
Plano de Trabalho

1.Identificação do Serviço 

1.1. Serviço (objeto da parceria): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA    -   SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES   

1.2 Quantidade de grupos solicitados:  3   

1.3 Abrangência: Leste   - G4 - Jardim Santana   

2.Identificação do organização da sociedade cívil 

2.1 Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE  ANA

(SEDE)   

2.2 Nº do CNPJ da instituição:  54.150.339/0001-01    

2.3 Website oficial da instuição (ou rede social):   www.anabrasil.org   

3.Unidade Executora 

3.1 Nome da Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL

BENEFICENTE - ANA - JD SANTANA   

3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver):  54.150.339/0001-01    

3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP):  Emilio Lang Junior   , nº  411   -

Bairro:  Vila Nogueira   - CEP:  13088-011    

3.4. Telefone da unidade executora (com DDD):  (19) 3236-2240    

3.5. E-mail da unidade executora:  adm@anabrasil.org   

3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora: 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possui a seguinte infraestrutura física:

03 salas para  realização das oficinas;

01 salas para depósito de materiais de papelaria e escritório; 

01 sala de Serviço social e coordenação; 

01 Cozinha; 

01 despensa para armazenamento de alimentos não perecíveis; 

01 refeitório;

01 sala de depósito para material de limpeza;

01 quadra de areia sem cobertura; 

03 banheiros;

3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço

na unidade executora: 

Materiais:

Materiais diversos de papelaria;
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Materiais diversos de artesanato;

Materiais diversos de escritório;

Materiais diversos decorativos;

Materiais recicláveis; 

Materiais diversos esportivos; 

Materiais de limpeza.

Equipamentos: 

A mobiliar 

Meios de Transporte 

01 perua Kombi; 

5. Público Alvo

crianças e adolescentes 

4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
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 Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)  

O Município de Campinas, localizado no Estado de São Paulo, conta com uma população

estimada em 1.204.073 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE).  (Fonte: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/08/28 acesso em

13/12/2019).

O Município de Campinas está dividido em cinco regiões: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e

Noroeste. A nossa região, Leste, em 2010 constatou-se, pelo censo demográfico, que ela se

encontra em 3º lugar em números de habitantes, sendo a 1ª.  a Região Sul e a 2ª. Região

Sudoeste, com realidades diferenciadas entre elas.  

(Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos

Humanos/Vigilância Socioassistencial/Estudo da Realidade de Campinas e suas

contradições: alguns elementos para subsidiar o PMAS 2018/2021 acesso em 13/12/2019).

Em relação à renda trata-se de uma região com desigualdades sociais expressas. A

predominância de renda zero é significativamente elevada, combinada com baixos

rendimentos que variam entre 0,5 e 10 salários mínimos. Em proporção, absurdamente

inversa à faixa de renda entre 10 e 20 ou mais salários mínimos. A região possui 58.100

pessoas sem renda e 126.600 pessoas com renda entre 0,5 e 10 salários mínimos, possuindo

também o maior número de pessoas com renda entre 10 e 20 salários mínimos, sendo a

região que possui maior número de famílias de alta renda

(Fonte:  Relatório de Informações Sociais- Campinas/2016

https://smcaisvis.campinas.sp.gov.br/sites/smcaisvis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatori

o_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf  acesso em 13/12/2019).

 Os serviços que compõe a rede socioassistencial, com execução direta da Prefeitura para o

atendimento às famílias e pessoas que demandam atenções do Sistema Único de Assistência

Social da região leste no território são: Distrito de Assistência Social - DAS Leste ; Centro de

Referência de Assistência Social-CRAS Flamboyant; Centro de Referência de Assistência

Social-CRAS Recanto Anhumas, Centro de Referência Especializado de Assistência Social -

CREAS(atende regiões leste; Centro POP Sares I e II ;Abrigo Especializado Renascer;

SAPECA - Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e Adolescente; CMPCA

-Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente.

