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Banco de Projetos 

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, nº 707 

BAIRRO: Colônia Vitória, distrito de 
Entre Rios 

CIDADE: Guarapuava UF: PR CEP: 85139-400 

E-MAIL: projecao@abser.org.br TELEFONE: (42) 3625 2053/3625 2283 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC:  
Hildegardt Victoria Reinhofer 

CPF:  
391.036.509-44 

PERÍODO DE MANDATO: 
20/03/2020 – 20/03/2023 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 
1.831.119-4 SSP/PR 

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; 
(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; 
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(  ) aprendizagem e qualificação profissional. 

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: 

REENCONTRO 
PRAZO DE EXECUÇÃO:  
AGOSTO 2021- NOVEMBRO 2022 

PÚBLICO ALVO: 340 Crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e suas famílias em situação de 

vulnerabilidade social do distrito de Entre Rios, pertencentes às localidades: Assentamento Nova Geração, 

Comunidade Quilombola Paiol de Telha, Comunidade São José, Vila Abegail, 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 Reencontro atenderá 340 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, em um período de 16 meses, 

contando com uma equipe de 14 pessoas, 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 do público atendido, a partir de suas vivências no contexto da pandemia. 

 

O Projeto pretende atuar de forma criativa e lúdica na identificação e prevenção a situações de risco e 

violações de direitos presentes no contexto de vulnerabilidade social do referido público, como o trabalho 

infantil, a violência em todas as suas formas, à exploração sexual de crianças e adolescentes, fragilidade 

dos vínculos familiares e comunitários, e impactos negativos do período de isolamento social em seu 

desenvolvimento. 

 

Com ele, pretendemos oportunizar que essas crianças e adolescentes, por meio de atividades oferecidas, 

possam ressignificar seu contexto atual, sua perspectiva e esperança de futuro. O projeto pretende 

oferecer em torno de 100 horários de atividades em grupo das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a 

sexta-feira.  

 

Serão ofertadas atividades nas áreas de música, dança, informática, esportes, desenho e grafite, artesanato, 

atividades manuais diversas, jogos pedagógicos, matemáticos e brincadeiras, culinária, temas 

socioeducativos, passeios, dentre outras. As atividades serão permeadas pela discussão de temas e 

dinâmicas vivenciais. 

 

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 e promover mudanças positivas também em seu núcleo familiar. 

 

Caso no período de execução do presente projeto perdurem as medidas de isolamento social e suspensão 
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de atividades em grupos em razão da pandemia, as atividades serão reestruturadas para estratégias 

remotas, online e à domicílio.  

 

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. Em maio de 2001, a Associação 

Beneficente das Senhoras de Entre Rios – ABSER, assumiu juridicamente o Projeção, estruturando o 

trabalho e construindo sede própria, pela qual passaram nestes anos de atuação mais de 5.000 crianças e 

adolescentes. 

O Projeção atua num contexto de mais de 10.000 moradores e atende, por meio de uma estrutura ampla e 

equipe qualificada, crianças e adolescentes a partir de 9 anos em vulnerabilidade social, econômica e/ou 

familiar, no Distrito de Entre Rios em Guarapuava – PR, por meio do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos. 

Tratando de questões geográficas e sociais, dados reunidos pela UNICEF Brasil informam que o IBGE 

estimou para o ano de 2019 no Brasil a população de aproximadamente 54 milhões de crianças e 

adolescentes que precisam ter seus direitos assegurados. Tratando de violações de direitos, em 2019 1,5 

milhão de crianças com idade escolar obrigatória ainda estavam fora da escola (PNAD 2019), e no ano de 

2018 foram constatados 6,4 milhões de alunos e alunas de escolas estaduais e municipais com dois anos 

ou mais de atraso escolar. Em relação à violência envolvendo adolescentes em nosso país, A UNICEF 

ainda estima, a partir de dados do Datasus 2018, que a cada hora um adolescente de 10 a 19 anos é 

assassinado no Brasil1. 

Olhando para a realidade do município de Guarapuava/PR sobre distribuição de renda, segundo o 

diagnóstico do IBGE (2010), analisando a Distribuição percentual por classes de rendimento mensal de 

pessoas por domicílios do município, foi constatado que 81,5% da população em domicílios permanentes 

não possui rendimento ou ganha menos de 2 salários mínimos ('Sem Rendimento' inclui as pessoas que 

recebiam somente em benefícios do Bolsa Família)2. Na área social, o número de cadastros de famílias 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Família foi de 8.318 no ano de 2016 no município de Guarapuava. 

