
CARITAS SOCIALIS 
CNPJ: 77.905.784/0001-21 

 

Rua Rubens Fleury da Rocha, 1312 - Bairro Bonsucesso CEP 85055-080 

 

 

 

                                                                                       

RECURSO 

 DO FUNDO MUNICIPAL  

DA INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA/BANCO DE 

PROJETO 
 

 

 

 

 

GUARAPUAVA – 2020 

 

 



CARITAS SOCIALIS 
CNPJ: 77.905.784/0001-21 

 

Rua Rubens Fleury da Rocha, 1312 - Bairro Bonsucesso CEP 85055-080 

 

 

 

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: 13/05/2019 VENCIMENTO: 30.04.2021 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

NOME CPF / RG 

 
Silmara Maneira Pereira 
 

 
 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO/PROJETO 

NOME CPF / RG 

 
Lucineri Vandresen Schuaigert 
 

 
 

 
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:  
“CAMINHO DO BEM” 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  
   12 MESES 

PÚBLICO ALVO:  
Estimando-se o número em 120 pessoas entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos  

integradas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV com suas 
famílias e/ou crianças e adolescentes Institucionalizadas. 

OBJETO DA PARCERIA:  
 

A Execução do projeto  prevê o atendimento técnico e operacional com o 
desenvolvimento de atividades complementares voltadas para a defesa e efetivação dos 
direitos e deveres  das crianças e adolescentes integradas com as famílias, conforme o 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, com foco em atividades lúdicas, 
instrumentalizadas pelas principais expressões artísticas, prevenindo e combatendo a 
violência no ambiente familiar e nas redes sociais, contra crianças e adolescentes, 
fortalecendo no município a rede de proteção e caminhando rumo a edificação de uma 
sociedade mais cidadã. 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:  
 

   A Caritas Socialis atende diretamente crianças, adolescentes e famílias de forma 
contínua, permanente e planejada, por meio do SCFV e ações complementares (projeto 
FIA), 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 se encontram em Acolhimento Institucional, do Município de Guarapuava, onde 
atendem público oriundos de todos os territórios urbano e rural do Município de 
Guarapuava e alguns casos de 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. Em nível nacional, todos os dias a mídia apresenta um quadro de violência 
assustador. Crianças, mulheres e idosos são as principais vítimas. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, a violência responde por aproximadamente 7% de todas 
as mortes de mulheres entre 15 e 44 anos no mundo. Em alguns países, até 69% das 
mulheres relatam terem sido agredidas fisicamente e até 47% declaram que sua primeira 
relação sexual foi forçada. Por isso, o projeto tem como objetivo prevenir e combater a 
violência contra crianças, e famílias. A violência doméstica é nutrida pelo medo e 
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desinformação. Assim, para combater esse mal é preciso trazê-lo a público, examiná-lo e 
dar a solução necessária. Os cidadãos em geral devem se tornar parte dessa solução e o 
primeiro passo é a prevenção, procurando alcançar todas as faixas etárias. Pelo 
levantamento do governo federal, crianças e adolescentes são o quarto grupo com maior 
incidência de denúncias, atrás apenas de violência contra pessoas socialmente 
vulneráveis, pessoas com restrição de liberdade e idosos. Violação tradicionalmente 
subnotificada, a violência sexual contra crianças e adolescentes consiste em qualquer 
atuação que constranja a praticar ou presenciar ato de natureza sexual, inclusive 
exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico. 
Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as denúncias de 
violação aos direitos humanos cresceram nos últimos dias. De acordo com o ministério, 
foram registradas 1.133 denúncias entre 14 a 24 de março de 2020 – período que 
coincide com medidas de confinamento, como o início da suspensão das aulas em vários 
estados. As principais violações registradas foram exposição de risco à saúde, maus 
tratos e ausência de recursos para sustento familiar. A violência pode acontecer por meio 
do abuso sexual, que não precisa necessariamente ter o contato físico, ou a pela 
exploração sexual, quando ocorre relação mediante pagamento ou outro benefício. As 
principais vítimas são do sexo feminino, mas o número de meninos vitimados tem 
crescido. E na maioria dos casos, a violação é cometida por uma pessoa conhecida ou do 
círculo familiar da vítima. De acordo com dados do UNICEF, as taxas de abuso e 
exploração de crianças e adolescentes cresceram durante emergências de saúde 
públicas anteriores. O fechamento das escolas durante o surto do ebola na África 
Ocidental, de 2014 a 2016, contribuiu para picos de trabalho infantil, negligências, abuso 
sexual e gravidez na adolescência, por exemplo. 

