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PLANO DE TRABALHO 
 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  
CARITAS SOCIALIS 

CNPJ: 
77.905.784/0001-21 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
Associação Privada 

(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 

ENDEREÇO:  Rua Rubens Fleury da Rocha,1312 

BAIRRO:  Bonsucesso CIDADE: Guarapuava UF: PR CEP: 85055-080 

E-MAIL: 
caritassocialis@hotmail.com 

TELEFONE: (42)3629-3566 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC:  Clotilde Rodrigues Bonfim CPF: 564.844.379-04 
PERÍODO DE MANDATO: 
11/02/2018 à 11/02/2022 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 
 3.061.008-3 SSP/PR 

CARGO: 
Presidente 

ENDEREÇO DIRIGENTE:  
 Rua Alípio Marcondes, 550 Bonsucesso –Guarapuava -PR 

CEP:  
85055-180 

INSCRIÇÃO COMDICA 

 NUMERO: 14 DATA:  VENCIMENTO:  

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

NOME CPF / RG 

 
Silmara Maneira Pereira 
 

 
775.369.679-34 / 5.385.207-6 

 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO/PROJETO 

NOME CPF / RG 

 
Lucineri Vandresen Schuaigert 
 

 
849.527.249-87 / 5.973.116-5 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO 

(X) garantia do direito à convivência familiar e comunitária; 
(  ) 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; 
(  ) erradicação do trabalho infantil; 
(X) promoção ao direito, à cultura, ao esporte, lazer, educação informal e à assistência 
social; 
(X) 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:  
“CONSTRUIR RELAÇÕES GERADORAS DE VIDA” 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  
   12 MESES 

PÚBLICO ALVO:  
Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos integradas ao Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos com suas famílias e crianças e adolescentes de 6 a 17 anos 
dos Acolhimentos Institucionais.  

 

OBJETO DA PARCERIA:  
 

Execução do projeto que prevê o atendimento técnico e a realização de oficinas 
sócio educativas diversas em consonância  aos interesses e sugestões do público 
atendido, com o desenvolvimento de temáticas diárias, linguagens da arte(música, teatro, 
desenho, dança - como pilar para o desenvolvimento integral das crianças e 
adolescentes), esporte e lazer, formas lúdicas superação da defasagem e evasão escolar,  
complementando as ações de prevenção, integradas política de atendimento a criança e 
adolescentes e com a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com 
crianças adolescentes e famílias em situação de maior vulnerabilidade social, em 12 
meses. 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:  
 

A Caritas Socialis atende diretamente crianças, adolescentes e famílias de forma 
contínua, permanente e planejada, por meio de um conjunto de serviços e ações 
complementares (projetos), através do programa Centro de Apoio a Família. Localizado 
no Bairro Bonsucesso – Guarapuava, com duas demandas especificas: famílias 
pertencentes aos diversos territórios num contexto de mais de 30.000 moradores. São 
residentes do Bairro Bonsucesso (Conradinho,  Vila Karen, Vila São José, São Cristovam 
I, São Cristovam II, Matos Leão, Cristo Rei) Bairro Adão Kaminski, Bairro Industrial 
Xarquinho, Bairro Primavera, Bairro dos Estados, Vila Carli, Residencial 2000 e Morar 
Melhor. E outra demanda que buscam acesso a convivência comunitária são as crianças 
e adolescentes que encontram-se em Acolhimento Institucional, do Município de 
Guarapuava, onde atendem público oriundos de todos os territórios urbano e rural do 
Município de Guarapuava e os municípios vizinhos pertencentes a Comarca de 
Guarapuava.  

O contexto socioeconômico das famílias é marcado por contrastes sociais, mais de 
90% dos responsáveis familiares encontram-se em defasagem escolar, observa-se um 
grande índice de evasão escolar e/ou reprovações entre as crianças e adolescentes. As 
famílias na sua maioria conseguem acessar somente o mercado de trabalho informal, 
entre eles: empregada doméstica, diarista, costura, catadores de reciclável, vendedor de 
sorvete, corte de pinos, fazem os chamados “bicos” em serviços gerais e muitos 
sobrevivem dos benefícios de transferência de renda, pensão alimentícia, BPC, auxilio 
reclusão, pensões por morte e/ou benefícios circunstanciais, possuindo uma renda 
insuficiente para suprir todas as necessidades da família e ou até mesmo de trabalhos 
ilegais.  

