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RESUMO DA PROPOSTA 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

OSC: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI  

ENDEREÇO: Rua Celso Garcia, 157, BAIRRO: Centro 

CNPJ:  05.774.744/0001-87 

TELEFONE: 16-3662-1540 

EMAIL: coordenacao@fundacaojoselazzarini.org.br 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Emanuele Colósio Fortunato 

CRESS: 44076 

PRESIDENTE: Raissa Abirached Arantes        - CPF: 389.994.998-63 

SITE: www.fundacaojoselazzarini.com 

TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração 

CONTA BANCÁRIA: 1596-2 BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 0351-4 – Municipal 

                                        1594-6        BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 0351-4 – Estadual 

                                        109.720-2   BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 0351-4 – Federal 

N.º INSCRIÇÃO NO CMAS: 013   – Ano:  2003  – VIGÊNCIA: 2 anos 

TIPO DE INSCRIÇÃO: Entidade 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses 

VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses, considerando o público 

prioritário, conforme resolução CNAS nº 01, de 21 de fevereiro de 2013. 

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

PROTEÇÃO: Proteção Social Básica 

SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
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META DE ATENDIMENTO MENSAL: 100 

META DE ATENDIMENTO ANUAL: 1.014 

VALOR DA PROPOSTA: (x) R$ 270.379,87 – Per capta: R$  (    )                   

RESUMO DA PROPOSTA: Oferecer Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, à 

crianças e adolescentes, tendo em vista a prevenção de vulnerabilidade social. 

FUNDO VINCULADO: FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

OSC: Fundação José Lazzarini 

ENDEREÇO: Rua Celso Garcia, 157 – Bairro: Centro 

CIDADE: Batatais          ESTADO: SP    CEP: 14.300-000 

CNPJ:  05.774.744/0001-87  TELEFONE: (16) 3662-1540 

EMAIL INSTITUCIONAL: coordenacao@fundacaojoselazzarini.org.br 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Emanuele Colósio Fortunato CRESS: 44.076 

PRESIDENTE: Raissa Abirached Arantes    - CPF: 389.994.998-63 

SITE: www.fundacaojoselazzarini.com 

 

TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração 

CONTA BANCÁRIA: 1596-2 BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 0351-4 – Municipal 

                                        1594-6        BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 0351-4 – Estadual 

                                        109.720-2   BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 0351-4 – Federal 

2. DESCRIÇÃO 

TIPO DE SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

PROTEÇÃO SOCIAL:    

( x  ) Básica (    ) Especial de Média Complexidade     (   ) Especial de Alta Complexidade 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

INICIO: Janeiro/2018                TÉRMINO: Dezembro/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacaojoselazzarini.com/
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3. OBJETO DA PARCERIA: 

Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 

4. JUSTIFICATIVA: 

O Projeto Social Pinóquio trabalha pautado na afirmação, defesa e prevenção dos direitos das 

crianças e adolescentes para que tornem-se adultos com responsabilidade e solidariedade a fim de 

que no futuro sejam capazes de gerenciar sua própria vida. 

O Projeto Social identificou prioridade nos bairros: Anselmo Testa; Antônio Claret Dalpicolo, 

Conjunto Habitacional Geraldo Ferraz de Menezes; Antônio Romagnoli; Jardim Santa Luiza e 

Conjunto Habitacional Zaira Pupim, porém, atende crianças e adolescentes de todos os bairros do 

município.  

Através das oficinas socioeducativas oferecidas pelo Projeto Social Pinóquio, conseguimos 

identificar com clareza a realidade que pretende-se modificar como: a questão da drogadição, 

rompimento de vínculos familiares, do abuso sexual, a violência psicológica, a falta de alfabetização, 

etc. 

Desta forma, optamos por trabalhar as oficinas socioeducativas com a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural com as crianças e adolescentes, resgatando hábitos de leitura, 

fortalecendo a emancipação, o empoderamento, a autonomia, estimulando o desenvolvimento de suas 

potencialidades, habilidades e talentos para a construção e efetivação de um futuro melhor. 

Na busca de melhores transformações, o Projeto Social Pinóquio também oferece atendimento 

social, atendimento psicológico e acompanhamento pedagógico. 

Abaixo seguem gráficos apresentando dados quantitativos, que justificam a proposta. 
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FINALIDADE ESTATUTÁRIA:  

A Fundação José Lazzarini é pessoa jurídica de direito privado, com finalidade cultural, 

educacional e de assistência social, sem fins econômicos, com sede foro no Município e Comarca de 

Batatais, Estado de São Paulo, estabelecida na rua Celso Garcia, 157, bairro Centro, Batatais-SP e 

estando com seus programas e projetos situados em: Projeto Comunidade do Pão – Rua 

Antônio Dal Picolo, 500, Alto do Cruzeiro, Batatais-SP; Projeto Campinho em Movimento - 

Rua Antônio Dal Picolo, 500, Alto do Cruzeiro, Batatais-SP; Escola de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental “Campinho da Paz” - Rua Antônio Dal Picolo, 500, Alto do Cruzeiro, 

