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PLANO DE TRABALHO 2020

SERVICO: SERV]CO DE CONVIVENCIA E FORTALEcllvIENTO DE ViNCULOS

FONTE: TERMO DE COLABORACAO -EIVIENDA PARLAIVIENTAR

I - lDENTIFICA¢AO R E C E 81   `1S`/  4  / cO
CNPJ:  71.849.079.0006-82

Executora-: ASSOC IACAO BETHEL -PROJETO MAC AMIGA

Enderego:  RUA:  Pedro Batista da Silva,  n° 467

19.034-535                                                     BAIRRO:  Brasil NovoI  Tel.  (18)    3905 4782            Celular:  (18) 99773 4874

e-mail:  maoamiaa®.bethel.ora.br  / Droietobethelamiaa®.amail.com Site:  http://www.bethel.org.br/

lm6vel:                         (   )Pr6prio        (    )Cedido       `(X)Alugado

Carga Hofaria de funcionamento semanai: 40 horas

Quantos dias na semana funciona: 5 dias (segunda a sexta-feira)

Data da lmplantagao:  29/11/2001

Nome do Representante Legal: Osterlino Donizete Alves                                                                                 ,

RG:  7.689.652-3        CPF: 726.814.628-00

ii -IDENTiFicAeAO DO sERvieo:

(X) Protegao Social Basica

( ) Protegao Social Especial -media complexidade

( ) Protegao Social Especial -alta complexidade

Ill -IDENTIFICACAO DO OBJETO -MODALIDADE ATENDIMENTO:

SCFV -Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para crianeas e adolescentes de 06 a

15 anos.

iv -iDENTIFicACAO DO COORDENADOR TECNico DO sERvieo

Nome completo do Coordenador: Edna Rodrigues de Sales

Formaeao: Servigo Social

NiJmero do F3`egistro ProfissiQna!:  CRESS 45.162

Telefone do coordenador para contato: (18) 3905 4782 (18) 99723 0999

e-mail do coordenador:  prqjetobethelamiga@amail.com / gqnarodriguessalesl 23@gmail.com
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V -DIAGNOSTICO:

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  o  qual  observou-se  que  muitas

crianeas ficavam  na  rua  sem  uma  ocupaeao e sem  urn  lugar seguro  para  ficarem  onde  tamb6m

poderiam  participar de pfaticas esportivas oulturais e sociais.  A Associacao  Bethel  Projeto Mao
Amiga e uma OSC (Organizacao da Sociedade Civil),  sem fins luorativos e de djreito privado que

atende   as   necessidades   dos   usuarios   dentro   do   SCFV  a   20   anos,   tendo   por  finalidade   o

desenvoivimento  de  atividades  de  reievancia  pdbiica  na  area  da  assistencia  social  visando  a

garantia  de direitos e da qualidade de vida,  por meio de ae6es que visem  a atengao  a crianpe  e
adolescente  em  situaeao  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.  As ag6es tern

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

socioeducativas, contribuindo para uma formagao cidada mais compieta.  Sao atendidas criangas e

adolescente com  idade de 06  a  15 anos,  em varias oficinas de  inclusao social,  digital,  esportiva,

cultural.  0 atendimento a os  usuarios e das O8hoo as  17hoo.  Nesse  periodo alem  das atividades

oferecidas  sao  servidas  refeig6es  diarias  como  cafe  da  manha,  almogo  e  lanche  no  periodo  da

tarde. As atividades das oficinas sao  ministradas por profissionais aptos,  formados e capacitados,

contratados  pelo  regime  CLT  e  tambem  parceiros  dentro  da  rede  de  serviaps  municipal  como

professor  de  futebel  cedido   pela   SEMEPP   (Secretaria   Municipal   de   Esportes  de   Presidente
Prudente),  profissionai esse disponibiiizado no comego de cada ano peio  municipio  para  ministrar

aulas  de  futebel  de  acordo  com  dias  e  hofarios  disponibilizados  pelo  profissional.   0  service

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

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

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

proposta  da  Associaeao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  visa  com  suas  ag6es  atuar  de  maneira  a

promover ag6es de inclusao social com atividades socioeducativa por meio de oficjnas de:  Leitura,
Arte,  Cuitura,  Ritmo e Expressao corporal;  inciusao Digital;  Recreagao Esportiva;  Pfatica  Esportiva

(futebol  e  jud6);   Fazendo  Arte  e  Grafitagem;   Nutrigao;   Formagao  Cidada  e  Responsabilidade

Social;   Grupos   com   Psic6Iogo;   Atendimento   social   para   os   usuarios   e   seus   familiares.   A

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

de oficinas com duragao de  50  minutos cada,  onde os usuarios sao divididos  por facka etaria.  As
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em  grupo;  Oficina  de  Futebol  parceria  com  a  SEMEPP;  Oficina  de  Jud6  servigo terceiro juridico;

Oficina  Leitura,  Arte,  Cuitura,  Ritmo e  Expressao  Corporal  com  cantinho  da  ieitura,  teatro,  pintura

em  tela,  atividades  ritmicas  e  de  expressao  corporal  (financiada  com  recurso  do  CONDECA);
(

Oficina  Fazendo  Arte  na  Bethel,  com  Arte  Educativa,  Grafite,  Trabalho  com  as  MI'dias  Sociais,

Jornalzinho  Hora  Bethel  e  Oficina  de  Nutrigao  essas  duas  dltimas  financiada  pelo  FMDCA.  A

entidade  esta  localizada   no   bairro   Brasil   Novo  em   urn   im6vel   alugado,   al6m   das  atividades

desenvolvidas   na   OSC   6   utilizado   os   espagos   de   convivencia   do   bairro   como:   a   quadra

poliesportiva,  o  parquinho das  criangas,  o  campo  de  futebol  e  a  quadra  poliesportiva  da  Creche
Municipai.   A  utiiiza?ao  desses  espagos  comunitarios  aiem   de  fortaiecer  esse  vi-ncuio  com   a

comunidade tambem tern por intengao a ocupagao evitando que os mesmos sejam frequentados

de forma ilicita por usuarios de drogas.

JUSTIF]CATIVA DA ACAO E RELEVANCIA DO SERVICO=  0 cenario de vulnerabilidades e risco

social impacta diretamente na estruturagao do ntlcleo familiar, enfraquecendo-o em muitas vezes o

seu papel protetivo, gerando consequencias que possam afetar as criangas e adolescente ao longo

do  sell  dese.nvo!vime.nto,  tais  coma:  neg!igencia  familiar  come:  vio!encia  fisica,  psiqLlica.,  sexlja!,

abandono,  situaeao de  rua e exploragao do trabalho  infantil,  e ate  mesmo experiencias  precoces

com   substancias   psicoativas   entre  outras.   Diante   dessa   realidade   vivida   por  tantas   famflias

moradoras  na  regiao  do  bairro  Brasil  Novo  e  adjacencia  6  que  sao  pautadas  e  executadas  as

ag6es da Associagao Bethei  Projeto Mao Amiga.  Por meio dos atendimentos famiiiares reaiizados

observamos que algumas criancas e adolescentes vein de ndcleos familiares vulnefaveis devido ao

envolvjmento direto ou  indireto com as praticas  ilicitas como drogas,  alcool,  violencia dom6stica e

muitos com membros da familia em regime prisional.  Essa realidade vivida pode facilitar de alguma

forma o contato das criangas e adolescentes com  situag6es de violencia e tamb6m  contato com

substancias  psicoativas  e  bebidas  alco6Iicas.  Nesse  cenario  estao  constantemente  expostos  a

sofrerem  algum tipo de violencia e abuso.  Expostos a essas situag6es aumentam  seu  estado de

vuinerabiiidade   e   risco   social.    Enquanto   criangas   e   tambem    na    adoiescencia   estao   em

desenvolvimento fisico,  psicol6gico e social e ainda nao possuem maturidade para vivenciar certas

situag6es. A realidade das familias atendidas 6 igual outras tantas vividas em nossa cidade e pals

onde em sua maioria os pais ou responsaveis tom que completar a renda familiar trabalhando fora.

Com  isso as criangas e adolescentes acabam ficando em casa sozinhos sem a  presenga de  urn

adulto responsavel. Tornando ainda maior a fragilidade dos vinculos familiar e social.  Neste sentido

a Associagao Bethel  Projeto Mao Amiga visa complementar as ag6es da familia e da comunidade

na protegao e desenvoivimento das criancas e adoiescentes do bairro Brasii Novo e adjacencias no

fortalecimento dos vinculos familiares e sociais, onde possam estar assegurados em urn espaeo de
3
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-rFf5L-6n-cia  para  o  convivio  grupal,   comunitario  e  social,   desenvolvendo  assim  as  relae6es  de

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

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

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

vezes  incerto,  a  Associagao  Bethel  Pro.ieto  Mao  Amiga  deseja  fundamentada  na  sua  missao,

valores,  principios e objetivos,  buscar parcerias a fim de que as dificuldades enfrentadas por esta

comunidade  sejam  atenuadas.  Devido  ao  exposto  temos  por objetivo  destacar a  importancia  da

inclusao  social  de  criangas  e  adolescentes,  por  meio  das  varias  atividades  aqui  desenvolvidas.

Com  intuito  de  que  as  desigualdades  sociais  sejam  atenuadas  a  partir  do  desenvoMmento  do

protagonismo,   da   autonomia   com   vistas   a   desenvolver   suas   potencialidades.   Atraves   das
atividades propostas visamos a inclusao social,  buscando uma melhor qualidade de vida,  incentivo

ao  conhecimento  e  aperfeigoamento  nas  diversas  areas  citadas  acima,  com  foco  em  reduzir  a

exposigao das crianeas e adolescentes as situag6es de risco social.

Ressaltando os seguintes aspectos:
a)  Probiema social que o servi€o pretende soiucionar.

A Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga tern por finalidade  preponderante o desenvolvimento de

atividades na area da assistencia social,  buscando garantir o bern-estar e a justiea social,  por meio

de   ag6es   que   visem   a   atengao   a   crianga   e   ao   adolescente   em   situagao   de   risco   e   de

vulnerabilidade social. Contribuindo com a diminuigao das desigualdades sociais, visando o resgate

da cidadania,  com  ag6es  socioeducativas.  Com  enfase  no trabalho de forfalecimento  de  vinculos

familiares e comunitarios.  As atividades oferecidas colaboram  para a transformaeao do individuo,

para  a  sua  formagao  como  cidadaos,  cientes  de  seus  direitos  e  deveres  e  cientes  que  sao
criadores  de  sua  pr6pria  historia  e  ate  mesmo  de  uma  nova  hist6ria  de  vida,  que  vai  assim

transformar nao s6 ele enquanto ser social,  mas tamb6m o seu entorno. Os usuarios atendidos sao

em sua maioria provenientes de famflias de baixa renda e que se encontram em situagao de risco

social/pessoal. As criangas e adolescentes estudam em sua maioria no bairro e quando nao estao

na  escola  acabam  ficando em  casa  sozinhos ou  na  rua.  Devido  a  essa  problematica  de  ficarem

sozinhos ou na rua a OSC vein oferecendo seus serviaps a mais de 20 anos para essa populagao.

Oferecemos  nossas  oficinas  e  atendimentos  e  buscamos  articuiagao  com  a  rede  de  servigos

municipais     oferecidos     realizando     encaminhamentos     para     atendimentos     diversos     com

oftalmologista,   dentista,   psic6logo,   advogado   e   tambem   encaminhamentos   para   o   Conselho

Tutelar,  Defensoria  Pdblica,  Vara  da  lnfancia e atendimento .iuridico com  parcerias  na  sociedade

civil.   Sao  elaborados  relat6rios  continuados  dos  atendimentos  onde  explicitamos  o  perfil  dos
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usuarios  atendidos,  A  procura  por  vagas  e  grande  hoje  temos  50  nomes  na  lista  de  espera,

provenientes de familias moradora do bairro.

b)  lmpacto :ocial do servico e as transforma§5es posjtivas e duradouras esperadas;
As ag6es a Associagao Bethel Projeto Mao Amiga visam obter os seguintes resultados:

•    Promover a inclusao social atrav6s do acesso aos servigos socioassistenciais;

•    Forfalecer vincu[os Familiares e comunitarios;

•    Formaeao cidada e acesso a bens e servieos que lhe sao de direito, garantindo uma melhor

qualidade de vida.

•    Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincid6ncia;

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

•    Forta!ece.r a desenvo!vimento sijstentave!, integrado as ai6es eco!6gic-as e ambientais;

•     lnclusao Digital;

•    Desenvolver e estimular as potencialidades, habilidades e talentos nos usuarios

c) Area geogfafica em que o servi§o se insere,

A  OSC  localiza-se  na  zona  norte  do  municipio  de  Presidente  Prudente  e  presta  atendimento  a

criangas e adolescentes dos bairros dessa regiao atendendo as famflias moradoras desses bairros

refere.nciada_s   no   CFIA.S   Parque   A!exandrina,   onde   a   area   de   abrangencia   do   atendimento

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;  Residenciaj  Cremonezzi  e  Residencial  Joao  Domingos  Neto.  Aiguns  sao  encaminhadas

pelo CRAS ou fazem a busca espontanea,  assim como encaminhados pela rede de atendimento
com  Minist6rio  Pdblico,  Conselho  Tutelar,  entre  outros  que  se  enquadrem  dentro  do  nivel  de

Protecao Social Basica

Vl - DESCRICAO DA META:

Meta pactuada de atendimento direto mensal (n° de Usuarios): 90

Capacidade de atendimento mensai:   90

VII -PUBLICO ALVO

Criangas e adolescente com idade entre 06 e 15 anos e seus familiares dentro do SCFV -Servigo

de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
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VllI -OBJETIVO GERAL

Objetivo gerai  da OSC e  priorizar o atendimento as criangas e adoiescentes de 06  a  15  anos  de

idade  em  situaeao  de  risco  social,  moradores  do  bairro  Brasil  Novo  e  adjacencia,  por  meio  de
I

nossas ag6es  diminuir as  diferencas  sociais,  possibilitando e  promovendo o  acesso a  atividades

em  diversas  areas  como  arte,  cultura,  esporte com  futebol  e jud6,  recreagao  esportiva,  inclusao

digital  com  informatica  e  acesso  as  midias  atuais  de  forma  segura,  ritmo  expressao  corporal,

nutrigao.  Auxiliando  no desenvolvimento e estimulo  dessas  pfaticas.  Assim  com  a  inclusao  social

por    meio    de    uma    formagao    cidada    complementar,    facilitando    o    acesso    aos    servigos
socjoassistenciais,   por   meio   de   ag6es   socioeducativas   com   enfase   no   SCFV-   (Servigo   de

Convivencia e Fortalecimento de Vinculos),  vinculos familiares e comunitarios.  Contribuindo assim

com  a  protegao  integral  das  criangas  e  adolescentes.  Contribuindo  assim  para  urn  despertar  na

participagao   e   formagao   social   do   indivfduo   de   modo   que   as   desigualdades   sociais   sejam

atenuadas.  Proporcionando o acesso a cidadania na busca por seus direitos,  pela liberdade de ir e

vir    e    de    expressar-se,    de    melhores    garantias    individuais    e    coletivas.    Fortalecendo    o

desenvolvimento de valores 6ticos,  morais e sociais com  vistas a estimular suas  potencialidades,

habiiidades  e  taientos.   Provocando  urn  impacto  positivo  na  convjvencia  famiiiar  e  comunitaria.

Fortalecendo   o   desenvolvimento   sustentavel,   integrado   as   ag6es   ecol6gicas   e   ambientais,

proporcionando  assim  uma  melhor  qualidade  de  vida.  Atendendo  de  acordo  com  a  Tipificagao

Nacional   dos   Servigos   Socioassistenciais   complementar   o   trabalho   social   com   as   famflias

prevenindo a ocortencia de situag6es de risco social.  Tentando assegurar assim  aos  usuarios os
seus  djreitos  previstos  nas  legjslag6es  como:  Constituigao  Federal;  ECA  (Estatuto  da  Crianga  e

Adolescente) bern como outros programas ou leis vigentes no pals.

IX - OBJETIVOS ESPECIFICOS

•    DESENVOLVER, AMPLIAR,  PROMOVER E POSSIBILITAR: 0 conhecimento e contato com

diversos  universos  culturais.   Ampliado contato e a  inclusao ao extenso  mundo e  universo

cu!tu,ra!  com  acesso  faci!itado  a  !eituras  di`,Je,rsas,  com  cantinho  da  !ejtura,  bri,nquedoteca,

produg6es teatrais, musicais e o resgate de datas comemorativas com ag6es pontuais;
•     DESENVOLVER,   AMPLIAR,    PROMOVER   E   POSSIBILITAR:   A   pfaticas   do   Ritmo   e

Expressao  Corporal  por  meio  da  dance,  do  teatro,  buscando  desenvolver  habilidades  e

taientos;

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

urn  trabalho  de comunicagao social  orientando o  uso  das  midias  atuais  como:  whats  app,

6
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•     DESErfu-VbLVER,  AMPLIAR,   PROMOVER  E  POSSIBILITAR:  A  inclusao  e  ampliagao  do

universo  cuiturai  e  artistico  dos  usuarios  por meio  de  esti'muios  das  tecnicas  de  Grafite  e

Educa?ao Artistica com arte educativa;
I

•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,  PROMOVER  E  POSSIBILITAR:  A lnclusao  Digital,  de  maneira

a ter acesso ao mundo digital, aprendendo sobre o uso adequado e seguro do computador,

da  midia  social,  informacional  e  digital.    Inclusao  tambem  por  meio  de  jogos  digitais  que

auxiliam no aprendizado cognjtivo de maneira lddica;

•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,  PROMOVER  E  POSSIBILITAR:  A lnclusao esportiva  por meio

atividades  esportivas  como  futeboi  e  jud6  por  meio  de  parcerias,  com  vistas  a  meihor

qualidade   de   vida.   A   lnclusao   esportiva   tamb6m   por   meio   de   atividades   recreativas.

Oportunizar  a  pratica  de  recreaeao  esportiva,  motivando  e  despertando  o  interesse  dos

participantes para as praticas esportivas.de maneira mdica.
•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,   PROMOVER   E   POSSIBILITAR:  A  inclusao  psicossocial  do

individuo  com  resgate  da  autoestima,  de valores,  6ticos,  morais  e  sociais  possibilitando  a

forma?ao cidada. Trabalhando o fortalecimento de vinculos familiares e social;

•      DESENV-OLVER,   AMPLiAR,    PROMOVER   E    POssiBiLiTAR:    Urn   trabalho   nutricionai

voltado ao bern-estar fisico e mental dos usuarios. Analise e elaboragao de dietas, cardapios

e  planos  alimentares  para  suprir a  necessidade de  nutrientes  utilizando  os  alimentos  para

evitar    desnutrigao.     Controlar    a     qualidade    e     higiene     dos    alimentos     oferecidos,
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(*)  PERioDO:  Podefa  haver  alteragao  de  dias  e  hofarios  das  oficinas  e  ag6es,  conforme
disponibiiidade dos educadores e oficineiros

(**) RESULTADOS ESPERADOS DE FORMA QUALITATIVA

A OSC busca como resultado esDerado de forrna qualitativa em todas as suas oficinas/
acoes executadas: A transformagao do jndividuo,  ajudando a desenvolver a criatividade,  a

percepgao,   a   imaginagao,   a   observaeao,   o   desenvolvimento   cognitivo,   a   coordenagao
motora,  suas habilidades e talentos;  buscando a superagao 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,  emog6es e sensag6es,  contribuindo

para   a   formagao  da   personalidade   do   individuo  e   na   melhoria   da   qualidade   de  vida.