A rede socioassistencial da Região Leste, conta com Organizações da Sociedade Civil(OSC)

que executam programas cofinanciados com recurso público municipal, tendo 11 entidades

executoras do Serviço de Proteção Social Básica (PSB) atuando no Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de 6 a 14 anos e 11 meses. Temos ainda 08 entidades

executoras do serviço de Proteção Social Básica atuando no SCFV, Centro de Convivência
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Inclusivos e Intergeracionais. Além dos serviços oferecidos contamos com o  Centro de Saúde

São Quirino, CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Carretel, Ginásio Nabi

Abi Chedid (Ginásio do Cafezinho), Bosque Chico Mendes, E.E. Professora Ana Rita Godinho

Pousa, E.E. Adalberto Nascimento, Escola Estadual Regina Coutinho Nogueira, Centro

Estadual para Educação de Jovens e Adultos Paulo Decourt (CEEJA), Escola Estadual Prof.

Dante Alighieri Vita, Escola Municipal de Educação Infantil Fadinha Azul  (EMEI); Centro

Municipal de Educação Infantil São João Batista(CEMEI) e Escola Municipal de Educação

Infantil Recanto da Alegria ( EMEI), os quais também atendem nosso público.

 A população dessa região é beneficiada pelos programas: Bolsa Família, onde se apresenta

menor número de titulares cadastrados e Benefício de Prestação Continuada (BPC) idoso e

deficiente, sendo a região com o menor número de beneficiários do programa. Existem mais

idosos que recebem o benefício do que as pessoas com deficiência. (Fonte:  Relatório de

Informações Sociais - Campinas/2016

https://smcaisvis.campinas.sp.gov.br/sites/smcaisvis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatori

o_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf  acesso em 13/12/2019).

Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos: Diante deste cenário

observamos  que o perfil etário atendido nessa região aponta os seguintes dados: 

de 00 até  17 anos  128 crianças e adolescentes; 

de:18 até 24 anos: 108;

de: 25 até  23 anos: 36;

de: 35 até 44 anos: 31;

de 45 até 60 anos: 39;

de:61 até 65 anos: 07;

Acima de 65 anos: 17 

Fonte: ( SIGM - Sistema Integrado de Governança Municipal - acessado em 10.02.2020)

Há mais de 34 anos nossa entidade vem prestando serviços, no município de Campinas,  na

área de Assistência Social no território do Jardim Nilópolis, atendendo crianças/adolescentes,

suas famílias, e a comunidade, em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Sendo assim ao tomar conhecimento de que a Sociedade Educativa de Trabalho e

Assistência/SETA, núcleo da Vila Nogueira não daria continuidade ao Serviço de Convivência

e Fortalecimento de Vínculos de 06 à 14 anos, estamos apresentando uma proposta de

trabalho para assumirmos as metas destinadas a esse Serviço, no território da Vila Nogueira.

Dentre os diversos bairros da região leste, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos (SCFV) de 06 à 14 anos, pelo qual estamos pleiteando esta inserido no  território da

Vila Nogueira.
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Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos: Dentre os diversos bairros

da região leste, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 06 à 14

anos, pelo qual estamos pleiteando esta inserido no  território da Vila Nogueira. apresentando

um perfil com situações de riscos e vulnerabilidades sociais, tais como: Uso de substâncias

psicoativas, família de baixa renda, alcoolismo, situações de negligência, violência doméstica,

intra familiar e psicológica. 

 

A população é estimada  em aproximadamente 5.000 famílias em situação de vulnerabilidade

social. Fonte:(Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Recanto Anhumas).

Um relatório gerado pelo Sistema Integrado de Governança Municipal de Campinas - SIGM

em novembro de 2015, com amostragem de 2.726 famílias dos principais bairros que

compõem o território, Jardim Santana I e II e III,(Cafezinho), Jardim Nilópolis, Parque São

Quirino, Núcleo Residencial Getúlio Vargas , Núcleo Residencial Gênesis, Vila Independência,

Vila Nogueira, apontam os seguintes dados:

43,24% não possuem renda, 

5,12% sobrevivem com até 1/4 de salário mínimo, enquanto 

8,14% possuem renda de até ½ salário mínimo;

21,72% tem renda de até 1 salário mínimo;

21% recebem até 3 salários mínimos e apenas,

0,78% da população analisada tem rendimentos acima de 5 salários mínimos.