Batatais-SP; Programa BATEA (Batatais Educação Ambiental) – Rua Vereador Alfeu 

Gasparini, 220, Central Park, Batatais-SP; Projeto Social Pinóquio - Rua Celso Garcia, 157, 

bairro Centro, Batatais-SP, instituída por escritura pública registrada no Oficial de Registro de 

Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Batatais, será regida pelas disposições do 

presente estatuto, bem como pelos regimentos e deliberações aprovadas pelos órgãos competentes e 

disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

 

5. OBJETIVO GERAL:  

Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades das crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, através de atividades artísticas, culturais e informacionais, no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no sistema 

educacional; 

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 

experiências, fortalecendo o respeito e os vínculos afetivos. 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 

adolescentes; 

• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como um direito de cidadania; 

• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, propiciando o direito 

à convivência familiar e comunitária; 
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• Promover ações sociais com as famílias, tendo em vista, a prevenção das vulnerabilidades 

sociais; 

• Promover o acesso aos espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social; 

• Promover o acesso aos serviços da rede municipal, contribuindo para o usufruto dos usuários 

aos demais direitos; 

• Promover o alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade 

social; 

• Propiciar vivencias para o alcance de autonomia. 

•  

7. PÚBLICO ALVO: 

 Crianças e adolescentes de 11 a 14 anos e 11 meses, considerando o público prioritário, 

conforme resolução CNAS nº 01, de 21 de fevereiro de 2003. 

 

8. FORMAS DE ACESSO NO SERVIÇO:  

 O acesso ao serviço será por meio de demanda identificada pelo CRAS, pela OSC, outros 

serviços da rede local e procura espontânea. A inserção dos usuários no serviço deverá ser validada 

pelo CRAS. 

 

9. METODOLOGIA:  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, oferecido pelo Projeto 

Social Pinóquio, realiza o levantamento do público e das prioridades, a assistente social realiza as 

triagens e inscrições, posteriormente, irá capacitar os colaboradores apresentando o plano de trabalho, 

apontando como trabalhar na intervenção de cada demanda e mostrando as metas a serem atingidas. 

Para contemplar seus objetivos, desenvolverá as seguintes oficinas socioeducativas: Grupo de 

Convivência I; Esporte e Lazer; Xadrez; Informática; Artes; Musicalização; Educação Ambiental; 

Grupo de Convivência II; Ética e Cidadania. 

Outra forma de aprimorar o atendimento, é através do monitoramento escolar, o qual possui o 

objetivo de apurar o comportamento, notas e assiduidade da criança e adolescente na escola, bem 

como a participação da família na vida escolar. 

Outro item a ser ressaltado, é a importância do resgate da participação da família pois, possui 

o papel fundamental nos processos decisórios a respeito dos problemas e soluções relacionados a 

seus filhos. 
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O setor psicossocial do projeto, realizará visitas sociais domiciliares, aplicação de anamnese, 

reuniões socioeducativas com as famílias, atendimentos psicossociais, atendimentos com os usuários, 

relatórios, oficinas, etc. 

Tendo em vista, aprimorar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, o 

Projeto Social Pinóquio, estruturou em quatro percursos, como segue abaixo: 

 

Percurso 1.  

O Projeto Social Pinóquio nesse percurso fará o levantamento das demandas prioritárias, 

posteriormente irá: 

1. Acolher as crianças e adolescentes com os colaboradores do Projeto e promover o 

reconhecimento de identidades e identificação com vistas ao sentido de pertencimento 

coletivo; 

2. Mobilizar, motivar e cativar as crianças, adolescentes e suas famílias para a participação e 

para o comprometimento nas atividades socioeducativas propostas para o percurso. 

3. Apresentar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Projeto 

Social Pinóquio no percurso 1 e identificar as expectativas e os interesses das crianças e 

adolescentes sobre o serviço. 

4. Planejar com as crianças e adolescentes a programação de ações socioeducativas que 

serão desenvolvidas neste primeiro percurso. 

5. Construir democraticamente com as crianças e adolescentes, princípios, regras de 

funcionamento do coletivo. 

6. Possibilitar a apropriação de informações sobre os programas e serviços públicos, nas 

áreas da cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente, educação, direitos humanos e 

socioassistenciais e trabalhos desenvolvidos no território e facilitar o acesso das crianças e 

adolescentes a esses serviços.  

7. Introduzir os temas transversais nas oficinas, enfatizando o reconhecimento das redes de 

sociabilidade e convivência que se constroem por meio da arte, da cultura, do esporte e 

lazer, da assistência social e do meio ambiente. 

8. Refletir com as crianças e adolescentes sobre o monitoramento escolar e também sobre as 

relações com a escola e mapear um conjunto de questões sobre este tema, para serem 

aprofundadas ao longo deste percurso. 
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9. Discutir com as crianças e adolescentes sobre as relações adolescência e família, visando 

mapear questões a serem tratadas sobre este tema e organizar espaços e ações de interação 

adolescência/família/comunidade ao longo do desenvolvimento do processo 

socioeducativo e do percurso 1. 

 

Percurso 2.  

O Projeto Social Pinóquio nesse percurso irá estreitar os vínculos, estimular a participação nas 

atividades, além de: 

1. Promover o trabalho coletivo, como fator de socialização e estreitamento de vínculos e 

afetividade. 