Promovendo a autonomia,  a tolerancia,  o respeito,  a responsabilidade,  o comprometimento,

a  cooperagao  e  a  autoestima.  Despertando  o  senso  de  coietividade.  Ainda  com  as  ag6es

propostas esperamos promover e possibilitar o conhecimento nas areas oulturais,  esportivas
entre  outras  estimulando  o  habito  das  pfaticas  executadas.   Contribuindo  assim   para  a

formagao   cidada   e   formagao   do   individuo.   Buscando   a   superagao   de   limites.   Assim

proporoionar sua mudanea no seu meio, na intera    o com seus familiares e na comunidade.

X - METODOLOGIA DE TRABALHO

As  ac6es   desenvolvidas   pela  ASSOCIACAO   BETHEL   PROJETO  MAO  AMIGA  sao

desenvolvidas   nas   dependencias   da   OSC   Iocalizada   no   bairro   Brasil   Novo,   quando

necessario e quando faz parte do planejamento dos educadores sao utilizados os espagos

do bairro tamb6m, coma parques, igreja do bairro, qijadra po!!esport.iva do bajrro e da c.rec.he,

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-

feira,  das  8hoo  as  12hoo  e  das  13hoo  as  17hoo.  Todas  as  ag6es  sao  executadas  por

profissionais  contratados  peio  regime  CLT,  por profissionais  cedido  peia  SEMEPP  no  caso
do futebol  e  por profissionais contratados como oficineiros  no caso do Grafite e Jud6  esse

dltimo  servigo  terceiro  juridico.  Os  participantes  sao  divididos  em  grupos  por  faixa  etaria.

Todo servigo oferecido e agao executada e gratuito.  Todas as atividades desenvolvidas tern

por finalidade  proporcionar aos  usuarios a  pfatica  de  uma atividade  diferenciada,  realizada

em  urn  local  adequado  seguro,  dentro  do  pfoprio  bairro.  Possibilitando  o  acesso  a  varias

culturas, aries, atividades, eventos e momentos.  As ae6es tom com o objetivo de tirar da rua

criangas   e   adoiescentes   onde   estao   expostos   aos   riscos   eminentes   da   vioiencia   e
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drogadigao.  Reduzindo assim as situag6es de risco social. A metodologia  utilizada em todas

as  ag6es  e  te6rica  e  pfatica  realizada  por meio  de  pianejamento  reaiizado  peio  educador,

mas  tambem  ha  a  participagao  das  criancas  e  adolescentes  por  meio  de  pesquisas  via

internet,  livros,  revistas, filmes, documentarios entre outros metodos relacionados aos temas

propostos.  0  monitoramento 6  por  meio de  listas de  presence e  relat6rios  de execugao de
atividades.  Algumas  atividades  sao  desenvolvidas  com  os  familiares  como  o  trabalho  em

grupo com as maes e adolescentes. Como previsto em 2020 com o novo espago poderemos
atender ate 90 criancas e adolescentes, aumentando nossa meta de atendimento. As ag6es

desenvolvidas buscam despertar o interesse]  rlabiiidades e taientos muitas vezes ja existente

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

metodologia  te6rico-pfatico  6   muito   bern  aceita,   pois  o  educador  explica  e  executa  de

imediato para melhor fixagao. A teoria 6 aplicada 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 nas areas oferecidas, assim

como   estimular   o   habito   da   pratica   da   leitura,   arte,   cultura,   esportes,   entre   outros.

Desenvoivendo  assim  o  raciocinio,  a  criatividade,  seu  potenciai  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 tolefancia,  o respeito,  a  responsabilidade,  o comprometimento com o grupo,  a

cooperagao e a autoestima.  Desenvolver o raciocfnio, 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 transformaeao do indivfduo

e  assim   proporcionar  a   mudanga  do  seu   meio   na   interagao  com   seus  famiiiares  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   estrat6gias,   periodo   e   por   quem   sera
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OFICINAIAC
AO

Objetivo/Metodologia/Local/N° de usuarios atendidos

CuLTURA     E
ARTE

OFICINA      DE
ARTE
EDUCATIVA

OFICINA      DE
GRAFITE

0FICINA
RECRIA-
ACAO

Recurso
Financeiro
FM DCA            '
pR6pRIO

OFICINA  DE  ARTE  EDUCATIVA  E  GRAFITE:  DESENVOLVER,  AMPLIAR,  PROMOVER  E
POSSIB[LITAR: A inclus5o e ampliapao do universo cultural e artistico dos usuarios par
meio  de  estimulos  das  t6cnicas  de  Grafite  e  Educa9ao  Artistica  com  arte  educativa.
Buscando com as ap6es desenvolver nos usuarios envolvidos na atividades:  a criatividade e
habilidade especifica;  a  percepgao,  a  imaginagao,  a observaeao e o raciocinio; a coordenagao
motora  e  cognitiva;  Organizar  pensamentos,  sentimentos,  emog6es  e  sensae6es;  Contribuir
para a formaeao da personalidade do indMduo;  Promover a autonomia, a tolerancia, o respeito,
responsabilidade,   comprometimento.  cooperagao  e a autoestima;  Proporcionar o contato com
diversos  tipos  de  oulturas  aries  e  manifestap6es  oulturais;  Explorar a  potencialidade  de  cada
usuario;  Despertar o  sense  de  coletividade e  a trabalho  em  equipe.  Promover e  possibi]itar a
inclusao  e  ampliagao  do  universo  artistico  dos   usuarios  por  meio   das   atividades   de  arte
educativa e grafite.
METODOL6GIA / ESTRATEGIA:  OFICINAS DE ARTE EDLJCATIVA  E GRAFITE:  Par meios

das  ae6es  executados  pelo  educador e  oficineiro  de  grafite]  e  ensinada  t6cnicas  variadas  de
aries por meio de trabalhos com texturas diferentes aplicadas em materials diversos e de varios
tipos como  materiais de aries  e  materiais reciclaveis;  de pinturas,  texturas,  modelagem,  tintas
diversas,  madeira,  mdf papel,  tecido,  paredes,  vasos,  couro,  plastico,  com  pinturas,  colagens,
gravuras. OFICINA "R.ECRIA-ACAO" vai desenvolver por meio de urn trabalho de comunicagao
social  atividades  com  as  criangas  e  adolescentes  por  meio  das  midias  atuais  como  internet,
Facebook,  lnstagram,  Youtube,  utilizando celulares,  tablets,  maquinas fotogfaficas,  notebook e
filmadera.    Utilizando   assim   esses   equipamentos   que   hQje   e   comum   aos   participantes
principalmente  o  celular  que  hQje  basicamente  todos  possuem  e  6  foco  das  ag6es  com  os
adoiescentes e criangas. Orientando para a uso seguro e adequado e que sao utiiizados para a
produgao de pequenos videos dom6sticos e fotografar momentos para a produgao tambem de
urn jomal falado e escrito das situag6es vividas dentro do prQjeto,  em casa e  na comunidade.
Trabalhando tambem com tematicas variadas como as datas comemorativas e acontecimentos
do cotidiano e situa?6es vividas por eles. Agao desenvolvida por meio filmagens e produgao de
fi!mes  dom6sticos.  Durante  a  execug5o  c!o  projetof  serao  uti!izadas  as  seguintes  midias:   7-\/,
video e internet,  per serem os recursos atuais mais utilizados e que garante urn major nilmero
de  informag6es  possibilitando a  inclusao  no mundo  digital.  Recebendo durante todo  processo
orientaeao quanto ao uso adequado e seguro das midias atuais, sem prejuizo para si e para os
outros. Nas atividades podefa ser utilizada leitura e interpretagao de textos em de livros, revistas
ou  per  meio  de filmes  e vidcos  etc.  LOCAL  ONDE  SERA  DESENVOLVIDO  Sera  utilizado  o
espape  do  projeto  no  baimo  Brasil  Novo,  assim  como  espagos  do  bairro  tambem.  £Q!!Q:  As
atividades  serao  realizadas  em  grupo  por  meio  de  oficinas  com  duragao  de  50  minutos.
Atividades desenvolvidas de 2a a 6a no periodo da manha e tarde (Recria-Acao), 2a 4a e 6a
manna e tarde (Arte Educativa e 3a manha e tarde (Grafite).  Os temas serao determinados
pelo  educador  e/ou  oficineiro  per  meio  do  planejamento  apresentado  e  tamb6m  por  temas
escolhidos   peles    usuarios   disoutidos   em    roda   de   conversas,    destacando   opini6es   e
esclarecendo dtwidas. AVALIACAO/MONITORAMENTO:  Regisfro em relat6rios das atividades
diatas realizadas, destacando opini6es, frases e comentarios que surgirem durante a atividade;
Discuss6es em grupos ou roda de conversa (bate papa). Monitoramento com lista de presenga.
No usuario atendido: 90

POR  QUEM   Facilitadores   Recline  CLT:   02   Educadores   Sociais  /  02  0ficineiros   de
GRAFITE contratados como servigo temeiro jurfdico

