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Plano de Ação 2018 
I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL EXECUTORA 
 

Nome/Razão Social  

Sociedade Espírita Obreiros do Bem 

C.N.P.J.  

51.799.575/0001-57 

Endereço  

Rua Gui Saad Salomão, 880 

(DDD) Telefone/Fax  

16 – 3919-0723 

Cidade 

Ribeirão Preto 

UF 

SP 

CEP  

14031-430 

E-mail Institucional 

obreirosrp@gmail.com 

Registro na Receita Federal da Atividade Principal: 

94.30800 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

Nome do responsável  

Maria Apparecida Ferreira Adorno da Costa 

C.P.F.  

362.829.798-20 

Data e término do mandato: 

15/02/2019 

R.G. /Órgão expedidor. 

50.085.559/ SSP/SP 

Cargo na entidade 

Presidente     

E-mail do responsável 

cidinhaadorno@terra.com.br 

Endereço Residencial completo 

Av. Portugal, 1103, casa 02 

CEP  

14020-380 

(DDD) Tel/Cel do Responsável 

16 -3623-4229 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 
 
 
 
 

Nome  

Rosana Pavinski Barbosa 

CPF  

215.439.278-40 

Endereço  

Rua José Benedito Cezar, 70, ap. 311 

(DDD) Telefone/Fax  

16 – 99131 9980 

Cidade 

Ribeirão Preto 

UF 

SP 

CEP  

14026-360 

E-mail Institucional 

obreirosrp@gmail.com 

Formação Profissional: Serviço Social 

Nº de Registro  

CRESS 44.552 

Função na Entidade:  

Assistente Social 
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2. Credenciamento da Entidade 
 

INSCRIÇÃO/CADASTRO NÚMERO PERÍODO 
VALIDADE 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

      

CERTIFICADO DE ENTIDADE 
BENEFICENTE DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS 

Protocolo: 
71000.03176
2/2011-67 

 
28/05/2018 

X   

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

028    X 

CONSELHO MUNICIPAL DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

030    X 

 CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO 

     
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

063     

 
 

DOCUMENTOS 
PUBLICOS 

Nº DATA DE VALIDADE 

LICENÇA DA 
VIGILANCIA SANITÁRIA 
(Sec. Saúde) 

Obs.: obrigatório somente 
para Instituição de Longa 
Permanência – ILPI e 
Acolhimento Institucional  

 

ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO (Sec. 
Fazenda). 

 
43.199 

 
Não há 

 

 
 
3. Finalidade Estatutária da Entidade Social: 
“Constitui finalidade preponderante da ASSOCIAÇÃO a Assistência Social, atuar, de forma 

gratuita, desinteressada e de utilidade pública, integrada ao Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, junto a rede socioassistencial, suas Instituições, gestores e operadores e a parcela da 

população em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal, social ou econômico; e, 

complementarmente, atuar, também, em todas e/ou qualquer uma das políticas públicas sociais 

setoriais e transversais, no desenvolvimento social e comunitário e na promoção do protagonismo 

ao pleno exercício da cidadania.” 

 
 
 
 

4. Análise Diagnóstica do Território; 
Ribeirão Preto é a sede de uma das mais ricas regiões do estado de São Paulo, 

apresentando elevado padrão de vida (renda, consumo, longevidade). Além disso, possui bons 

indicadores sociais (saúde, educação e saneamento), uma localização privilegiada, próxima a 

importantes centros consumidores, e acesso facilitado devido à boa qualidade da infraestrutura de 

transporte e comunicação. (CODERP, 2012). 
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Segundo dados do IBGE (2015) o município de Ribeirão Preto tem população estimada em 

666 mil habitantes, e o seu índice de pobreza é de 11,75 %. O município é dos maiores polos de 

agroindústria do país, trazendo muita expectativa de emprego aos migrantes das regiões mais 

carentes do país. Dentro desta perspectiva famílias carentes migraram para o município em busca 

de condições melhores de vida, ocasionando o crescimento da população nos bairros periféricos. 