2. Desenvolver a percepção das crianças e adolescentes, sobre a importância da 

participação como meio para troca de saberes, para conhecimento e para o 

desenvolvimento de uma visão crítica que podem influenciar na melhoria da qualidade 

de vida. 

3. Contribuir para o desenvolvimento e a integridade psicossocial das crianças e 

adolescentes. 

4. Preparar e realizar encontros com as famílias /responsáveis pelas crianças e 

adolescentes, envolvendo a elaboração da pauta, a definição de uma agenda e a 

discussão e implementação das estratégias de mobilização dos familiares. 

5. Refletir com as crianças e adolescentes sobre o monitoramento escolar e também sobre 

as relações com a escola a partir das questões mapeadas e tematizadas no percurso. 

 

Percurso 3. 

O Projeto Social Pinóquio nesse percurso irá criar para as crianças e adolescentes, condições 

para a apropriação de informações sobre seus direitos e deveres e formas de seu usufruto, bem como 

o acesso a serviços e equipamentos públicos, além de: 

1. Estimular a curiosidade e o olhar das crianças e adolescentes, mobilizando seu 

interesse em ampliar seus conhecimentos com visão crítica sobre a realidade em que 

vive. 

2. Desenvolver, através das oficinas socioeducativas oferecidas, visão reflexiva e crítica, 

criando alternativas socioeducacionais, a fim de proporcionar às crianças e 

adolescentes o conhecimento sobre seus direitos sociais e individuais. 
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3. Refletir com as crianças e adolescentes sobre o monitoramento escolar e também sobre 

as relações com a escola a partir das questões mapeadas e tematizadas no percurso 2. 

4. Avaliar os encontros com as famílias /responsáveis pelas crianças e adolescentes, 

levantar novas questões / temas sobre o relacionamento entre pais e filhos, para 

discussão ao longo do percurso. 

 

Percurso 4. 

Neste percurso, iremos articular interesses, conhecimentos e recursos, bem como:  

1. Resgatar com o coletivo o conjunto das aprendizagens construídas em cada tema 

transversal, ao longo do percurso 1. 

2. Identificar os interesses comuns ao coletivo e que foram sendo delineadas nas práticas 

conjuntas ao longo do percurso, assim como, possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural, bem como, estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, trazidas e 

adquiridas pelas crianças e adolescentes no processo socioeducativo vivenciado. 

3. Selecionar e definir, no coletivo, situações desafiadoras existentes no território em que 

vivem percebidas a partir das ações socioeducativas de saúde, direitos humanos, e 

socioassistenciais, esporte e lazer, meio ambiente, arte e cultura e que mobilizaram o 

engajamento social das crianças e adolescentes para o desenvolvimento de ações 

coletivas, que serão planejadas e implementadas por eles, no percurso 2. 

4. Desenvolver nas crianças e adolescentes competências comunicativas, nas múltiplas 

linguagens (através das oficinas socioeducativas oferecidas pelo Projeto Social Pinóquio, 

através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV), buscando-se 

interação entre oficinas e encontros, com vistas e também, desenvolver capacidades 

gerais, envolvidas na realização das atividades produtivas, sociais e culturais. 

 

 

10. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
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Objetivo 

Geral 

Objetivo 

Específico 
Atividade 

Objetivo 

Da 

Atividade 

Executor 

Meta Quantitativa 

Meta 

Qualitativa 

Formas de 

verificação  
Indicador Carga 

Horária 
Período 

Nº 

Atendido

s 

 

 

 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

das 

potencialidades 

das crianças e 

adolescentes em 

situação de 

vulnerabilidade, 

através de 

atividades 

artísticas, 

Contribuir para a 

inserção, 

reinserção e 

permanência da 

criança e do 

adolescente no 

sistema 

educacional. 

- Monitoramento 

escolar; 

- Impressão de 

Boletins 

escolares; 

- Elaboração de 

Relatórios da 

devolutiva do 

monitoramento 

escolar; 

- Preenchimento 

da anamnese 

escolar. 

- Estimular a 

permanência 

escolar. 

- Diminuir a 

evasão escolar 

da criança e do 

adolescente. 

 

- Pedagoga; 

- Coordenadora / 

Assistente Social; 

- Educadores 

Sociais 

(monitores); 

- 40 horas. - A cada 2 

meses. 

- 90% das 

crianças e 

adolescent

es 

- Permanecem 

na escola as 

crianças e 

adolescente; 

- Diminuem a 

evasão escolar; 

- Apresentam 

maior 

aproveitamento 

escolar; 

- Apresentam 

menor número 

de faltas. 

- Impressão do 

Boletim e 

frequência 

escolar através 

do sistema 

GDAE. 

- Relatórios 

dos 

Professores da 

escola 

visitada; 

- Relatório da 

pedagoga do 

projeto para a 

coordenação 

do projeto; 

- Questionário 

com a família. 

- Melhora na 

frequência e 

notas 

escolares. 

- Melhora no 

comportament

o da criança e 

do adolescente 

na escola, no 

projeto e em 

casa. 