CULTURA     E
ARTE

0FICINA
LEiTURA
ARTE              E
CULTURA

OFICINA  DE  LEITURA.  ARTE  E  CULTURA:   DESENVOLVER,  AMPLIAR,   PROMOVER  E
POSSIB]LITAR:  Contato  com  diversos  universos  oulturais,  contato  e  a  inclusao  ao  extenso
mundo  e  universe  oultural,   acesso  facilitado  a  leituras  diversas,   com  cantinho  da  leitura,
brinquedoteca, produg6es teatrais entre outras ag6es.  Despertam o desejo especial pela leitura,
em contato com diversos generos textuais, sendo eies os pr6prios autores dos contos iiterarios,
ainda desenvolver a linguagem oral; a autonomia,  iniciativa; busca do compromisso do trabalho
em grupo;  desenvolver o conhecimento para a vida e construeao de identidades;  desenvoiver a
criatividade.  Valorizaeao  de  talentos  e  habilidades.   Incentivar  o  habito  pela  leitura. OFICINA
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OFICINA      DE
RiTMO             E
EXPRESSAO
CORPORAL

OFICINA      DE
TEM_AS
TRANSVERS
AIS

Recurso
Financeiro
CONDECA /
pROpRIO

TEMAS  TRANSVERSAIS:   Trabalhar  em  conjunto  com   a  oficina  de  leitura  arte  e  oultura,
ievando  ao  conhecimento  dos  participantes temas  que fazem  parte  do  cotidiano vivido  como:
ppolftica   atual,   esportes,   educaeao,   sailde,    leis   vigentes,   palestras   abordando   assuntos
ppolemicos  como  homofobia,  racismo,  sexo,  entre outros.  Temas  que despertam  o  pensar e  o
agir,  o  conhecimento  e  reconhecimento  de  datas  comemorativas  de  nosso  pals  dias  como:
independencia,  bandeira, famflia,  dia da cozinheira,  do professor entre outros e assim  resgatar
esse conhecimento e respeito as tematicas. OFICINA DE  P!NTURA EM TELA e OFre!NA DE
PRODUCAO  DE  IVIATERIAIS  PARA TEATRO  E  ENCENACAO:  Oficineiros  contratados  para
desenvolver as t6cnicas de pinturas em tela,  MDF,  madeira,  tecido,  produgao de fantoches e
fantasias,  desenvolvendo as t6cnicas necessarias e adequadas a cada  material.  OFICINA DE
RITM0 E EXPRESSAO CORPORAL;  Desenvolvida em conjunto com a oficina de Leitura,  arte
e   oultura.    Utilizando   ritmos   oulturais   com   dance   de   diversos   ambitos   como   regionais,
contempofaneas,   sertanejos  entre  outras  na  elaboragao  de  musicais,   peeas  teatrais  entre
outros.  METODOLOGIA:  Sera  trabalhado  o  contar  histcha  atravds  de  varios  tipos  de  textos
como:  fabulas,  contos,  lendas,  historias  em  quadrinhos  e  outros  e  reproduzilos  atravds  de
teatro,  canto,  produgao  de  poesia  com  a  leitura  do  mesmo  e  exposigao.  A  dance  em  suas
diversas formas e culturas 0 m6todo de ensino utilizado e tamb6m te6rico/demonstrativo.  Sao
uti!izados estimij!os aHditivos,  visuais,  Ieifuras,  pesqHisa e de conteildos te6ricos  a respeito de
especifictdades da mt]sica e da dance de forma a buscar o resgate cultural, Os temas propostos
sao   diversos   como:   ritmos   diversos   do   Brasil   regional   e   oultural,   dances   tipicas,   ritmos
internacionais,  disco dance,  dance de rua,  com a construgao e desenvolvimento de coreografia
e   para   musicais  de  teatro;   brincadeiras   cantadas;   mimica   e   dramatizag6es,   entre   outras
sugeridas   pelo   participante   e   educador.   LOCAL   ONDE   SERA   DESENVOLVIDO:   Espago

principal utilizado sera o predio da lpl (Igreja Presbiteriana lndependente) do bairro Brasil Novo.
Sera  utilizado  ainda  espago  do  projeto  no  bairro  Brasil  Novo,  assim  como  espaaps  de  bairro
tamb6m. £Q!!Q: As atividades serao realizadas em grupo por meio de oficinas com duraeao de
50  minutos  de  2a  a  6a  no  periodo  da  manha  e  tarde.  Os  temas  serao  determinados  pelo
educador e/ou oficineiro por meio do planejamento apresentado e tamb6m por temas escolhidos
pelos usuarios discutidos em roda de conversas, destacando opini6es e esclarecendo dividas.
AVALIACAO/MONITORAMENTO:   Registro  em  relatchos  des  atividades  diarias  realizadas,
destacando  opini6es,  frases  e  comentarios  que  surgirem  durante  a  atividade;  Discuss6es  em
grupos    ou    roda    de    conversa    (bate    papo).    Monitoramento    com    lista    de    presen-ga.
AVALIACAO/MONITORAMENTO:   Registro  em   relatchos  des  atividades  diarias   realizadas,
destacando  opini6es:  frases  e  comentarios que  surgirem  durante  a  atividade;  Discuss6es  em
grupos ou roda de conversa (bate papo). Monitoramento com lista de presenea.
No usuario atendido: 90
POR QUEM:  Facilitadores Reaime CLT: 01  Supervisor de Projeto formagao em Serviap Social
/  01   Educador  Social  formagao  em   Serviap  Social  /  01   Educador  Social   Profissional   com
formagao em Educa    o Fisica / 01  Estagiario Educagao Fisica.

ESPORTES

OFICINA      DE
RECREAeAO
ESPOP.T!\,/A

OFICINA      DE
FUTEBOL

OFICINA      DE
JUD6

OFICINA   RECREACAO   ESPORTIVA:   0   contei]do   aplicado   tern   como objetivo   principal

fomentar  e  oportunizar  a  pratica  de  modalidades  esportivas,  despertando  o  interesse  dos
participantes para as pfaticas esportivas com enfase a educagao do desporto,  trabalhando os
conteddos  conceitueis  de  forma  teonica  aplicando-os  ne  tcoria  e  na  pratica.     Estimular  e
melhorar    o    desenvolvimento    de:    Aspectos:    Psicossociais,    Psicomotores    e    Cognitivos.
Desenvolvendo    os    eixos    fisico:     Resistencia,     For§a,    Ve!ocidade,    Agilidac!e,     EqLji!ibric,
Flexibi]idade e Coordenagao motora;  Mental:  imagem corporal,  consciencia corporal,  esquema
corporal,  noeao  de  tempo  e  espago,  ritmo,  coordenaeao  motora tina  e  global,  e  lateralidade;
Social:  respeito mutuo,  respeito as regras,  cooperagao,  socializagao,  perseveranga,  resiliencia,
espirito competitivo saudavel, tolefancia,  e melhora da auto estima...  OFICINA DE FUTEBOL E

!!!QQLpriorizar a  integraeao  entre  os envolvidos.  Buscar assim  desenvolver  e  promover  as
ag6es  de  socializaeao entre os  participantes;  Desenvolvendo  praticas de  companheirismo;  de
trabalho  em  equipe;  da  disciplina,  organizagao,  tolerancia  e  o  respeito  as  regras  e  limites;
Reduzir  a  exposigao  das  criangas  e  adolescentes  as  situag6es  de  risco  social;  Desenvolver
habilidades motoras, cognitivas, de coordenagao;  Despertar e estimular a importancia da
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RECURSO
suBVENeAO
MUNIC!PAL    /
pR6pRIO

espertiva,  a  nogao  de  espaeo,  force  e  seu  controle  emocional;  Trabalhar  vit6rias  e  derrotas,
contribuindo  para  o  desenvoivimento  como  cidadao.  Trabalhar  as  regras  do  esperte  e  sua
aplicaeao  na  pratica`  METODOLOGIA/ESTRATEGIA:  Despertande  o  interesse  para  a  pratica
de atividade fisica,  adotando urn estilo de vide saudavel. Alividades te6rico-pratcas,  atividades
lt]dicas,  recreativas e esportivas  Sao utilizados estimulos audiovisuais usando videos,  filmes e
contei]dos  te6ricos,  a  respeito  de  especificidades  relacionades  ao  esporte  trabalhado,  assim
coma  co!ocar em  pratica  as teorias  aprendidas_  LOCAL  ONDE  SERA  DESE_NVOLV!DO:  Pare
odicina de Recreagao Espertiva sera utilizado o espago do prQjeto no bairro Brasil  Novo]  assim
como  espagos  do  bairro  tamb6m  como  quadras  e  campos  de  futebol.  Para  o  Futebel  sera
utilizado  o  campe  de  futebol  e  quadra  poliesportiva  de  bairro.  Para  o  Jud6  sera  utilizado  o
espape do pnpjeto e de lpl igreja de bairro. COMO: As atividades serao realizadas em grape por
meio de oficinas com duraeao de 50 minutos de 2a a 6a (Recreagao Esportiva).  Quarta manha e
tarde (Jud6) 2hs de duragao e Futebol segunda e quarta manha e tarde 2hs.  Os temas sefao
determinados pelo educador e/ou professor por meie do planejamento apresentado e tambem
por temas escolhidos pelos usuatos discutidos em roda de conversas,  destacando opini6es e
esclarecende   dilvidas.   AVALIACAO/MONITORAMENTO:   A   avaliagao   dos   participantes   6
continuada  por  meio  de  registro  em  relatchos  das  atividades  diarias  realizadas,  destacando
opini6es, frases e comentarios que sijrgirem durante a atividade; per meio de atividedes te6ricas
e  praticas  onde  as  ag6es  sao  corrigidas  de  acorde  com  os  erros  detectados,  tamb6m  ha  a
participaeao em  campeonatos esportivos  locais e externos.  Discuss6es em  grupos  e  roda de
conversa. Monitoramento com lista de presenga.
N® usuario atendido: 90 (Futebo] nao 6 obrigat6rio atinge uma rTledia de 10 participantes)
ESDaco utilizado:  Utiliza-se o espaap do prQjeto no bairro Brasil Novo, assim como espaaps do
bairro como quadras poliesportivas, campo de futebol, parques, entre outros.
POR QUEM: Facilitadores Regime CLT: 01  EdLlcador Social forma§ao em educa9ao fisica.
Facilitador cedido Dela SEMEPP (Secretaria Municipal de Esporte de Presidente Prudente)
01 Professor com formagao em Educagao Fisjca para aulas de FUTEBOL / Facilitador STJ
(Servigo Tereeiro Juridico) 01  Professor de Jud6 com forma€ao em Educagao Fisica para
aufas de JUD6