Dentre estas, uma taxa de 26,5% das famílias, ainda são marcadas pelo trabalho infantil. 

O distrito de Entre Rios, onde está situado o Projeção, fica a 28km da área urbana de Guarapuava, e é 

conhecido 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, a comunidade local é marcada por grandes contrastes e desigualdade social, e 

 
1 Fonte: UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/situacao-das-criancas-e-dos-adolescentes-no-
brasil#:~:text=O%20Brasil%20possui%20uma%20popula%C3%A7%C3%A3o,ind%C3%ADgenas%20do%20Pa%C3%
ADs%20%C3%A9%20crian%C3%A7a.> 
2 Fonte: IBGE - Censo Demográfico | Organizado por Datapedia.info. Disponível em: < 
https://datapedia.info/cidade/3177/pr/guarapuava#renda-distribuicao>. 
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a região de atuação do Projeção tornou-se um bolsão de pobreza. O território tem predominância na 

atividade agropecuária e muitos dos residentes da comunidade vieram para a região em busca de trabalho 

nas fazendas, nas residências ou na cooperativa local, mas pela baixa escolaridade grande parte das famílias 

atendidas permanece no mercado informal ou em situação de desemprego. Há ainda muitas famílias 

monoparentais chefiadas por mulheres que constituíram famílias quando ainda muito jovens e não 

finalizaram os estudos. No entanto, com casamentos desfeitos e abandono afetivo e material paterno, as 

condições econômicas das mulheres ficam limitadas às poucas oportunidades de trabalho que não exigem 

escolarização. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
 
Além do contexto socioeconômico acima descrito, a comunidade onde o Projeção atua é marcada pela 

fragilidade de vínculos familiares e comunitários em decorrência da vulnerabilidade social, altos índices de 

violência em todas as suas formas contra crianças e adolescentes, violações de direitos, e violência contra 

as mulheres, também há casos significativos de gravidez na adolescência, envolvimento de meninos com o 

tráfico de drogas, o uso de drogas licitas e ilícitas e o trabalho infantil. Fazem parte deste contexto 

também a privação de direitos básicos garantidos por lei, como o saneamento básico e a moradia. As 

famílias têm dificuldades de acesso a diversos serviços devido à distância entre o distrito e a área urbana 

de Guarapuava, onde sua renda é insuficiente para arcar com o transporte. 

As violações de direitos na vida das crianças e adolescentes do serviço ofertado pelo Projeção são 

constantes. Tratando especificamente dos anos de 2018 a 2020, 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. 

Especificamente no contexto da pandemia em 2020, as situações de risco e vulnerabilidade 

envolvendo as crianças e adolescentes do distrito continuaram acontecendo e se tornaram ainda mais 

difíceis de identificar dado o contato restrito com os mesmos. Destacamos situações de crianças e 

adolescentes sozinhas em casa sem a supervisão de adultos, conflitos familiares acentuados, violência 

intrafamiliar, violência sexual enquanto estavam sob os cuidados de parentes, exploração do trabalho 

infantil, evasão escolar e dificuldades de acompanhar os estudos de forma remota, adolescentes que foram 

para outras cidades sob cuidados de terceiros e não retornaram mais, adolescentes em sofrimento na área 

da saúde mental. 

Desta forma 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, especialmente no contexto da pandemia, onde o vínculo das crianças e adolescentes com os serviços 

de proteção foram prejudicados, ficaram ainda mais suscetíveis a situações de risco e violência, tiveram 

seus conflitos familiares intensificados, além dos prejuízos do isolamento social para seu desenvolvimento 
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e aprendizagem. 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 dessas crianças e adolescentes, enfrentando e prevenindo situações de 

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

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 
 
Promover o desenvolvimento das potencialidades de crianças e adolescentes em vulnerabilidade do 

distrito de Entre Rios, a partir de um espaço de orientação, convivência, construção de conhecimentos, 

defesa de direitos, prevenção e identificação de situações de risco. 

 

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

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

2. Identificar impactos negativos da pandemia e do isolamento social no contexto das crianças, 
adolescentes e suas famílias, e trabalhar essas questões na perspectiva de seu desenvolvimento e 
proteção integral. 