- Melhora nas 

notas 

escolares.  
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culturais e 

informacionais, 

no Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos - SCFV. 

 

Favorecer o 

desenvolvimento 

de atividades 

intergeracionais, 

propiciando 

trocas de 

experiências, 

fortalecendo o 

respeito e os 

vínculos afetivos. 

- Reuniões 

socioeducativas 

com grupos de 

famílias; 

- Fortalecer o 

estreitamento de 

vínculos; 

- Proporcionar 

uma escuta 

qualificada da 

troca de 

experiência; 

- Fortalecer a 

autonomia e o 

empoderamento 

da família. 

- Assistente 

Social; 

- Psicólogo; 

- 2 horas 

 

 

 

 

- A cada 2 

meses 

 

 

 

- 2 grupos 

35 pessoas 

 

 

 

 

- Fortaleceram 

o estreitamento 

de vínculos; 

- 

Proporcionaram 

uma escuta 

qualificada da 

troca de 

experiência; 

- Fortaleceram 

a autonomia e o 

empoderamento 

da família. 

- Lista de 

Presença. 

- Fotos. 

- Postagens de 

publicações 

nas redes 

sociais da 

entidade. 

- Melhora na 

frequência da 

família nas 

reuniões; 

- Melhora no 

convívio 

familiar e 

comunitário; 

Possibilitar a 

ampliação do 

universo 

informacional, 

artístico e cultural 

das crianças e 

adolescentes. 

- Oficinas 

Socioeducativas: 

(Grupo de 

Convivência I e 

II, Esporte e 

Lazer, Xadrez, 

Informática, 

Artes, 

Musicalização, 

Educação 

Ambiental, Ética 

e Cidadania). 

- Resgatar 

hábitos de 

leitura; 

- Estimular a 

emancipação; 

- Estimular o 

senso crítico; 

- Estimular o 

desenvolviment

o de 

habilidades, 

potencialidades 

e talentos das 

crianças e 

adolescentes. 

- Coordenadora; 

- Psicóloga; 

- Pedagoga; e, 

Educadores 

Sociais 

(monitores das 

oficinas de:   

Grupo de 

Convivência I e 

II, 

- Esporte e Lazer,  

-Xadrez,  

-Informática,  

-Artes,  

-Musicalização,  

-Educação 

Ambiental,  

-Ética e 

- 40 horas 

semanais 

- De Segunda 

à Sexta-feira. 

- 80% das 

crianças e 

adolescent

es 

- Resgataram 

hábitos de 

leitura; 

- Estimularam a 

emancipação; 

- Estimularam o 

senso crítico; 

- Estimularam o 

desenvolviment

o de 

habilidades, 

potencialidades 

e talentos das 

crianças e 

adolescentes. 

- Lista de 

Presença. 

- Fotos. 

- Postagens de 

publicações 

nas redes 

sociais da 

entidade. 

- Relatório dos 

Educadores 

Sociais para a 

Pedagoga. 

- Relatório da 

coordenadora 

do Projeto 

para a 

coordenação 

geral da 

- Melhora no 

comportament

o das crianças 

e dos 

adolescentes 

nas atividades 

do projeto. 

- Melhora no 

comportament

o das crianças 

e dos 

adolescentes na 

escola. 

- Melhora no 

convívio 

familiar; 

- Participação 

das crianças e 



 

Página 15 de 30 

 

Cidadania. entidade. adolescentes 

nas atividades 

do projeto; 

- Aumento da 

procura pelo 

projeto social. 

Possibilitar o 

reconhecimento 

do trabalho e da 

educação como 

um direito de 

cidadania. 

- Oficinas 

Socioeducativas: 

(Grupo de 

Convivência II e 

Ética e 

Cidadania). 

- Estimular a 

emancipação; 

- Estimular o 

senso crítico; 

- Estimular o 

conhecimento 

dos direitos e 

deveres 

enquanto 

cidadãos. 

 

- Assistente 

Social; 

- Psicóloga; e, 

Pedagoga. 

- 8 horas. - Sexta-feira. - 80% das 

crianças e 

dos 

adolescent

es 

- Estimularam a 

emancipação; 

- Estimularam o 

senso crítico; 

- Estimularam o 

conhecimento 

dos direitos e 

deveres 

enquanto 

cidadãos. 

 

- Lista de 

Presença. 

- Fotos. 

- Postagens de 

publicações 

nas redes 

sociais da 

entidade. 

- Relatório dos 

Educadores 

Sociais para a 

Pedagoga. 

- Relatório da 

coordenadora 

do Projeto 

para a 

coordenação 

geral da 

entidade. 

- Participação 

das crianças e 

adolescentes 

nas atividades. 

- Aumento da 

procura pelo 

projeto social; 

- Aumento da 

procura pelos 

direitos. 

Prevenir a 

institucionalizaçã

o e a segregação 

de crianças e 

adolescentes, 

propiciando o 

- Aplicação de 

Anamnese; 

- Atendimento 

Psicossocial; 

- Discussão de 

casos;  

- Visita 

- Fortalecer os 

vínculos 

afetivos; 

- Fortalecer a 

autonomia; 

- Estimular a 

emancipação; 

- Assistente 

Social; 

- Psicólogo; 

- 40 horas - Quarta-feira. - 2% das 

famílias 

- Fortaleceram 

os vínculos 

afetivos; 

- Fortaleceram 

a autonomia; 

- Estimularam a 

emancipação; 

- Relatório 

Psicossocial; 

- Índice de 

acolhimento e 

desacolhiment

o; 

- Aplicação de 

- O 

desacolhiment

o de crianças e 

adolescentes 

que participam 

do projeto. 