A população do Complexo Parque Ribeirão Preto, segundo dados do SEADE (2010) 

caracteriza-se com um índice de grande vulnerabilidade social e/ou familiar entre os indivíduos 

que a habitam, a maioria dos chefes de família recebem entre zero (sem remuneração) e 3 

salários mínimos mensais. A população infanto-juvenil moradora destes bairros, em geral, sofre 

sérios problemas em consequência de tais circunstâncias. O desemprego ou subemprego dos 

pais, a fome e a falta de recursos de saúde, drogadição, os conflitos familiares, a violência 

premente nas relações sociais, um projeto escolar desinteressante que facilita a evasão escolar 

ou o analfabetismo funcional, são alguns dos fatores perceptíveis que contribuem para a falta de 

perspectivas e de projeto de vida desta parcela significativa da sociedade. Nesse contexto, muitos 

jovens acabam sucumbindo ao uso e tráfico de drogas ou a atos de violência ou infração. Outros 

se acomodam, reproduzindo uma vida sem ideais e sem perspectivas, o que é muito comum no 

local.  

Segundo dados do Conselho Tutelar III, que atende a região sudoeste do município, onde 

está localizada a entidade, há problemas sérios e em grande escala de negligência, evasão 

escolar e maus tratos a crianças e aos adolescentes. 

 

5. Mapeamento da rede de serviços utilizada para a efetivação das ações com       os 
usuários:  

Assistência Social Municipal 
 

• Centro de Referência da Assistência Social – CRAS V 
Rua Oswaldo Aranha, 488, Parque Ribeirão Preto 
 

• CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
Rua Augusto Severo, 819, Vila Tibério 

 

• Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente lll 
Av. Primeiro de Maio, 140 - Vila Virginia 
 

Entidades 
 

• Associação São Francisco de Assis  Gewo Haus 
Rua Cônego Fernandes Pinheiro, 486, Vila Virgínia 

 

• Centro Social Marista – CESOMAR 
Rua Júlio Ribeiro, 3451, Jd. Piratininga 

 

• Fraternidade Solidária São Francisco de Assis 
Rua Floriano Leite Ribeiro, 345, Pq. Ribeirão Preto 

 

• Núcleo Dom Bosco 
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Rua Imigrantes Japoneses, 1065, Jd. Marchesi 
 

Saúde 
 

• UBS "Waldemar Barnsley Pessoa" Parque Ribeirão Preto 
Rua Guy Saad Salomão, 225, Pq. Ribeirão Preto 
 

• UBDS " Dr Marco Antônio Sahão" – Vila Virgínia 
Rua Franco da Rocha, 1270 
 

• UBS "Dr. Luiz Philipe Tinoco Cabral" - Adão do Carmo Leonel 
Rua Antônio Vicco, 201 
 

• UBS "Dr. José Carlos Say" - Jardim Maria das Graças 

Rua Cruz e Souza, 3170 
 

Educação 
 

• EE PROFª GLETE DE ALCÂNTARA  
R Professor Wlademir Pinto Ferraz 156 - Parque Ribeirão Preto 

 

• EMEI PROFº JOSÉ PEDRO MOREIRA  
R Major Ricardo Guimarães 620 - Parque Ribeirão Preto 
 

• EMEF SALVADOR MARTURANO 
R Lúcio de Mendonça 2040 - Parque Ribeirão Preto 

 

• EMEF DR. FAUSTINO JARRUCHE 
Rua Carlos Edson Machado, 100 – Jardim Marchesi 
 

• ESCOLA NEUZA MICHELLUTI MARZOLA 
R Conde Irajá 1931 - Vila Virgínia 

  

• EE PROFª EUGÊNIA VILHENA DE MORAES  
R Abílio Sampaio 900 - Vila Virgínia 
 

• EE PROF JOSÉ LIMA PEDREIRA DE FREITAS  
R Visconde Inhomirim 830 - Vila Virgínia 

 