3. Fomentar a prevenção a situações de violações de direitos e violência nas suas mais diversas formas.   
4. Trabalhar questões de sexualidade para a construção de vínculos saudáveis entre meninos e meninas, e 

prevenção à violência contra a mulher. 
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 REENCONTRO acontecerá por meio do trabalho com grupos de atividades 
abrangendo: atividades esportivas diversas, oficinas de dança, teatro, artes circenses, informática, culinária, 
grafite, artesanatos e atividades manuais, horta, jardinagem, iniciação musical, canto, além de atividades 
diversas como jogos e brincadeiras. Os grupos, além de ensinarem uma habilidade específica, se pautam 
em um espaço e relação de confiança e solidariedade, favorecendo o desenvolvimento de habilidades, 
valores, saberes e experiências que contribuem para a prevenção a situações de risco, 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.  

Dentre as atividades diversas, parte delas terá como enfoque trabalhar temas como cidadania, 
protagonismo, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, autocuidado, pertencimento, direitos 
fundamentais das crianças e adolescentes, meio ambiente, violência em suas diversas formas, 
enfrentamento à exploração do trabalho infantil, sexualidade, prevenção ao uso de drogas, dentre outras 
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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 REENCONTRO funcionará de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. 
As crianças e adolescentes serão inscritos por meio de uma entrevista socioeconômica com seus 

responsáveis, realizada pela assistente social e a psicóloga, onde serão identificadas as demandas de cada 
família e o público prioritário do projeto. 

No início do ano os atendidos poderão escolher suas atividades conforme seu interesse, no 
período em que não estiverem na escola ou colégio. Crianças e adolescentes de famílias prioritárias terão 
preferência nessa escolha. 

Uma vez por semana acontecerá a reunião da equipe de educadores e equipe técnica, com duração 
de duas horas, seguida do planejamento semanal, sendo que neste período as atividades serão conduzidas 
por voluntários. 

As atividades nos grupos e oficinas serão ofertadas de segunda a sexta-feira: a)No período da 
manhã iniciam às 8h, contam com intervalo para o lanche, e vão até às 12h, sendo servido almoço ao final 
das atividades; b)No período da tarde: as crianças e adolescentes que estudam de manhã, frequentam o 
projeto à tarde, e moram distantes do Projeção almoçarão na entidade, sendo que os demais chegam às 
13h para o início das atividades, é realizado então intervalo para o lanche, seguido de mais atividades até 
17h. 

As atividades acontecerão simultaneamente com os vários grupos divididos por idade e/ou por 
área de interesse.   

As atividades em grupo e as oficinas com as crianças e adolescentes são desenvolvidas a partir de 
meados de fevereiro até meados de dezembro. Nos períodos de férias escolares, os trabalhos se darão em 
formato de colônia de férias, com atividades especiais apenas no período da tarde. 

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. Essa atuação será reforçada pela articulação com a 
rede local de proteção às crianças e adolescentes do distrito de Entre Rios por meio de reuniões mensais e 
discussão de casos. 

A metodologia de trabalho utilizada, duração e frequência das atividades, são resultado de estudos 
e avaliações e adaptações constantes das atividades realizadas pelo PROJEÇÃO.  
           Caso no período de execução do presente projeto perdurem as medidas de isolamento social e 
suspensão de atividades em grupos em razão da pandemia, as atividades serão reestruturadas para 
estratégias remotas, online e à domicílio.  

 
           Para sua execução, o projeto contará com a equipe abaixo descrita.   
 

Quant. Função Escolaridade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo Empregatício 

1 Pedagoga   Superior completo  10h CLT 

1 Diretora de projetos  Superior completo  30h CLT 

1  Psicóloga  Superior completo  20h CLT 

1  Assistente social  Superior completo  30h CLT  

1 Educador  Superior completo 
Educação Física 

44h CLT 

1 Educador  Superior completo 
Educação Física 

40h CLT 
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1 Educador Superior completo 
Pedagogia e Letras 