- O trabalho 
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direito à 

convivência 

familiar e 

comunitária. 

Domiciliar. -  Amparar as 

famílias nas 

questões 

familiares 

quando 

necessitarem; 

-  Ampararam 

as famílias nas 

questões 

familiares 

quando 

necessitaram; 

anamnese. contínuo 

psicossocial 

realizado com 

as famílias 

após o 

desacolhiment

o; 

- O não retorno 

para a casa de 

acolhimento. 

Promover ações 

sociais com as 

famílias, tendo 

em vista, a 

prevenção das 

vulnerabilidades 

sociais. 

- Reuniões 

socioeducativas 

com grupos de 

famílias; 

- Atendimentos 

Psicossociais; 

- Oficinas 

Socioeducativas 

com as crianças 

e adolescentes 

(Grupo de 

Convivência I e 

II, Esporte e 

Lazer, Xadrez, 

Informática, 

Artes, 

Musicalização, 

Educação 

Ambiental, Ética 

e Cidadania). 

- Fortalecer o 

estreitamento de 

vínculos; 

- Prevenir o 

rompimento dos 

vínculos; 

- Prevenir 

situações de 

vulnerabilidade 

social; 

- Proporcionar 

uma escuta 

qualificada da 

troca de 

experiência; 

- Fortalecer a 

autonomia e o 

empoderamento 

da família; 

- Estimular a 

- Coordenadora; 

- Psicóloga; 

- Pedagoga; e, 

Educadores 

Sociais 

(monitores das 

oficinas de:   

Grupo de 

Convivência I e 

II, 

- Esporte e Lazer,  

-Xadrez,  

-Informática,  

-Artes,  

-Musicalização,  

-Educação 

Ambiental,  

-Ética e 

Cidadania. 

- 40 horas 

semanais; 

- De Segunda 

à Sexta-feira 

(com as 

crianças e 

adolescentes); 

- A cada 2 

meses (com 

as famílias) 

- 80% das 

crianças e 

dos 

adolescent

es; 

 

- 2 grupos 

35 pessoas. 

 

 

- Fortaleceram 

o estreitamento 

de vínculos; 

- Preveniram o 

rompimento 

dos vínculos; 

- Preveniram 

situações de 

vulnerabilidade 

social; 

- 

Proporcionaram 

uma escuta 

qualificada da 

troca de 

experiência; 

- Fortaleceram 

a autonomia e o 

empoderamento 

da família; 

- Estimularam a 

emancipação; 

- Estimularam o 

- Lista de 

Presença; 

- Fotos; 

- Postagens de 

publicações 

nas redes 

sociais da 

entidade; 

- Relatório dos 

Educadores 

Sociais para a 

Pedagoga; 

- Relatório da 

coordenadora 

do Projeto 

para a 

coordenação 

geral da 

entidade; 

- Melhora na 

frequência da 

família nas 

reuniões; 

- Melhora no 

convívio 

familiar e 

comunitário; 

- Melhora no 

fortalecimento 

da autonomia e 

do 

empoderament

o familiar. 
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emancipação; 

- Estimular o 

senso crítico; 

senso crítico. 

Promover o 

acesso aos 

espaços de 

referência para o 

convívio grupal, 

comunitário e 

social. 

- Visitas 

monitoradas fora 

do espaço do 

projeto. 

- Proporcionar 

vivências nos 

espaços para o 

convívio grupal; 

- Proporcionar 

novas 

experiências em 

diversos 

espações 

públicos; 

- Estimular a 

expressão, 

interação e 

proteção social; 

- Estimular o 

desenvolviment

o de 

habilidades, 

potencialidades 

e talentos das 

crianças e 

adolescentes. 

- Coordenadora; 

- Psicóloga; 

- Pedagoga; e, 

Educadores 

Sociais 

(monitores das 

oficinas de:   

Grupo de 

Convivência I e 

II, 

- Esporte e Lazer,  

-Xadrez,  

-Informática,  

-Artes,  

-Musicalização,  

-Educação 

Ambiental,  

-Ética e 

Cidadania. 

- 24 horas 

mensais. 

- Mensal - 80% das 

crianças 

- 

Proporcionaram 

vivências nos 

espaços para o 

convívio 

grupal; 

- 

Proporcionaram 

novas 

experiências em 

diversos 

espações 

públicos; 

- Estimularam a 

expressão, 

interação e 

proteção social; 

- Estimularam o 

desenvolviment

o de 

habilidades, 

potencialidades 

e talentos das 

crianças e 

adolescentes. 