• CEI PROFª MARIA REGINA CAVALCANTI  
Rua B 16, 475 - Jd. Progresso 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.guiamais.com.br/local/ee+prof+glete+de+alcantara-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-14784794-1
http://www.guiamais.com.br/local/ee+prof+glete+de+alcantara-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-14784794-1
http://www.guiamais.com.br/local/emei+prof+jose+pedro+moreira-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-14779674-1
http://www.guiamais.com.br/local/emei+prof+jose+pedro+moreira-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-14779674-1
http://www.guiamais.com.br/local/emef+salvador+marturano-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-14781086-1
http://www.guiamais.com.br/local/emef+salvador+marturano-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-14781086-1
http://www.guiamais.com.br/local/escola+neuza+michelluti+marzola-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-13543227-2
http://www.guiamais.com.br/local/escola+neuza+michelluti+marzola-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-13543227-2
http://www.guiamais.com.br/local/ee+prof+eugenia+vilhena+de+moraes-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-13546309-2
http://www.guiamais.com.br/local/ee+prof+eugenia+vilhena+de+moraes-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-13546309-2
http://www.guiamais.com.br/local/ee+prof+jose+lima+pedreira+de+freitas-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-13546512-2
http://www.guiamais.com.br/local/ee+prof+jose+lima+pedreira+de+freitas-escolas+publicas-ribeirao+preto-sp-13546512-2


                                                                                                                                                                          

 
 5 

6. Abrangência Territorial:  
 

(    ) Todas as regiões de Ribeirão Preto 

 

(   ) Região CRAS I                                       
                             
 

 (   )   Região CRAS II 
 
 

Região CRAS III 
  

 (   )   Região CRAS IV 
 

 ( X )  Região CRAS V 
 

 (   ) Outros municípios – 
especificar: 

 
 
7.  Público Alvo da instituição: 

Famílias de baixa renda, sujeitas à vulnerabilidade social moradoras nos bairros Parque 
Ribeirão Preto, Jardim Progresso, Conjunto Habitacional Jardim Branca Sales e Jardim Marchesi, 
que é a área de atuação da Associação. 

 
8. Área de atuação Preponderante: Assistência Social 

 
8.1 Área de atuação Secundária: 
 

(   ) Assistência Social 
(   ) Saúde 
(   ) Cultura 
(   ) Esporte 
(   ) Educação 
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II- DO PLANO: 
 
 
 
 
 

1. Identificação do serviço, programa, projeto ou benefício Socioassistencial.  
 

1.1 Nome Fantasia do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício: 
Convivência e Cidadania 

 
1.2 Identificar onde são desenvolvidas as atividades com nome(s) do(s) 

equipamento(s) endereços, telefones e o Técnico responsável; 
A entidade está localizada à Rua Gui Saad Salomão, 880 no Bairro Parque Ribeirão 
Preto, CEP: 14031-430, telefone: 3919-0723. O técnico responsável é a assistente 
social, Rosana Pavinski Barbosa. 

 
1.3 Tipo de Serviço, Benefício, Programa ou Projeto Socioassistencial.  
 
( x ) I – Atendimento:  

 
A - Serviços Tipificados de Proteção Social Básica: 
( x ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
(  ) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  
(  ) Promoção e Integração ao Mundo do Trabalho 

 
 

2. Justificativa: 
Ribeirão Preto é a sede de uma das mais ricas regiões do estado de São Paulo, 

apresentando elevado padrão de vida (renda, consumo, longevidade). Além disso, possui bons 

indicadores sociais (saúde, educação e saneamento), uma localização privilegiada, próxima a 

importantes centros consumidores, e acesso facilitado devido à boa qualidade da infraestrutura de 

transporte e comunicação. (CODERP, 2012). 

Segundo dados do IBGE (2015) o município de Ribeirão Preto tem população estimada em 

666 mil habitantes, e o seu índice de pobreza é de 11,75 %. O município é dos maiores polos de 

agroindústria do país, trazendo muita expectativa de emprego aos migrantes das regiões mais 

carentes do país. Dentro desta perspectiva famílias carentes migraram para o município em busca 

de condições melhores de vida, ocasionando o crescimento da população nos bairros periféricos. 