Em relação a situação de trabalho das famílias :

5,01% são aposentados ou pensionistas;

4,08% são assalariados com carteira assinada;

0,12% são assalariados sem registro em carteira;

0,32% são autônomos contribuintes da previdência social;

1,89% são autônomos não contribuintes;

0,06% são empregadores;

48,95% não trabalham e,

39,57% declaram se encontrar em outra situação além das mencionadas.

Com a análise dos dados, é possível afirmar que mais da metade dos usuários cadastrados

dependem de trabalho informal ou não trabalham, sendo proporcional com os rendimentos

declarados, na qual aproximadamente 70% recebem até um salário mínimo. Com isto,

demonstra-se que a população do território tem um rendimento abaixo da média familiar do

município de Campinas, o que é de aproximadamente 5 salários mínimos. Fonte:(IBGE 2010)

O serviço ofertado pela ANA ao longo desses anos, se caracteriza pela prevenção de riscos e

vulnerabilidades sociais, promovendo o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,

buscando a proteção integral da criança/adolescente. Sendo um espaço de humanização o
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qual a criança/adolescente pode vivenciar conhecimentos nas diversas formas de

compreender o mundo, onde são estimuladas através das atividades oferecidas, a

desenvolverem o senso crítico, o protagonismo e a autonomia, desenvolvendo habilidades

sociais e culturais em busca de novos saberes. As atividades socioeducativas são planejadas

baseadas nas necessidades, interesses e motivação de seus usuários, incentivando a

participação social, o convívio familiar e comunitário e o direito de ser, trabalhando o

desenvolvimento dos sentimentos de pertença e identidade. 

Com os dados coletados do território da Vila Nogueira, acreditamos que  Associação

Nazarena Assistencial Beneficente - ANA, poderá a partir das necessidades da região,

contribuir com a comunidade para dar continuidade aos serviços que vinham sendo prestados

pela Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência/SETA , núcleo da Vila Nogueira a fim de

alcançar  os objetivos propostos pela Política Nacional de Assistência Social e pela

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de atuação da Assistência Social,

promovendo um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos.
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6.Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem

atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas

Atividades: Encaminhamentos para a rede socioassistencial

Descrição: 

Os encaminhamentos são realizados pela equipe de referência, através da

identificação de demanda específica que compete aos demais serviços da

redessocioassistencial, como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar ou at?

mesmo outros projetos sociais.

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 

Atender a criança/adolescente e família em toda sua pluralidade;

Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos

familiares e comunitários;

Garantir a proteção integral dos atendidos pelo serviço.

Avaliação: 
A avaliação é realizada por meio da adesão ao serviço encaminhado e

através das reuniões de discussão de casos realizada pelos serviços. 

Atividades: Outras atividades (especificar).

Outra atividades: Oficina de Artesanato 

Descrição: 

A oficina será desenvolvida através de atividades manuais com materiais

recicláveis, matéria prima natural, pintura, colagem e decoupage. Funciona

como exercício terapêutico, melhorando e equilibrando as emoções, e

estimulando a imaginação e o pensamento.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, essa descrição será

readequada para:  A oficina será desenvolvida através de atividades manuais

com materiais recicláveis, matéria prima natural, pintura, colagem e

decoupage. Auxiliando na melhoria, no equilíbrio das emoções, e estimulando

a imaginação e o pensamento.

Periodicidade: semanal

Meta: 

Estimular a criatividade fazendo com que a criança e o adolescente, exponha

suas ideias, aptidões, habilidades as quais ajudam no exercício da mente;

Proporcionar espaços de Interação social com o grupo.

Avaliação: Resultado final do trabalho construído através de registros fotográficos

Atividades: Encaminhamentos para serviços de políticas públicas

Descrição: 

Os encaminhamentos para outros serviços são parte complementar do

trabalho desenvolvido nesta instituição. Auxiliam no suprimento de demandas

que está além das possibilidades do serviço. Mesmo após ter sido

encaminhado, este usuário permanece sendo acompanhado por este serviço.
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Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 
Atender a criança/adolescente e família em toda sua pluralidade;

Aumento do acesso aos serviços setoriais;

Avaliação: A avaliação é realizada por meio da adesão ao serviço encaminhado.

