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PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  
INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO 

CNPJ: 
92.822.741/0003-38 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

 
(X) Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(X) Religiosa 

ENDEREÇO: Rua Caetano Vendrami, nº 303 

BAIRRO: Vila Carli  CIDADE: Guarapuava  UF: PR CEP: 85040-050 

E-MAIL: iedbosco@dombosco.net TELEFONE: (42)3624-2318 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC: Aristides Girardi CPF: 283.444.300-97 

PERÍODO DE MANDATO: 

 
RG/ÓRG 9038061876 

EXPEDIDOR: SSP RS 
CARGO: Diretor 

 

ENDEREÇO DIRIGENTE:  
R. Luiz Vicente Verlangieri, nº 526 - Bonsucesso. 

CEP: 85045-090 

INSCRIÇÃO COMDICA 

NUMERO: 001 DATA:  30/04/2019 VENCIMENTO: 30/04/2021 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOME CPF / RG 

Gabriel Santos de Paula 096.047.349-11 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO 

NOME CPF / RG 
Marina Elvira Rocha Malheiros 078.905.909-62 

 
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 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; 
(X) aprendizagem e qualificação profissional. 

 
 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: Projeto Geração 2030 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 meses 

PÚBLICO ALVO: Adolescentes, jovens e seus familiares em situação de vulnerabilidade e/ou risco social 

e/ou pessoal. 
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OBJETO DA PARCERIA: O "Projeto Geração 2030" é uma iniciativa da equipe da Rede Salesiana Brasil de 

Ação Social (RSB-Social) com o objetivo de promover o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens, 

por meio da construção de um ambiente favorável à formação e difusão de uma cultura de vida plena e 

saudável, bem como, a construção de competências das novas gerações para a vida, o fortalecimento da família 

e a cooperação para o desenvolvimento com enfoque social.  
O “Projeto Geração 2030” apresenta uma proposta de intervenção, acompanhamento e formação, em uma 

perspectiva continuada, planejada e permanente em consonância com o Serviço de Proteção Básica do SUAS, 

conforme regulamentação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 

109/2009).  Cabe destacar ainda, que a metodologia de desenvolvimento do “Projeto Geração 2030” dialoga 

diretamente com a proposta da garantia do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, estando assim, 

intimamente ligado e perpassando a oferta do Programa Jovem Aprendiz, porém, sem esgotar-se nele.  
DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA: Diante de um contexto ainda mais complexo, 

com a intensificação e o agravamento das questões sociais decorrentes da Pandemia de Covid-19, percebe-se de 

forma cada vez mais urgente, a necessidade da garantia da proteção integral e a efetivação da prioridade 

absoluta, princípios fundantes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990).  
A Constituição Federal de 1988, conforme alteração dada pela redação da Emenda Constitucional nº 65/2010, 

reconhece em seu art. 227 que é "[...] dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" 

(CF, 1989), abrangendo e valorizando as diferentes etapas de desenvolvimento e formação humana, respeitando 

as particularidades inerentes a cada uma delas. Desse modo, o Instituto Assistencial Dom Bosco tem por 

finalidade atender de forma prioritária adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social 

e/ou pessoal, visando a valorização das competências e o desenvolvimento do protagonismo, por meio de ações 

que contribuam com as trocas culturais e de vivências, o desenvolvimento do sentimento de pertença e de 

identidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e o incentivo a socialização e a convivência comunitária, à 

luz de uma proposta preventiva e proativa, garantindo assim, a defesa e a afirmação dos direitos fundamentais.  
Localizado no Bairro Vila Carli, o Instituto Assistencial Dom Bosco, atende adolescentes e jovens dos diversos 

territórios do Município, oportunizando atividades de formação e exercício para cidadania, atividades 

socioeducativas, atividades socioesportivas e culturais, acompanhamento familiar e Programa de Aprendizagem 

(Jovem Aprendiz), buscando minimizar as desigualdades sociais e econômicas, proporcionando a reformulação 

de projetos de vidas, na busca do desenvolvimento integral dos adolescentes e jovens atendidos, bem como de 

seus familiares.  
Para que possamos dar continuidade nas ações é ainda mais urgente, a necessidade de manter a equipe de 

profissionais que atua na Entidade e que integra a Rede de proteção e atendimento, buscando a ampliação dos 

serviços ofertados, melhorando continuamente as ações propostas. Para tanto, se faz necessário o ressarcimento 

monetário dos mesmos, para que não aja suspensão das atividades ou o sucateamento da política pública.  
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: As questões comportamentais são complexas, principalmente na 

faixa etária de 12 a 18 anos, são vários os motivos de não serem compreendidos no próprio ambiente familiar. 