- Lista de 

Presença; 

- Fotos; 

- Postagens de 

publicações 

nas redes 

sociais da 

entidade; 

- Relatório dos 

Educadores 

Sociais para a 

Pedagoga; 

- Relatório da 

coordenadora 

do Projeto 

para a 

coordenação 

geral da 

entidade; 

- Roda de 

conversa após 

a visita 

monitorada; 

- Questionário 

de avaliação de 

satisfação da 

visita; 

- Melhora no 

comportament

o das crianças 

e dos 

adolescentes 

em espaços 

públicos. 
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Promover o 

acesso aos 

serviços da rede 

municipal, 

contribuindo para 

o usufruto dos 

usuários aos 

demais direitos. 

- 

Encaminhament

o à rede 

municipal; 

- 

Acompanhament

o do 

encaminhamento 

à rede 

municipal. 

 

- Atender o 

encaminhament

o realizado pelo 

Projeto Social; 

- Estimular o 

conhecimento 

dos direitos e 

deveres 

enquanto 

cidadãos. 

 

- Assistente 

Social; 

- Psicólogo. 

- Conforme 

demanda 

apresentada. 

- Conforme 

demanda 

apresentada. 

- 

Conforme 

demanda 

apresentad

a. 

- Atenderam o 

encaminhament

o realizado pelo 

Projeto Social; 

- Estimularam o 

conhecimento 

dos direitos e 

deveres 

enquanto 

cidadãos. 

 

- Envio de 

ofício 

solicitando o 

acompanhame

nto do 

encaminhame

nto. 

- Devolutiva 

do atendimento 

das famílias 

pela rede 

municipal. 

Promover o 

alcance de 

alternativas 

emancipatórias 

para o 

enfrentamento da 

vulnerabilidade 

social. 

- Atendimentos 

Psicossociais; 

- Oficinas 

Socioeducativas 

com as crianças 

e adolescentes  

(Grupo de 

Convivência I e 

II, Esporte e 

Lazer, Xadrez, 

Informática, 

Artes, 

Musicalização, 

Educação 

Ambiental, Ética 

e Cidadania). 

- Fortalecer o 

estreitamento de 

vínculos; 

- Prevenir o 

rompimento dos 

vínculos; 

- Prevenir 

situações de 

vulnerabilidade 

social; 

- Estimular a 

emancipação; 

- Estimular o 

senso crítico; 

- Coordenadora; 

- Psicóloga; 

- Pedagoga; e, 

Educadores 

Sociais 

(monitores das 

oficinas de:   

Grupo de 

Convivência I e 

II, 

- Esporte e Lazer,  

-Xadrez,  

-Informática,  

-Artes,  

-Musicalização,  

-Educação 

Ambiental,  

-Ética e 

Cidadania. 

- 8 horas. - De Segunda 

à Sexta-feira  

 

80% das 

crianças. 

- Fortaleceram 

o estreitamento 

de vínculos; 

- Preveniram o 

rompimento 

dos vínculos; 

- Preveniram 

situações de 

vulnerabilidade 

social; 

- Estimularam a 

emancipação; 

- Estimularam o 

senso crítico; 

- Lista de 

Presença; 

- Fotos; 

- Postagens de 

publicações 

nas redes 

sociais da 

entidade; 

- Relatório dos 

Educadores 

Sociais para a 

Pedagoga; 

- Relatório da 

coordenadora 

do Projeto 

para a 

coordenação 

geral da 

entidade; 

- Melhora da 

frequência das 

crianças e 

adolescentes 

no projeto; 

- Melhora no 

fortalecimento 

da autonomia e 

do 

empoderament

o familiar. 
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11. RECURSOS LOGÍSTICOS  

11.1 AMBIENTE FÍSICO 

 

QTDE. 

 

DEPENDÊNCIAS 

 

ÁREA M² 

 

OBSERVAÇÕES: 

01 Sanitários Feminino 5,10 m²  

01 Sanitário Masculino 5,10 m²  

01 Copa/cozinha, 14.7 m²  

Propiciar 

vivencias para o 

alcance de 

autonomia. 

- Atendimentos 

Psicossociais; 

- Oficinas 

Socioeducativas 

com as crianças 

e adolescentes 

(Oficinas 

Socioeducativas: 

(Grupo de 

Convivência I e 

II, Esporte e 

Lazer, Xadrez, 

Informática, 

Artes, 

Musicalização, 

Educação 

Ambiental, Ética 

e Cidadania). 

- Estimular a 

emancipação; 

- Estimular o 

senso crítico; 

- Estimular o 

conhecimento 

dos direitos e 

deveres 

enquanto 

cidadãos; 

- Estimular o 

desenvolviment

o de 

habilidades, 

potencialidades 

e talentos das 

crianças e 

adolescentes. 

 

- Coordenadora; 

- Psicóloga; 

- Pedagoga; e, 

Educadores 

Sociais 

(monitores das 

oficinas) das 

oficinas de:   

Grupo de 

Convivência I e 

II, 

- Esporte e Lazer,  

-Xadrez,  

-Informática,  

-Artes,  

-Musicalização,  

-Educação 

Ambiental,  

-Ética e 

Cidadania. 

