
Anexo V 
PROPOSTA TÉCNICA BIENAL DE PROGRAMA DE AÇÃO 

 Formulário “P” 
1 – Dados da Entidade 

Nome: 

Sociedade Espírita Obreiros do Bem 

Registro da Entidade 

R-            /2019-2020 

CNPJ: 

51.799.575/0001-57 

Inscrição Municipal (se houver): Data de Fundação: 

06/03/1980 

Endereço: 

Rua Gui Saad Salomão, 880 

Bairro: 

Pq. Ribeirão Preto 

Cidade: 

Ribeirão Preto 

UF: 

SP 

CEP: 

14031-430 

Situação do Imóvel:  

☒ Próprio                                        ☐ Alugado                                       ☐ Cedido/Comodato 

DDD/Telefones 

16 3919 0723 

E-mail e site: 

obreirosrp@gmail.com | www.obreirosdobemrp.org.br 

2 – Programa de Ação 

Nome do Programa de Ação: 

Convivência e Cidadania 

 

Responsável pelo Programa de Ação/Formação/Inscrição Profissional: 

Rosana Pavinski Barbosa 

Cargo: 

Assistente Social 

Endereço do(s) local(is) de execução das atividades: 

O mesmo 

 

3 - Área de Atuação, Regime e Execução da Ação 

Área (s) de Atuação da Entidade:  

x Assistência Social   Esporte e Lazer  

   Cultura   Saúde  

 Educação   Outros: _______  
 

Programas e Regimes da Entidade: 

x PROTEÇÃO                                                                 SOCIOEDUCATIVO 

 Orientação e Apoio Sociofamiliar  Prestação de Serviços à Comunidade 

x Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  Liberdade Assistida 

 Colocação Familiar  Semiliberdade 

 Acolhimento Institucional ou Familiar  Internação 
 

Ação Executada: 

x ATENDIMENTO DIRETO  ATENDIMENTO INDIRETO 

   Assessoramento 

   Defesa e Garantia de Direitos 
 

4 – Oferta e Acesso de Vagas do Programa 

mailto:obreirosrp@gmail.com


Formas de oferta 

das ações aos 

usuários do 

programa 

x Atendimento 100% gratuito a todos os usuários 

 Atendimento com custo simbólico (especificar)  

 Outro. Qual?  

Formas de acesso 

 Busca ativa  

x Busca Espontânea  

x Encaminhamento da Rede de Atendimento Socioassistencial e Setorial 

x Requisição Judicial 

 Outra. Qual?  

5 – Cadastro e Controle de Usuários 

x Mantém prontuário de cada usuário 

x Mantém ficha de acompanhamento 

x Controle de Frequência 

x Diário de Bordo 

x Relatórios Técnicos Informativos e Conclusivos 

 Outros. Qual(is)? 
 

 

6 – Apresentação do Programa de Ação 

O Programa de Ação visa acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social dentro 

da proposta da resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, Tipificação de Serviços Sócio 

assistenciais, contemplando a Política Nacional da Assistência Social. Esta ação consiste em atender 

crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e seus respectivos grupos familiares e no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que residam no território de abrangência correspondente 

à localidade da Sociedade Espírita Obreiros do Bem.  
 

7 – Justificativa do Programa de Ação 

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. 

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 histórias 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. 

 

8 – Detalhamento do Programa 

Esta ação fundamenta-se na doutrina proteção integral à criança e ao adolescente, preconizada 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, de 1990.  

Na década de 1980, surge um ambiente que almejava a democratização, onde os movimentos 

sociais assumiam o papel de protagonistas na produção de alternativas ao modelo imposto. Como 

consequência, a teoria da proteção integral ousou estender seu campo de atuação para a articulação de 

estratégias de transformação representadas pela construção do sistema de garantias de direitos da 

criança e do adolescente e toda uma inovadora rede institucional, que lhe dá sustentação e legitimidade 

política fundada em um modo de organização em redes descentralizadas. 