Segundo os dados do Conselho Tutelar Polo II registraram Violações por Direito 

Fundamental, sendo que muitos casos ainda ficam subnotificados. 

 

Ano                                                 2019    2020 

Direito à vida e à saúde                                                                       21        33 

Direitos à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade                              50        53 

Direito à convivência familiar e comunitária.                                   230      146 

Direito à profissionalização e à proteção no trabalho                      1          0 

Educação, cultura, esporte e lazer                                                     80        14 
 

      Frente a realidade que o cotidiano nos apresenta surge os questionamentos: Nós 
queremos que as a vida das crianças, adolescentes e famílias melhorem, mas é possível 
mudar o mundo? Sim, é possível. Nós podemos ser a mudança que queremos ver no 
mundo e, para que isso aconteça, nem é preciso fazer sacrifícios ou algo grandioso. 
Com pequenos gestos é possível realizar mudanças no presente que podem se tornar 
grandes transformações no futuro. 

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  
 

        Para que esses índices diminuam e os direitos das crianças e adolescentes sejam 
garantidos, é preciso investir na informação a população. E isso poderá́ ocorrer se 
famílias e instituições educacionais e sociais se unirem com o objetivo de instruir as novas 
gerações a se protegerem e mostrar onde buscar ajuda. Esse apoio pode ser oferecido, 
por exemplo, por meio da realização de falas sobre a temática em diversos espaços e 
meios de comunicação. Com o objetivo de descobrir se as crianças e adolescentes se 
tornaram vítimas, é necessário observar mudanças de comportamento e verificar se eles 