 As famílias atendidas ou familiares dos acolhidos institucional, são compostas por 
diversos arranjos familiares: família nuclear – pai, mãe e filhos; família extensa – incluindo 
três ou quatro gerações, muitos avós assumindo os netos; famílias/adotivas – filhos 
adotados e as vezes devolvidos; família monoparental – chefiada por pai ou mãe e seus 
filhos; famílias homoafetivas – casais homossexuais; famílias recompostas – 
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reconstituídas depois do divórcio e ou diversas uniões estáveis, irmãos de pais diferentes, 
muitas crianças e adolescentes não tem reconhecido a paternidade na certidão de 
nascimento;  e família acolhedora - programa municipal. 
Além dos arranjos familiares serem diversos, as famílias atendidas são marcadas por uma 
gama enorme de aspectos sócio-culturais distintos. Também fazem parte do contexto das 
famílias a privação de direitos básicos garantidos por lei, principalmente o acesso a 
alimentação, a moradia com número expressivo de famílias que sobrevivem pagando o 
aluguel, ou residem em espaços precários cedidos pela família extensa. Muitas famílias 
são marcadas por histórico de vivencias de violência em todas as suas formas: 
expressada durante a convivência através das emoções tristes, da dor, no isolamento, na 
automutilação, no Bullying identificado nas atitudes agressivas, verbais ou físicas, 
intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, causando dor e angústia. 
Reconhecemos também no cotidiano manifestações de ação ou omissão/abandono da 
família, sociedade e estado, que prejudicaram o bem estar, a integridade física, 
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de  membro da família, 
sofrimentos por situações de abandono, ausência de relacionamentos regulares e 
cotidianos, situações de adoecimento grave ou de longos tratamentos de saúde, 
afastamento completo do convívio daqueles responsáveis pelo seu sustento, apoio, 
amparo e proteção,  manifestações da capacidade afetiva e sexual marcada por 
sofrimentos do cotidiano familiar e/ou comunitário, evasão e desistência escolar, 
defasagem escolar superior a 2 anos; alto índice de crianças em acolhimento institucional, 
em cumprimento de medidas socioeducativas com reincidência frequentes, também 
observamos sofrimentos dos atendidos por terem familiares envolvidos com crimes/mães 
em trafico de drogas e em regime de privação de liberdade; Outras realidades foram 
expressões do Ciclo de vida (algumas etapas do ciclo de vida são mais vulneráveis ou 
são expressões de sua naturalidade); e ainda o mundo da drogadição, a exclusão, a 
gravidez na adolescência, adolescente em conflito com a lei e o dinamismo das condições 
de pobreza, conflitando com a era do consumismo. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  
 

      Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e 
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das crianças e 
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As 
atividades serão pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas. Nossa 
intencionalidade com a execução desse projeto é dar oportunidade das crianças e 
adolescente e suas famílias participarem de atividades de formação e exercício para 
cidadania, atividades socioeducativas, atividades socioesportivas e culturais, atendimento  
familiar, buscando minimizar as desigualdades sociais e econômicas, proporcionando a 
reformulação de projetos de vidas, na busca do desenvolvimento integral, das crianças e 
adolescentes, bem como de seus familiares, agregando no projeto um conjunto de ações 
de caráter preventivo, que trabalhe temas amplos que afetam o cotidiano dos 
participantes.  

Trabalhar o fortalecimento dos vínculos na convivência familiar e comunitária, a 
proposta do retorno ou permanência das crianças e adolescentes na escola, a 
participação cidadã, a construção de novos conhecimentos, a formação de atitudes e 
valores, tais como a pluralidade e a singularidade. Visando assim, diminuir a porcentagem 
desta população exposta a situações onde seus direitos são violados sistematicamente. 

 
Para as crianças e adolescentes que estão nos Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes (MDS, 2009, p. 56) afirmam que o acolhimento não deve 
significar a privação do direito à convivência comunitária. É necessário que haja parceria 
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com as redes locais e a comunidade para favorecer a construção de vínculos 
significativos entre crianças, adolescentes e comunidade. As pessoas em situação de 
acolhimento devem participar da vida diária da comunidade e ter oportunidade de 
construir laços de afetividade significativos com a mesma. Assim para a inserção das 
crianças e adolescentes na convivência comunitária precisamos considerar que sua vida 
já está exposta para sociedade como individuo com direitos violados, assim, toda 
intervenção precisa estar conectada com toda a rede de atendimento para não corrermos 
o risco de agravarmos ainda mais os danos causados por grandes sofrimentos 
experimentados na vivencia familiar. 