Dentro desta perspectiva e das legislações que se sucederam, o Programa de Ação visa acolher 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social dentro da proposta da resolução nº 109, 

de 11 de novembro de 2009, contemplando a Política Nacional da Assistência Social desenvolvendo 

atividades de convívio, facilitando o acesso a atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer  que 

visem ao protagonismo, respeito as diferenças, e reconhecimento da pluralidade e diversidade 

humanas. 

Integrando a rede de Proteção Social Básica do Município o serviço referencia-se ao CRAS V. 

Recebe e efetua encaminhamentos ao CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e há ainda articulação com a 

rede assistencial e setorial. 

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. 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. 

São atendidos 150 usuários de segunda à sexta-feira, divididos em dois períodos (matutino e 

vespertino), sendo 75 usuários no período da manhã, e 75 usuários no período da tarde. 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. 

O serviço conta com equipe técnica composta por Assistente Social, Psicólogo e Pedagogo, e 

com orientadores sociais e facilitadores de oficina.  

Aos trabalhadores são realizadas capacitações para o conhecimento e aplicação da proteção e 

garantia aos direitos da criança e do adolescente, no mínimo a cada 3 meses, realizadas pela própria 

equipe técnica e/ou com profissionais convidados/contratados para tal. 

Aos grupos familiares são oferecidas capacitações/palestras de temas elencados pela própria 

família ou pela equipe técnica, no mínimo a cada 6 meses realizadas pela própria equipe técnica e/ou 

com profissionais convidados/contratados para tal.  

9 – Objetivos do Programa de Ação 

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.  

 

10 – Área de Abrangência do Programa de Ação 

Zona oeste, Complexo Parque Ribeirão Preto, composto pelos bairros Jardim Progresso, Conjunto 

Habitacional Jardim Branca Sales e Jardim Marchesi, Jd. Piratininga, Adão do Carmo e Parque 

Ribeirão Preto. 

11 – Público Alvo do Programa de Ação 

11.1 – Caracterização do Público Alvo do Programa de Ação 

Crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos de idade de ambos os sexos com suas 

respectivas orientações sexuais particulares, com ou sem deficiência, sujeitos à vulnerabilidade social, 

bem como seus grupos familiares, residentes no Complexo Parque Ribeirão Preto a área de atuação 

da Associação. 

 

11.2 – Capacidade de Atendimento do Programa de Ação 

 

Capacidade de Atendimento: 150. 

 

Número Total de Atendidos: 150. 

 

11.3 – Critérios de Seleção para Inclusão de Usuários no Programa 

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 adolescentes em situação de 

rua; XI - vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência;  

 

11.4 – Formas de Participação dos Usuários 

Conselho de usuários 

6 crianças/adolescentes, serão escolhidos/votados pelo coletivo para serem representantes de cada 

turma. O “mandato” terá a duração de 06 meses. Todos os meses será realizada a plenária, afim de 

que equipe e usuários abordem e deliberem sobre o Serviço. 

Reuniões com os pais 

Bimestralmente ocorrerá as reuniões com os responsáveis em que serão levadas questões sobre o 

Serviço para que os pais opinem e participem dos processos decisórios.  

12 – Atendimento 

12.1 – Período de Atendimento 

 



☒    Integral (Manhã, Tarde e/ou Noite) 

 

☐    Meio Período (Manhã ou Tarde ou Noite) 

 

☐    Eventual (Turnos e periodicidades alternados) 

 

12.2 – Periodicidade 

 

Quantas vezes por semana: 5 

 

Dias da semana: De segunda à sexta-feira 

 

Horário: Das 7h30 às 11h30 e das 13h ás 17h 



13 – Monitoramento e Avaliação 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 
INDICADORES 

INSTRUMENTO DE 

REGISTRO/FORMA DE 

COLETA DE DADOS 

PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO 

(Forma e periodicidade) 
Desenvolver autonomia para 

ações diárias de alimentação e 

cuidados pessoais; 

100% dos usuários com autonomia 

para ações diárias de alimentação e 

cuidados pessoais. 