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/covid-19-mais-de-95-por-cento-das-criancas-fora-da-escola-na-america-latina-e-caribe
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/fomos-feitos-para-as-boas-obras/
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apresentam algum atraso no desenvolvimento físico, emocional ou intelectual. O pedido 
de ajuda deles pode vir também por meio de um familiar, colega ou mesmo educador. 
Acima de tudo, é preciso estar atento, pois os agressores costumam ser pessoas 
conhecidas da vítima e, muitas vezes, pertencer ao núcleo familiar. Tudo isso aumenta o 
drama da pessoa violentada, pois ela sofre sem saber onde pedir ajuda. Ela tem medo de 
as consequências de sua história se tornarem conhecidas. Como mobilizar pessoas para 
prevenir e enfrentar às diferentes formas de violência contra crianças e adolescentes?  O 
projeto visa disseminar informações de qualidade e metodologias para enfrentamento deste 
tema de modo informativo, atraente e sem expor crianças e adolescentes. Em 2020, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) faz 30 anos. O ECA é uma das leis para a 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes mais avançadas do mundo! A 
necessidade de trabalhar a temática da violência, foi devido a alguns fatos ocorridos 2020 
com crianças e adolescentes colocando em redes sociais fotos sensuais. Buscaremos 
atender a necessidade do esclarecimento sobre o uso responsável das redes sociais 
dentro e fora do lar, baseado nos princípios éticos, de respeito ao próximo, de valorização 
da diversidade cultural e social e o Manifesto 2000 para a cultura de paz e não violência.  
         Assim acreditamos que esse Projeto irá contribuir para incutir a responsabilidade 
individual e coletiva que acarreta o uso indevido das redes sociais e da internet. A internet 
é um ambiente democrático, dinâmico e sem fronteiras, que disponibiliza um verdadeiro 
universo de informações e possibilidades de comunicação ao alcance de um clique. Mas, 
assim como o “mundo real”, a internet não está livre de riscos. Dessa forma, é necessário 
entender a dimensão pública desse espaço, acompanhar e orientar a utilização da 
internet pelas crianças e adolescentes, prevenindo a incidência de violações de direitos 
humanos e crimes como o abuso sexual on-line e a pornografia infanto-juvenil na web. No 
decorrer do tempo, percebemos que a internet transformou a maneira como nos 
comunicamos e como percebemos o mundo, ampliando o uso e disseminação da 
informação em todas as áreas. Primeiramente surgiram os emails; não sendo suficientes 
percebeu-se a necessidade de criar ferramentas de comunicação que pudesse ampliar as 
redes de contatos; surgindo dessa forma as redes sociais, como orkut, facebook, twitter, 
etc. As tais redes sociais são organizações onde o indivíduo se apresenta, define seu 
perfil, e seleciona o grupo e comunidade da qual quer fazer parte. Muitos são os motivos 
que levam os indivíduos a participarem das redes sociais, como: socialização, ser visto, 
conseguir atenção, entretenimento, negócios, divulgação de pensamentos, projetos e 
eventos, visibilidade, etc. Na internet e nas redes sociais, as informações circulam em 
tempo real. A interação entre as pessoas se faz com muito maior abrangência. Amigos 
distantes se reaproximam. A troca de ideias potencializa a importância das redes sociais 
nas nossas vidas. Os relacionamentos se multiplicam. Alargam-se os campos de 
pesquisas. Não há necessidade de deslocamentos físicos para que se possam usufruir 
momentos de lazer. São espaços de debate social. Todavia, nem só benefício promove 
esse tipo de ferramenta da comunicação social, pois, muita gente aproveita-se das redes 
sociais para fins ilícitos, ou seja, é necessária muita atenção e cuidado para não ser 
vítima dos predadores sociais. Ainda, roubos, pedofilia, difamação, discriminação, são 
crimes que se praticam através da internet, aproveitando-se da privacidade e da 
intimidade expostas nas comunicações pelas redes sociais. Desta forma, percebemos 
que o público infanto-juvenil é, sem dúvida, o mais vulnerável a esse tipo de ação 
criminosa. Uma vez que, acreditam estarem navegando num espaço seguro e acabam 
revelando dados que podem ser utilizados para a prática de delitos por delinquentes. É 
importante citar ainda outro risco, o uso indisciplinado das redes sociais, o chamado “vício 
eletrônico”, neste a internet toma exageradamente o tempo útil do internauta, 
desmotivando-o a outras atividades consideradas importantes no convívio social. Assim, 
as crianças substituem os brinquedos pelos jogos eletrônicos; as obrigações da vida 
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escolar ficam comprometidas com a permanência por longo período na internet; sem falar 
no isolamento social a que estão condenados os que fazem da internet o seu “mundo” 
Nesse contexto, é fundamental que se busque estabelecer uma maior regulação e 
enquadramento legal na utilização da internet e das redes sociais. Os educadores, e 
principalmente os pais, devem exercer um controle permanente do uso da internet pelos 
jovens, orientando-os quanto aos riscos da comunicação virtual. As redes sociais são um 
universo fascinante, porém se não forem utilizadas com prudência e responsabilidade 
podem se transformar num grande problema para o internauta ingênuo, ou seja, que 
acaba agindo sem cautela e impulsivamente, tornando-se uma fonte de riscos para sua 
própria vida. Tendo em vista o aumento significativo da presença de crianças e 
adolescentes na rede, todos nós precisamos estar atentos e ter alguns cuidados. Filtros e 
outros softwares de segurança podem ajudar, mas o acompanhamento presencial e o 
diálogo são as formas mais eficazes e, portanto, indispensáveis de proteção integral. 
          As atividades serão pautadas em experiências lúdicas, instrumentalizadas pelas 
principais expressões artísticas e esportivas, dando oportunidade das crianças e 
adolescente e suas famílias participarem de atividades de formação e exercício para 
cidadania. Buscará minimizar as desigualdades sociais e informacionais, proporcionando 
ensaios para a reformulação de projetos de vidas, na busca do desenvolvimento integral, 
das crianças e adolescentes, agregando no projeto um conjunto de ações de caráter 
preventivo, com temas amplos que afetam o cotidiano dos participantes.  

 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL  
 
 Promover ações voltadas para a defesa e efetivação dos direitos e deveres das crianças 
e adolescentes integradas com as famílias, conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, com foco em atividades lúdicas, instrumentalizadas pelas principais 
expressões artísticas e esportivas, prevenindo e combatendo a violência no ambiente 
familiar e nas redes sociais contra crianças e adolescentes, fortalecendo no município a 
rede de proteção e caminhando rumo a edificação de uma sociedade mais cidadã. 
 

3.2. ESPECIFICOS  

1. Resgatar os valores como: o amor e respeito ao próximo, fortalecendo as famílias, que é 
facilitadora da interiorização de valores. 

2. Propiciar atividades de convivência e participação ativa, visando a consciência cidadã, 
por meio de experiências lúdicas instrumentalizadas pelas expressões artísticas e 
esportivas. 