Atividades: Conhecimento e inserção no território

Descrição: 

O conhecimento do território se faz necessário para que tenhamos uma

panorama dos equipamentos existentes para assim poder encaminhar e

inserir a criança/adolescente e sua família, proporcionando o acesso a

garantia de direitos. O conhecimento e inserção são realizados através da

articulação com os equipamentos e outras políticas publicas existentes no

território e para além dele.

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 

Ampliar o acesso aos direitos socioassistenciais;

Atender a criança/adolescente e sua família na sua integralidade;

Prevenir a ocorrência de riscos sociais e seu agravamento e reincidência.

Avaliação: 
Adesão da criança/adolescente e sua família no serviço inserido, através do

acompanhamento e articulação.

Atividades: Outras atividades (especificar).

Outra atividades: 
Grupos Reflexivos/Direitos Universais, Éticos e Morais

Descrição: 

Os grupos são realizados a partir da necessidade da criança e do

adolescente de conhecer seus direitos e deveres, através de dinâmicas,

recursos visuais, contações de histórias e debates.

Periodicidade: quinzenal

Meta: 

Ter ampliada a capacidade de escolha, decisão e avaliação, expressão de

opiniões e de reivindicações das crianças e adolescentes;

Desenvolver sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos

por meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar

Avaliação: 

Observação do educador na mudança comportamental das crianças e

adolescentes quanto a diminuição dos conflitos e redução do índice de

violências no cotidiano;

Através da participação das crianças e adolescentes nas atividades propostas

por meio de registros de frequência;

Pesquisa de satisfação das crianças e adolescentes e famílias.
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Atividades: 
Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento

do protagonismo social

Descrição: 

As atividades são realizadas no decorrer do ano, em ambientes externos

como: parques,chácaras,buffet, empresas, Centro de Referência de

Assistência Social (CRAS ), Ginásios, Cinema, Teatro. Elas são realizadas

por faixa etária para que as atividades propostas ocorram de acordo com o

desenvolvimento dos usuários. Elas possibilitam

 o acesso as manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer,

ampliando seu espaço de atuação para além do território.

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 

Estimular o convívio social e familiar;

Proporcionar a participação dos usuários nas diversas esferas da vida

pública;

Oferecer atividades que promovam o exercício da infância e da adolescência.

Avaliação: 

Observamos a melhoria das condições de sociabilidades dos usuários,

inclusive em crianças com deficiências;

Feedback das crianças/adolescentes e famílias;

Relatório das atividades realizadas e,

Índice de presença nas atividades.

Atividades: Outras atividades (especificar).

Outra atividades: Encontro com famílias

Descrição: 

O encontro com famílias é feito bimestralmente, onde abordamos temas

diversos, com intuito de fortalecer vínculos, reflexões críticas e acesso aos

direitos. A atividade é dirigida pela equipe de profissionais do projeto ou por

outros profissionais externos. 

 Considerando os apontamentos da comissão de seleção, esclarecemos: O

planejamento das oficinas é realizado juntamente com as famílias.

Periodicidade: bimestral

Meta: 

Proporcionar espaços para troca de experiência e reflexões críticas;

Fortalecer o vínculo da família com o projeto;

Fortalecer o vínculo familiar e comunitário;

Oferecer um espaço para informações sobre acesso aos seus direitos.
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Avaliação: 
Feedback das famílias;

E participação através do registro na lista de presença.

Atividades: Acolhida em grupo

Descrição: 

A roda de conversa é realizada através do acolhimento grupal nas salas de

oficinas da entidade. Por meio de reflexões e diálogos onde os profissionais

conseguem fortalecer os vínculos com as crianças e adolescentes.

Propiciando vivências que valorizem as experiências de vida que estimulem e

potencialize o desenvolvimento da autonomia, protagonismo e acesso de

informações sobre direito universais, éticos e morais de cidadania.

Periodicidade: diária

Meta: 

Ampliar sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos por

meio de diálogos, compartilhando outros modos de agir e pensar;

Favorecer um ambiente de acolhimento escuta mútuo visando o bem estar

das crianças e adolescentes;

Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários.

Avaliação: 

Registro semanal e através do feedback trazido pelas crianças e

adolescentes.