Aquisição de hábitos 

diários; 

 

Aquisição de 

conhecimento acerca do 

tema; 

Observação sistemática diária; 

 

Reuniões de equipe técnica efetuadas 

semanalmente; 

 

Reuniões com orientadores e 

monitores efetuadas mensalmente; 

 

Diária; 

 

Semanal; 

 

 

Mensal; 

Desenvolver habilidades 

sociais para convivência em 

grupo e resolução de conflitos; 

100% dos usuários com habilidades 

sociais para convivência em grupo e 

resolução de conflitos; 

Diminuição das 

ocorrências de conflitos e 

maior tolerância às 

diferenças; 

 

Observação sistemática diária; 

 

Reuniões de equipe técnica efetuadas 

semanalmente; 

 

Reuniões com orientadores e 

monitores efetuadas mensalmente; 

 

Questionário avaliativo realizado 

pelos profissionais, entregue a cada 

quadrimestre; 

 

Questionário avaliativo realizado 

pelos pais anualmente; 

 

 

Diária; 

 

Semanal; 

 

 

Mensal; 

 

 

Quadrimestral 

 

 

 

Anual; 

Possibilitar a ampliação do 

universo informacional, 

artístico e cultural; 

100% dos usuários com ampliação 

de repertório pessoal. 
Aumento do fluxo de 

empréstimos de livros; 

 

Aquisição de habilidades 

em tecnologias; 

 

Observação sistemática diária; 

 

Reuniões de equipe técnica efetuadas 

semanalmente; 

 

Reuniões com orientadores e 

monitores efetuadas mensalmente; 

Diária; 

 

Semanal; 

 

 

Mensal; 

 



Produção de expressões 

artísticas; 

 

Apresentações ao público 

realizadas pelos usuários; 

 

Contemplação de trabalhos 

artísticos; 

Registro de empréstimo de livros; 

 

Apresentações realizadas; 

 

Participação em atividades culturais 

externas; 

Mensal; 

 

Anual; 

 

Anual; 

 

Oferecer espaços de decisão e 

participação dos usuários e 

familiares; 

Realização de 01 plenária mensal 

com os usuários e reuniões 

bimestrais com a família 

Participação ativa no 

desenvolvimento do 

SCFV; 

 

Conselho de usuários; 

 

Reuniões bimestrais; 

Mensal; 

 

Bimestral; 

Desenvolver habilidades de 

concentração, coordenação 

motora, autonomia no processo 

artesanal e estímulo a uma 

atividade geradora de renda; 

 

100% dos usuários com habilidades 

manuais e sociais desenvolvidas 
Elaboração de projetos de 

vida; 

 

Aquisição de técnicas para 

a produção de tapetes; 

Projetos de vida elaborados; 

 

Número de tapetes produzidos; 

Semestral; 

 

Mensal; 

Incentivar a participação da 

família junto às atividades 

realizadas 

70% das famílias presentes nas 

atividades; 
Presença das famílias; Lista de presença; 

 

Questionário avaliativo realizado 

pelos pais anualmente; 

 

Bimestral; 

 

 

Anual 

 

 

  



14 - ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES* 
*devem estar relacionadas com 

os objetivos específicos 

 

DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

PERIODICIDADE 

(DIÁRIA, SEMANAL, 

QUINZENAL, MENSAL) 

CICLO DE 

ATENDIMENTO EM 

MESES 

(NO MÁXIMO 24 MESES) 
Rotina de alimentação e 

cuidados pessoais; 

Desenvolve hábitos de higiene pessoal através da rotina. 

Higiene das mãos antes das refeições e escovação dental após 

a primeira refeição na entidade. As refeições acontecem em 

local apropriado (refeitório), utiliza-se de bandejas e 

utensílios. 

Diária 24 meses 

 

Grupos socioeducativos Promoção de espaço acolhedor, participativo e democrático 

que visa desenvolvimento de potencialidades e capacidades 

pessoais, como também da vivência de superação das 

dificuldades através de processos de reflexão, roda de 

conversa, leitura, desenhos, jogos e dinâmicas 

Diária 24 meses 

(não acontece nos meses de Julho e 

Janeiro) 

Grupos de Convivência Promove atividades que oferecem um espaço de escuta e 

discussão sobre problemáticas ligadas a heranças familiares e 

comunitárias, padrões e modelos, projetos e possibilidades, 

junto aos seus recursos psicossociais. 