lNFORMATIC
A

OFICINA      DE
INFORMATIC
A                   „lN-
FORMANDO

Recurso
Financeiro:
SUBVENCAO
MUNICIPAL/
pR6pRlo

OF[CINA  DE  INFORMATICA  E  JOGOS  DIG[TAIS:  A  atividade  tern  como  objetivo  prineipal  a
inclusao digital,  Disponibilizar o aprendizado da informatca de maneira que auxilie nos afazeres
dittos,  como  pesquisas escolares,  dem6sticas  e  lndicas,  por meio  das  diversas ferramentas
digitais existentes e utilizadas no computador e na  internet.  Proporcionando aos  participantes,
em vulnerabjlidade econ6mica e social,  oportunidade de adquirir conhecimentos e desenvolver
habilidades que o auxiliem e o protejam no use do computador/celular e internet, tendo em vista
sua  inclusao  social  e  digital.  Desenvolvendo  nas  participantes  habilidades  de  comunicaeao,
raciocinio matematico e relacionamento interpessoal; a trabalho em equipe; orientar a disciplina,
organizaeao  e respeito as regras  e  limites;  desenvolver habilidades  de  ooordenagao  motoras;
inspirar   oriatividade   e   diferentes   maneiras   de   expressar-se   no   meio   digital.   Elevando   o
conhecimento       dos       participantes       por       meio       da       Tecnologia       da       lnformagao.
METODOLOGIAVESTRATEGIA:     Ensino    te6rico    e    pfatico    em    oficinas    com    atjvjdades
educativas,   lndica  e  recreativa  utilizando  computadores  do  laberatcho  de  informatica  com
conteddo  didatico  e  explicag6es  sobre  a  arquitetura  de  hardware  basica  (HD,  mem6ria  RAM,
placa  mae,   CPU,   gabinete  e  perifericos),  area  de  transferchcia  (Ctrl+C  e  Ctrl+V)  use  dos
softwares  mais  comuns  (Word,  Paint,  Excel  e  Po\uer  Point),  inc!usao  digite!  computagao  nas
nuverrs,  e-mail,  Facebook,  Youtube,  usa  de teclado,  teclas  comuns,  teclas  especiais,  atalhos,
use  do  mouse,  configura96es  basicas  do  sistema  operacional  Windows  (painel  de  controle),
jogos educativos de raciocinio 16gico e tamb6m trabalho em equipe gerenciamento de recursos.
Digitagao  e  coordenaeao  motora com  o  mouse.  A atividade visa  capacitar os  participantes  no
uso  do  computador  como ferramenta  de  aprendizagem,  de  inclusao  social  e  inclusao  digital.
Usando a internet como ferramenta de pesquisa escolar, pessoal e para socializagao.  E feita a
orientagao quanto  ao  uso adequado e correto do computador e  principalmente  do acesso  as
redes sociais de maneira segura. Orientagao do uso dos aplicativos para pesquisas e trabalhos
escolares.  LOCAL ONDE SERA DESENVOLVIDO: Sera utilizado o espaap do projeto no bairro
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Brasil  Novo  Laborat6rio  de  lnformatica  da  Sede  da  Associagao.  COMO:  As  atividades  serao
reaiizadas em grupo  por meio de oficinas com duragao de 50 minutos as 3a,  5a e 6a  manha  e
tarde.  Jogos Disitais 2a e 4a manha e tarde.  Os temas serao determinados pelo educader por
meio  do  plandyamento  e tamb6m  por temas  escolhidos  pelos  usuarios  discutidos  em  roda  de
conversas,  destacando  opinides  e  esclarecende  dtividas.  AVALIACAO/MONITORAMENTO:
Avaliagao do conte`1do aplicado onde o participante possa ser capaz de compreender as formas
de  express5o  dentro  da  informftica   A  avalia?ao  dos  participantes  6  oontjnuada  par  meio  de
registro   em   relat6rios   das   atividades   diarias   realizadas,   destacando   opini6es,   frases   e
comentarios que surgirem durante a atividade.  Per meio de atividades te6ricas e praticas onde
as  ag6es  sao  corrigidas  de  acordo  com  os  erros  detectados,  tambem  ha  a  participagao  em
campeonatos  esportivos   locais   e   externos.   Discuss6es   em   grupos   e   roda   de   conversa.
Monitoramento com lista de presenga.
No usuario atendido: 90
POR   QUEM:   Facjlitador   reaime   CLT:   01    Educador   Social   Formacao   Sistema   de
lnforma9ao

OFICINA DE
RESPONSABI
LIDAE
SOCIAL

Recurso
Financeiro:
SUBVENCAO
MUNICIPAL/
pROpRIO

OFICINA  RESPONSABILIDADE  SOCIAL:  na  busca  de  prctagonismo  pessoal  propiciar  ao
individuo  uma  reflexao de  sua  identidade e valores  pessoais  por meio de trabalho em  grupos
com conversas: debates; leituras; orientando e socializando experiencias e expectativas vividas,
trocando ideias, informag6es e experichcias entre si. Fortalecendo®s nos aspectos psicol6gico,
social,  emocional  e  afetivo.    Dessa forma  colaborar  ne  aprendizado  de  como  lidar em  certas
situeg6es vividas no cotidiano que trazem duvidas e frustrag6es. Trabalhando tematicas atuais e
vividas  que  possibilitem  terem  uma  melhor  percepgao  de  suas  experiencias  e  tamb6m  suas
peculiaridades.  Promovendo  integragao  entre  os  particl.pantes  por  meio  de  debates  de temas
diversos,  palestra,  dinamicas  de  grupos,  rodas  de  conversas,  filmes  documentaries,  visitas
domiciliares,  orientag6es individuals quando necessario e outras atividades que dafao  suporte
ao desenvolvimento das ag6es estimulando a participaeao na vida diaria,  pi]blica e comunitaria.
Todo  esse trabalho 6 desenvolvido pela equipe t6cnica  psic6loga e assistente social  por meio
de  grupos,  com  os  adolescentes e  tambem  com  as  maes,  grape  esse  chamado  GruDo  "Eu
Cacador de Mim".  Com as mulheres responsaveis pelo mlcleo familiar 6 o Grupo de Mulheres
que o nome elas definem ao longo dos encontros.  0 trabalho 6 realizado utilizando os eixos do
metodo  Plug  &  Piay.  Grupos  separados  com  as  muiheres  e  com  os  participantes,  have fa
momento de interagao entre os grupos,  promovendo a  integragao entre os participantes,  com
debates  e  conversas.  Na  buscando  por  praticas  que  estimulem  o  respeito  mdtuo,  o  resgate
valores,    desenvolvendo    autoestima    e    autonomia    em    situag6es    vividas.    Trazendo    o
conhecimento dos direitos e deveres, desenvolvendo urn trabalho de fortalecimento de vfnculos

#EmT%SDBLrt6ChiELTE%+DinesTE#:d&t#de¥u#iELB##ioe%gphaaisistrasministradaspeia
assistente   social   e/ou   psic6loga   e   tamb6m   pode   haver  a   participagao   outro   profissional
convidade a ministrar o tema propesto.  Utilizando midia como retraprojetor, video, textos, filmes,
leituras,  de  forma  a  apresentar  o  conteddo.   Sera  realizada  a  acolhida  dos  usuarios  coma
primeira  abordagem.  Sera feita  a  proposta  do  assuntoifema  a  ser discutido,  observando-se  a
reaQao ao assunto proposto.  Ap6s 6 realizada a discussao em grupos com roda de conversa.
Utilizando a aplicagao do tema nas vatas esferas da vide e de cotidiaro. A oficina 6 participativa
e nao unilateral,  visando a partictpag5o e a interagao entre todos a fim de despertar interesses.
Nas atividades sao utilizados materiais como:  PrQjetor multimidia; TV; Aparelho de som;  Textos
Diversos.
LOCAL  ONDE  SERA  DESENVOLVIDO  Sera  utilizade  o  espaap  de  projeto  ne  bairro  Brasil
Novo,  assim  como  espagos  do  bairro tambem  come  espago  da  lpl  igreja  do  bairro,  passejo,
piqueniques,    visitas    a    6rgaos    entre    outros.    COMO:    As    atividades    sefao    realizadas
quinzenalmente  (uma  semana  com  adolescente,  uma  semana  com  as  maes  e  intercalando
encontros dos grupos ao longo do are)  em  grupo  por meio de  oficimas com  duraeao de  lh30
minutos  as  4a  e  5a  manna  e  tarde.  Os  temas  sefao  determinados  pela  equipe  t6cnica  e/ou
oficineiro/pa!estrante  por meio  do  planejarnento  apresentado  e  tamb6m  par temas  esco!hidos
pelos  participantes  discutidos  em  roda  de  conversas,  destacando  opini6es  e  esclarecendo
dtividas. AVALIACAO/MONITORAMENTO: Realizado de acordo com a participagao.  0 m6todo
de    avaliagao    6    contfnuo,    feito    por    meio    de    rodas    de    conversas,     dinamicas    e
atividades/questionarios aplicados  no decorrer das atividades.  Buscando assim  desenvoiver e
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promover o conhecimento de principios e valores  para desenvolvimento da  cidadania,  atraves
da  discussao  dos  temas  propostos  e  tamb6m  atravds  das  atividades  propostas  o  habito  de
organizagao,  tolerancia em  situag6es vividas  no dfa a dia,  o respeito ao  pr6ximo  e tambem  a
convivencia. Monitoramento atravds de lista de presence.
T[Zotal de usuarios atendidos/mss: 90 e grupos com maes
POR QUEM: Facilitadores: Regime CLTriEauine Tdenica assisteute social e Dsic6Ioaa