Atividades: Acolhida individual

Descrição: 

A acolhida individual é realizada pela equipe técnica a partir da inserção da

criança/adolescente no projeto, como também durante as atividades com os

educadores. Pode ocorrer através da busca espontânea da

criança/adolescente ou algum membro da família, como por meio da

observação. O profissional busca compreender, as expressões das questões

apresentadas e identificar os recursos e potencialidades para superação das

vulnerabilidades. 

Periodicidade: diária

Meta: 

Redução e prevenção de situações de isolamento social;

Fortalecer o vínculo entre a criança/adolescente com o profissional;

Estreitar laços e relações de confiabilidade;

Estimular a socialização da criança/adolescente com o serviço
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Avaliação: 
Feedback da criança/adolescente e família;

Observação e registro em prontuário.

Atividades: Outras atividades (especificar).

Outra atividades: Festas Comemorativas 

Descrição: 

Nossas festas ocorrem geralmente no projeto, mas podem ocorrer em outros

espaços.  São realizadas em datas comemorativas como: Páscoa, Dias das

mães, Dia dos Pais, Aniversariantes do Mês, Festa da Família, Natal, Dias

das Crianças. 

Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos:  O

planejamento das festas são realizadas juntamente com os usuários.

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 

Fortalecer o vínculo entre a família e o projeto;

Fortalecer o vínculo entre membros da família;

Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de

relações de afetividade e sociabilidade

Avaliação: 

Percebemos o fortalecimento dos vínculos familiares entre os membros da

família e entre a família e o projeto , como também pela participação

registrada através da lista de presença.

Atividades: 
Atividades socioeducativas sobre direitos humanos, sociais e

socioassistenciais e diversidade cultural

Descrição: 

A oficina contempla atividades socioeducativas com temas pertinentes aos

acontecimentos atuais, direitos humanos, socioassistenciais ,diversidade

cultural e temas de interesse das crianças/adolescentes. São realizadas por

meio de vídeos,palestras, debates, dinâmicas e mobilizações.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, complementamos: As

crianças/adolescentes  participam do planejamento da oficina. 

Periodicidade: semanal

Meta: 

Ampliar o número de atendidos que conheçam as instâncias de  denúncias

em casos de violação de seus direitos;

Proporcionar um espaço que favoreça o acesso ao universo informacional e

cultural das crianças e adolescentes;

Estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida,

propiciando sua formação cidadã e vivência para o alcance da autonomia.
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Avaliação: 

Através da participação das crianças/adolescentes nas atividades propostas

por meio de registros de frequência;

Pesquisa de satisfação das crianças e adolescentes e famílias.

Atividades: Atividades de busca ativa

Descrição: 

A busca ativa é realizada pela assistente social e pela equipe técnica para

que as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social possam ter

acesso ao nosso serviço, geralmente ocorre no decorrer do ano, durante as

visitas domiciliares realizadas na região, ou quando é citada por alguma

família do projeto de alguma criança/adolescente que se encontra em

situação de vulnerabilidade e risco social e não esteja em projetos social,

como também na divulgação de vagas disponíveis, onde entregamos bilhetes

no território: escolas e creches. 

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;

Aumento de acesso ao serviço.

Avaliação: 
Através do número de famílias que procuram o serviço para a realização da

triagem, após a busca ativa.

Atividades: Atividades grupais de convívio

Descrição: 

A oficina ocorre com jogos recreativos cooperativos,atividades lúdicas,

cognitivas inclusivas, brincadeiras infantis, contação de histórias, leitura,

desenvolvendo capacidades e habilidades físicas, intelectuais e motoras,

incentivando a interação e a sociabilidade entre as crianças/adolescentes.

Periodicidade: semanal

Meta: 

Promover vivências que possibilitem o ato de brincar;

Ampliar e estimular a participação individual e coletiva;

Levar a criança e o adolescente à desenvolver a capacidade de descobrir

novos caminhos que levem ao conhecimento, ressaltando os valores sociais

e potencializando suas aptidões;

Ter ampliada a capacidade de conviver em grupo e de administrar conflitos

compartilhando outros modos de agir e pensar.

Avaliação: 

Através da participação das crianças/adolescentes nas atividades propostas

por meio de registro de frequência;

Pesquisa de satisfação das crianças/adolescentes e suas famílias.
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Atividades: 

Desenvolvimento de atividades e articulações junto a políticas públicas para

ampliação da independência e autonomia de pessoas com deficiência e de

suas famílias

Descrição: 

O trabalho tem o intuito de identificar demandas decorrentes da dependência

de pessoas com deficiência, desenvolvendo atividades grupais, inclusivas,

lúdicas, recreativas, culturais e de lazer.