Semanal 24 meses 

(não acontece nos meses de Julho e 

Janeiro) 

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. 

Semanal 24 meses 

(não acontece nos meses de julho e 

Janeiro) 

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. 

Semanal 24 meses 

(não acontece nos meses de julho e 

Janeiro) 

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. 

Semanal 24 meses 

(não acontece nos meses de julho e 

Janeiro) 

Oficina de Música Desenvolvimento de habilidades musicais, inclusão à cultura, 

sensibilidade musical e acesso a um repertório musical mais 

Semanal 24 meses 



ampliado e diversificado, oportuniza a experiência do contato 

com instrumentos musicais, conhecimento de suas histórias e 

origens, proporcionando desenvolvimento de habilidades, 

convivência e autoestima 

(não acontece nos meses de julho e 

Janeiro) 

Oficina de Artesanato (Tear) Promover habilidades artesanais, de autonomia na criação, 

coordenação motora e concentração através da prática da 

tecelagem artesanal, sensibilizar e fortalecer para a 

transformação interior e à transformação da comunidade. 

 

Semanal 24 meses 

(não acontece nos meses de Julho e 

Janeiro) 

Gincana de Férias Através de atividades lúdicas, recreativas e artísticas estimular 

o trabalho em equipe e construção de novos saberes. 

Anual Janeiros e Julhos 

 

Festa Junina Festividade que representa o fechamento do ciclo do semestre, 

resgatando e acolhendo as tradições da comunidade rural, do 

homem do campo, da cultura do plantio e dos ciclos naturais. 

Visa celebração e a participação familiar. 

Anual Junhos 

Exposição da Primavera Momento de valorização artística em que se mostra trabalhos 

realizados pelos usuários de acordo com o tema desenvolvido. 

A Primavera representa transformação e um novo 

desabrochar. Visa sensibilizar usuários e famílias para o 

universo das artes. 

Anual Setembros 

Apresentações finais Representa o encerramento do ciclo anual em que se constrói 

um espetáculo que inclui o fazer teatral, a dança e a música. 

Tem o intuito de elaborar questões trabalhadas ao longo do 

ano e transforma-las em uma metáfora poética.  Integrar 

família e Serviço também é uma de seus objetivos. 

Anual Dezembros 
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14.1 – Cronograma de Atividades Permanentes 
Favor inserir as atividades de acordo com o informado no item 14. Se a Entidade fornecer alimentação e lanche incluir no Cronograma abaixo. 

A planilha poderá ser duplicada nos casos de entidades que realizam atividades para turmas alternadas. 
   MANHÃ    

TURMA HORÁRIO Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

 

AMARELA 

(6,7,8 anos) 

7h30 às 8h 

8h às 9h15 

9h15 às 9h45 

9h45 às 11h 

11h às 11h30 

Café da manhã  

Artes/Biblioteca 

Intervalo (Parque) 

Artes/Biblioteca 

Almoço 

Café da manhã  

Viva Vôlei 

Intervalo (Parque) 

Grupo Socioeduc 

Almoço 

Café da manhã  

Expressão Corp 

Intervalo (Corredor) 

Música/Grupo  

Almoço 

Café da manhã  

Expressão Corp 

Intervalo (Quadra) 

Música/Grupo  

Almoço 

Café da manhã  

Coral 

Intervalo (Parque) 

Grupo Socioeducativo 

Almoço 

VERDE 

(9, 10, 11 anos) 

7h30 às 8h 

8h às 9h15 

9h15 às 9h45 

9h45 às 11h 

11h às 11h30 

Café da manhã 

Viva Vôlei 

Intervalo (Quadra) 

Tear 

Almoço 

Café da manhã  

Grupo Socioeduc 

Intervalo (Quadra) 

Expressão Corp 

Almoço 

Café da manhã  

Artes/Biblioteca 

Intervalo (Parque) 

Expressão Corporal 

Almoço 

Café da manhã  

Música/Grupo  

Intervalo (Corredor) 

Expressão Corp 

Almoço 

Café da manhã  

Coral 

Intervalo (Corredor) 

