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PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  
ASSOCIAÇÃO BENFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS 

 

CNPJ: 

81.644.32/0001-86 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

 
(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 

ENDEREÇO: Rua Pedro Lustosa de Siqueira Netto, 707 

BAIRRO:  
Colônia Vitória, distrito de Entre Rios 

CIDADE:  
Guarapuava  

UF:  
PR  

CEP:  
85139-400 

E-MAIL:  

projecao@abser.org.br 

TELEFONE:  

42 3625 2283 / 3625 2053 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC:  

Hildegardt Victoria Reinhofer  

CPF:  

391.036.509-44 
PERÍODO DE MANDATO: 

21/04/2017 – 21/04/2020 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 

SSPPR 

CARGO: 

Presidente 

ENDEREÇO DIRIGENTE: Av. Eslavônia, nº 530, Colônia 

Jordãozinho. Distrito de Entre Rios. Guarapuava/PR. 
 

CEP: 85.108-000  

INSCRIÇÃO COMDICA 

NUMERO: 22 DATA: 01/06/2001 VENCIMENTO: 30/04/2021 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

NOME CPF / RG 

HELENA FRANCISCA ALVES CPF 093.557.928-16/ RG 2.100.636-0 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO 

NOME CPF / RG 

MARIA THEREZA NEIVERTH CPF 072.704.579-21- RG 13.060.897-3 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO 

(x) garantia do direito à convivência familiar e comunitária (fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, prevenção à ruptura de vínculos e à institucionalização de crianças e adolescentes); 
(x) atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco; 
(  ) atenção ao adolescente autor de ato infracional; 
(  ) garantia de direitos para crianças e adolescentes em situação de rua; 
(x ) enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; 
(x ) erradicação do trabalho infantil; 
( x) promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, educação e à assistência social; 
(  ) prevenção e tratamento das necessidades decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas; 
(  ) atenção às crianças e aos adolescentes internados por motivo de saúde; 
(  ) aprendizagem e qualificação profissional. 
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2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO:  
APRENDER E CONVIVER 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  
AGOSTO 2020 – JULHO 2021 

PÚBLICO ALVO:  
300 Crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e suas famílias em situação de vulnerabilidade social 
das localidades: Assentamento Nova Geração, Comunidade Quilombola Paiol de Telha, 
Comunidade São José, Vila Adegail, Vila Leal, Vila Machado, Vila Lemler, Vila Werner, Vila Nova 
Esperança, Vila Luiza, Jardim Europa, Jardim América, Reflorestamento, Pinhãozinho, Vila 
Boqueirão, Comunidade São José, Cadeado, Colônia Samambaia, Colônia Jordãozinho, Colônia 
Vitória, Colônia Cachoeira e Colônia Socorro. 
 

OBJETO DA PARCERIA:  

O Projeto APRENDER E CONVIVER atenderá 300 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, em um 
período de 12 meses, buscando proporcionar um espaço de aprendizado e de confiança, fomentar a 
convivência e o fortalecimento de vínculos, bem como o protagonismo e o desenvolvimento integral. 
O Projeto pretende atuar com foco na prevenção a situações de risco e violações de direitos 
presentes no contexto de vulnerabilidade social do referido público, como a prevenção ao trabalho 
infantil, à violência em todas as suas formas, à exploração sexual de crianças e adolescentes, 
prevenção à gravidez precoce e prevenção ao uso de drogas e envolvimento com atos infracionais.      
Com este projeto, pretendemos oportunizar que em torno de 300 crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades oferecidas, possam melhorar sua 
perspectiva e esperança de futuro. O projeto pretende oferecer em torno de 100 oficinas e atividades 
das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Dentre as atividades estão previstas oficinas 
esportivas, oficinas de teatro, dança, informática, culinária, grafite, atividades manuais diversas, 
jardinagem, iniciação musical, canto, cidadania, valores, além de ter atividades diversas como jogos, 
brincadeiras e integração com acompanhamento de educadores.  
Paralelo e somado ao atendimento às crianças e adolescentes, ocorrerá o acompanhamento às 
suas famílias por meio de encontros, atendimentos e encaminhamentos, a fim de tornar o 
cumprimento do objeto da parceria mais eficaz. 
 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:  
No ano de 2000 o Projeção - Projeto Jovens Ação, iniciou como contra turno escolar, por meio do 
trabalho voluntário em garagens e espaços comunitários. Dentre as pessoas envolvidas neste 
projeto inicial estavam as escolas, igrejas e algumas lideranças da comunidade que se mostravam 
preocupados com os adolescentes em situação de vulnerabilidade social do território. O Projeção 
atua num contexto de mais de 10.000 moradores e atende crianças e adolescentes a partir de 9 
anos em vulnerabilidade social, econômica e/ou familiar, no Distrito de Entre Rios em Guarapuava – 
PR.  
A região de atuação do projeto tem predominância na atividade agropecuária e muitos dos 
residentes da comunidade vieram para a região em busca de trabalho nas fazendas, no 
reflorestamento e em uma cooperativa, mas pela baixa escolaridade acabaram permanecendo no 
mercado informal, desempregados, trabalhando por pequenos valores ou vivendo de “bicos”.  
A realidade em que o Projeção atua, é marcada por grandes contrates sociais. Além, disso, a 
comunidade onde o Projeção atua tem altos índices de violência em todas as suas formas, mas, 
principalmente violência sexual contra crianças e adolescentes, trabalho infantil e violência contra as 
mulheres. Também fazem parte à gravidez precoce de adolescentes, o uso de drogas licitas e ilícitas 
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e o trabalho infantil. Além disso fazem parte deste contexto a privação de direitos básicos garantidos 
por lei, principalmente o saneamento básico e a moradia.  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  