A população do Complexo Parque Ribeirão Preto, segundo dados do SEADE (2010) 

caracteriza-se com um índice de grande vulnerabilidade social e/ou familiar entre os indivíduos 

que a habitam, a maioria dos chefes de família recebem entre zero (sem remuneração) e 3 

salários mínimos mensais. A população infanto-juvenil moradora destes bairros, em geral, sofre 

sérios problemas em consequência de tais circunstâncias. O desemprego ou subemprego dos 

pais, a fome e a falta de recursos de saúde, drogadição, os conflitos familiares, a violência 

premente nas relações sociais, um projeto escolar desinteressante que facilita a evasão escolar 

ou o analfabetismo funcional, são alguns dos fatores perceptíveis que contribuem para a falta de 

ÁREA DE ATUAÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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perspectivas e de projeto de vida desta parcela significativa da sociedade. Nesse contexto, muitos 

jovens acabam sucumbindo ao uso e tráfico de drogas ou a atos de violência ou infração. Outros 

se acomodam, reproduzindo uma vida sem ideais e sem perspectivas, o que é muito comum no 

local.  

Segundo dados do Conselho Tutelar III, que atende a região sudoeste do município, onde 

está localizada a entidade, há problemas sérios e em grande escala de negligência, evasão 

escolar e maus tratos a crianças e aos adolescentes.           

   Frente a essa realidade a Associação visa ações de intervenção social planejada que cria 

situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas 

historias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a 

ampliar e desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer os vínculos familiares 

e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, com vista ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social. 

Deste modo é de suma importância o espaço oferecido pela Associação Obreiros do Bem, 

como forma de proteção social e como oportunidade para o desenvolvimento da convivência e 

fortalecimento de vínculos dos usuários com seus familiares e com a comunidade, proporcionando 

noções de pertencimento e contribuindo para a construção do protagonismo social destes 

usuários, assim como agindo na defesa e garantia dos direitos destes cidadãos, conforme 

descreve a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 1990. 

 
  

2.1 Qualificação do público alvo:  
Crianças, e adolescentes de ambos os sexos, com ou sem deficiência, na faixa etária de 6 a 

15 anos de idade, sujeitos à vulnerabilidade social, bem como suas famílias, residentes nos 

Bairros Parque Ribeirão Preto, Jardim Progresso, Conjunto Habitacional Jardim Branca Sales e 

Jardim Marchesi, que é a área de atuação da Associação. 

 
 

2.2 Critérios adotados para inserção do usuário no Serviço, Programa, Projeto ou 
Benefício.  

50% das vagas são destinadas prioritariamente para encaminhamento feitos por CRAS, 

CREAS, requisitadas por Conselhos Tutelares e encaminhamentos dos equipamentos da rede 

socioassistencial público ou privado. 

De acordo com a Proposta de Reordenamento do Serviço, tratada na Resolução 01/2013 do 

CNAS, esta unidade destinará vagas prioritariamente à crianças e adolescentes consideradas 

público prioritário.  

Art. 3º Considera-se em situação prioritária para inclusão no SCFV, as crianças, 

adolescentes e pessoas idosas: I - em situação de isolamento; II - trabalho infantil; III - vivência de 

violência e, ou negligência; IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

V - em situação de acolhimento; VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

VII - egressos de medidas socioeducativas;  VIII - situação de abuso e/ ou exploração sexual; IX - 

com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; X - crianças e 
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adolescentes em situação de rua; XI - vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com 

deficiência;  

 
 

2.3 Capacidade de atendimento: 50 

2.4 Objetivos 

 Objetivo Geral:  
Acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social dentro da proposta da 
resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que visa garantir aquisições progressivas aos seus 
usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.  
 