Grupo Socioeducativo 

Almoço 

VERMELHA 

(12, 13, 14 

anos) 

7h30 às 8h 

8h às 9h15 

9h15 às 9h45 

9h45 às 11h 

11h às 11h30 

Café da manhã 

Tear 

Intervalo (Corredor) 

Viva Vôlei 

Almoço 

Café da manhã  

Convivência/Bibliot 

Intervalo (Corredor) 

Expressão Corp 

Lanche 

Café da manhã  

Música/Tear 

Intervalo (Quadra) 

Artes/Biblioteca 

Almoço 

Café da manhã  

Tear/Convivência  

Intervalo (Parque) 

Tear 

Lanche 

Café da manhã  

Coral 

Intervalo (Quadra) 

Grupo Socioeducativo 

Lanche 

   TARDE    
 

AMARELA 

(6,7,8 anos) 

13h às 13h30 
13h30 às 14h45 
14h45 ás 15h15 
15h15 às 16h30 

16h30 às 17h 

Almoço 

Artes/Biblioteca 

Intervalo (Parque) 

Artes/Biblioteca 

Lanche  

Almoço 

Viva Vôlei 

Intervalo (Parque) 

Grupo Socioeduc 

Lanche 

Almoço 

Expressão Corp 

Intervalo (Corredor) 

Música/Grupo  

Lanche 

Almoço 

Expressão Corp 

Intervalo (Quadra) 

Música/Grupo  

Lanche 

Almoço 

Coral 

Intervalo (Parque) 

Grupo Socioeducativo 

Lanche 

VERDE 

(9, 10, 11 anos) 
13h às 13h30 

13h30 às 14h45 
14h45 ás 15h15 
15h15 às 16h30 

16h30 às 17h 

Almoço 

Viva Vôlei 

Intervalo (Quadra) 

Tear 

Lanche 

Almoço 

Grupo Socioeduc 

Intervalo (Quadra) 

Expressão Corp 

Lanche 

Almoço 

Artes/Biblioteca 

Intervalo (Parque) 

Expressão Corporal 

Lanche 

Almoço 

Música/Grupo  

Intervalo (Corredor) 

Expressão Corp 

Almoço 

Almoço 

Coral 

Intervalo (Corredor) 

Grupo Socioeducativo 

Lanche 

VERMELHA 

(12, 13, 14 

anos) 

13h às 13h30 
13h30 às 14h45 
14h45 ás 15h15 
15h15 às 16h30 

16h30 às 17h 

Almoço 

Tear 

Intervalo (Corredor) 

Viva Vôlei 

Lanche  

Almoço 

Convivência/Bibliot 

Intervalo (Corredor) 

Expressão Corp 

Lanche 

Almoço 

Música/Tear 

Intervalo (Quadra) 

Artes/Biblioteca 

Lanche 

Almoço 

Tear/Convivência  

Intervalo (Parque) 

Tear 

Lanche 

Almoço 

Coral 

Intervalo (Quadra) 

Grupo Socioeducativo 

Lanche 
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14.1 – Cronograma de Atividades Eventuais 
Favor inserir as atividades de acordo com o informado no item 14.  

A planilha poderá ser duplicada nos casos de entidades que realizam atividades para turmas alternadas. 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 
Gincana de Férias 

 

    Festa Junina 

 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
Gincana de Férias 

 

 Exposição da Primavera   Apresentações finais 

 

 

 

Eventualmente acontecem atividades externas como passeios, visitas à Museus, Teatros, Exposições. Não é possível prevê-las pois dependemos de 

programações externas e de possiblidade de transporte. 
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15 – Articulação com a Rede 

15.1 – Descrever como são realizadas as parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos 
Integrando a rede de Proteção Social Básica do Município o serviço referencia-se ao CRAS V. Recebe e efetua encaminhamentos ao CRAS, CREAS, 

Conselho Tutelar, realizando e recebendo encaminhamentos, acompanhando as famílias usuárias atendidas em outros equipamentos. Há ainda as ações com a 

rede setorial, como Educação, Saúde e outros a fim atender e encaminhar a população usuária para atendimentos que se fizerem necessários. 