 

A execução do presente projeto é imprescindível diante das vulnerabilidades e situações de risco em 

que se encontram as crianças e adolescentes dos territórios mais vulneráveis do distrito de Entre 

Rios, onde a participação em atividades direcionadas a seus interesses e potencialidades, somadas 

a um trabalho socioeducativo de prevenção e acompanhamento, se apresentam enquanto estratégia 

necessária para a proteção integral das crianças e adolescentes, enfrentamento e prevenção a 

situações de risco presentes no território, contribuindo para a garantia de seus direitos fundamentais.  

 

Diagnóstico geral 

 

Apurando o diagnóstico elaborado pelo Censo do IBGE de 2000, o Brasil apresentava um público de 

61 milhões de crianças e adolescentes, destes 23,1% estavam na faixa etária de 0 a 6 anos, 27,2% 

de 7 a 14 anos e 10,7% de 15 a 18 anos (BRASIL, 2006). A composição familiar se constituía em 

27% dos casos em famílias monoparentais chefiadas por mulheres, únicas responsáveis pelo 

domicílio e também suas rendas exclusivas fontes de sobrevivência, tornando essas famílias ainda 

mais vulneráveis. Em 2004 esse tipo de arranjo familiar correspondia a 15,2% do total de famílias no 

Brasil, enquanto famílias monoparentais chefiadas por homens não passavam de 3% (PNAD/IBGE, 

2004). No que se refere à questão da moradia e saneamento básico dessas famílias, ainda se pode 

dizer que esse acesso não se encontra universalizado, pois 89,6% dos domicílios particulares 

urbanos têm o acesso, contrapondo os 82,7% das crianças e dos adolescentes que contam com 

acesso à rede de água, nas diversas regiões do Brasil (IBGE, 2006).  

Quanto à distribuição de renda, a desigualdade é gritante. A PNAD 2004 revela que, entre os 10% 

mais pobres da população, 71% eram negros; e essa proporção cai para 18,6% no grupo dos 10% 

mais ricos. Já no grupo do 1% mais rico da população, somente 11,3% eram de indivíduos negros. 

Isso revela que a riqueza produzida no Brasil é formada por diferentes raças, onde se destacam os 

negros, que representam 48% dela, todavia, essa riqueza se concentra nas mãos de poucos e estes 

são brancos em sua imensa maioria (BRASIL, 2006). 

 

Diagnóstico local e justificativa do projeto 

 

A região de Entre Rios, onde atua o Projeção, é conhecida como local de imigração suábia. No 

entanto, os atendidos pelo projeto são descendentes de várias etnias, como africanos, quilombolas, 

tropeiros, indígenas e brancos, onde a falta de sentimento de pertencimento e protagonismo desse 

segmento afeta as relações comunitárias. Na questão socioeconômica, grande parte dos adultos das 

famílias atendidas estão no mercado informal, desempregados. A comunidade local é marcada por 

grandes contrastes sociais; onde alguns têm muito e muitos estão em situação de pobreza e 

extrema pobreza. A região de atuação do Projeção desenvolveu-se nas proximidades da 

Cooperativa Agrária que se tornou um bolsão de pobreza. 