 Objetivos Específicos:  

• Desenvolver autonomia para ações diárias de alimentação e cuidados pessoais; 

• Desenvolver habilidades sociais para convivência em grupo; 

• Desenvolver habilidades sociais para resolução de conflitos; 

• Estimular participação pró ativa na utilização e organização e do espaço; 

• Desenvolver atividades que promovam a consciência do ser para a transformação da sua 
própria realidade; 

• Desenvolver habilidades de concentração, coordenação motora, autonomia no processo 
artesanal e estímulo a uma atividade geradora de renda; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural; 
 

 

2.5 Metas e/ou Resultados Esperados:  
• Acolher de forma contínua e diária 50 crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 15 

anos, de ambos os sexos, com ou sem deficiência, oferecendo quatro refeições diárias; 

• Garantir 75% de presença diária; 

• 90% dos usuários com autonomia para ações diárias de alimentação e cuidados pessoais; 

• 90% dos usuários com habilidades sociais para convivência em grupo; 

• 80% dos usuários com habilidades sociais para resolução de conflitos; 

• 80% dos usuários com participação pró ativa na utilização e organização e do espaço; 

• 60% dos usuários conscientes para a transformação da sua própria realidade; 

• 50% dos usuários com habilidades de concentração, coordenação motora, autonomia no 
processo artesanal e estímulo a uma atividade geradora de renda; 

• 60% dos usuários com ampliação do universo informacional, artístico e cultural; 
 

 
2.6 Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão 
utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, monitoramento e 
avaliação. 
Constam no item 2.12 
 
2.7 Metodologia; 
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Os usuários participam das atividades no período de contraturno escolar e recebem duas 

refeições por período. O matutino inicia-se às 07h30min com o café da manhã e finaliza com o 

almoço, considerando como término das atividades às 11h30min. O período vespertino inicia-se 

às 13h00min com o almoço e finaliza com um lanche da tarde, considerando como término às 

17h00min.  

 
  

Atividades Procedimento Metodológico Responsável Periodicidade 

Serviço Social Proporcionar atendimento social, 
acolhimento, encaminhamento a rede de 
garantia de direitos, acompanhamento de 
casos, intervenção social ao usuário e/ou 
família, articulação com outras instituições, 
planejamento das atividades, mediação, 
articulação com a psicologia e elaboração 
de projetos sociais a fim de desenvolver 
junto ao usuário uma participação cidadã e 
ativa na comunidade. 

Assistente 
Social 

Diária 

Serviço de 
Psicologia 

Promover consciência e comportamento 
auto protetivo, desenvolvimento de 
habilidades sociais na instituição através do 
contato direto com usuários e família. 
Realiza atendimento com facilitadores e 
demais membros da instituição. 
 

Psicólogo Diária 

Serviço de 
Pedagogia 

Promove ações na instituição através do 
contato direto com todos os profissionais e 
com os usuários. Como membro da equipe 
técnica realiza estratégias para um 
satisfatório funcionamento organizacional. 
Realizar orientação junto aos facilitadores 
na elaboração, desenvolvimento e 
avaliação nas oficinas. Realizar 
atendimentos aos pais e/ou responsáveis 
em reuniões coletivas ou individuais. 

Coordenador 
Pedagógico 

Diária 

Oficina de Artes Desenvolver potencialidades e 
capacidades, expressão de sentimentos e 
construção da organização interna do ser, 
através do exercício da pintura, desenhos e 
outros, visando o desenvolvimento das 
potencialidades como também o 
conhecimento de artistas e suas obras, 
transcendendo para a inclusão cultural. 

Monitor de 
Oficina. 

Semanal 

Oficina de Música Desenvolvimento de habilidades musicais, 
inclusão à cultura, sensibilidade musical e 
acesso a um repertório musical mais 
ampliado e diversificado, oportuniza a 
experiência do contato com instrumentos 
musicais, conhecimento de suas histórias e 

Monitor de 
Oficina. 

Semanal 
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origens, proporcionando desenvolvimento 
de habilidades, convivência e autoestima. 

Oficina de 
Comunicação  

Proporcionar a prática da leitura crítica e a 
construção da escrita dissertativa. Processo 
de reflexão mediante roda de conversa roda 
de leitura, produção de poesia, textos e 
desenhos, prática de leitura, expressão oral 
e gestual, a fim de desenvolver das próprias 
potencialidades e capacidades pessoais, 
como também da vivência de superação 
das dificuldades. 

Monitor de 
Oficina. 

Semanal 

Oficina de Esportes Socializar crianças e adolescentes fazendo 
uso de métodos lúdicos e recreativos, 
desenvolver de habilidades de convivência, 
exaltando comportamentos positivos e a 
autoestima que promovam socialização e 
inclusão. 