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 

Proporcionar espaço de convivência à pessoa com deficiência prevenindo

situações de descriminação e exclusão social;

Reduzir e prevenir situações de isolamento social e institucionalização

Avaliação: 

Feedback da família, da criança/adolescente na melhoria do desenvolvimento

integral;

Observação e registro da participação nas atividades;

Registro pela participação através da lista de presença.

Atividades: Orientações individuais

Descrição: 

As orientações individuais são realizadas de diversas formas: a partir da

busca espontânea da criança/adolescente ou de algum membro familiar, ou

mesmo através da identificação por parte da equipe de alguma demanda

vivenciada. A partir das orientações individuais, o psicólogo auxilia o usuário

na resolução de conflitos, que se da por meio do diálogo e do trabalho com as

emoções experenciadas.  Proporcionando-lhe uma ressignificação do atual

contexto vivenciado. Orientando-o também sobre seus direitos e deveres. 

Periodicidade: diária

Meta: 

Proporcionar melhoria da qualidade de vida da criança/adolescente e família;

Ter ampliado o número de usuários que tenham acesso aos serviços da rede

socioassistencial e outras políticas públicas.

Avaliação: 

A avaliação é realizada a partir do feedback da criança/adolescente e família,

como também por meio do referenciamento e contrarreferenciamento da

rede.

Atividades: Outras atividades (especificar).
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Outra atividades: Oficina de Auto Cuidado

Descrição: 

A atividade é realizada em grupos de acordo com a faixa etária, através de

apresentação de imagens, elaboração de cartazes, vídeos, palestras com

profissionais especializados na área da saúde (dentistas, enfermeiros,

médicos, nutricionistas entre outros), possibilitando o resgate da autoestima  

e do cuidado com o corpo, contribuindo para a melhoria da  qualidade de vida

das crianças e adolescentes.

Periodicidade: semanal

Meta: 

Reduzir índices de violência entre os jovens e uso abusivo de substâncias

psicoativas, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce, junto a

outras politicas públicas;

Valorizar a linguagem pessoal, corporal, e estimular a autoestima;

Melhorar a qualidade de vida dos atendidos e suas famílias;

Auxiliar a manter a saúde do corpo;

Prevenir a ocorrência de doenças.

Avaliação: 

Observação nas mudanças de hábitos no cotidiano das crianças e

adolescentes;

Feedback dos atendidos e suas  famílias; 

Registros Mensais através de fotos e anotações.

Atividades: Orientações grupais

Descrição: 

A orientação grupal ocorre durante as atividades realizadas, tanto com o

objetivo de informar como também orientar a criança/adolescente e família.

Essas orientações podem ser apresentadas no âmbito da resolução de

conflitos que emergem do convívio grupal, como na abordagem de

determinados temas. 

Periodicidade: diária

Meta: 

Prevenir a ocorrência de conflitos, riscos sociais seus agravamentos e

reincidência;

Ampliar a habilidade de socialização e de administrar conflitos por meio do

diálogo;

Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre seus

direitos e deveres.

Avaliação: É realizada através de roda de conversa, registros e feedback dos atendidos
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Atividades: Estudo social

Descrição: 

O estudo social é realizado pela dupla psicossocial e ocorre desde o

momento que a criança/adolescente é inserida no projeto, onde 

começamos a analisar e interpretar de forma crítica a contexto social da

família, sendo assim, de acordo com a demanda apresentada realizamos

visita domiciliar (entrevistas estruturas e não estruturadas, escuta,

observação), atendimento com a família, orientações e encaminhamentos.

Outra forma de realizarmos o estudo social é através da compilação de dados

extraídos através do Sistema de Cadastro Interno da ANA, onde coletamos

dados referentes ao perfil socioeconômico dos usuários atendidos e a partir

disso realizamos as intervenções necessárias

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 

Redução da ocorrência de vulnerabilidade social;

Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;

Caracterizar o público alvo do serviço com informações sobre o perfil

socioeconômico.