3. Prevenir e combater a violência no ambiente familiar e nas redes sociais; 
 
4. Desenvolver ações de caráter preventivo; 
 
5. Contribuir para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, à cultura, ao esporte, 
lazer, educação formal e informal e à assistência social; 
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4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS DE  
FORMA REMOTA E/OU PRESENCIAL:  

1.    
2.          Será apresentado aos grupos de convívios, oficinas socioeducativas, com intuito de 

aprimorar as habilidades e superar as fragilidades dos atendidos. Serão executadas por 
técnicos e educadores sociais que já fazem parte do quadro de funcionários da entidade e 
desenvolverão atividades que serão ações complementares integradas com o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com a metodologia de rotatividade, 
oportunizando o aprendizado de todas as etapas do projeto abaixo relacionadas no 
período da manhã (Terça, Quarta, Quinta- Feira  das 8:30 às 11 hs) e a tarde (de 
Terça, quarta, Quinta-Feira das 14 às 17 horas) e nas sextas-feiras a entidade fará 
atividades itinerantes na área rural do município; Será incorporado no cronograma 
de atividades planejadas para os grupos de convivências os seguintes ciclos: 

 
CICLO 1 - DIREITO E CIDADANIA INTEGRANDO A FAMILIA 

          Esse ciclo compreenderá um conjunto de atividades voltadas à convivência social 
e ao protagonismo de crianças e adolescentes participantes dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Propondo-se a atuar com primazia na 
formação de meios e modelos de atendimento no serviço de proteção básica, seguindo 
o reordenamento das ações a partir de parâmetros do direito e dos deveres, da 
participação e protagonismo do cidadão, a crianças, adolescentes e seus familiares. Em 
sua aplicação, utilizará atividades diversificada, fomentando de forma lúdica o debate 
social. Tais intervenções valorizam a pluralidade e a singularidade conforme a faixa 
etária dos atendidos, respeitando as particularidades de suas dinâmicas sociais e visão 
de mundo. Assim, gera-se o potencial para enfrentar os desafios propostos por suas 
realidades sociais, culturais, ambientais e políticas. Será abordado as seguintes 
temáticas de acordo com os ciclos de vida: Fortalecimento dos vínculos 
interpessoais: essa frente atua no fortalecimento da convivência familiar, visando à 
construção e reconstrução de vínculos saudáveis. Sustentabilidade do lar X estimulo 
aos meios para viabilização: abordará elementos para que as crianças e adolescentes 
(assim como suas famílias) conquistes o direito de sobrevivência digna, sobretudo 
facilitando o acesso a meios de vida sustentáveis. Convivência comunitária — 
participação e cidadania: essa ação focaliza especialmente organizações e redes 
comunitária, com vistas a contribuir na realização de atividades de impacto no 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. Competências familiares: atua para que 
a família tenha suas competências desenvolvidas na proteção e cuidados de crianças e 
adolescentes. A criança e o ambiente favorável para o seu desenvolvimento pleno: 
responsabilidades do Estado, família e sociedade para que estas atuem diretamente na 
proteção e defesa do desenvolvimento pelo e integral. Eu, Você e minha Escola — 
integração que transforma:  essa frente tem como objetivo contribuir para valorização 
do ambiente escolar como um espaço de integração comunitária para, assim, favorecer 
transformações necessárias e de impacto em torno e prevenir evasão escolar. Eu, Você 
e a Paz — um pacto que se faz (Manifesto 2000 / UNESCO): promover o 
fortalecimento da convivência familiar e comunitária, a partir do protagonismo de 
crianças e adolescentes, além da participação cidadã. Promoção da participação ativa 
dos jovens: envolver as crianças e adolescentes nos processos de definição e das 
políticas voltadas para a infância e juventude no município. Para isso, instiga o 
reconhecimento social do potencial de criança e inovação desses jovens. Qualificação 
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pessoal e profissional: auxilia para que os jovens se preparem adequadamente e 
tenham condições de serem absorvidos no mundo do trabalho. Identidade e Cultura 
Cidadã: atua diretamente para que os jovens tenham seus vínculos familiares e 
comunitários fortalecidos, a partir de suas identidades pessoais e coletivas. Sociedade 
mobilizada para defesa dos direitos à Educação, Participação e Proteção: apoia a 
realização de campanhas municipais como foco na defesa do direito à educação, 
participação e proteção de crianças, adolescentes e jovens. 

CICLO 2: ENTENDENDO E APRENDENDO A CULTURA E A ARTE -  O BRINCAR, O 
PRATICAR ESPORTE E SOCIALIZAR COMO  INSTRUMENTO DE SUPERAÇÃO DE 
DIFICULDADES E BARREIRAS  

A arte é uma atividade humana, consciente, dirigida à reprodução de coisas ou 
construção de formas ou expressão de experiências, se o produto dessa reprodução, 
construção ou expressão é capaz de suscitar prazer ou emoção ou choque. E a cultura 
corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um 
determinado grupo artístico, musical. As expressões artísticas, podem ser transmitidas de 
diversas maneiras, falando, rindo, cantando, pintando, criando… É uma forma de o ser 
humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores 
artísticos... 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. E 
gerando o desenvolvimento integral através das seguintes expressões: 

LITERATURA: A Literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura, assim 
como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social, ela 
cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade.  Ou seja, 
a literatura deleita e instrui, cura e liberta a sociedade, brinca e corrige a linguagem. 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. 