40h CLT 

1 Educador Superior completo em 
Arte e Educação e 

Pedagogia 

16h MEI 

1 Educador Superior completo 
Matemática  

16h MEI 

1 Educador  Formação em 
informática /Superior 

incompleto em História 

16h CLT 

1 Monitor  Ensino médio  40h  CLT 

1 Instrutor de música  Superior completo 
Pedagogia  

12h CLT 

1 Auxiliar administrativo   Superior incompleto  40h CLT 

1 Estágiário(a) de Serviço 
Social 

Superior incompleto 
em Serviço Social 

20h Contrato de estágio 

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  

HORAS 
ANO   

RESPONSÁVEL  QUANTIDADE 
ATENDIDOS  

TEMPO  

Colônia de férias  9- 17 anos 60h  Pedagoga e educadores  60 crianças e 
adolescentes 

2 meses 

Atividades em grupos 
divididas por faixa 
etária e/ou interesse: 
teatro, esportes, 
música, horta, 
informática, atividades 
manuais, jogos 
pedagógicos, mosaico, 
futebol, futsal, dança, 
temas 
socioeducativos, 
atividades culturais  

9-17 anos  2.992h 
(somando 
atividades 
em 
horários 
simultâne
os) 

Educadores, psicóloga, 
assistente social, 
pedagoga e voluntários  

340 crianças e 
adolescentes  

10 meses 

Jovem Protagonista  14-17 anos 528h 
 

4 educadores e 
psicóloga 

40 adolescentes 10 meses 

Encontros mensais de 
pais, mães e 
responsáveis 

Pais, mães e 
responsáveis  

20h  Assistente social, 
psicóloga, pedagoga e 
diretora de projetos 

70 pais, mães e 
responsáveis 

10 meses 

Dia da família  Pais e 
responsáveis, 

3h Educadores, assistente 
social, psicóloga e 

60 pessoas  1 dia 
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crianças e 
adolescentes  

pedagoga 

Dia dos avós: 
Encontro 
Intergeracional  

Avós e crianças 
e adolescentes  

3h Educadores, assistente 
social, psicóloga e 
pedagoga 

50 idosos e netos 1 dia 

Apresentações à 
comunidade: Noite 
dos Talentos e Isto é 
Projeção  

Pais e 
responsáveis, 
crianças e 
adolescentes, 
comunidade 

8h Diretora de projetos, 
Educadores, assistente 
social, psicóloga e 
pedagoga, monitores 

500 pessoas  2 dias 

Semana de prevenção 
às violências contra 
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  

Rede local de proteção 
às crianças e 
adolescentes do 
distrito de Entre Rios 

Representantes 
dos serviços do 
distrito 

30h Assistente social e 
psicóloga 

15 pessoas 10 meses, 
uma vez 
por mês 

 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:  

ATIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS  

Colônia de férias  Manter o vínculo com os atendidos e prevenir a exploração do trabalho 
infantil no período de férias escolares (venda de picolés e doces, 
exploração no ambiente doméstico), prevenir também o envolvimento 
com outras situações de risco. Melhorar a convivência e fortalecimento de 
vínculos entre seus pares, promover atividades de cooperação. 

Atividades em grupos divididas por 
faixa etária e/ou interesse. 

Desenvolver potencialidades coletivas e individuais das crianças e 
adolescentes atendidos de forma lúdica e criativa, utilizando de artes, 
música, atividades manuais, esportes, dinâmicas, discussão de temas e 
contação de histórias como meio para criar vínculos com os atendidos e 
impactar sua realidade. Construir conhecimentos de diversas naturezas, 
promover a interação e comunicação social, a formação pessoal e social e 
a identidade e autonomia. 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. 
Proporcionar a convivência e o fortalecimento de vínculos entre seus 
pares, promover a identificação e prevenção a situações de risco e 
violência.  

Jovem Protagonista  Preparar e despertar os adolescentes para o protagonismo, cidadania e 
para o mundo do trabalho. Trabalhar seu desenvolvimento pessoal, senso 
crítico e conhecimentos básicos. Sensibilizar para os desafios da realidade 
social, cultural, ambiental e política a qual pertencem. 

Encontros mensais de pais, mães e 
responsáveis 

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

Dia da família  Fortalecer a função protetiva das famílias atendidas e fortalecer vínculos 
entre pais e filhos.  
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Dia dos avós: Encontro 
Intergeracional  

Fortalecer a função protetiva das famílias atendidas e fortalecer vínculos 
entre netos e avós. 

Isto é Projeção e Noite dos Talentos Promover o protagonismo, desenvolvimento pessoal e valorização das 
crianças e adolescentes atendidos, por meio de apresentações para a 
comunidade. Envolvimento e participação das famílias e mostrar 
atividades desenvolvidas dentro do projeto para toda a comunidade. 