Desse modo, o Instituto Assistencial Dom Bosco através do “Projeto Geração 2030” tem como objetivo a 

construção de uma nova cultura e um novo modo de pensar e agir, utilizando-se de uma proposta geracional, 

compreendendo as necessidades emergentes da realidade juvenil, criando um espaço favorável para a 

evidenciação das demandas e sua superação. 
Pensar a realidade dos jovens no contexto brasileiro requer a apresentação de intervenções e propostas 

inteligentes e dinâmicas, compreendendo e acompanhando uma nova geração de pessoas, com necessidades e 

anseios próprios, mas sem desconectar ou fragmentar das demandas globais, compreendo que somos parte de 

um todo, e que individualmente interferimos e geramos impactos nos processos coletivos. Por fim, a 

apropriação da compreensão que estamos na “Casa Comum” e que ao compartilha-la somos todos 

responsáveis por sua manutenção e seu aperfeiçoamento. 
Os adolescentes e jovens inscritos na Entidade poderão participar das seleções realizadas pelas 22 (vinte e 

duas) empresas parceiras do Programa Jovem Aprendiz. Os educadores e a coordenação do Programa Jovem 

Aprendiz acompanharão sua inserção e adaptação inicial a esta fase de trabalho. Devido à importância dos 

profissionais e familiares que acompanham estes adolescentes, também está prevista a participação deles em 

algumas atividades durante a execução do Programa Jovem Aprendiz. O Programa Jovem Aprendiz estrutura-
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se na sensibilização para o desenvolvimento de habilidades sociais laborais dos adolescentes e jovens, com sua 

participação em atividades de desenvolvimento humano, ajudando-o a analisar seus próprios interesses, 

habilidades, atitudes e estabelecer comportamentos/competências organizacionais apropriados para seu 

desempenho profissional. O acompanhamento sistemático da equipe de educadores fortalece os adolescentes e 

jovens para que possam se sentir seguros e superar as dificuldades vividas.  
 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL  

 
Atender adolescentes entre 12 a 17 anos incompletos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) e adolescentes e jovens entre 14 a 24 anos no Programa Jovem Aprendiz.  
 
3.2. ESPECIFICOS 

 
- Construir um ambiente favorável à formação e difusão de uma cultura de vida plena e saudável (biológica, 

psicológica, social e espiritual); 
- Promover uma perspectiva geracional entre os adolescentes e jovens, suas famílias e a comunidade.  

 
 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 
O “Projeto Geração 2030” tem como foco a criação de uma cultura de vida plena e saudável, baseando-se em 

três pilares: Formação da identidade; Interatividade; e, Construção da autonomia. Tendo como eixo fixo e 

transversal a “Geração criativa” (construção de competências humanas, sociais e espirituais), em consonância 

com a missão Educativa-Pastoral da Rede Salesiana.  
O Instituto Assistencial Dom Bosco desenvolverá no ano de 2021 propostas baseadas nos eixos variáveis: 

Geração Empreendedora (Empreendedorismo, Metodologias ágeis de Gestão de Projetos, etc.), Geração 

Interativa (Educomunicação, Produção de conteúdo digital, Comunicação não-violenta, etc.) e Geração 

Colaborativa (Campanhas, Eventos, etc.). 
As atividades se desenvolverão por meio de ciclos de forma gradativa e complementar, visando 

prioritariamente às demandas existentes e apresentadas pelo público destinatário e suas famílias. Desse modo, 

as ações acontecerão de segunda a quinta, com grupos intercalados nos dias da semana e nos horários diários, 

desse modo, a frequência regular será de duas vezes semanais, com carga horária de 2 (duas) horas por 

encontro, respeitando assim, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, no que se refere ao 

distanciamento social e protocolos de segurança para a não proliferação da Covid-19.  
Destacamos ainda, que a mudança metodológica reflete o compromisso e a responsabilidade social da 

Entidade no que desrespeita a oferta de Politicas Públicas à Juventude. E que a alteração, prevê o acesso 

amplo aos adolescentes e jovens, uma vez que, poderemos atender 2 (dois) grupos distintos diariamente no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo que o primeiro grupo desenvolverá as atividades 

das 13h30 as 15h30, e o segundo grupo, das 15h40 as 17h40. As sextas feiras acontecerão de forma livre, com 

temas transversais que estimulem e proporcionem o acesso e a efetivação dos Direitos Fundamentais, no que 

tange principalmente, o acesso a Cultura, Esporte, Lazer, Formação Humana e Exercício Pleno da Cidadania. 
Por fim, apresentamos que as turmas do Programa Jovem Aprendiz seguem metodologia própria em 

conformidade com a Legislação vigente que regula a oferta do Programa.  
 