AC6ES
NUTRICIONAI
S

Recurso
Financeiro:
FMDCAL/
pR6pRIO

OFICINA CLJLJNARIA / ACOES NLJTRICIONAIS
Criagao  de  cardapios  de  acordo  com  os  alimentos  recebidos  da  merenda  perecivel  e  nao  perecivel,
visando  os  nutrientes  necessarios  a  fomagao  ffsica  dos  individuos.  Vlsando  otimizar  os  custos  com
alimentagao,   incluindo   a   orientagao   quanto   ao   correto   armazenamento   e   recepeao   dos   generos
alimenticios,  tendo em vista a qualidade e a otirnizagao dos recursos  existente;  o controle  das condig6es
higienico-sanitarias do Servigo de Nutrigao em todos os setores,  a tim de evitar possiveis contaminag6es,
proporcienado o treinamento,  a orientagao e a coordenagao dos funcionarios que desenvoivem atividades
relacionadas ao service de alimenta9ao; Nutrigao Sustentavel orientando os usuarios e familiares de forma
a reutilizar alimentos como cascas,  sementes,  talos,  etc.  de maneira sustentavel,  com aproveitamento de
100%     dos     alimentos.     Culinaria     Educativa    e     sustentavel     com     os     usuarios,     quinzenalmente.
METODOLOGIA ESTRATEGICA: Trabalho sera desenvolvide pela nutricionista juntamente com as
cozinheiras na organizaeao dos espagos utilieados para elaboraeao das refeig6es,  na recepeao
e organizag5o e armazenamento dos a!imentos recebidos, e!aborag5o de cardapjos semanais e
eventuais.  Todo trabalho pautado nas normais e condie6es exigidas pelo  Servieo de  Nutrigao.
Quinzenalmente a nutricionista juntamente com uma das cozinheiras fara uma oficina manha e
tarde,  com  orientae6es  nutricionais junto  aos  usuarios.  Em  algumas  oficinas  tera  o  auxflio  do
educador fisieo (trabalhando quest6es da saL]de fisiea) e educadora de aries (com produgao de
cachopos e vasos) para pfantagao de hortinhas em pequenos espagos.  Palestras com os pais
com  orientagao  nutricional.  As  ae6es  nutricionais  visam.  a  prevengao  e  orientagao  quanto  a
alimentacao saudavel.  Com  informagao  referente ao conteLldo nutricional  dos alimentos.  Entre
outras ae6es  sao orientados sobre  a Pifamide Alimentar,  sobre  a  importancia  do consumo de
frutas, verduras e carnes, etc.   LOCAL ONDE SERA DESENVOLVIDO:  Espaeo do projeto e da
igreja lpI do bairro.

§Qj!GQ: A§6es Nutricionais semanais pautadas nos Servigos Nutricionais determiiiados por lei e
em    oficinas    quinzenais    de    50    min    cada    de    oulinaria    educativa.     AVALIACAO    E
MONITORAMENTO: As ag6es propostas na oficine, a presence, a participagao e a evolugao do
usuario  na  atividade.  Sera  feita  a  avaliagao  da  evolugao  do  usuario  dentro  da  ofialna,  sao
avaliados   varios   itens   como   a   frequencia,   o   interesse,   envolvimento   e   participagao   nas
atividades,  o vinculo entre os participantes e deles com o profissional e o relacionamento social
com  os  demais  participantes e a avaliagao  com  o grupo ap6s  a finalizagao de cada  atividade
proposta.   Os  envolvidos  sao  avaliados  e  avaliam  tamb6m   quanto  ao  aproveitamento  das
atividades,  bern  como o fazer coletivo e  interagao  positiva  dos  envoividos  como tamb6m  pelo
desenvolvimento e aprimoramento de capacidades e habilidades motoras.
Total de usuarios atendidos/rTies: 90 e grupos com maes

ime CLT: Nutricionjsta e duas cozinheiras
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Betliifel Associag5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/ 0006-82

XllI  CONDIC6ES  E  FORMAS  DE  ACESSO  DE  USUARIOS  E  FAMiLIAS  MDE REsoLueAo cNAs
No togrog DE 1 iH 1 coos)

CONDIC6ES   DE   ACESSO:   Familias   territorialmente   referenciadas   ao   CRAS   do   Parque
Alexandrina   que   compreende   os   seguintes   bairros:   Parque  Alexandrina;   Jardim   Humberto
Salvador;  Jardim  Morada  do  Sol;  Parque  Castele  Branco;  Parque  Residencial  Francisco  Belo
Galindo;  Parque Watal lshibashi;  Parque Primavera;  Residencial Tapaj6s;  Residencial Bela vista
I;    Residenc[-al   Cremonezi   e    Residenciiial   Joao    Domingos    Neto;    FamFTias   com    changas,
adolescentes  inseridos  em  servigos  socioassistenciais;  Familias      inseridas  em  programas  de
transfefencia  de  renda;  Familias em  situagao  prioritaria  para  inclusao  no  SCFV (conforme resolucao
oireoi3),  conforme segue:

•     I -em situapao de isolamento;
•      ll  -trabalho infantil;
•      Ill -vivencia de viol6ncia e,  ou negligencia;
•     lv-fora da escola ou com defasagem escolarsuperiora 2 (dois) anos;
•     V-em situagao de acolhimento;
•     VI -em oumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
•     VIl -egressos de medidas socioeducativas;
•     VIIl -situagao de abuso e/ ou exploragao sexual;
•     lx - com medidas de protegao do Estatuto da Crianpe e do Adolescente - ECA;
•    X -orianeas e adolescentes em situagao de rua;
•     Xl -vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiencia

FORMAS DE ACESSO:
•    Por procura espontanea;
•     Porbusca ativa;
•    Por encaminhamento da rede socioassistencial;
•     Por encaminhamento das demais politicas pdblicas.

xiv - REsuLTADOs EspERADOs f AQuisieAO DOs usuARios

lMPACTO   SOCIAL   ESPERADO:    De   acordo   com   a   Resolugao   109/09   os   resultados
esperados: "Trata-se dos resultados e dos impactos esperados de cada serviap e do conjunto
dos servigos conectados  em  rede socioassistencial.  Projeta expectativas que vao al6m  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".    Nesse   sentido   a
Associagao Bethel Projeto Mao Amiga com suas ae6es espera:

•    Promover a inclusao social por meio do acesso aos servigos socioassistenciais;
•    Fortalecer vlnoulos Fami[iares e comunitarios;
•    Promover a formagao cidada desenvolvendo potencialidades aos usuarios;
•    Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou sou agravamento e reincidencia;
•    Fortalecer o desenvolvimento de valores eticos, morais e sociais;
•    Fortalecer o desenvoMmento sustentavel, integrado as ap6es ecol6gicas e ambientais

e a lnclusao Digital;
•    Acesso a hens e servigos, garantindo uma melhor qualidade de vida.
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AQUISIC6ES DOS USUARIOS (Conforrie cNAs No log/og)

•    Seauranca  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  auxiliar  na  garantia  do  acesso  a  beneficios
so6ioassistenciais  e  programas  de  transfefeneia  de  renda,  hem  como  aos  demais
direitos sociais, civis e politieos ja garantidos`

•    Sequranca  de  Convivio  Familiar e  Comunifario:  SCFV  (Serviap  de  Convivencia  e
Fortalecimentos  de  Vinoulos);  contribuir  para  o  estabelecimento  e  fortalecimento  de
vinculos familiares e comunitarios;  vivenciar experiencias de ampliagao da capacidade

protetiva e de superaeao de fragilidades sociais;
•    Seauranca  de  Desenvolvimento  da  Autonomia:  Vlvenciar  experiencias  pautadas

pelo respeito a si  pr6prio e aos outros, fundamentadas em principios etico-politicos de
defesa   da   cidadania   e  justice   social;   Vlvenciar  experiencias   potencjalizadoras   da
participagao  cidada;   Vlvenciar  experiencias  que  contribuam   para  a   construQao  de
projetos    individuals   e   coletivos,    desenvolvimento   da   autoestima,    autonomia   e
sustentabilidade;    Vlvenciar   experiencias   que    possibilitem   o   desenvolvimento   de
potencialidades   e   ampliagao   do   universo   informacional   e   oultural;   Ter   acesso   a
documentaeao   civil;   Ter  acesso   a   experiencias   de  fortalecimento  e   extensao  da
cidadania;  Dentre outros.

A  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  tambem  considera  como  aquisig6es  dos
usuarios  os  bens  e  servigos  adquiridos  pela  OSC  que  sao  para  beneficio  dos  sous
usuarios como segue abaixo.

Beneficios  Concedidos:  Refeic6es:  Para  as  criancas,  adolescentes  usuarios  do
projeto diariamente sao oferecidos refeig6es: cafe da manha, almoeo e lanche da tarde;
Alimentos:     A     Prefeitura     Municipal     beneficia     o     projeto     com     alimentos
hortifrutigranjeiros  em   parceria  com   alguns  agrioultores  da  regiao,   e  tambem  com
alimentos da merenda pereciveis e nao pereciveis que 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  tambem
distribuidas   entre   os   usuarios;   Uniformes:   para   cada   usuario   6   fomecido   duas
camisetas  como  uniformes  para  participar  das  atividades;  Quimono  para  atividades
Jud6   e   chuteiras   para   a   pfatica   do   futebol;   §a±jd§:    Consultas   Odonto16gicas,
oftalmol6gicas,   psicol6gicas  e  fonoaudiol6gicas  todas  em  parcerias  com  a  rede  de
atendimento  local  e  parcerias  partioulares;  ESDortes:  Participagao  em  Competig6es
Esportivas;  TransDorte:  E  disponibilizado  vale  transporte  para  as  atividades  fora  do
projeto  e  consultas  edontol6gicas,   psicol6gicas,  oftalmol6gica  entre  outras;  Er:
Passeios diversos durante o ano.