O que atingir com o trabalho: Levar nosso público a “Assumir-se” na construção 
coletiva da própria identidade e singularidade. Ser capaz de fazer escolhas pessoais, 
políticas, afetivas. Ter o campo relacional protegido, que confirme a pessoa no leme de 
sua própria vida, pessoa que pensa, deseja e projeta horizontes para si e para aqueles 
que estão próximos. O reconhecimento da capacidade e do direito do outro de fazer 
escolhas. As atividades podem favorecer a expansão da vida, fortalecer o ser pessoa, o 
sentimento de valorização, estimular a ação para mudanças; ou podem gerar 
subordinação, desqualificação, redução de vida, desumanização. Investir nos encontros 
que geram afetos que potencializam a ação é contrapor-se, no plano da convivência, às 
relações sociais cristalizadas que geram dependência, subordinação ou submissão, 
estimular o protagonismo. Promover bons encontros, que fortaleçam a potência de agir 
pode impulsionar a ação para enfrentar situações conflituosas, estabelecer diálogos, 
desejar e atuar por um mundo mais digno e mais justo. 

Olhar para “vínculos”,  o por que são fortes ou fracos precisam ser avaliados  nas 
relações intrafamiliares. Entender o papel do agressor, identificar as situações de 
fragilização de vínculos e como são motivadas. Tem a ver com ausência de autoridade, 
com ausência de afetividade? ... Conflitos são questões do cotidiano em que se 
confrontam valores, interesses, autoridade e de certa maneira pode-se criar soluções de 
compromisso. Entender quando as situações de abandono são vividas de forma grave, 
pois implicam relações de proximidade e responsabilidade negligenciada, restringindo as 
capacidades vitais das pessoas ou grupos que sofrem esta ação. Os impedimentos da 
convivência pela distância física ou pela cultura e/ou outras formas produzem sofrimento, 
são situações redutoras das capacidades humanas/fragiliza a capacidade relacional.  

As relações entre pessoas que se aproximam por contingências da vida e que 
estabelecem afinidades eletivas, interesses comuns e um cotidiano partilhados são 
capazes de constituir proteção. 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL  
 Ofertar espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, 
desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das crianças e adolescentes, a partir 
dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária. “Construindo relações 
geradoras de vida”, integrada as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, buscando desenvolver habilidades para vida, projeto de vida, direitos 
humanos e compromisso com a comunidade, a expressão e criatividade, letramento e 
superação de exclusão na dinâmica do aprendizado ocasionada pela defasagem escolar 
e falta de leitura e fragilidades e abandono nas relações familiares. 
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3.2. ESPECIFICOS  
1. Garantir o direito a proteção e desenvolver a formação integral de crianças e 
adolescentes, 
2. Propiciar atividades de convivência, participação ativa, tendo em vista a busca por uma 
socialização aprofundada, que vise uma consciência cidadã, por meio de experiências 
artísticas, lúdicas, esportivas, culturais e socioeducativas; 
3. Viabilizar ações que auxiliem na garantia e defesa do direito ao brincar, utilizando para 
isso os diversos espaço tempos da prática pedagógica para grupos específicos de 6 à 11 
anos; 
4. Oportunizar a ampliação do universo informacional e a prevenção das necessidades 
decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas e situações de histórico de 
vivencias de violência; 
5. Contribuir para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, à cultura, ao esporte, 
lazer, educação informal e à assistência social; 
6. Prevenir a defasagem e evasão escolar através da oferta de atividade lúdica; 