Avaliação: Através da elaboração de planilhas e gráficos onde são compilados os dados.

Atividades: Outras atividades (especificar).

Outra atividades: Oficina de Informática 

Descrição: 

A oficina visa estimular e potencializar o desenvolvimento cognitivo e a

coordenação motora, através de atividades como: Jogos educativos,

digitação, formatação de textos, introdução básica ao pacote office e acesso

a internet,estimulando dessa forma as crianças e adolescentes ao acesso

responsável a informação.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, essa descrição será

readequada para: A oficina visa estimular o desenvolvimento cognitivo e a

coordenação motora, através de atividades como: jogos educativos, e acesso

a internet, estimulando desta forma  as crianças e adolescentes ao  acesso

responsável à informação.

Periodicidade: semanal
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Meta: 

Propiciar conhecimento do sistema operacional e manuseio dos

equipamentos de informática;

Desenvolvimento pessoal e de habilidades das crianças e adolescentes

facilitando a inclusão social digital.

Considerando os apontamentos da comissão de seleção essa meta sera

readequada para:Desenvolver as habilidades das crianças e adolescentes

proporcionando a inclusão social digital.

Avaliação: 

A avaliação é realizada através da aplicação de testes de acordo com a faixa

etária ( por meio de digitação, jogos lúdicos) e observação contínua.

Conforme os apontamentos da comissão de seleção, essa avaliação será

readequada para:

Observação contínua;

Registro pela participação através da lista de presença.

Atividades: Visita domiciliar

Descrição: 

A visita domiciliar passa a ser um instrumento técnico- metodológico de

intervenção utilizado pela Assistente Social para conhecer a dinâmica familiar

do beneficiário inserido no projeto e dessa forma fortalecer o vínculo entre o

serviço e a família. Com a visita domiciliar, o profissional através da

observação e da entrevista realizada passa a conhecer as características,

potencialidades e necessidades de cada contexto familiar, e dessa forma

sugerir propostas de intervenção, orientações pertinentes a cada realidade. A

visita ainda é realizada quando ocorre alguma situação pontual do

beneficiário.

Periodicidade: semanal
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Meta: 

A meta é realizar a visita domiciliar na residência das300

Crianças/Adolescentes inseridos no projeto;

Estimular o fortalecimento de vínculos entre a família e o serviço;

Ampliar o acesso das famílias aos direitos socioassistenciais

Considerando os apontamentos da comissão de seleção, essa meta sera

readequada para:

A meta é realizar a visita domiciliar na residência das 90

Crianças/Adolescentes inseridos no projeto;

Estimular o fortalecimento de vínculos entre a família e o serviço;

Ampliar o acesso das famílias aos direitos socioassistenciais

Avaliação: 
A avaliação é realizada através da observação, entrevista e preenchimento

de questionário.

7.Articulação em rede

Identificação do parceiro com o qual manterá

articulação (serviços, programas, órgãos,

instituições) 

Descrição do tipo de articulação 

Igreja do Nazareno Central de Campinas Mantenedora do Projeto Social 

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento

Social - DRADS
Parceria para Convênio

Ceasa Campinas, Banco de Alimentos.

Parceiros na distribuição de alimentos saudáveis, que

contribuem para a Segurança Alimentar e Nutricional das

crianças/adolescentes. O Ceasa oferece cursos para os

nossos funcionários da cozinha e equipe gestora.

Rede Intersetorial São Quirino - Região Leste

Fortalecimento da rede de proteção social e de

assistência social.

Junto a outras politicas públicas, reduzir índices de

violência entre os jovens; uso/abuso de drogas, Doenças

Sexualmente Transmissíveis, e Gravidez precoce;

Organização de eventos, reuniões mensais de discussão

de casos dos beneficiários dos diversos serviços do

território.

Conselho Municipal de Assistência Social ( CMAS) e

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente ( CMDCA).

Participação nas reuniões, conferências e fóruns junto a

estes conselhos.
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Centro de Saúde São Quirino e CAPs

Possibilitar o acesso a serviço socioassistenciais e

setoriais;

Possibilitar o acesso ao direito a saúde.

Conforme solicitado pela comissão de seleção corrigimos:

Possibilitar o acesso a serviços  setoriais;

Possibilitar o acesso ao direito a saúde.