Outra situação peculiar é a das famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Essas mães, em 
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sua maioria, constituíram família quando ainda muito jovens e abandonaram os estudos, muitas 

delas não são alfabetizadas. No entanto, com casamentos desfeitos e sem os pais assumirem sua 

responsabilidade no sustento e participação na vida dos filhos, as condições econômicas das 

mulheres ficam limitadas às poucas oportunidades de trabalho que não exigem escolarização. 

A escolaridade dos usuários atendidos pela entidade vai do quarto ano do ensino fundamental até o 

terceiro ano do ensino médio, muitos deles com distorção de série frequentada com relação à idade. 

Segundo dados do IPARDES de junho 2012 no município de Guarapuava a distorção de idade-série 

no ensino fundamental é de 16,7% em média, sendo que, nos anos iniciais (1ª a 4ª série e/ou 1° a 5º 

ano) é de 10,3 %, nos anos finais (5ª a 8ª série e/ou 6º a 9º ano) é de 23,8%, e, no ensino médio, é 

de 22,5 %. No entanto, na realidade local, a porcentagem de distorção é ainda maior. Outro 

problema local, com relação ao ensino público, refere-se à qualidade na educação. O único Colégio 

Estadual da região, que atende alunos a partir do 5º ano, está entre os colégios com os mais baixos 

índices na qualidade da educação no Estado do Paraná, seu IDEB no ano de 2011 é de 3.8 e de 

cada 100 alunos 18 foram reprovados. O IDEB de 2013 alcançou apenas 3,4 (redução de 10,52% 

com relação a 2011). Com relação ao indicador de aprendizado (média do desempenho dos alunos 

em português e matemática na Prova Brasil) alcançou apenas 4.65 pontos o que representa uma 

queda de 5% em relação ao ano de 2009 e uma queda também com relação a 2005 quando o 

indicador alcançou 4.70 pontos.  

Além da defasagem nos estudos causada por questões socioeconômicas, as violações de direitos 

na vida das crianças e adolescentes do serviço ofertado pelo Projeção são constantes. Tratando 

especificamente dos anos de 2018 e 2019, frequentaram o serviço crianças e adolescentes que 

vivenciam ou vivenciaram em seu contexto familiar e comunitário situações de vínculos familiares 

fragilizados, negligência, alienação parental, insegurança alimentar, desemprego, defasagem 

escolar, violência intrafamiliar, bullying, automutilação, tentativa de suicídio, exploração do trabalho 

infantil, exploração sexual, membros da família dependentes químicos ou envolvidos com tráfico de 

drogas. Ainda houveram alguns casos de adolescentes que deixaram de frequentar o Projeção e/ou 

abandonaram os estudos devido à gravidez precoce, ao envolvimento com drogas e à exploração do 

trabalho infantil. 

Esses casos são devidamente encaminhados a outros serviços da rede de atendimento, todavia se 

faz necessário intensificar as estratégias de intervenção, respaldando a relevância do Projeto 

Aprender e Conviver que preza pelo investimento no potencial dessas crianças adolescentes e 

famílias por meio das atividades, e pela prevenção a situações de risco presente no trabalho social a 

ser realizado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL  

Proporcionar o empoderamento de crianças, adolescentes e seus familiares do distrito de 
Entre Rios na perspectiva da garantia de direitos, prevenção a situações de risco, 
enfrentamento à violência e redução da vulnerabilidade.  
 

3.2. ESPECIFICOS  
1. Promover a participação e proteção de crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos por meio de oficinas, atividades recreativas, pedagógicas, esportivas, 
culturais e artesanais. 

2. Fomentar a prevenção a situações de violações de direitos e violência nas suas mais diversas 
formas.   

3. Trabalhar questões de sexualidade para a construção de vínculos saudáveis entre meninos e 
meninas, visando a prevenção à gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis. 

4. Promover a prevenção ao envolvimento em situações de risco como o uso de drogas e ao 
envolvimento na prática de atos infracionais.  

5. Fortalecer os vínculos familiares e comunitários, assim como a resiliência de crianças e 
adolescentes e estreitar os laços entre as famílias, crianças, adolescentes e Projeção.  