 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:  
1.   O desenvolvimento da metodologia para alcance das atividades e ações propostas no 

projeto, contará com técnicas interventivas buscando atender primeiramente as 
demandas apontadas pelo público alvo. Ao reconhecermos as demandas ofertaremos 
grupos de convívios e oficinas socioeducativas diversas com intuito de superar as 
fragilidades dos usuários atendidos. Para isso, serão ofertadas num período de 12 meses 
atividades lúdicas, recreativas e interativas que serão executadas por técnicos e 
educadores sociais que já fazem parte do quadro de funcionários da entidade e 
desenvolverão atividades desse projeto como ações complementares integradas com o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  com intuito de assegurar espaços 
de convívio familiar e comunitário, compatíveis ao desenvolvimento de relações de 
afetividade, sociabilidade e respeito mútuo. Buscando alcançar os objetivos propostos 
desenvolveremos ações que por meio de oficinas socioeducativas trabalharam demandas 
apontadas com intuito de amenizar situações de fragilidade e risco no núcleo familiar 
enaltecendo a função protetiva e o fortalecimento dos vínculos. Desenvolvido com base 
na educação social não formal, possibilitando que o público atendido supere as 
dificuldades consequentes da desigualdade social. Com oferta de serviços e ações 
complementares para todo o público inscritos, com a metodologia de rotatividade, 
oportunizando o aprendizado de todas as etapas do projeto abaixo relacionadas no 
período da manhã (Terça, Quarta, Quinta- Feira  e Sexta – Feira das 8:30 às 11 hs) e a 
tarde (de Terça a Sexta-Feira das 14 às 17 horas); 

 
 1: INCLUSÃO PARA PREVENÇÃO, CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO DE RELAÇÕES 
SAUDÁVEIS  

Nos diferentes estágios da nossa  vida,  nós  vamos  vivendo  e  querendo  
diferentes  tipos  de relações. Nenhuma delas é melhor ou pior que as outras, se 
entendermos que todas beneficiam a nossa evolução.  Enquanto isso não acontecer nada 
muda, nem no tipo de relações que atraímos nem no nosso crescimento pessoal. 
Desenvolver amor-próprio, autoconfiança, autovalorização, merecimento e dignidade, 
superar o medo de estar sozinho, aprender a ser feliz sozinho, superar a crença de que 
vai ser difícil encontrar outra pessoa ou que a outra pessoa é a única pessoa que existe 
para nós. Aprender a dizer “não”, a aceitar o outro como é, pois, é igual a aceitar-nos a 
nós mesmos como somos, saber quem somos através do que nos irrita, frustra e 
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admiramos no outro, comunicar de forma mais madura, ter autovalor independentemente 
do que o outro pensa de nós, descobrir experiências passadas ou crenças limitadoras que 
estão a co-criar a realidade atual. Amar e ser amado, desenvolver amor incondicional, 
perdoar o outro, superar o medo de construir relações, ser gratuito, desenvolver 
intimidade, ser interdependente sem se perder de si mesmo, devoção ao outro. Será 
desenvolvido com oficinas temáticas diárias, em especial prevenção e tratamento das 
necessidades decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas; enfrentamento às 
violências contra crianças e adolescentes; promoção ao direito, à cultura, ao esporte, 
lazer, educação informal e à assistência social; garantia do direito à convivência familiar e 
comunitária e direitos fundamentais do Estatuto da Criança e adolescentes e/ou temas 
transversais. 

2: LINGUAGEM ARTISTICA E ESPORTIVA INDIVIDUAL E COLETIVA –  

 

Propiciar o aprendizado da música como ferramenta de socialização, integração, 
civilidade e desenvolvimento pessoal. Proporcionar a apreciação e o aprendizado de 
músicas presentes em diferentes culturas, idiomas, expressões, gêneros e estilos. 
Favorecer o aprendizado de diferentes instrumentos musicais, identificando as áreas de 
interesse e aptidão de cada educando (a). Oportunizar o desenvolvimento teórico e 
prático da técnica vocal, por meio de cantos e exercícios que facilitem tal evolução, 
respeitando o estágio de desenvolvimento biopsicossocial de cada educando (a). 
Incentivar prática da interpretação, composição e improvisação musical, como exercícios 
de disciplina, concentração, criatividade, expressividade, memória e expressão de ideias 
e sentimentos. A atividade física, estruturada em torno do corpo e sua motricidade, têm 
como objetivos fundamentais fazer com que as pessoas conheçam o próprio corpo tomem 
consciência de seu potencial e seus limites, obtenham experiências motoras positivas que 
o ajudem a desfrutar do seu corpo e movimento e consigam consolidar hábitos saudáveis 
de atividade física. Além de tudo isso, o corpo é comunicativo e é um importante meio de 
comunicação e de relacionamento com o mundo, por tudo isso é que o trabalho do 
educador social tem que ir além dos conteúdos planejados se quisermos formar pessoas 
com senso crítico, autonomia e fazer despertar a importância de uma vida em sociedade 
de forma que seja responsável por seus atos e na humanização das pessoas que nos 
rodeiam. Possibilitar o desenvolvimento físico, psicomotor e intelectual favorecendo o 
processo ensino aprendizagem para que se tornem sujeito crítico e atuante na sociedade. 
Ensinar valores como: respeito, ajuda ao próximo, trabalho em equipe, saber esperar sua 
vez e a vez do outro e obedecer a regras. Será desenvolvido oficinas esportivas diárias 
(em diversas modalidades esportivas) e Oficina de Musicalização atendendo a demanda 
em no mínimo 3 vezes na semana nos dois periodos. 
 