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: 

META 1 – Serão 05 (cinco) turmas do Programa Jovem Aprendiz, sendo 04 (quatro) no arco ocupacional 

Auxiliar Administrativo e 01 (uma) no arco ocupacional Jardinagem, com mínimo de 25* (vinte e cinco) e 

máximo de 30* (trinta) participantes entre 14 a 24 anos. Cada turma terá as aulas ministradas por 04 (quatro) 
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educadores sociais e o acompanhamento dos demais profissionais (Coordenação do Programa Jovem Aprendiz, 

Coordenação de Projetos, Coordenação Educativo Pastoral e Assistente Social), durante o período de 23 meses.  

META 2 – Ofertar atividades aos adolescentes e jovens inscritos no “Projeto Geração 2030”, bem como aos 

seus familiares. Desse modo, teremos 8 (oito) grupos com mínimo de 25* (vinte e cinco) e máximo de 30* 

(trinta) participantes entre 12 à 17 anos e 11 meses, com a possibilidade de atender  entre 200 (duzentas)  a  

240 (duzentas e quarenta) famílias por  ano. Cada atividade conta com 1  (um)  educador  social  e  o  

acompanhamentos  dos  demais  profissionais. (Coordenação de Projetos, Coordenação Educativo Pastoral, 

Assistente Social), priorizando assim, o acompanhamento personalizado, visando o combate a todo e qualquer 

tipo de violência, durante o período de 10 meses. 

* As quantidades apresentadas podem sofrer alteração em decorrência da necessidade de adequações para a não 

proliferação da Pandemia de Covid-19, desse modo, os números previstos no Projeto, estão em conformidade 

com a estrutura física e humana da Entidade no que desrespeita a sua capacidade total de atendimento. 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS 

 - Incluir os adolescentes e jovens no curso do Programa Jovem Aprendiz e acompanhar sistematicamente às 

empresas parceiras; 

- Promover o desenvolvimento integral das novas gerações e a superação das diferentes formas de pobreza e 

exclusão social, estimulando assim, a responsabilidade e o protagonismo para o desenvolvimento social, com 

justiça social.   

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Serão 05 (cinco) turmas 

do Programa Jovem 

Aprendiz, sendo 04 

(quatro) no arco 

ocupacional Auxiliar 

Administrativo e 01 (uma) 

no arco ocupacional 

Jardinagem, com mínimo 

de 25* (vinte e cinco) e 

máximo de 30* (trinta) 

participantes entre 14 a 24 

anos. Cada turma terá as 

aulas ministradas por 04 

(quatro) educadores 

sociais e o 

acompanhamento dos 

demais profissionais 

(Coordenação do 

Programa Jovem 

Aprendiz, Coordenação de 

Projetos, Coordenação 

Educativo Pastoral e 

Assistente Social), durante 

o período de 23 meses.  

- Cada turma contará com 252 

(duzentas e cinquenta e duas) horas 

de atendimento anual. 
- 18 (dezoito) profissionais na equipe 

(educadores sociais, educadores de 

apoio, coordenação do programa 

jovem aprendiz, coordenação de 

projetos, coordenação educativo 

pastoral, direções e assistente social). 
- 60 (sessenta) adolescentes e jovens 

beneficiados, além de suas famílias, 

bienalmente. 

- Lista de Presença,  
contando a carga horária 

de cada atividade 

desenvolvida. 
- Relatório constando as  
datas e carga horária dos 

atendimentos realizados; 
- Documento que 

comprove a contratação 

ou atuação do 

profissional; 
- Lista de adolescentes e 

jovens atendidos. 
- Número de atividades 

registradas na plataforma 

Classroom. 

2 Ofertar atividades aos 

adolescentes e jovens 

- Cada turma contará com 144 (cento 

e quarenta e quatro) horas de 

- Lista de Presença,  
contando a carga horária 
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inscritos no “Projeto 

Geração 2030”, bem como 

aos seus familiares. Desse 

modo, teremos 8 (oito) 

grupos com mínimo de 

25* (vinte e cinco) e 

máximo de 30* (trinta) 

participantes entre 12 à 17 

anos e 11 meses, com a 

possibilidade de atender  

entre 200 (duzentas)  a  

240 (duzentas e quarenta) 

famílias por  ano. Cada 

atividade conta com 1  

(um)  educador  social  e  

o  acompanhamentos  dos  

demais  profissionais. 