6. Despertar as potencialidades o protagonismo e fomentar a construção de um projeto de vida.  

 
4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:  

O Projeto APRENDER E CONVIVER acontecerá por meio de oficinas e atividades dentre as 
quais estão atividades esportivas diversas, oficinas de dança, teatro, informática, culinária, grafite, 
atividades manuais diversas, horta, jardinagem, iniciação musical, canto, além de atividades diversas 
como jogos e brincadeiras ou outras conforme a possibilidade de implantação e a disposição de 
oficineiros, voluntários e educadores. As oficinas, além de ensinarem uma habilidade específica, se 
pautam em um espaço e relação de confiança e solidariedade, pautados em temas com os mais 
diversos saberes.  

Junto com as atividades diversas o enfoque de parte das oficinas se dará em trabalhar temas 
como fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, violência em suas diversas formas, 
enfrentamento à exploração do trabalho infantil, sexualidade, prevenção a infecções sexualmente 
transmissíveis, prevenção à gravidez precoce, prevenção ao uso de drogas, dentre outras demandas 
necessárias. O trabalho socioeducativo será planejado, assessorado e executado em conjunto com a 
equipe técnica do PROJEÇÃO, tendo também a presença de profissionais contratados, convidados e 
voluntários.  

O Projeto APRENDER E CONVIVER funcionará de segunda a sexta-feira. Nas segundas 
feiras de manhã das 8h às 10h será realizada reunião de equipe. Após este período os educadores 
realizam o planejamento das atividades, de modo que enquanto a equipe estiver no momento de 
reunião e planejamento, as oficinas são conduzidas por voluntários até as 11h45min. Após é servido 
o almoço. De terça feira a quinta-feira de manhã as atividades iniciam 8h com uma reflexão em 
formato de roda de conversa. As primeiras oficinas e atividades vão até às 9h20. As 9h20 será 
servido o café. As 9h30min começarão as próximas atividades que seguirão até às 10h35min. As 
10h35min até às 11h40min serão outras atividades. E às 11h45min será servido o almoço. Essas 
atividades acontecerão simultaneamente com os vários grupos divididos por idade e/ou por área de 
interesse.   

As crianças e adolescentes que estudam de manhã e frequentam o projeto à tarde e que 
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usam o transporte escolar ou moram longe e podem vir almoçar na entidade, os demais chegam às 
13h. As atividades serão retomadas às 13h com a reflexão em formato de roda de conversa e com 
oficinas e atividades até às 14h15min. Das 14h15min até às 15h30min acontecerão outro bloco de 
atividades. As 15h30min será servido o lanche. Das 15h45min às 17h acontecerão mais um bloco de 
atividades.  Além dos grupos, serão oferecidas oficinas avulsas diversas, em que a criança e o 
adolescente vêm ao projeto no horário da oficina, podendo fazer as refeições no Projeção. Essas 
oficinas terão a duração mínima de 1 hora e máxima de 2h30min.  

Nas sextas feiras serão realizadas atividades especiais. A cada sexta feira serão 
programadas atividades diferenciadas como gincanas, jogos cooperativos, jogos competitivos, 
dança, atividades lúdicas diversas, resgate de brincadeiras antigas, etc. Será um espaço de convívio 
e oportunidade de fazer atividades variadas, diferentes e divertidas.  

As atividades e as oficinas com as crianças e adolescentes são desenvolvidas a partir de 
meados de fevereiro até meados de dezembro. De meados dezembro até meados de fevereiro 
haverá atividades em forma de colônia de férias, bem como no período de férias escolares em julho.  

Para que o trabalho de prevenção seja mais efetivo serão realizados encontros mensais com 
os pais, mães e responsáveis sobre temas pertinentes a convívio familiar, ao fortalecimento de 
vínculos, à prevenção a situações de risco, e à educação de filhos.   

O Projeto APRENDER E CONVIVER oferecerá atividades que favorecem o desenvolvimento 
de habilidades, valores, saberes e experiências que contribuem para a prevenção a situações de 
risco, infecções sexualmente transmissíveis, prevenção da gravidez precoce, prevenção ao uso de 
drogas, enfrentamento à violência em suas diversas formas, e a construção de um projeto de vida. 
As atividades têm por finalidade potencializar essas crianças e adolescentes como seres humanos 
criativos, capazes de transformar a si e sua realidade, sendo protagonistas de sua própria história.  