3. BRINCAR E SOCIALIZAR- APRENDER LER CONTAR E ESCREVER DE FORMA 
LÚDICA 
 
Sejam brincadeiras livres ou orientadas, durante as mesmas é possível perceber 
benefícios para o seu desenvolvimento diante das competências: motora; linguística; 
espacial; emocional; lógico – matemática; desenvolvimento da capacidade de expressão 
oral; aquisição de autonomia. Brincar e aprender: a própria estrutura física, a variedade de 
brinquedos, os cartazes e decoração das salas e os jogos e recursos pedagógicos. 
Quanto mais a criança vivencia momentos de brincar, por meio do dançar, pedalar, correr, 
se esconder, saltar e entre outros, mais aumenta seu repertório de brincadeiras. 
Consequentemente, ao interagir com seus amigos e colegas, é capaz de manter contato 
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com regras de convivência com o outro. É importante deixar a criança livre para brincar 
com o outro, sem a intervenção de um adulto, para que possa aprimorar suas habilidades 
de aprender a dividir tarefas, negociar situações de impasse, tomar decisões, conversar 
com os colegas e criar hipóteses de resolução de conflitos, incentivando assim sua 
autonomia. Durante a interação com os colegas, a criança participa de situações que 
contribuem para que ela estabeleça maiores vínculos. Desenvolvem formas para 
expressar suas ideias, seja por meio de gestos, falas ou ações. É possível perceber que 
quando a criança participa de brincadeiras ou atividades, aprende a compartilhar, pedir 
ajuda e disputar de maneira saudável com os colegas um brinquedo ou espaço. Uma 
estratégia utilizada no cotidiano da escola são os momentos das rodas de conversa, antes 
e após o momento do brincar. Esta tem como objetivo, fazer com que o aluno possa se 
organizar e participar do momento da definição de quais serão as regras das brincadeiras, 
bem como fazer uma retomada do que deu certo e uma análise com ações posteriores do 
que pode ser melhorado. Será desenvolvido oficinas brinquedos e brincadeiras diversas 
conduzidas os 4 dias da oferta do serviço – manhã e tarde. 

4: A VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DA ARTE COMO CRIAÇÃO HUMANA E 
SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES E BARREIRAS NO APRENDIZADO 

Desenvolver atividades artísticas, proporcionando o acesso a linguagem da arte por meio 
de ações que promovam e despertem nas crianças e adolescentes o desejo de conhecer 
as expressões da arte; possibilitar o acesso à arte referenciando artistas consagrados 
nesse meio; praticar os diferentes tipos de arte existente na sociedade. Despertar e 
identificar sua habilidade pessoal em relação às expressões artísticas. A leitura 
desempenha papéis fundamentais na vida das crianças, pois ela é responsável por 
estimular a imaginação dos pequenos e incentivar a utilização correta da língua nativa. De 
acordo com a pedagoga Mariana Celeste, ler também aumenta a cognição da meninada. “ 
Além de que, através das histórias, dá para introduzir assuntos que ainda não estão no 
universo da criança”. No entanto, esses não são os únicos benefícios da leitura infantil. 
Pois é através dessa atividade enriquecedora que os pequenos aumentam os horizontes, 
melhoram a concentração, estimulam a curiosidade e ainda trabalham a empatia dentro 
da sociedade. Por essas razões é tão importante, urgente e necessário estimular as 
crianças a entrarem no universo da leitura desde cedo. Será desenvolvido oficinas 
diversas conduzidas de valorização da arte (artesanatos, dança, leitura, interpretação e 
teatro, contação de histórias...etc) os 4 dias da oferta do serviço – manhã e tarde. 