ARTESANATO ação Talentos em arte – Historicamente, o artesanato recebeu pouco 
reconhecimento como forma de arte no Brasil. O papel dos artesãos está ganhando mais 
importância na economia brasileira. Muitas famílias vivem do trabalho artesanal, o que dá 
uma significativa importância no ponto de vista social e cultural, pois gera renda para as 
famílias e preserva seus costumes. O artesanato tem diversas finalidades. Ele pode ser 
usado como uma forma de distração, pode ser uma forma de reproduzir a arte, como uma 
atividade terapêutica, como uma profissão, e muito mais.  

DANÇA: A dança é uma das expressões mais antigas da humanidade, sendo que na pré-
história era executada em ritos cerimoniais, com o intuito de conectar-se com o divino. 

TEATRO: O propósito do teatro é fazer o gesto recuperar o seu sentido, a palavra, o seu 

https://www.estudokids.com.br/beneficios-da-leitura/
https://www.estudokids.com.br/beneficios-da-leitura/
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tom insubstituível, permitir que o silêncio, como na boa música seja também ouvido, e que 
o cenário não se limite ao decorativo e nem mesmo à moldura apenas - mas que todos 
esses elementos, aproximados de sua pureza teatral específica, formem a estrutura 
indivisível de um drama. 

MÚSICA: A música é um tipo de arte que utiliza a combinação de sons como matéria 
prima. Através do ritmo, harmonia e melodia, o aprendizado das canções que os artistas 
compõem será capaz de continuar marcando profundamente a vida das pessoas. 

GAME X RESGATE DE BRINCADEIRAS:  jogos eletrônicos constituem uma das formas 
mais utilizadas de diversão e, por conta da tecnologia em constante desenvolvimento, 
muitos jogos são lançados com frequência. Os jogos digitais são diferentes do brincar, 
atividade constitutiva que permite e favorece a elaboração, estimula a imaginação e 
permite criar recursos psíquicos para lidar com as angústias próprias da vida. Não é 
incomum as crianças apresentarem dificuldades para dormir depois de ter ficado 
conectadas por um longo tempo. A distração com os jogos eletrônicos é imediata e 
estimulante. É evidente que o avanço da tecnologia traz muitos pontos positivos em 
termos de economia de tempo e da possibilidade de acesso em todo lugar, porém, é 
preciso estar atento a esses processos, principalmente com relação ao uso que as 
crianças e adolescentes têm feito das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos e dos 
meios de comunicação e informação que possuem.  

ESPORTE NAS DIVERSAS MODALIDADES COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES SOCIAIS E DE COOPERAÇÃO 

Aprofundando a teoria (histórico, regras e benefícios do esporte), e sua correlação com o 
desenvolvimento da criança adolescentes e suas famílias. 

Serão desenvolvidas oficinas de diversas de forma presencial e remota, conduzidas 
nos 3 dias (terça a quinta feira) da oferta do serviço – manhã e tarde e 1 dia (sexta-
feira) serviço itinerante na área rural do município. 