Um dos critérios para a participação das atividades do Projeto é a matrícula e frequência 
escolar. No entanto, também entende que alunos que estejam fora da escola serão inseridos no 
projeto para posterior inserção na comunidade escolar. Para tanto, procura manter uma rede de 
atendimento integrado com a comunidade, mobilizando esforços das esferas assistenciais, 
educacionais e parcerias na ampliação e garantia de atendimento. A metodologia de trabalho 
utilizada é resultado de estudos e avaliações e adaptações constantes das atividades realizadas pelo 
PROJEÇÃO. As atividades, em formato de oficinas, têm a duração e a frequência estudadas com a 
equipe de trabalho e visam atingir, indicadores positivos e melhorar o aproveitamento integral de 
cada atividade desenvolvida. 
Para o desenvolvimento das atividades o projeto APRENDER E CONVIVER contará com a equipe 
abaixo descrita.   

Quant. Nome  Função Escolaridade Carga 
Horária 

Semanal 

Vínculo 
Empregatício 

1 Cristiane Zuber Pedagoga   Superior completo 
Pedagogia  

30h CLT/ 
Referenciada na 
Escola Municipal 

do Campo 
Princesa Isabel, 

prestando 
serviços junto ao 

Projeção 

1 Helena 
Francisca Alves 

Diretora de 
projetos  

Superior completo 
Administração, 

Filosofia e Teologia 

30h CLT 
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1  Karina Ritter 
Dantas  

Psicóloga  Superior completo 
Psicologia e Letras 

20h CLT 

1  Maria Thereza 
Neiverth 

Assistente 
social  

Superior completo 
Serviço Social 

30h CLT  

1 Célio Roberto 
Vivi 

Educador  Superior completo 
Educação Física 

44h CLT 

1 Adriano Ferreira  Educador  Superior completo 
Educação Física 

40h CLT 

1 Marilza Ap. 
Bonifácio 
Cordeiro 

Educador Superior completo 
Pedagogia e Letras 

40h CLT 

1 Avanice Krause 
Kalwa 

Oficineiro Superior completo 
em 

Arte e Educação e 
Pedagogia 

16h MEI 

1 Jaqueline do 
Carmo 

Chamberlain 

Oficineiro Superior completo 
Matemática  

16h MEI 

1 Lucas Martins  Educador  Formação em 
informática  

16h CLT 

1 Marilena 
Mariano Rosa 

de Morais  

Monitores  Ensino médio  40h  CLT 

1 Manfred 
Toninger 

Instrutor de 
música  

Superior completo 
Pedagogia  

12h CLT 

1 Aguinaldo 
Martins  

Auxiliar 
administrativo   

Superior 
incompleto  

40h CLT 

20  Voluntários  Diversos  2 a 4 
horas 

Contrato 
voluntário  

 

 

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM EXECUTADAS, 
DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:  

METAS 

ATIVIDADE  PÚBLICO 
ALVO  

HORA
S ANO   

RESPONSÁVEL  QUANTIDADE 
ATENDIDOS  

TEMPO  

Colônia de 
férias  

9- 17 anos 60h  Pedagoga e 
educadores  

60 alunos 2 meses 

Oficinas 
(esportes, 
música, horta, 
informática, 
reforço escolar, 
decoupage, 
mosaico, 

9-17 anos  1408h  Educadores e 
Voluntários  

200 alunos  10 meses 
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futebol, futsal, 
dança, etc.)  

Grupo 1  9-11 anos 1056h 
 

6 educadores e 
oficineiros  

90 alunos 10 meses 

Grupo 2  12-14 anos 528h  6 educadores e 
oficineiros 

60 alunos 10 meses 

Jovem 
Protagonista  

14-17 anos 528h 
 

3 educadores, 
psicóloga, assistente 
social e oficineiros 

40 alunos 10 meses 

Reunião de 
pais  

Pais, mães e 
responsáveis  

20h  3 educadores, 
assistente social, 
psicóloga e pedagoga  

70 pais, mães e 
responsáveis 

10 meses 

Dia de 
integração 

9-17 anos 6h Educadores, assistente 
social, psicóloga e 
pedagoga  

300 alunos 1 dia 

Dia da família  Pais e 
responsáveis
, crianças e 
adolescentes  

3h Educadores, assistente 
social, psicóloga e 
pedagoga 

60 pessoas  1 dia 

Encontro 
Intergeracional  

Avós e 
crianças e 
adolescentes  

3h Educadores, assistente 
social, psicóloga e 
pedagoga 

50 idosos e 
netos 

1 dia 

Isto é Projeção  Pais e 
responsáveis
, crianças e 
adolescentes
, comunidade 

4h Diretora de projetos, 
Educadores, assistente 
social, psicóloga e 
pedagoga, monitores 