 5 : FAMILIA - PRESENÇA ATIVA E AFETIVA – CONVIVENCIA COMUNITÁRIA 
A família sendo o primeiro contato social da criança exerce grande importância em sua 
educação, pois é nesse ambiente familiar que a criança aprenderá valores sociais, éticos 
e culturais, além disso terá todo apoio e preparo necessário para um desenvolvimento 
saudável. A relevância da afetividade, já reconhecida no texto constitucional (art. 226, 
§4º),   ampara outras formas de instituição familiar diversas daquela concebida pelo 
casamento. Pautada por esses valores, uma nova modalidade de Família tem se 
destacado: a Socioafetiva ou “Família Sociológica”. Não se pode negar que o Direito de 
Família foi um dos ramos do Direito que mais evoluiu e tentou se adaptar as mudanças 
sociais. No que tange a paternidade/filiação percebe-se que ela já não pode ser definida 
apenas pelos vínculos biológicos, até porque a afetividade tem prevalecido sobre aquele.  
A filiação não é concebida somente pelo elo biológico, pois na maioria das vezes, o que 
une pais e filhos são os laços do carinho, amor, respeito e cuidados recíprocos. Assim 

https://www.estudokids.com.br/beneficios-da-leitura/
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como as famílias mudaram, os núcleos familiares também sofreram alterações em sua 
estrutura e composição. A família composta por diversos membros começou a perder 
força ao longo dos anos, bem como aquela formada apenas por filhos legítimos, seja por 
imposição legal, seja porque os núcleos familiares passaram a valorizar um fator 
imprescindível para sua formação: o amor, o afeto!. Será desenvolvido através do 
atendimento diário individual e coletivo, Roda de conversa para mediação de conflitos, 
visita domiciliar e encontros mensais. Convivência comunitária para as crianças e 
adolescente acolhidos institucionalmente. A partir da sua entrada na educação infantil 
ou no ensino fundamental, a criança expande seu núcleo de relacionamentos para além 
da família. Na relação com a comunidade, as instituições e os espaços sociais, eles se 
deparam com o coletivo – papéis sociais, regras, leis, valores, cultura, crenças e 
tradições, transmitidos de geração a geração – expressam sua individualidade e 
encontram importantes recursos para seu desenvolvimento (NASCIUTI, 1996, p. 100, 
126). Os espaços e as instituições sociais são, portanto, mediadores das relações que as 
crianças e os adolescentes estabelecem, contribuindo para a construção de relações 
afetivas e de suas identidades individual e coletiva. Nessa direção, se o afastamento do 
convívio familiar for necessário, as crianças e adolescentes tenham garantidas a 
possibilidade de convivência comunitária. 

 

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:  

1.   40 hs semanais de 02 educadores sociais de nível superior com habilidades temáticas  
de artes em diversas expressões e esporte e 20 horas semanais de 01 educador social 
nível médio com habilidade temática e de musicalização em diversos instrumentos em 
12 meses; 

2. Atender em estrutura adequada, uma média mensal de 60 à 100 crianças e 
adolescentes (considerando a vulnerabilidade do público), em Serviço com 
Oficinas diárias de 4 dias na semana, incluindo o período da manhã e tarde; 

3. Efetivar a participação de pelo menos 50% das famílias dos atendidos nas atividades 
ofertadas; 

4. Fornecer em 80% alimentação adequada e saudável nos lanhes diários ofertados ao 
público; 

5. Estabelecer e fortalecer parceria com no mínimo (03) três escolas públicas que seja 
frequentada pelas crianças e adolescentes atendidas, para superar a defasagem e 
evasão escolar.  
 