Mensalmente o técnico responsável participa das Plenárias deste Conselho, e Assistente Social e Psicólogo se revezam nas participações em Fóruns, 

Conferências, etc. 

15.2 – Identificar as formas de parceria 
Descrever parceiros - pessoas físicas e jurídicas que contribuem para a execução do Programa de Ação. 

 

Parceiros Tipos de Parcerias (financeira, bens, serviços, etc.) 
Associados Contribuição Financeira 

Nota Fiscal Paulista Recursos Financeiros 

SEMAS Financiamento público 

CMDCA Financiamento público 

Tok Stok Doação de produtos 

Shopping Iguatemi Doação de produtos 

Banco de alimentos Doação de alimentos 

SESC (Mesa Brasil) Doação de alimentos 
 

16 – Recursos Humanos 
QTD. CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TIPO DE 

VÍNCULO 
 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL* 

*provisão 
01 Assistente Social Superior 30h CLT R$ 2.500,00 

01 Coordenador Pedagógico Superior 40h CLT R$ 2.500,00 

01 Psicólogo Superior 20h CLT R$ 1.600,00 

01 Assistente administrativo Superior 40h CLT R$ 2.500,00 

02 Monitores Ensino médio  12h CLT R$ 910,00 

02 Monitores Ensino superior 12h CLT R$ 1.300,00 

02 Orientador Social Ensino médio 30h CLT R$ 1.141,00 

02 Orientador Social Ensino superior 40h CLT R$ 1.660,00 

03 Serviços gerais Ensino fundamental 40h CLT R$ 1.300,00 
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01 Cozinheira Ensino fundamental 40h CLT R$ 1664,00 

01 Auxiliar de cozinha Ensino fundamental 40h CLT R$ 1.370,00 

01 Nutricionista Ensino fundamental 30h CLT R$ 2.300,00 

01 Estagiários  Superior(cursando) 30h Contrato  R$ 650,00 

17 - ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÃO - CUSTOS ECONOMICOS ESTIMADOS  

 
Ano ímpar do biênio (2019) 

R$ 

Ano par do biênio (2020) 

R$ 

Recursos humanos (5) 376.114,00 402.441,98 

Recursos humanos (6) 0,00 0,00 

Medicamentos 0,00 0,00 

Material médico e hospitalar (*) 0,00 0,00 

Gêneros alimentícios 30.000,00 32.100,00 

Outros materiais de consumo 13.320,00 14.252,40 

Serv. médicos (*) 0,00 0,00 

Outros serviços de terceiros 4.800,00 5.136,00 

Locação de imóveis 0,00 0,00 

Locações diversas 0,00 0,00 

Utilidades públicas (7) 12.184,00 13.036,88 

Combustível 2.400,00 2.568,00 

Bens materiais e permanentes 0,00 0,00 

Obras (reformas que estejam previstas no plano) 0,00 0,00 

Despesas financeiras e bancárias 3.300,00 3.531,00 

Ouras despesas 2.400,00 2.568,00 

Total 444.518,00 475.634,26 
(5) Salários, encargos e benefícios 

(6) Autônomos: pessoa física e pessoa jurídica 

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet 

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.29 

 
Responsável Legal pela 

Entidade 
Maria Apparecida Ferreira Adorno da Costa 

Cargo Presidente Mandato até o dia: 15/02/2019 

E-mail para contato cidinhaadorno@terra.com.br  

 

Responsável Técnico  

pela Entidade 
Rosana Pavinski Barbosa 

mailto:cidinhaadorno@terra.com.br
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Formação Serviço Social Registro Classe (*) CRESS 44.552 9ª região 

Tipo de Vínculo x 
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 

Prestador Serviços 
 Voluntário  Outros 

E-mail para contato obreirosrp@gmail.com 

 

Responsável Técnico  

Pelo Programa de Ação 
Rosana Pavinski Barbosa 

Formação Serviço Social Registro Classe (*) CRESS 44.552 9ª região 

Tipo de Vínculo x 
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 

Prestador Serviços 
 Voluntário  Outros 

E-mail para contato obreirosrp@gmail.com 

 