----17f--=---
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+vyl-RECURSOSASEREMUTILIZADOS
ESTRUTURA  FisICA:  As  atividades  sao  desenvolvidas  em  urn  predio  alugado  no  bairro

Brasil  Novo,  com  os  seguintes  espaaps/ambientes:  Recepgao,  01  Sala  Service  Social  para

atendimentos  individualizado e com  privacidade;  01  Sala da Coordenagao/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 psic6Ioga para escuta qualificada
nas atividades em  grupo;  01  Salao  menor onde sao desenvolvidas as atividades de aries e

grafite;  01  Salao  maior com  mesas onde sao servidas as refeig6es (cafe,  almoeo e lanches)
utilizada   para  festas  e   confratemizag6es,   nesse   salao   maior  e  desenvolvimento   outras

atividades como:  recreagao, atividades esportivas,  reuni6es e exibigao de filmes/vfdeos.  Uma

cozinha equipada para preparagao das refeie6es. 05 banheiros sendo:  banheiros masculino e

feminino  para  uso  dos  funcionarios;  banheiros  masculino  e  feminino  para  uso  dos  usuarios

(criancas   e   adolescentes)   e   urn   banheiro   com   acessibilidade.   Possuimos   04   espaeos
adaptados:   urn   6   a   lavanderia   onde   temos   uma   maquina   de   lavar   e   armarios   para

acondicionar  material  de  limpeza;  urn espago  na sala  da coordenagao onde  utilizamos  para

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

tamb6m para guardar materials de limpeza e higiene e 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  esfao  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT  e  possuem  iluminagao  adequada,

ventilagao   e  climatiza9ao   (com   ar  condicionado),   conservagao,   privacidade,   salubridade,

limpeza e acessibilidade

RECURSOS  MATERIAIS:   01   arquivo  vertical  com  quatro  gavetas  com  crave;   01   mesa

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

girat6rias estofadas com  braap na cor azul;  05  mesas plasticas pequenas;  20 computadores
completos;  04 estabilizadores da marca Revolution;  01  modem,  da maroa D-Link;  01  router da

marca  D-Link;  01   armario  vertical  tipo  fichario  com  07  gavetas;  01   DVD  com  karaoke  da

marca  Philco;  10  ventiladores de  parede  oscilante  da  marca Vent  Delta;  02  ventiladores  de

teto tres  pas cor cinza  marca Vent Delta;  02 ventiladeres de  pedestal cromado;  01  aparelho

telefone sem flo cor preta;  01  aparelho telefone fixo marca inte[bras;  05 armarios grandes de

ago com duas  portas com crave;  01  armario de ago pequeno com duas portas;  02 armarios

de duas perta com crave na cor azul; 07 estantes de aap com divis6rias; 01  camara digital; 01

aparelho  mioro  system  da  marca  Philco  na cor prata;  01  balcao  e formica  com  duas  portas

com   divis6rias;   08   cadeiras   de   formica   na   cor   marfim;   05   impressora   multifuncional

(scanner/copiadora) Laser Jet da marca HP modelo MI 120 MPF;  09 celulas de f6rmica
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marfim  (mesa  individual);  01   TV  color  Philco  PH  40'  com  suporte;    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 violao de

madeira  com  08  divis6rias;  10  mesas  para  computador cor cinza;  01  fogao  industrial  quatro

bocas  da  marca  Unifort;   01   Fogao  Industrial  6  bocas;   01   fomo  gas  industrial  da  marca

Tedesco;  01  forno pequeno marca  Uniflex;  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  Liquidificador industrial 04 litres;  02 meses grandes cor azul;   01

Maquina de Lavar na marca Electrolux 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 car branca ago inox; 01  carro com cubas tipo Rechou t6rmico

para  alimentos  e  saladas;   04  mesas  para  refeieao  com   10  bancos  anexos;     Placas  de
Tatames  azul  e  vermelho  profissionais  para  atividades  esportivas  como  Jud6  e  Karats;  01

vefculo Fiat Mobile ano 2018;     01  vefculo vw saveiro branco ano 2019,  02  climatizadores de

ar  modelo  EGO  BRISA  35  (usados);  01   ar  condicionado  marca  York;  06  aparelhos  de  ar

condicionado;  01  lavadora  de  pressao;  01  maquina  de construa  Singer  el6trica;  03  cortinas

para ar condicionado.

xvii -iNTEGRACAO DE sERvieos, BENEFicios E TRANSFERENciA DE RENDA:

Este servigo atende e/ou desenvolve atividades socioassistenciais para os usuarios com

acesso a:

Servi§os lntegrados
Ndmero de Beneficiarios
atendidos

Beneffcios Eventuais

Beneficios Continuados -BPC ldoso

Beneficios Continuados -BPC Pessoa Com Deficiencia

Transferencia  de   Renda   Municipal  -  Bolsa  Auxilio  Vale
Vov6

Transfefencia de Renda Municipal - Bolsa Auxflio

Transfefencia  de  Renda   Municipal  -  Bolsa  Cuidador  de
ldosos
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Transferencia de Renda Municipal -Bolsa Mulher

Transfetencia de Renda Municipal -Familia Acolhedora

Transfefencia   de    Renda    Municipal    -    Bolsa   Adolescer
(Republica)

Transfetencia de Renda Estadual -Agao Jovem

Transferencia de Renda Estadual - Renda cidada

Transfefencia de Renda Estadual - Renda Cidada ldoso

Transferencia de Renda Federal -Bolsa Familia 33 familias

Transfefencia de Renda Federal - PETl

XVIll -TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA OSC

(X)  Oferta  e  referenciamento  de  servigo  especializado  considerando  a  realidade
do     territ6rio.      (Dados     de     vigilancia     socioassistencial,      possibilidades     de

participagao  de  usuarios  e  outros).

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

(X)      Articulagao      da       rede      socioassistencial       (reuni6es      com       a       rede,
estabelecimento    de     contatos,     fluxos     de     informag6es,     encaminhamentos,

procedimentos,  estrat6gias  p/  unificar  procedimentos  conforme  SUAS).

(X)  Articulagao  lntersetorial.

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

mobilizar  para  a  realizaeao  de  eventos  ou  campanhas).

(X)  Fornecimento  de  informag6es  e  dados  para  o  6rgao  gestor  (para  subsidiar

elaboragao  do   Plano  Municipal;   planejamento,   monitoramento  e  avaliagao  dos

servigos;  alimentagao  dos  sistemas  de  informagao  do  SUAS).

(X)  Reuni6es  de  equipe  para  troca  de  informag6es,  estudos  e  planejamento  das
a96es.

(X)   Promogao  da   participagao  dos  usuarios   no   planejamento   e  avaliagao  das
ag6es  dos  servi?os

(X)   Reuni6es  com   a   equipe   dos   CRAS   e   CREAS   para  troca   de   informag6es,
com  discuss6es  de  casos  e  acompanhamento  dos  encaminhamentos

as  unidades  referenciadas.

realiz
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xix -TRABALHO REALizADO POR ESTE sERvleo CONFORME 0 PLANO MUNlcipAL

DE  ASSISTENCIA SOCIAL  (PMAS)  (apontar somente as que sao de fato realizadas por este servigo, o nao utilizado

excluir)

Quais saci as principais situag6es de vulnerabilidade identificadas dentre os usuarios que sao

atendidos por este servigo:

Trabalho realizado por este servigo

(X) Acolhida

(X) Acompanhamento da frequencia escolar

(X) Apoio a familia na sua fungao protetiva

(X) Articulagao com o Sistema de Garantia de Direitos

(X) Articulagao com 6rgaos de capacitagao e preparagao para o trabalho

(X) Articulagao com outras politicas setoriais

(X) Atividades artfsticas/culturais

(X) Atividades comunitarias

(X) Atividades de convivio e de organizagao da vida cotidiana

(X) Atividades ffsicas e esportivas

(X) Atividades intergeracionais

(X) Desenvolvimento de autonomia pessoal

(X) Desenvolvimento do convivio familiar, grupal e social

(X) Diagn6stico e encaminhamento para cadastramento socioecon6mico

(X) Elaboragao de relat6rios e/ou prontuarios

(X) Escuta

(X) Estudo social

(X) Fortalecimento da fun9ao protetiva da familia

(X) Grupos socioeducativos

(X) Informagao, comunicagao e defesa de direitos

(X) Mobilizagao e fortalecimento de redes sociais de apoio

(X) Mobilizagao para o exercicio da cidadania

(X) Orientagao e encaminhamentos para a rede de servigos locais

(X) Orientagao socio familiar

(X) Promogao de acesso a documentagao pessoal

(X) Realizagao de palestras

(X) Reingresso escolar

(X) Visita domiciliar
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X:X - AV AIJNtiAIO