 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:  

1. Oferta de serviço/projeto qualificado às crianças, adolescentes, e suas famílias, 
possibilitando vivências significativas para o desenvolvimento humano e integral da 
vida social, familiar e pessoal; 
2. Avaliação formativa continua - ênfase no auto avaliação a partir de critérios internos 
e monitorar a participação diária, semanal, mensal e anual com instrumentais próprios; 
3. Valorização dos aspectos afetivos (atitudes); Valorização da atividade da criança e 
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adolescentes pela descoberta pessoal que passa a compor a estrutura cognitiva; 
Preocupação com participação, interesse, socialização e conduta (assiduidade, 
responsabilidade, higiene, pontualidade, desenvolvimento integral);  
4.  Ofertar projetos socioeducativos às crianças e adolescentes;  
5. Enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; 
6. Promoção ao direito, à cultura, ao esporte, lazer, a permanência no sistema de 
educação formal, educação não formal e à assistência social; 
7. Valorização da vida e prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas; 
 

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:  

 
Meta Indicadores Meios de 

Verificação 

1 40 hs semanais de 02 
educadores sociais 
de nível superior com 
habilidades temáticas 
e de artes em 
diversas expressões 
e esporte e 20 boras 
semanais de 01 
educador social nível 
médio com habilidade 
temática e de 
musicalização em 
diversos instrumentos 
em 12 meses; 

Auto avalição teórica e técnica 
operacional continua;    
 
Elaboração do plano de ação 
diário de atividades temáticas 
integradas com práticas 
interativas; 
 
Oficinas práticas realizadas; 
 
Identificação de habilidades 
potencialidade e dificuldades 
individuais e coletivas; 
 
Persistência e resiliência de 
crianças e adolescentes 
atendidos; 
 
Proporcionar um bom 
relacionamento entre gestão, 
equipe de colaboradores, que 
apresente um ambiente 
agradável, de boas relações 
pessoais, mas principalmente 
de profissionalismo; 
 

Acesso a recursos 
pedagógicos 
disponíveis; 
 
Folha de registro de 
horas trabalhadas; 
 
Avaliação qualitativa 
mensal; 
 
 

2 Atender em estrutura 
adequada, uma 
média mensal de 60 
à 100 crianças e 
adolescentes 
(considerando a 
vulnerabilidade do 
público), em Serviço 
com Oficinas diárias 
de 4 dias na semana 
incluindo o período 
da manhã e tarde; 

Acolhida e inserção no 
serviço/projeto ofertado; 
 
Projeto político pedagógico 
adaptado as demandas e 
necessidades do público; 
 
Oficinas com dinâmicas 
atrativas e de acordo com as 
etapas do desenvolvimento e 
especificidades do público; 
 

Registro da 
participação diária 
com assinatura dos 
atendidos; 
 
Resumos de 
participação mensal e 
anual; 
 
Planejamento e 
monitoramento 
semanal; 
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Acompanhamento 
Psicopedagógico e 
social; 
 
Estudo de casos 
interdiplinares; 
 
Encaminhamentos 
para Rede de 
atendimento 
socioassistencial e 
intersetorial 

 
3 

 
Efetivar a 
participação de pelo 
menos 50% das 
famílias dos 
atendidos nas 
atividades ofertadas; 
 

 
Traçar o planejamento inicial 
com base em avaliação 
diagnostica; 
 
Gestão de mobilização e 
resultados; 
 
Encaminhar novas 
metodologias de estimulo a 
participação; 
 
 Mobilizar a família para o 
acompanhamento do 
desenvolvimento das crianças 
e adolescentes; 
 
Conhecer os casos específicos 
de faltas e dificuldades de 
acompanhamento das fases 
de desenvolvimento, realizar 
busca ativa e 
encaminhamentos.  

 
Registros das 
comunicações com a 
família;  
 
Acolhida de todos os 
arranjos familiares; 
 
Registro de 
participações nos 
encontros mensais; 

4 Fornecer em 80% 
alimentação 
adequada e saudável 
nos lanhes diários 
ofertados ao público; 
 

Educação alimentar e 
nutricional continua; 
 
Conhecimento dos hábitos 
alimentares;  
 
Elaboração de cardápios 
saudáveis; 
 
Prevenção da obesidade. 
 
Conhecimento da realidade 
socioeconômica da família. 

Acompanhamento da 
disponibilidade, 
acesso e consumo 
dos alimentos X 
capacidade de 
desenvolvimento 
integral  

5 Estabelecer e 
fortalecer parceria 

 
 

 
Acompanhamento do 
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com no mínimo (03) 
três escolas públicas 
que seja frequentada 
pelas crianças e 
adolescentes 
atendidas, para 
superar a defasagem 
e evasão escolar.  
 