500 pessoas  1 dia 

Semana de 
prevenção à 
violência e 
abuso de 
crianças e 
adolescentes 

Pais e 
responsáveis
, crianças e 
adolescentes
, comunidade 

16h Diretora de projetos, 
Educadores, assistente 
social, psicóloga e 
pedagoga, monitores 

300 pessoas  1 semana  
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5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:  

ATIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS  

Colônia de férias  Melhorar a Convivência e fortalecimento de vínculos entre seus 
pares, promover atividades de cooperação, prevenir 
envolvimento em situações de exploração do trabalho infantil no 
período de férias escolares (venda de picolés e doces, 
exploração no ambiente doméstico). 

Oficinas (esportes, música, 
horta, informática, decoupage, 
mosaico, futebol, futsal, dança, 
jogos etc.)  

Promover a proteção, a socialização e o incentivo ao 
protagonismo juvenil. Favorecer o desenvolvimento de relações 
de afetividade, sociabilidade, respeito mútuo e resiliência. 
Desenvolver o processo de ensino e aprendizagem 
considerando as características das crianças e adolescentes em 
todas as suas dimensões. Construir conhecimentos de diversas 
naturezas, promover a interação e comunicação social, a 
formação pessoal e social e a identidade e autonomia. 

Grupo 1  Melhorar a Convivência e fortalecimento de vínculos entre seus 
pares, diminuir situações de violência. Prevenir situações de 
risco e vulnerabilidades, e desenvolver potencialidades coletivas 
e individuais. Construir conhecimentos de diversas naturezas, 
promover a interação e comunicação social, a formação pessoal 
e social e a identidade e autonomia. 

Grupo 2  Melhorar a Convivência e fortalecimento de vínculos entre seus 
pares, diminuir situações de violência. Prevenir situações de 
risco e vulnerabilidades, e desenvolver potencialidades coletivas 
e individuais. Construir conhecimentos de diversas naturezas, 
promover a interação e comunicação social, a formação pessoal 
e social e a identidade e autonomia. Contribuir para a 
permanência no sistema educacional. 

Jovem Protagonista  Preparar para os cursos de Jovem Aprendiz e mercado de 
trabalho. Sensibilizar para os desafios da realidade social, 
cultural, ambiental e política a qual pertencem. 

Reunião de pais  Fortalecer vínculos entre pais e filhos, melhorar a convivência 
familiar e comunitária, prevenir e enfrentar situações de 
violações de direitos e risco.  

Dia de integração Conhecer e reconhecer o projeto, bem como seus pares e 
equipe do projeto.  

Dia da família  Fortalecer a função protetiva das famílias atendidas e fortalecer 
vínculos entre pais e filhos.  

Encontro Intergeracional  Fortalecer a função protetiva das famílias atendidas e fortalecer 
vínculos entre pais e avós. 

Isto é Projeção  Envolvimento e participação das famílias e mostrar atividades 
desenvolvidas dentro do projeto para toda a comunidade. 

Semana de prevenção à 
violência e abuso de crianças e 
adolescentes 

Prevenir todas as formas de violência e suas consequências.   
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5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:  
 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Colônia de férias  Participação de 1/3 das crianças e 
adolescentes matriculados  

Lista de presenças e 
fotos 

2 Oficinas (esportes, música, 
horta, informática, reforço 
escolar, decoupage, 
mosaico, futebol, futsal, 
dança, etc. 

Participação de 70% de cada aluno 
matriculado  

Lista de presenças e 
fotos 

3 Grupo 1  Participação de 70% de cada aluno 
matriculado  

Lista de presenças e 
fotos 

4 Grupo 2  Participação de 70% de cada aluno 
matriculado  

Lista de presenças e 
fotos 

5 Jovem Protagonista  Participação de 70% de cada aluno 
matriculado  

Lista de presenças e 
fotos 

6 Reunião de pais  Participação de 50% dos pais ou 
responsáveis   

Lista de presenças e 
fotos 

7 Dia de integração Participação de 50% dos alunos 
matriculados  

Lista de presenças e 
fotos 

8 Dia da família  Participação de 1/3 dos pais de 
alunos 

Lista de presenças e 
fotos 

9 Encontro Intergeracional  Participação de ¼ dos avós de 
alunos 

Lista de presenças e 
fotos 

10 Isto é Projeção  Participação de 90% dos alunos e 
seus respectivos familiares  

Fotos e vídeos.  