- 8 horas - De Segunda 

à Sexta-feira  

 

- 80% das 

crianças 

- Estimularam a 

emancipação; 

- Estimularam o 

senso crítico; 

- Estimularam o 

conhecimento 

dos direitos e 

deveres 

enquanto 

cidadãos; 

- Estimularam o 

desenvolviment

o de 

habilidades, 

potencialidades 

e talentos das 

crianças e 

adolescentes. 

 

- Lista de 

Presença; 

- Fotos; 

- Postagens de 

publicações 

nas redes 

sociais da 

entidade; 

- Relatório dos 

Educadores 

Sociais para a 

Pedagoga; 

- Relatório da 

coordenadora 

do Projeto 

para a 

coordenação 

geral da 

entidade. 

- Melhora no 

convívio 

grupal e 

familiar; 

- Melhora nas 

tomadas de 

decisões. 

- Percepção no 

comportament

o, no que tange 

a liderança. 
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01 Área de Convívio social coberta 95,12 m²  

01 Área de Convívio social descoberta 12,0 m²  

01 Sala Administrativa 20,25 m²  

01 Sala de Serviço Social 11,25 m²  

01 Sala de Atividades / Laboratório de Informática 24,0 m²  

01 Sala de Atividades em grupo 31,5 m²  

01 Sala de atividades  31,20 m²  

01 Sala de Psicologia 20,25 m²  

01 Acesso cozinha/despensa 2,10 m²  

01 Corredor de acesso sala de atividades 7,5 m²  

01 Rampa de acesso sala de atividades 15,0 m²  

 

 

11.2 RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 

RECURSOS MATERIAIS 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Afoxé 

02 Armário com 2 portas madeira 

01 Armário cozinha madeira com 5 portas, 4 gavetas e 2 portas com vidros 
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04 Armário em MDF com 2 portas branco 

02 Armário em mdf com 2 portas creme 

01 Armário em mdf com 4 gavetas creme 

01 Armário mdf gelo com 16 gavetas pequenas e chave, e 1 gaveta com chave 

01 Bango 

02 Bola basquete 

03 Bola futebol 

02 Bola futsal 

03 Cadeira almofadada com braço 

02 Cadeira almofadada com braço em couro giratório 

04 Cadeira almofadada com braço Giratória 

14 Cadeira almofadada sem braço 

21 Cadeira de plástico branca sem braço 

9 Cadeira de plástico com braço 

39 Cadeira de plástico e ferro Laranja 

4 Caixa de som 

3 Chocalho 

1 Corda 

1 Criado com 3 gavetas e chave 

3 Criado com 4 gavetas em mdf creme com chave 

1 Criado de madeira com 5 gavetas 
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1 DVD karaokê 

9 Estabilizadores 

1 Filtro soft byeverest 

1 Fogão cônsul com 5 bocas inox facilite 

3 Fonte de energia para teclado 

1 Gabinete 

2 Gabinete LG– 

10 Gabinete sala de informática 

1 Geladeira duplex branca Brastemp super freezer 440 L 

1 Geladeira duplex branca cônsul 

1 Impressora hp laser jet M1319FMFD 

1 Impressora hp laser jet M1522N = 1 

1 Liquidificador Walita 

1 Mesa branca em mdf com base de ferro pequena 

3 Mesa de Madeira com base de ferro 

1 Mesa de madeira retangular branca 

3 Mesa de plástico branca9 

1 Mesa de plástico branca pequena 

6 Mesa escritório 

2 Mesa escritório em L 

2 Mesa para computador grande em mdf E base de ferro 
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1 Microondas Electrolux 

10 Monitor Dell 

2 Monitor lgflatron E1940 

1 Monitor LgFlatron W16425 

1 Monitor Samsung 

1 Monitor Samsung symcmaster S23B550 

13 Mouse 

2 Pandeiro 

2 Pedestal para teclado 

4 Peteca 

1 Prateleira de ferro com 6 repartições 

3 -Prateleiras de Ferro com 3 repartições 

4 Quadro branco revestido de alumínio 

2 Quadro branco revestido de madeira 

1 Quadro Cortiça 

1 Quadro enxadrística 

3 Sofá de bambu com 2 lugares com almofadas 

1 Sofá de bambu com 2 lugares com almofadas 

1 Teclado Casio 

13 Teclado para computador 

3 Teclado Yamaha 
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1 Telefone com fio branco intelbras pleno 

1 Telefone com fio intelbrastc 20 

2 Telefone sem fio Intelbras 

2 Triangulo 

3 Ventilador de Mesa pequeno mondial 

3 Ventilador de parede delta premium 

1 Ventilador de pé bell Garden 

3 Ventilador parede ventidelta 
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13. ESPECIFICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO 