Semana de prevenção às violências 
contra crianças e adolescentes 

Prevenir, identificar e enfrentar todas as formas de violência contra 
crianças e adolescentes e suas consequências.   

Rede local de proteção às crianças e 
adolescentes do distrito de Entre 
Rios 

Reunir mensalmente representantes dos diversos serviços e instituições 
que atuam na área da criança e do adolescente no distrito, a fim de 
fortalecer e aprimorar o trabalho já desenvolvido, discutir casos em 
comum, traçar estratégias para o enfrentamento conjunto dos desafios e 
violações de direitos presentes no território, e planejar ações por meio de 
uma rede de proteção bem articulada. 

 
 

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Colônia de férias  Número de participantes  Lista de presenças, registros e 
fotos 

2 Atividades em grupos 
divididas por faixa etária 
e/ou interesse. 

Frequência e número de 
participantes 
Número de horários de atividades 
ofertados 

Lista de presenças, registros, 
fotos e avaliações com público 
atendido 

3 Jovem Protagonista Frequência e número de 
participantes 
Quantidade de horas/encontros 

Lista de presenças, registros, 
fotos e avaliações com público 
atendido 

4 Encontros mensais de pais, 
mães e responsáveis 

Frequência e número de 
participantes 
Quantidade de horas/encontros 

Lista de presenças, registros, 
fotos e avaliações com público 
atendido 

5 Dia da família  Número de participantes  Lista de presenças, registros, 
fotos  

6 Dia dos avós: Encontro 
Intergeracional  

Número de participantes  Lista de presenças, registros, 
fotos  

7 Isto é Projeção e Noite dos 
Talentos 

Número de participantes  Fotos e vídeos 

8 Semana de prevenção às 
violências contra crianças e 
adolescentes 

Quantidade de pessoas atingidas 
pelas ações presencialmente e nas 
redes sociais 

Cartazes, fotos, vídeos, 
publicações nas redes 
sociais 

9 Rede local de proteção às 
crianças e adolescentes do 
distrito de Entre Rios 

Frequência dos representantes dos 
serviços 

Listas de presenças e 
registros 

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 

semanais de equipe, com 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 
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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. 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 

1 Realizar entrevista socioeconômica 

com todas as famílias inscritas, 

identificando as crianças e 

adolescentes prioritários no 

atendimento 

Pessoa 02 Mês 01 Mês 03 

2 Definição das atividades em grupo  Pessoa 02 Mês 01 Mês 02 

3 Semana de escolha e inscrição nas 

atividades  

Pessoa 02 Mês 02 Mês 02 

4 Planejamento dos conteúdos Pessoa 08 Mês 02 Mês 02 

5 Verificar a disponibilidade e 

comprar materiais necessários 

Pessoa 01 Mês 01 Mês 12 

5 Realização das atividades em grupos 

diariamente 

Pessoa 08 Mês 01 Mês 10 

5 Incluir nas diversas atividades 

ofertadas a construção conjunta de 

temas como fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, 

cidadania, protagonismo, 

enfrentamento à violência em suas 

diversas formas, exploração do 

trabalho infantil, sexualidade, 

prevenção ao envolvimento em 

situações de risco e ao uso de 

drogas, dentre outras demandas 

necessárias.  

Pessoa 08 Mês 01 Mês 10 

mailto:projecao@abser.org.br/


 

   

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS  

SENHORAS DE ENTRE RIOS 

  CNPJ: 81.644.320/0001-86 

PROJEÇÃO – Projeto Jovens em Ação  

______________________________________________________________ 

Rua Pedro Lustosa de Siqueira Netto, nº 707, Colônia Vitória - Entre Rios 

Guarapuava/PR  CEP 85139-400 

Fone: (42) 3625 2283/ (42) 3625 2053/ (42) 8428-1838 

E-mail: projecao@abser.org.br/ Site: abser.org.br 

 

 
 

5 Oferecer refeições diariamente  Pessoa 02 Mês 01 Mês 12 

5 Realizar atividades diversificadas no 

grande grupo (todas as sextas feiras) 

jogos, gincanas, dança, etc.  