11 Semana de prevenção à 
violência e abuso de crianças 
e adolescentes 

Participação de 50% dos alunos 
matriculados 

Cartazes, fotos, vídeos.  

O monitoramento do projeto se dará através de listas de presença, observação dos participantes, 

fotos vídeo e depoimentos. Também serão mensurados o número de atividades, oficinas, cursos, 

palestras, atividades de grupos. A avaliação do projeto acontecerá periodicamente nas reuniões de 

equipe que acontecem nas segundas feiras. Essas avaliações têm o objetivo de monitorar o 

andamento do projeto e direcionar o trabalho realizado.  

Periodicamente serão realizadas avaliações em relação às atividades com as crianças, 

adolescentes e seus pais. Essas avaliações acontecerão em momentos de avaliação conjunta em 

grupo e também por meio de questionário com perguntas abertas, elaborado pela equipe do 

Projeção. 

Ocorrerão ainda relatos e registros quantitativos e qualitativos por parte da equipe técnica do 

projeto, registrando ações, encaminhamentos e atendimentos realizados junto às crianças, 

adolescentes e suas famílias. 
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6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPA
FASE 

ESPECIFICAÇÃO (ações) INDICADOR 
FISICO 

DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 1 Planejar a colônia de férias Pessoa 4 Mês 01 Mês 12 

2 Oferecer colônia de férias no período da 

tarde (férias do período escolar) em 

dezembro, janeiro, fevereiro e julho.  

Pessoa 4 Mês 01 Mês 12 

3 Realizar avaliação da colônia de férias  Pessoa 6 Mês 01 Mês 12 

2 01 Identificar as crianças e adolescentes 

prioritários no atendimento por meio de 

entrevistas socioeconômicas  

Pessoa 02 Mês 01 Mês 03 

02 Definição das oficinas  Pessoa 02 Mês 01 Mês 02 

03 Realização das matrículas nas oficinas  Pessoa 02 Mês 02 Mês 02 

04 Planejamento dos conteúdos das oficinas  Pessoa 08 Mês 02 Mês 02 

 Verificar a disponibilidade e comprar 

materiais necessários 

Pessoa 01 Mês 01 Mês 12 

05 Realização das atividades/oficinas 

diariamente 

Pessoa 08 Mês 01 Mês 10 

05 Incluir nas diversas oficinas e atividades 
ofertadas a construção conjunta de temas 
como fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, enfrentamento 
à violência em suas diversas formas, 
exploração do trabalho infantil, 
sexualidade, prevenção a infecções 
sexualmente transmissíveis, prevenção à 
gravidez precoce, prevenção ao 
envolvimento em situações de risco e ao 
uso de drogas, dentre outras demandas 
necessárias.  

Pessoa 08 Mês 01 Mês 10 

05 Oferecer refeições diariamente  Pessoa 02 Mês 01 Mês 12 

05 Realizar atividades diversificadas no 

grande grupo (todas as sextas feiras) 

jogos, gincanas, dança, etc.  

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

3 e 4 01 Definição das atividades nos grupos  Pessoa 02 Mês 02 Mês 02 

02 Realização das matrículas nos grupos Pessoa 02 Mês 02 Mês 02 

03 Planejamento dos conteúdos nos grupos Pessoa 05 Mês 02 Mês 02 

04 Verificar a disponibilidade e comprar 

materiais necessários 

Pessoa 05 Mês 01 Mês 12 

05 Realização dos grupos diariamente Pessoa 05 Mês 01 Mês 12 

05 Oferecer refeições diariamente  Pessoa 02 Mês 01 Mês 12 
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5 01 Identificar adolescentes prioritários no 

atendimento por meio das avaliações das 

entrevistas socioeconômicas  

Pessoa 02 Mês 01 Mês 02 

02 Definição das atividades a serem 

oferecidas no Jovem Protagonista  

Pessoa 02 Mês 01 Mês 02 

02 Realização das matrículas no Programa 

Jovem Protagonista   

Pessoa 05 Mês 02 Mês 02 

03 Verificar a disponibilidade e comprar 

materiais necessários 

Pessoa 05 Mês 01 Mês 10 

03 Realizar atividades diversificadas como: 

informática, dinâmicas de grupo, 

integração, leitura e interpretação de 

textos, e atividades diversificadas de pré-

preparação para o jovem aprendiz.  