CICLO 3. CRESCER E VIVER SEM VIOLENCIA – NO AMBIENTE FAMILIAR E NAS 
REDES SOCIAIS 

AMBIENTE FAMILIAR: Atuação na área de prevenção e combate à violência doméstica 
contra crianças e adolescentes e ao abuso e exploração sexual infantojuvenil, através de 
atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes vitimizados e respectivas 
famílias; mobilização de profissionais das políticas públicas do município e sensibilização 
comunitária sobre a importância de uma educação sem violência, respeitando os direitos 
humanos de crianças e adolescentes, promovendo uma cultura para a paz . Apesar da 
legislação existente e de alguns avanços na proteção de crianças e adolescentes, uma 
vida sem violência e uma cultura de respeito aos direitos humanos ainda permanecem um 
grande desafio para todos nós. A violência doméstica é um tipo de violência silenciosa e 
camuflada que vitimiza crianças e adolescentes. É responsável por altas taxas de 
mortalidade e morbidade nessa faixa etária, exigindo da sociedade e principalmente de 
todos os profissionais uma resposta séria e urgente. A Violência Doméstica contra 
Crianças e Adolescentes é conceituada por Azevedo, M.A. como “Atos e/ou omissões 
praticados por pais, parentes ou responsáveis em relação a crianças e/ou adolescentes 
que – sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual e/ou 
psicológica – implica, de um lado, numa transgressão do poder/dever de proteção do 
adulto e, de outro, numa coisificação da Infância, isto é, numa negação do direito que 
crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento” (AZEVEDO, M.A.; GUERRA, V.N.A., 95). As mais variadas 
formas de violência acontecem no contexto familiar, cometidas por pais, padrastos, tios, 
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avós, responsáveis, apresentando as seguintes modalidades de ação ou omissão, de 
acordo com Azevedo & Guerra: Violência Física, Violência Psicológica, Violência Sexual, 
Negligência e Violência Fatal. As docentes a Dra. Maria Amélia Azevedo e a Dra. Viviane 
de Azevedo Guerra - inclui como Violência Doméstica contra crianças e adolescentes a 
Violência Testemunhal, a violência que a criança/adolescente presencia no ambiente 
familiar violento e conflituoso, ocasionando danos psicológicos e até mesmo físicos. 