Vara da Infância, Conselho Tutelar, Disk Denúncia,

CRAMI, SOS mulher e Abrigos

Encaminhamentos e discussão de casos, a fim de

prevenir a ocorrência de riscos sociais, seu agravamento

ou reincidência.

Promover a proteção integral da criança/adolescente.

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão

Social ( SMCAIS) e Coordenadoria Setorial de Avaliação

e Controle (CSAC)

Conforme solicitado pela comissão corrigimos: Secretaria

Municipal  Assistência Social, Pessoa com Deficiência e

Direitos Humanos. (SMASDH) e Coordenadoria Setorial

de Avaliação e Controle (CSAC).

Manter atualizado e alimentar os dados dos usuários no

Serviço Integrado de Governança Municipal - SIGM;

Preencher os relatórios mensais de Coleta de

Informações de Programas Sociais (CIPS);

Participar das capacitações, reuniões, palestras , Fóruns

e Conferências 

Centro de Referência de Assistência Social- CRAS

Recanto Anhumas e  Centro de Referência Especializado

de Assistência Social- CREAS; Distrito da Assistência

Social - DAS 

Encaminhamento da família para Cadastro Único e

Identificação das famílias em descumprimento do

Programa Bolsa Família - CRAS;

Encaminhamento de Referência e contrarreferência.

CREAS - Encaminhamento e discussão de casos

DAS - Reuniões dos grupos de trabalhos -

Reordenamento.

Escolas Estaduais, CEMEI - Centro Municipal de

Educação Infantil e EMEIS - Escolas Municipais de

Educação Infantil.

Contribui para a inserção e reinserção e permanência no

sistema educacional;

As escolas estaduais CEMEI E EMEIS Municipais nos

auxiliam na divulgação das vagas disponíveis em nosso

projeto através da entrega de bilhetes.

8.Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam

no serviço - se houver)
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Nome do

profissional

Escolaridade/Forma

ção

Cargo ou função no

serviço 

Carga horária

semanal no serviço 

Forma de

contratação (CLT,

RPA, MEI,

Voluntário) 

À Contratar Superior completo Coordenador Técnico 30:00
Empregado

Contratado (CLT)

À Contratar
Ensino Médio

completo
Educador 40:00

Empregado

Contratado (CLT)

À Contratar
Ensino Médio

completo
Educador 40:00

Empregado

Contratado (CLT)

À Contratar

Fundamental

completo (até a 8ª

série )

COZINHEIRO

GERAL

40:00

Empregado

Contratado (CLT)

À Contratar Superior completo
ASSISTENTE

SOCIAL
20:00

Empregado

Contratado (CLT)

À Contratar

Fundamental

completo (até a 8ª

série )

Auxiliar - Serviços

Gerais

40:00

Empregado

Contratado (CLT)

9. Previsão de Receitas e despesas

MUNICIPAL

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor (R$)

FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL 1 24138.00

FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIAR DE LIMPEZA 1 17772.00

FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR

TÉCNICO
1 36049.92

FOLHA DE PAGAMENTO COZINHEIRA 1 17772.00

FOLHA DE PAGAMENTO EDUCADOR SOCIAL 2 42180.00

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIOS
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 6972.00

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIOS
FGTS 1 12396.00

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIOS
IMPOSTO DE RENDA 1 1632.00

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIOS
INSS 1 14424.00
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PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIOS
PIS PASEP 1 1560.00

Total: R$ 174.895,92

10. Cronograma de desembolso

Parcela Mês/Ano Previsto Valor (R$) Fonte de Recurso

1 04/2020 14574.66 MUNICIPAL

2 05/2020 14574.66 MUNICIPAL

3 06/2020 14574.66 MUNICIPAL

4 07/2020 14574.66 MUNICIPAL

5 08/2020 14574.66 MUNICIPAL

6 09/2020 14574.66 MUNICIPAL

7 10/2020 14574.66 MUNICIPAL

8 11/2020 14574.66 MUNICIPAL

9 12/2020 14574.66 MUNICIPAL

10 01/2021 14574.66 MUNICIPAL

11 02/2021 14574.66 MUNICIPAL

12 03/2021 14574.66 MUNICIPAL
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