As avaliae6es  sao  realizadas de forma continua.  Durante  o desenvolvimento das  atividades

nas  oficinas.  Seu  desenvolvimento  e  feito  por  meie  de  monitoramentos  como:  Listas  de
I

presenca  aeral  e  nor  atividade:  Ha  uma  lista  de  presence  geral  e  uma  feita  por  cada

educador em  sua  atividade,  dividida  por facka etaria,  onde avaliamos  o  indice  de frequencia

dos  usuarios,  ap6s 03 faltas consecutivas e sem justificativas a famrlia 6 acionada  por meio

de telefonemas,  visitas ou correspondencias caso os dois primeiros contatos  nao tenha tido

sucessos.  Avaliacao  ParticiDativa:  E  feita  a  avaliagao  da  evolugao  do  usuario  dentro  de

cada atividade/oficina oferecida,  sao avaliados varios itens como o interesse,  envolvimento e

participagao  nas  atividades,  o vinoulo  entre  os  participantes  e  deles  com  o  profissional  e  o
relacionamento  social  com  os  demais  participantes.  Pesquisa  Qualitativa:  Sao  realizadas

pesquisas com  os  usuarios para que os mesmos identifiquem falhas e deem opini6es sobre
mudanpes  que  possam  ser feitas  dentro  das  atividades.  E  feita  avaliagao  individual  e  em

grupe. A avaliagao em grupo 6 feita pelos educadores juntamente com a equipe t6cnica.  Por
meio  das  avaljag6es  os  educadores  acolhem  as  sugest6es  e  fazemos  assim   algumas

modificag6es  nas  oficinas.  E  realizada  tambem  uma  pesquisa  anual  com  os  responsaveis

pelos  usuarios  quanto  as  atividades  desenvoividas,  o  espaap,  os  profissionais  entre  outros
itens.  Essas  avaliag6es  servem  para  o  pr6ximo  planejamento  e  para  avaliagao  do  trabalho

realizado dentro da  OSC  e da comunidade.  Relat6rios: A avaliagao tamb6m 6 feita  atrav6s

de  relat6rios  das  atividades  dfarias feita  per cada  profissional  dentro  de  sua  area  e  da  sua

atividade  proposta.  Mensalmente a equipe tecnica juntamente com  os  educadores  redne-se

para avaliagao das atividades, para a avaliagao de algum usuario, para troca de informag6es,

para elaberaeao de relat6rios semanais, para organizagao das atividades da pr6xima semana
ou  quinzena,  nesse  dia tamb6m  ha  a capacitaeao da equipe com  palestras,  videos,  textos,

etc.  Com as atividades propostas e com o resultado das avaliag6es e as modificae6es feitas

podendo colaborar com a evolugao pessoal de cada participante e assim  ajudar os  mesmos
em suas transformag6es pessoais e tambem na transformagao do meio em que vivem.

AVAIJNSNO

0 QUE SERA AVALIADO?

E avaliado dentro das ag6es propostas:  a  participagao do usualio; a  presenga;  a  evolugao  do  na  atividade;  o
interesse;  o  envolvimento;  o  vinoulo  entre  os  participantes  e  o  profissional;  o  relacionamento  social  com  os
demais partictpantes;  a participaeao do trabalho em grupo; o espirito de lideranca;  as habilidades descoberta;  o
aproveitamento das  atividades,  bern como  o  fazer coletivo  e  interacao  positiva  dos  envolvidos,  como  tamb6m
pelo desenvolvimento e aprimoramento de capacidades e habilidades.

COMO SERA AVALIADO?
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Por meio de listas de presenga,  relat6rio das atividades com observagao ocorridas nas atividades. As avaliag6es
sao  realizadas  de forma  continuada.  Durante  todo  o  desenvolvimento das  ag6es,  por  meio  de  monitoramento
feito  pelos  educadores  e  pela  equipe  teonica.  As  devidas  correg6es  sao  efetuadas  de  imediato.  Os  usuarios
tambem  fazem  auto  avaliagao  dando  nota  para  o  seu  desempenho  e  do  grupo,    0  educador  pode  acolher
sugest6es e fazer as modificag6es que estiverem de acordo e que se fizerem necessarias. Tamb6m como parte
da   avaliaeao   sera   realizada   pesquisa   anual   com   os   usuarios   e   seus   familiares   quanto   as   atividades
desenvolvidas.

QUAL A PERIODICIDADE?

Diaria - Lista de Presence
Diaria - Relat6rio de Atividades
Quinzena] -Reuniao com coordenaeao e equipe tecnica
Mensal -Avaliaeao dos usuarios com questionarios.
Anual - Pesquisa Qualitativas com usuarios, familiares e funcionarios

QUAIS INSTRUMENTAIS?

Lista de Presenca: Diaria para controle de presenga (As faltas sao verificadas e avaliadas pela assistente social
que entra em contato com a familia caso a falta nao tenha sido justificada).  Relat6rio de Atividades:  Relat6rio
Diario  das  atividades,   feito   pelo  profissional  responsavel   pela  oficina.   Reuni6es:   Reuniao  com  os   pais  e
responsaveis  trimestralmente.  Reuni6es  quinzenais  com  a  coordenagao  com  educadores  para  avaliacao  das
atividades  e  da  participaeao  dos  usuarios,  onde  ha  troca  de  informag6es  entre  os  educadores.   Pesauisa
Qualitativa:  Pesquisa qualitativa anual  com  os participantes e familfares.  Essa avaliagao serve  para o  pr6ximo

ara avalia do trabalho realizado dentro da comunidade.

39

Assistente Social / Cress 45.162

T6cnico Responsavel



E®
=-

HIH

lH

-

ASORAME

{SUBVENA

BebidasFrios

sarachas,cafis,

ferm€intado,lourte.

A

p6

caelaluminio,filmeDlastico,aelmanteia,pape!Pjgj±pjggLaeltoalha,uardanaosde

40

I-



EEH].
I--

HIH

ln

deunha,eld{5

ienebucalec(}roral.

utsmsmQ15iqu

41

11111111111111-

a



EEjEE®DiH"E
E__

111-Servi§os{leterceirosPessoaJuridicosRecursosHumanosUtilidadeP11b1ica

nsertoseletricos;,fiaao

TOTAL..

P

-

ndngjesae\#LbFt

--.



6J

P ng'11

g:g:
a

OQIrfaJ aJ
a   9=Bz Ia aJ

I.A

L^  >   =  Th

=II

r)91

I..I 11
Thru ru+ + =Iu rJ

C3 a a
CJ a S+ +a CJ
C3 CJ

.i i =gur ul
=F -

CJ a r)
C3 a

E:£!_a
'0

C3 C3 OJ
+ +
C> C3
C3 a
Ill.I I.I.I ina C3 =ul un ina C3 ZCJa C>CJ B>+
CJ C3a CJ

L^  >  in  in

inIll., LJ rl u'l -
cO cO

i=
B Ia)

+ + Ci I
Pu N I r)
LP W OJ QJ+a +C3 I®Ia
C3 C3

un  >  Z  Th Th®a0ID

>  r)  a  Z  ..I
rT'

i
3aI
®
Vl
ED

F:g
nun 111

aD- SC|
lIIIL I.I tro ro a
C3 aa CJ 0`a a '0
CJ C3 I

+ + aa CJ
C) CJ

un10ul ul10un

at+a)®ruuJ+ roru
Ou

8 +CJa



a'  a i;  .

0aD0

I i I I I I I   £  E S  .g   I

",",(((,,i",:,,,",1:,;.,,,,"\,`,,./`,,,\



ffi
-

rTT-i

i-

/
fin,bDIEfia.

/

osteriinoDt]nzEDtEAIEEDiretorAdn-iiEqmivEdaAssociagaoEethel

HIIII

-



ffirELfrBe±Lrii±i Associag5o Bethel - Projeto M5o Amiga
cNP] : 71.849.o79, ooo6r82

R-XV - PLANO DE APLICACAO

i=otai do vaior Gas Emendas Pariamentar por vereador

Vereador William Leite $ 80.000,00

Vereadora Alba  Lucena $ 10.000,00

Vereador Geraldo da  Padaria $ 10.000,00

Vereador lzaque Silva $ 5.000,00

TOTAL $ 105.000,00

Emenda Parlamentar por categoria

i-/,',  `,I ., ``<lvlaterial  de 5onsumo;'',,^,,.
$ 7.828,00

Recursos  Humanos $ 86.384,00

Genero Alimenticio $ 2.000,00Genero Alimenticio $ 2.000,00                   I

Servieo Terceiro Juridico $ 3.500'00

Utilidade  Pdblica  (agua,  luz, telefone) $ 5.288,00I

Emenda Parlamenfar do Vereador WILLIAN LEITE
AL

Material de Consumo $ 7.138,00

Recursos  Humanos $ 72.862,00

Emenda Parlamentar do Vereador GERALDO DA PADAR[A

I/  `  :;`TF``  Tt`` \\T,£T   ,, TTT3F>
`,.-\,     '     rr     `.           , i                                                                                                                                                                          wh       9,,,,      ,`(

ivi;ter a de
I ,(  i'.-' ,. , ,i/.,> ,`)^__-aConsumo ^ $ 396,00

Recursos  Humanos $ 9.604,00
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Associag5o Bethel - Projeto M5o Amiga
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Effi6Tnl-a Parlamentar da Vereadora ALBA LUCENA
•-:v,,    ,,,`'.-/   /       .i,,I,,;,,,;,),`,,:;i,;;.`

-tl`/`\  )''r:(   ^^`   /,   '\'`',\      ,TJ\'   ,I,-(;)'`,°\(    \`fx,      -,:  (I      `;{^¥g   \V`,{f'`{`'

i-  ` y`

•^)y

I"\,1  A,',,:     ,`\ly `    -               r.,`    '§-,: /`,.r+,  `G8neroXhimenticio
S 2.oo0,00

Servico Terceiro Juridico $ 3.500,00

Utilidade  Pdblica  (agua,  Iuz,  telefone) $ 4.500.00

$ 10.000,00

Emenda Pariamentar do -Vereador jzAQUE SILVA

Recursos Humanos $ 3.918,00

lvlaterial de Consumo $  294,0011

Utilidade  Pi]blica  (agua,  Iuz, telefone) $ 788'00

TOTAL $ 5.000,00

I,`,`j

(`,rj,,`/

Preside

ne+arlinnn     i     I Al\,ae_
IDiretor istra

tivo da Associagao Bethel Projeto M

Tecnico Responsavel

nte  Prudente,15  de  Janeiro  2020.

ao Amiga
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