 AÇÃO PROGRAMADA: Redução da revitimização, melhoria da convivência grupal e 
familiar e fortalecimento dos vínculos afetivos e protetores na família. Serão 
desenvolvidas as seguintes ações: - encontros mensais através de dinâmicas e palestras. 
Sensibilizar pais e responsáveis sobre a importância de uma educação sem violência, e a 
comunidade em geral sobre a problemática da violência doméstica contra crianças e 
adolescentes e do abuso e exploração sexual infantojuvenil, promovendo uma cultura 
para a paz. E encaminhamento para a rede de proteção. Reconhecimento dos direitos de 
crianças e adolescentes, contribuindo para desestimular a violência no processo 
educativo. – Apoio e Realização de campanhas anuais envolvendo as políticas públicas 
do município. Se você foi ou está sendo vítima de violências (física, sexual, 
psicológica): Se você SOFRER uma violência você pode e deve pedir socorro, fale com 
um adulto de sua confiança ou denuncie. “CONECTADOS”: AS REDES SOCIAIS: A 
internet é um espaço público, como as ruas, praças e praias, não são somente as 
pessoas de bem que navegam nela, por isso deve-se ter muito cuidado e atenção.  As 
crianças estão conectadas, os adultos estão conectados, estamos todos conectados. Mas 
com o quê? Estamos vivendo em tempos de mobilidade e relações virtuais. Conectamo-
nos facilmente com o outro, independente da hora e do lugar. Podemos nos relacionar 
com pessoas de outros países sem sair do nosso. Mas é essa a conexão que 
efetivamente buscamos? O mundo digital faz parte de nosso cotidiano, envolvendo 
diversas gerações. Pelas possibilidades que oferece, o universo virtual nos surpreende e 
fascina. Podemos dizer que atualmente somos sujeitos hiper-conectados, pois a presença 
constante de objetos eletrônicos acompanhando crianças, adolescentes e adultos está 
mudando as interações pessoais. Consumidos pela atração própria das redes sociais, 
acabamos seduzidos pela escrita de mensagens e postagens, deixando de lado diálogos 
e conversas no olho a olho. Nossa percepção do mundo é influenciada pela preferência 
em contemplar imagens na tela ao invés de escutar o que ocorre em nossa volta. 
Promover um amplo trabalho de orientação e prevenção dos problemas decorrentes do 
uso irresponsável, indevido e inadequado das redes sociais... Despertar nos adolescentes 
o uso responsável das redes sociais; Alertar sobre a importância da preservação da 
privacidade; Orientar sobre postagens que possam ofender, humilhar, ridicularizar ou 
denegrir a própria imagem ou a de alguém; Promover ações que levem os alunos a 
refletirem sobre as ciladas presentes nas redes sociais; Proporcionar aos alunos reflexões 
referentes ao uso excessivo das redes sociais; Utilizar as redes sociais como auxílio na 
melhoria da qualidade de vida. AÇÃO PROGRAMADA: Desenvolver de forma lúdica e 
criativa atividades que esclareçam crianças, adolescentes e responsáveis legais:  Efeitos 
da tecnologia: Vários estudiosos têm comentado que a era digital pode provocar uma 
certa crise de atenção, pois o tempo que frequentemente se consegue despender em 
uma atividade tem encurtado cada vez mais. A capacidade de estar concentrado e atento 
foi substituída pela habilidade de receber informações breves e imediatas, substituindo os 
argumentos e conhecimentos aprofundados. As informações estão à disposição, mas 
nem sempre conseguimos fazer delas conhecimento. A paciência dos indivíduos também 
foi impactada, tornando o ser humano imediatista, incapaz de esperar e pouco tolerante 
ao erro. Considerando que o psiquismo funciona na base do princípio do prazer, não é 
difícil compreender que nos agrade ter nossos desejos atendidos o mais depressa 
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possível. Dessa forma, a tecnologia, quanto mais avança, mais nos faz regredir. Quanto 
mais nos é oferecido, mais esperamos e, consequentemente, qualquer falha nos põe num 
estado de privação ou frustração; Cuidados necessários: A internet é a rua, a avenida, a 
praça dos tempos atuais”, diz a psicóloga Rosely Sayão. Com esse comentário, ela se 
refere ao ambiente no qual crianças e adolescentes ficam expostos, longe do olhar dos 
adultos. Se atualmente as crianças são privadas de sair à rua pela preocupação com a 
insegurança, ao mesmo tempo percebe-se uma liberdade excessiva no acesso à rede. 
Considerando as inúmeras possibilidades de se obter informação por meio da internet, é 
importante ficar atento à que tipo de conteúdo a criança tem tido acesso. Quais sites 
visitam, com quem costumam conversar por meio das redes sociais ou até mesmo o tipo 
de jogo com o qual interagem. Sem esse controle, as crianças podem, por exemplo, ter 
acesso à diversos tipos de conteúdo impróprios para a idade. Algumas estratégias como 
instalação de antivírus e outros tipos de filtros, podem permitir o bloqueio à determinados 
conteúdo. Entretanto, ainda assim não existe a certeza da segurança, o que nos leva a 
considerar a importância do acompanhamento, do diálogo e da orientação. É necessário 
alertar às crianças e jovens sobre os riscos relacionados ao uso da internet. Nesse 
ambiente, pessoas podem se passar por outras, fotos e vídeos compartilhados podem ser 
utilizados de forma indevida, além do furto de identidade, vazamento de informações “, 
invasão de privacidade, danos à imagem e à reputação, entre outros. Os 
benefícios: Proporcionar melhor comunicação com familiares e amigos; Estimular maior 
envolvimento comunitário; Proporcionar colaboração mútua e troca de ideias entre os 
participantes; Maior acesso a diversos tipos de informações, inclusive sobre saúde. 
Riscos: Cyberbullying: divulgação de informações embaraçosas e hostis sobre outros. 
Assédio on-line: inclui uma ampla gama de ações, incluindo ameaças. Sexting: envio e 
recebimento de mensagens sexualmente explícitas, incluindo fotografias e vídeos. 
Depressão Facebook: há relatos de que status de amigos muito populares e felizes 
podem fazer com que alguns adolescentes se sintam deprimidos por se julgarem 
inferiores. Exposição a conteúdos impróprios. Prejuízos à reputação pessoal e violação 
da privacidade. Exposição de dados pessoais e familiares que causem riscos à 
segurança. Prejuízos no rendimento escolar e diminuição dos períodos de sono. ALERTA 
– não caia na rede: Coloquei na rede uma foto com roupas intimas e alguém usou minha 
imagem para me prejudicar; um amigo virtual está insistindo para que eu o encontre 
pessoalmente; tenho um amigo virtual e ele está me pedindo para eu tirar a roupa no 
webcam; não estou conseguindo fazer minhas tarefas escolares nem conviver com os 
familiares e com meus amigos. Apenas sinto vontade de ficar no computador. Alguém 
está me ameaçando em um jogo virtual. Dizendo que sabe onde moro e estudo... COMO 
AGIR SE ESTIVER SOFRENDO ALGUMA VIOLÊNCIA 
- - Se você está sendo vítima de violência na internet: Se você está sendo vítima de 
violência no ambiente on-line (bullying, ameaças, vazamento de fotos ou vídeos, pessoas 
te pedindo coisas estranhas e inapropriadas ou qualquer outro tipo de violação) você 
pode conversar com um adulto de confiança ou fazer uma denúncia. Os canais são: 
Safernet / APP Direitos Humanos BR / Site MDH Ouvidoria / Delegacia On-Line. 
- Se você for testemunha de alguma violência: Se você TESTEMUNHAR que uma 
outra criança, adolescente ou adulto do convívio está sendo vítima de violência, você 
pode contar pra alguém de confiança ou denunciar também. 