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

3 1 Identificar adolescentes prioritários 

no atendimento por meio das 

avaliações das entrevistas 

socioeconômicas  

Pessoa 02 Mês 01 Mês 02 

2 Definição das atividades a serem 

oferecidas no Jovem Protagonista  

Pessoa 02 Mês 01 Mês 02 

2 Realização das inscrições no 

Programa Jovem Protagonista   

Pessoa 05 Mês 02 Mês 02 

3 Verificar a disponibilidade e 

comprar materiais necessários 

Pessoa 05 Mês 01 Mês 10 

3 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 

3 Oferecer refeições diariamente Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

4 Realizar palestras voltadas para a 

vida profissional 

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

5 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 

4 01 Realizar encontros mensais com 
temas de interesse das famílias  

Pessoa 03 Mês 01 Mês 10 

5 01 Dia da família. Realizar atividades 
de integração entre pais e filhos.  

Pessoa 06 Mês 08 Mês 08 

6 01 Encontro entre avós e netos. 
Realizar atividades de integração 
entre avós e netos. 

Pessoa 06 Mês 07 Mês 07 

7 01 Isto é Projeção – apresentações de 
teatro, música, dança, esportes, etc. 
e exposição de artesanatos e 
atividades.  

Pessoa 15 Mês 11 Mês 11 

8 01 Definição das atividades juntos com 
a equipe do Projeção e Rede de 
Proteção de Entre Rios 

Pessoa 06 Mês 03 Mês 03 
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02 Aplicação das atividades na 
comunidade 

Pessoa 06 Mês 05 Mês 05 

9 01 Oficiar representações dos serviços Pessoa 01 Mês 01 Mês 02 

02 Realizar reuniões mensais de 
discussões de casos e estratégias de 
proteção 

Pessoa 02 Mês 02 Mês 10 

 

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$ 581.413,32 R$ 48.451,11 R$ 581.413,32 

 

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

8.1. CONCEDENTE 

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

      

 MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

      

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$ 800,00 R$ 9.600,00 

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

 MATERIAIS DE LIMPEZA  R$ 500,00 R$ 6.000,00 

 ALIMENTAÇÃO  R$ 666,66 R$ 8.000,00 

Custeio 

12 ENERGIA ELÉTRICA  R$ 623,66 R$ 7.483,92 

12 ÁGUA  R$ 566,60 R$ 6.799,20 

12 TELEFONE  R$ 284,00 R$ 3.408,00 
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Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

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

1 ESTAGIARIO R$ 800,00 R$ 9.600,00 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

    

Recursos Humanos (função, salário mês, carga horária*) 

11 EDUCADORES, DIRETORA DE PROJETOS, 
ASSISTENTE SOCIAL, SERVIÇO GERAIS, MONITORA, 
PSICÓLOGO 

R$ 26.296,54 R$ 341.855,02  

 *Função e carga horária descritos no item 4 - Metodologia   

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais 

11 13º SALÁRIO R$ 2.265,45 R$ 29.450,85  

11 FGTS R$ 1.842,36 R$ 23.950,68 

11 PIS R$   230,30 R$   2.993,90  

11 FÉRIAS R$  818,00 R$  9.816,00  

Custos Indiretos – Permanente 

1 MOBILIARIOS (sala multiuso) - R$ 6.000,00 

1 GELADEIRA - R$  4.000,00 

SUBTOTAL R$ 528.557,57 
 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$ 52.855,75 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal)  

TOTAL GERAL: R$ 581.413,32 

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, 29 de outubro de 2020. 
 
________________________ 
Hildegardt Victoria Reinhofer  
Presidente 
CPF: 391.036.509-44 
RG: 1.831.119-4 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 027/2020 

QUE REGULAMENTA O BANCO DE PROJETOS DO FIA 

  

AO COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

  

Pelo presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que verificamos 

atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas na Resolução nº 

027/2020/COMDICA e seus Anexos, que regulamenta o Banco de Projetos para utilização do 

recurso da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, razão pela 

qual manifestamos nossa total e irrestrita concordância com as mesmas.  

Estamos cientes que a apresentação de nosso plano de trabalho implica na aceitação de todos os 

Termos da referida Resolução e seus Anexos.   

 

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.   

  

Guarapuava-PR, 29 de outubro, de 2020.  

 

 

 

____________________________________ 

Hildegardt Victoria Reinhofer 
CPF: 391.036.509-44 

RG: 1831119-4 
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