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

03 Oferecer refeições diariamente Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

04 Realizar palestras voltadas para a vida 

profissional 

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

05 Realizar atividades de desenvolvimento e 

integração social com assuntos 

temáticos, necessárias para um 

desenvolvimento das competências 

humanas. (visitas técnicas, visitas à feiras 

de profissões, participação em palestras 

externas) 

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

6 01 Realizar reuniões mensais com temas de 
interesse dos pais (conflitos, violência, 
saúde, alimentação, educação dos filhos, 
drogas, cuidados com o corpo, etc). 

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

7 01 Dia de integração. Recepção de alunos, 
apresentação equipe, apresentação das 
regras e integração   

Pessoa 06 Mês 03 Mês 03 

8 01 Dia da família. Realizar atividades de 
integração entre pais e filhos.  

Pessoa 06 Mês 08 Mês 08 

9 01 Encontro entre avós e netos. Realizar 
atividades de integração entre avós e 
netos. 

Pessoa 06 Mês 07 Mês 07 

10 01 Isto é Projeção – apresentações de 
teatro, música, dança, esportes, etc. e 
exposição de artesanatos e atividades.  

Pessoa 15 Mês 11 Mês 11 

11 01 Definição das atividades juntos com a 
Rede de Proteção de Entre Rios 

Pessoa 06 Mês 03 Mês 03 

02 Aplicação das atividades definidas na 
rede 

Pessoa 06 Mês 05 Mês 05 

 

mailto:conselhos@guarapuava.pr.gov.br


 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
GUARAPUAVA/PR – Lei Municipal nº 1644/2007 

 

COMDICA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

e-mail: conselhos@guarapuava.pr.gov.br 

Rua Senador Pinheiro Machado, 1075 – Alto da XV 

Telefone (42) 3623-7995  

Guarapuava - PR 

 

7 - PREVISÃO DA RECEITA (R$1,00) 

 Recursos captados de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – 
FIA, destinados ao projeto.  

 

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE R$ 595.632,48 R$ 49.636,04 R$ 595.632,48 

 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

8.1. CONCEDENTE  

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11 º MÊS 12º MÊS 

R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 R$ 49.636,04 

8.2. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

8.3. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

Material de Consumo 

 MATERIAIS DE USO NAS OFICINAS (ESPORTES, 
ARTESANATOS, HORTA, MÚSICA) R$1.500,00 R$ 18.000,00 

 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$166,67 R$ 2.000,00 

300 UNIFORMES R$666,67 R$ 8.000,00 
 MATERIAIS DE LIMPEZA  R$666,67 R$ 8.000,00 
 ALIMENTAÇÃO  R$666,67 R$ 8.000,00 

CUSTEIO 

12 ENERGIA ELÉTRICA  R$ 567,00 R$ 6.804,00 

12 ÁGUA  R$ 683,33 R$ 8.208,00 
12 TELEFONE  R$ 367,00 R$ 4.404,00 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

2 EDUCADORES (VIA MEI) 12 MESES R$ 4.800,00 57.600,00 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
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Recursos Humanos 

10 EDUCADORES, PEDAGOGA, DIRETORA DE 
PROJETOS, ASSISTENTE SOCIAL, MONITORA, 
PSICÓLOGA (12 MESES) 

R$ 29.450,95 R$ 353.411,40 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (12 MESES) R$ 1.712,70 R$ 22.552,40 

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional 

12 13º SALÁRIO R$1.954,59 R$ 23.455,04 

13 FGTS R$2.244,40 R$ 26.932,83 

13 PIS R$221,53 R$ 2.658,40 

12 FÉRIAS R$2.577,20 R$ 30.926,41 

CUSTOS MATERIAL PERMANENTE 
1 FOGÃO INDUSTRIAL  - R$ 1.600,00 

3 MESAS DOBRAVEIS METAL E PLÁSTICO  - R$ 1.080,00 

4  NOTEBOOK I3  - R$12.000,00 

SUBTOTAL R$ 595.632,48 
 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$59.563,24 
Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal)  

TOTAL GERAL: R$ 655.195,72 

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 
Prestação de contas trimestralmente, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação do extrato 
do Termo de Fomento na imprensa oficial, e prestação de contas final, em até 60 dias após 
término da vigência. 
 
 
PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. 
 
 
Guarapuava, 18 de novembro de 2019 
 
 
________________________ 
Hildegardt Victoria Reinhofer 
Presidente 
CPF: 391.036.509-44 
RG: 1831119-4 
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