 

 

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

1.   35 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; 

3. Atender em estrutura adequada, uma média mensal de 120 crianças e 
adolescentes somando suas famílias (considerando a vulnerabilidade do público) 

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

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

 

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 
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 social 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 35 hs semanais de 02 
educadores sociais 
de nível superior com 
habilidades temáticas 
e de artes em 
diversas expressões 
e esporte e 20 horas 
semanais de 01 
educador social nível 
médio com habilidade 
temática e de 
musicalização em 

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 

Acesso a recursos 
pedagógicos 
disponíveis; 
 
Folha de registro de 
horas trabalhadas; 
 
Avaliação qualitativa 
mensal; 
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diversos instrumentos 
em 12 meses; 

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; 
 

2 Atender em estrutura 
adequada, uma 
média mensal de 120 
crianças e 
adolescentes 
incluindo suas 
famílias 
(considerando a 
vulnerabilidade do 
público; 
 

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; 
 
Acompanhamento 
Psicopedagógico e 
social; 
 
Estudo de casos 
interdisciplinares; 
 
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; 
 

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

4 Fornecer em 80% 
alimentação 
adequada e saudável 
nos lanches 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  

    
 

 

 

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

 
Pessoa 

 
01 

 
Maio 
2021 

 
Maio 
2022 

01 Pagamento de 35 hs 
semanais de Educador 
social  de nível superior com  
habilidade temática e 
conhecimentos de esportes 
– recursos humanos da 
instituição 

Pessoa 01  
Maio 
2021 

 
Maio 
2022 

01 Pagamento de 20 hs de 
Educador social  de nível 
médio com  habilidade 

Pessoa 01  
Maio 
2021 

 
Maio 
2022 
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temática e conhecimentos 
de diversos instrumentos 
musicais – recursos 
humanos da instituição 

01 Materiais de custeio/consumo diversos --  
Maio 
2021 

 
Maio 
2022 

      

3 01 Materiais de custeio/consumo diversos --  
Maio 
2021 

 
Maio 
2022 

4 01 Materiais de custeio/consumo diversos --  
Maio 
2021 

 
Maio 
2022 

5 01 Materiais de custeio/consumo diversos --  
Maio 
2021 

 
Maio 
2022 

 

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$ 85.035,16 (Custo Projeto)  
                                                       + 8.503,52(10% FIA) 

 

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

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

Recursos Humanos R$ 64.423,32 R$ 5.368,61 R$ 64.423,32 

Encargos trabalhistas FGTS R$ 6.123,47 ------------- R$ 6.123,47 

13º e  férias  R$ 11.499,37 ------------ R$ 11.499,37 

Material consumo/custeio R$ 3.000,00 ------------ R$ 3.000,00 

 

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

8.1. CONCEDENTE 

MAI/2021 JUN/2021 JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00  R$ 10,000,00  R$ 8.000,00 

NOV/2021 DEZ/2021 JAN/2022 FEV/2022 MAR/2022 ABR/2022 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00  R$ 8.000,00  R$ 5.550,77 

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

NÃO SE APLICA. 

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

NÃO SE APLICA. 
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9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

Recursos Humanos 

12 Salários e vencimentos INSS de 2 educadores sociais 
35 hs  em 12 meses 

R$ 4.320,10 R$ 51.841,20 

12  Salários e vencimentos de 01 educador social 20 hs 
em 12 meses 

R$ 1.048,51 R$ 12.582,12 

    

 Sub Total R$ 5.368,61 R$ 64.423,32 

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais 

12  FGTS  (2 educadores sociais 35 hs e 01 20 hs + 
férias) 

-----------  R$ 6.123,47 

03  13º salários ------------- R$ 5.368,61 

03 Férias proporcionais -----------   R$ 6.130,76 

12 INSS COTA PATRONAL ISENTO ISENTO 

12 PIS ISENTO ISENTO 

 Sub Total R$ 11.499,37 R$ 17.622,84 

Material de Consumo 

06 Material de limpeza e produtos de higienização -------- R$ 1.000,00 

08 Gêneros de alimentação -------- R$ 1.000,00 

02 Material educativo e esportivo   R$ 1.000,00 

 Sub Total --------- R$ 3.000,00 

TOTAL GERAL DO PROJETO R$ 85.046,16 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal)    R$ 8.504,61 

TOTAL GERAL: R$ 93.550,77 

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. 
 
PRESIDENTE 
Nome: CLOTILDE RODRIGUES BONFIM 
                                                                                           

                                                                                LUCINERI V. SCHUAIGERT 

                                                                      Assistente Social 

 