 
Identificação da defasagem 
e/ou evasão escolar; 
 
Estudo pedagógico social dos 
casos; 
 
 Trabalho em rede; 
 

desempenho escolar, 
através da 
amostragem dos 
boletins; 
 
Incentivo a leitura e a 
escrita e ampliação 
do universo 
informacional; 
  
Estimulo a ruptura de 
ciclos geracionais 
sem acesso à 
educação. 

 

 

 

6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPA
/FASE 

ESPECIFICAÇÃO (ações) INDICADOR 
FISICO 

DURAÇÃO 

UNIDAD
E 

QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 
 
 

e 
 
 
 

2 

01 Pagamento de 40 hs 
semanais de Educador 
social  de nível superior com  
habilidade temática e 
conhecimentos de artes – 
recursos humanos da 
instituição 

Pessoa 01 Mês 01 Mês 12 

01 Pagamento de 40 hs 
semanais de Educador 
social  de nível superior com  
habilidade temática e 
conhecimentos de esportes 
– recursos humanos da 
instituição 

Pessoa 01 Mês 01 Mês 12 

01 Pagamento de 20 hs de 
Educador social  de nível 
médio com  habilidade 
temática e conhecimentos 
de diversos instrumentos 
musicais – recursos 
humanos da instituição 

Pessoa 01 Mês 01 Mês 12 

01 Materiais de custeio/consumo diversos -- Mês 01 Mês 02 

      

3 01 Materiais de custeio/consumo diversos -- Mês 01 Mês 02 

4 01 Materiais de custeio/consumo diversos -- Mês 01 Mês 02 

5 01 Materiais de custeio/consumo diversos -- Mês 01 Mês 02 
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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.  
 

R$ 123.000,00 (Custo Projeto)  
+ 12.300,00 (10% FIA) 

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00)  - PROPONENTE 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

Recursos Humanos R$ 60.495,24 R$ 5.041,27 R$ 60.495,24 

Encargos trabalhistas FGTS R$ 5.298,15 R$ 407,55 R$ 5.298,15 

13º e  adicional de férias  R$ 6.935,35 R$ 2.311,78 R$ 6.935,35 

Material consumo/custeio R$ 42.271,26 R$ 8.291,67 R$ 50.271,26 

 

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

8.1. CONCEDENTE 

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

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00  R$ 10,000,00  R$ 8.000,00 

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

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00  R$ 5.000,00  Execução 
saldo 

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 

Recursos Humanos 

12 Salários e vencimentos de 2 educadores sociais 40 hs  R$ 4.033,02 R$ 48.396,24 

12  Salários e vencimentos de 01 educador social 20 hs R$ 1.008,25 R$ 12.099,00 

    

    
Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais 

12  FGTS  (2 educadores sociais 40 hs e 01 20 hs) R$ 163,02 R$ 5.298,15 

03  13º salários R$ 5.041,27 R$ 5.041.27 

03 Adicional de Férias R$ 1.894,08 R$ 1.894,08 

12 INSS COTA PATRONAL ISENTO ISENTO 

12 PIS ISENTO ISENTO 
Material de Consumo 

06 Material de limpeza e produtos de higienização R$  1.666,67 R$ 10,000,02 
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04 material de expediente  
R$ 2.000,00 

 
R$   8.000,00 

08 Gêneros de alimentação R$ 3.125,00   R$  25.000,00 

02 Material educativo e esportivo  R$ 1.500,00   R$   3.000,00 

02 Outros materiais de materiais para oficinas de arte e 
afins) 

  
 

 
R$    4.271,24 

 

TOTAL GERAL DO PROJETO R$ 123.000,00 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$   12.300,00 

TOTAL GERAL: R$ 135.300,00 

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, 19 de novembro de 2019. 
 
 
 

_________________________________ 
PRESIDENTE 
Nome: CLOTILDE RODRIGUES BONFIM 
CPF: 564.844.379-04 
RG: 3.061.008-3 

 

                    ________________________________ 
                                                                                LUCINERI V. SCHUAIGERT 

                                                                      Assistente Social 
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