbo Economia  15 kg;  01  Armario de  Parede com 06 portas cor branco aap;  01  balcao

com 06 portas e 06 gavetas: 01  armario de parede com seis portas e duas gavetas cor branca aap

inox;materiaisesportivosdiversos,variostiposdebolas,cones,coras,rededevoley;Placasde

Tatames azul e vermelho profissionais para atividades esportivas como Jud6 e Karats;  quimonos

parajud6,coletesparaseparagaodeequipes(vermelhoeazul);01vefculoFiatMobileano2018;
01  vei-culo w saveiro branco ano 2019, 02 ctimatizadores de ar modeio EGO BRISA 35 (usados);

01  ar condicionado  marca York;  06  aparelhos  de  ar condicionado;  01  lavadora  de  pressao;  01

maquina de construa Singer eletrica; 03 cortinas para ar condie.ronado.

RECURSOS "ATERIAIS NECESSARIOS A SEREM ADQU]RIDOS: C)s  materiais  necessarios  para a

execugao ja  possuimos  e  sefao  repostos  os  estoques  conforme  a  necessidade  das  oficinas  e

atividades, avisado previamente pelo executor da apao.  Sfo generos atimentic.log e materiais de

consumo diversos como pedag6gicos, de limpeza, utensilios, uniformes. Com isso o OSC ira repor

osmat6riasconformeforemacabandoeconformeforemnecessarios.Adescrigaodosmateriaisa

seremusadosequeseraorepostosestanoANEXOVPLANILHAORCAMENTARIA.

iviATERiAis A SEREivi ADQuiRiDOS CONFORiviE NECESsii)ABE

Genero Alimenticio:  Utilizado no preparo das atividades dentro da oficina de culinaria
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de Limpeza: Utiiizados para iimpeza dos espagos onde sefao
executadas as atividades,

assim como de utensilios utilizados.

MaterialDidaticoPedag6gico:Utilizadoparaodesenvolvimentodasatividadeste6ricasepfaticas
das  oficinas  oferecidas  no  PROJETO  MENTESA  CORPO  SAO;  coma  par  exemplo  tesouras.

papeis, canetas, lapis, tintas,

XVLLL - TRABALH0 SOCLAL REAL[lzADO

(X)Articulacaodaredesocioassistencial(reuni6escomarede,estabelecimentodecontatos,fluxos
deinformag6es,encaminhamentos,procedimentos,estrat6giasp/unificarprocedimentosconforme

SUAS).

(X) Articulagao lntersetorial.

{X)Reuni6esdeequipeparatrocadeint-ormag6es,estudosepianejamentodasag6es.

(X)Ofertaereferenciamentodeservigoespecializadoconsiderandoarealidadedoterrit6rio(dados
devigi]anciasocieassistencial,possibilidadesdepafticipapaodeuoudr.rogeoutros).

(X)Promogaodaparticipagaodosusuariosnoplaneiamentoeavaliagaodasag6esdosservi9os

(X)Produgaodematerialsocioeducativo(paradarconcretudeasatividadescoletivas/comunitanas,
sensibilizar  a  comunidade  para  algumas  quest6es,  mobilizar  para  a  realizagao  de  eventos  ou

campanhas.

{X)Fornecimentodeinformag6esedaclosparao6rgaogestor(parasubsidiarelaboragaodoPlano

Municipal;  planejamento,  monitoramento e avaliagao dos serviaps;  alimentagao dos sistemas de

informaeao do SUAS).

(X)Reuni6escomaequipedaredeemgeral,paratrocadeinformag6es,comdiscuss6esdecasos

e acompanhamento dos encaminhamentos realizados nas unidades referenciadas.
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ANEXO iii

Plano de Ap]ica§ao - FMDCA

PROJETO MENTE SA CORPO SAO

Recursos Humanos $ 42.540,00

Servigos de terceiros Pessoa Jurfdicos $ 6.000,00

M,ateria! de consijme $ 8.260,00  I

Presidente Prudente 11  de Novembro cje 2019

Tecnico Responsavel
CRSS: 45.162
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