13.1 Recursos Humanos responsáveis pela execução direta  

Qtd. Função Formação Vínculo Salário Líquido Carga horária 

01 Assistente Social Serviço Social 
CLT 

R$ 2.078,82 30 h/s 

01 Administrador Administração 
CLT 

R$ 1.380,00 40 h/s 

01 Auxiliar administrativo Ensino Médio Completo 
CLT 

R$ 1.104,00 40 h/s 

01 Auxiliar Geral  Ensino Fundamental Completo 
CLT 

R$ 1.009,38 40 h/s 

01 Pedagoga Pedagogia 
CLT 

R$ 2.005,82 40 h/s 

04 Estagiárias Ensino Superior Incompleto Pedagogia 
CIEE 

R$ 600,00 30 h/s 

01 Monitor Grupo de Convivência I Superior Completo 
CLT 

R$ 560,00 8h/s 

01 Monitor de Esporte e Lazer 
Superior Completo CLT 

R$ 560,00 
8h/s 

01 Monitor de Informática 
Superior Completo CLT 

R$ 560,00 
8h/s 

01 Monitor de Xadrez 
Superior Completo CLT 

R$ 560,00 
8h/s 

01 Monitor de Artes 
Superior Completo CLT 

R$ 1.079,07 
8 h/s 

01 Monitor de Musicalização Superior incompleto 
CLT 

R$ 560,00 
8h/s 

- Encargos Sociais - 
- 

R$ 2.086,00 
- 

- Férias / 13º Salário - 
- 

R4 12.343,08 
- 
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13.2 Material de Consumo 

Descrição Mensal Anual 

Gênero Alimentício R$ 883,33 R$ 10.600,00 

Material de Consumo e Pedagógico (jogos, material esportivo, 

papelaria, material de limpeza, material de escritório e etc). 

 

R$ 910,99 R$ 10.931,87 

Utilidade Pública (aluguel, telefone, internet, água, força, celular, 

aluguel, combustível e etc). 

 

R$ 2.389,32 R$ 28.671,84 

 

13.3 Serviços de Terceiros:  

Descrição Mensal Anual 

Manutenção R$ 543,00 R$ 6.516,00 

 

14. FONTES DE RECURSOS 

Municipal Estadual Federal  Total 

R$ 174.192,00 R$ 76.187,87 R$ 10.000,00 R$ 260.379,87 
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15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

15.1 - Monitoramento e avaliação da equipe multidisciplinar: 

A avaliação e monitoramento do Projeto Social Pinóquio dar-se-á da seguinte maneira: 

• Pesquisa de Satisfação dos usuários; 

• Prestação de contas bimestral; 

• Publicação e divulgação das oficinas socioeducativas desenvolvidas pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, do Projeto 

Social Pinóquio; 

• Relação nominal dos usuários; 

• Relatório Anual de Atividades; 

• Relatório Circunstanciado; 

• Relatório de Execução do Objeto; 

• Relatórios mensais; 

Todos os itens acima mencionados serão instrumentos de monitoramento e avaliação 

do Projeto, tendo em vista, o alcance dos objetivos propostos. 

 

16. ANEXOS: 

16.1 PLANO DE APLICAÇÃO 

DESPESA COM PESSOAL 

Plano de Aplicação – Custos 
Verbas 

Descrição Total Mês Total Ano 
Cofinanciamento 

RH + Encargos R$ 16.971,68 R$ 203.660,16 
Municipal/Estadual/Federal 

 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

Plano de Aplicação Custos Verbas 

Descrição Total Mês Total Ano Cofinanciamento  

Serviço de Terceiros/Manutenção R$ 543,00 R$ 6.516,00 
Municipal/Estadual/Federal 
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Material de Consumo 

Plano de Aplicação Custos Verbas 

Descrição Total Mês Total Ano Cofinanciamento  

Gênero Alimentício R$ 883,33 R$ 10.600,00 
Municipal/Estadual/Federal 

Material de Consumo e 

Pedagógico (jogos, material 

esportivo, papelaria, material de 

limpeza, higiene, material de 

escritório e etc). 

R$ 910,99 R$ 10.931,87 

 

 

Municipal/Estadual/Federal 

Utilidade Pública (aluguel, 

telefone, internet, água, força, 

celular, aluguel, combustível e 

etc). 

R$ 2.389,32 R$ 28.671,84 

 

 

Municipal/Estadual/Federal 

 

 

 

 

Despesas Valor Anual 

Gênero Alimentício R$ 10.600,00 

Material de Consumo e Pedagógico R$ 10.931,87 

Utilidade Pública R$ 28.671,84 

Manutenção/Serviços de Terceiros R$ 6.516,00 

Recursos Humanos R$ 203.660,16 

Total R$ 260.379,87 
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16.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

 

 

 

 

 

Descrição Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Recursos humanos / 

Encargos 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

R$ 

16.971,68 

Manutenção / Serviço de 

Terceiros 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

R$ 

543,00 

Material de Consumo 
R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

R$ 

910,99 

Gênero Alimentício 
R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

R$ 

883,33 

Utilidade Pública 
R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 

R$ 

2.389,32 
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1.3 VALOR DA PROPOSTA: 

 

Descrição Valor (R$) 

Recursos Humanos  R$ 203.660,16 

Material de consumo R$ 10.931,87 

Manutenção/Serviços de Terceiros R$ 6.516,00 

Gênero Alimentício R$ 10.600,00 

Utilidade Pública R$ 28.671,84 

Valor total da proposta: R$ 260.379,87 

Valor do Cofinanciamento Municipal: R$ 260.379,87  

 

Batatais, 17 de outubro de 2018. 

 

 

____________________________ 

Raissa Abirached Arantes 

Presidente 

 

 

 

 

________________________ 

Emanuele Colósio Fortunato 

Responsável Técnica 