Monitor de 
Oficina. 

Semanal 

Oficina de Culinária Contribuir para a compreensão do 
pertencimento do espaço, como valorizá-lo, 
preservá-lo e protegê-lo, através 
desenvolvendo noções de valores 
nutricionais, cuidados com o manuseio dos 
alimentos como também com os utensílios 
da cozinha, uso de cálculos matemáticos e 
raciocínio lógico na execução da 
preparação dos alimentos. Noções de 
higiene pessoal e do ambiente. 

Monitor de 
Oficina. 

Semanal 

Oficina de 
Expressão Corporal 

Exercitar a escuta pessoal, os comandos, o 
autocontrole corporal, descobrindo as 
partes, as articulações, num mergulho de 
dentro para fora numa busca sobre cada 
indivíduo visando o conhecimento e 
domínio do seu corpo. 

Monitor de 
Oficina. 

Semanal 

Gincana de Férias Através de atividades lúdicas, recreativas e 
artísticas estimular o trabalho em equipe e 
construção de novos saberes. 

Monitores de 
Oficina. 

Mensal 
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 2.7.1) Cronograma de Atividades Mensais:  

ATIVIDADES 
PERÍODO/MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Inscrição de novos usuários x x x x x x x x x x x  

Ingresso de usuários x x x x x X x x x x x x 
Oficinas  x x x x x  x x x x x 

Gincana de férias x      x      
Relatório de avaliação pelos 

profissionais 
     x      x 

Avaliação pelos pais/responsáveis            x 
Avaliação pelos usuários  x x x x x x x x x x  

Atendimento individual/familiar x x x x x x x x x x x x 
Encontro com os pais/responsáveis  x  x  x  x  x  x 
 
 

2.8 Documentos e instrumentos de registros para acompanhamento e desenvolvimento do 

projeto/ação junto aos usuários.   

(x) Ficha de cadastro dos usuários ; 

(x) Ficha de acompanhamento/evolução; 

(x) Relatórios. 

(x) Lista de presença/controle de frequência ; 

( ) Instrumento para controle de entrega dos benefícios eventuais ; 

(X) Plano individual de atendimento personalizado ao usuário; 

( ) Plano de acompanhamento familiar 

(x) Copia de documentação pessoal dos usuários; 

(x) Ficha de avaliação do serviço; 

(x) Ficha de encaminhamento para a rede de serviços ; 

( ) Sistema de informação (informatizado) 

 
2.9 Alimentação;  
Turmas da manhã recebem: Café da manhã às 07h30 e almoço às 11h. 

Turmas da tarde recebem: Almoço às 13h e lanche da tarde às 16h30.  

 

São opções para café da manhã e lanche da tarde:  

- Pão francês ou caseiro com manteiga acompanhado de leite com achocolatado ou suco; 

- Bolo acompanhado de leite com achocolatado ou suco; 

- Rosca acompanhada de leite com achocolatado ou suco; 

- Cereais com leite; 

 

São opções para almoço:  

- Arroz, feijão, verduras e uma carne; 
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- Massas (macarrão, nhoque, lasanha); 

 
 
2.10 INFRAESTRUTURAS DISPONÍVEIS PARA A AÇAO/PROJETO  

Prédio próprio sendo 1.540m² de área construída, em bom estado de conservação, tendo as 
seguintes estruturas para realização do programa:  

QTD. ESPAÇO 

1 
 
Escritório  

1 Sala de reunião/atendimento 

1 Biblioteca 

1 Sala de Digitação de Nota Fiscal 

1 Sala de Culinária 

1 Sala Equipe Técnica 

1 Refeitório 

1 Sala de apoio 

1 Sala de informática 

1 Padaria 

3 Salas oficinas diversas 

1 Parque 

1 Quadra de areia 

1 Quadra Coberta 

1 Salão  

1 Sala de artesanato (tear) 

1 Sala de costura 
 

 
 

2.11 Parcerias para a ação/projeto.   
- Governo do Estado de São Paulo (Nota Fiscal Paulista) 

- Instituto 3M 
- Tok & Stok 
- 6p 
- Shopping Iguatemi 
- Mesa Brasil (Sesc) 
- Banco de Alimentos 

 

 2.12 Monitoramento e avaliação do projeto:  
Monitoramento e avaliação do projeto:  
 
São considerados instrumentais: 
 

• Observação sistemática diária; 
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• Controle de frequência; 

• Reuniões de equipe técnica efetuadas semanalmente; 

• Reuniões com facilitadores efetuadas bimestralmente; 

• Conselho de usuários (encontros com 06 crianças e/ou adolescentes representantes 
de cada turma para avaliação mensal, estes representantes serão revezados 
periodicamente); 

• Reuniões bimestrais com os pais/responsáveis dos usuários; 

• Questionário avaliativo realizado pelos profissionais, entregue a cada semestre; 

• Questionário avaliativo realizado pelos pais anualmente; 
 

Serão considerados indicadores: 
 

• Frequência dos usuários nas atividades de segunda a sexta-feira; 

• Nível de participação e interesse no desenvolvimento das oficinas; 

• Nível de autonomia para ações diárias de alimentação e cuidados pessoais; 

• Nível de habilidades sociais adquiridas; 

• Nível de participação pró ativa; 

• Nível de interesse para participação nos eventos culturais internos e externos; 

• Fluxo de empréstimos de livros; 

 
2.13 Recursos Humanos Envolvidos no Serviço Identificado  

 
 
 

 
Qtd 

 
CARGO 

 
FORMAÇÃO 

 
CARGA 

HORARIA/
SEMANAL  

 
REGIME DE 

CONTRATAÇÃO 

 
 

SALÁRIOS 

01 Assistente Social Superior 30h CLT  R$ 2.300,00  

01 Orientador Social Superior 40h CLT R$ 1.785,00 

06 Facilitador de Oficina Médio/Superior 12h CLT R$ 892,50  

01 Cozinheira Ensino fundamental 40h CLT R$ 1.342,14  

01 Serviços gerais Ensino fundamental 40h CLT R$ 1.118,44 

 
Total regime CLT: R$ 11.900,58 
 
2.14 Indicar fonte de Receitas da Instituição. Apresentar os valores das Fontes de 

Receita Próprias e através de convênio (Federal, Estadual. Municipal) e outras 
(anual) 

Obs. poderão ser inclusas quantas colunas se fizer necessário, mas não poderá ser retirada nenhuma 

destas colunas abaixo.         
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Fonte de Recursos 
Recursos 
Próprio 

Secretaria 
Municipal/Estad

ual de 
Assistência 

Social.   

Secretaria 
Municipal da 

Educação 

Secretaria 
Municipal da 

Saúde 
FMDCA 

Secretaria 
Municipal da 

Cultura 

Outros: 
 

Total 

Salários: R$ 238.150,00 R$ 63.000,00   R$ 109.000,00   R$ 410.150,00 

Encargos 
Sociais 

R$ 21.800,00    R$ 10.000,00   R$ 31.800,00 

Material de 
Consumo / 

Limpeza/higiene 
R$ 4.000,00    R$ 10.000,00        R$ 14.000,00 

Material didático/ 
Pedagógico 

R$ 2.000,00    R$ 2.000,00   R$ 4.000,00 

Alimentação R$ 22.000,00       R$ 22.000,00 

Manutenção R$ 11.000,00    R$ 7.000,00   R$ 18.000,00 

Serviços de 
Terceiros 

R$ 2.000,00       R$ 2.000,00 

Material 
Permanente 

        

TOTAL R$ 302.950,00 R$ 63.000,00   R$ 167.000,00   R$ 501.950,00 

 
RIBEIRÃO PRETO, 20 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
ASSINATURAS 

 

        
 

MARIA AP. FERREIRA ADORNO DA COSTA  ROSANA PAVINSKI BARBOSA 
PRESIDENTE       ASSISTENTE SOCIAL        
                                                                                                                 
 

  
III-  PREVISÃO DO INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO PLANO EM CURSO 
01/01/2018 a 31/12/2018 

 
 