(Coordenação de Projetos, 

Coordenação Educativo 

Pastoral, Assistente 

Social), priorizando assim, 

o acompanhamento 

personalizado, visando o 

combate a todo e qualquer 

tipo de violência, durante 

o período de 10 meses. 

atendimento anual. 
- 18 (dezoito) profissionais na equipe 

(educadores sociais, educadores de 

apoio, coordenação de projetos, 

coordenação educativo pastoral, 

direções e assistente social). 
- 200 (duzentos) a 240 (duzentos e 

quarenta) adolescentes e jovens  
beneficiados, além de suas famílias. 

de cada atividade 

desenvolvida. 
- Relatório constando as  
datas e carga horária dos 

atendimentos realizados; 
- Documento que 

comprove a contratação 

ou atuação do 

profissional; 
- Lista de adolescentes e 

jovens atendidos; 
- Relatório de 

atendimento das visitas 

domiciliares realizadas; 
- Relatórios Bimestrais de 

Prestação de Conta.  

 

 

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

META ETAPA

FASE 
ESPECIFICAÇÃO (ações) INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 01 Realizar as atividades 

teóricas para as 05 (cinco) 

turmas. 

Pessoa 60 (sessenta) Mês 01 Mês 23 

02 Inserção do adolescente e/ 

ou jovem na turma de 

acordo com arco 

ocupacional específico 

Pessoa 60 (setenta) média 

bienal 
Mês 01 Mês 10 

2 01 Matrículas para as 

atividades: 
Cultura Digital, 

Desenvolvimento Pessoal, 
Musicalização e Expressão 

Artística 

Pessoa 200 a 240 01/02/2021 05/02/2021 

02 Realizar as atividades: 
Cultura Digital, 

Desenvolvimento Pessoal, 
Musicalização e Expressão 

Artística 

Encontros 
Presenciais e 

virtuais 
com 2 (duas) 

horas 
cada. 

72 (setenta e dois)  

encontros com 

cada 
turma, total 
de 08 (oito) 

turmas: 
576 (quinhentos e 

setenta e seis) 

encontros anuais. 

01/03/2021 10/12/2021 
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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.  

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE R$ 213.618,35 R$ 21.361,83 R$ 213.618,35 

 

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

8.1. CONCEDENTE 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 

      

MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

      

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 

 Gêneros Alimentícios R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 

 Material de Expediente R$ 600,00 R$ 6.000,00 

 Material de Limpeza R$ 300,00 R$ 3.000,00 

 Material Esportivo R$ 300,00 R$ 3.000,00 

 TOTAL DO ITEM R$ 3.200,00 R$ 32.000,00 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

    

    
Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

    

    
Recursos Humanos (função, salário mês, carga horária) 

CARGA 

HORÁRI

A  
FUNÇÕES  

SALÁRIO 

BRUTO 

MENSAL   

VALOR 

TOTAL 

Ambos 

44h 

Semanais 

 1 Educadora de Musica, 1 educador de Expressão Artística, 1 

Educador de Cultura Digital, 1 Coordenadora do Programa Jovem 

Aprendiz, 1 Coordenadora Educativo Pastoral, 1 cozinheira, 1 

Serviços gerais e 1 Manutenção e jardinagem  

R$ 13.704,43 R$ 137.044,30 

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais 
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 FGTS e PIS Proporcional - 9% (10 Meses) R$ 1.233,39 R$ 12.333,90 

 13° Proporcional (10 Meses)  R$ 1.142,03 R$ 11.420,30 

 TOTAL DO ITEM R$ 2.375,42 R$ 23.754,20 

Material Permanente  
01 Bebedouro de coluna,10lt  R$ 1.400,00 

 TOTAL DO ITEM  R$ 1.400,00 

SUBTOTAL R$ 194.198,50 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$ 19.419,85 

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

TOTAL GERAL: R$ 213.618,35 

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 - PR, 16 de Novembro de 2020.  

 
________________________ 
Aristides Girardi 
Diretor  
CPF:283.444.300-97 

RG:9038061876 RS 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 027/2020/COMDICA 

QUE REGULAMENTA O BANCO DE PROJETOS DO FIA 

  

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

  

Pela 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, 16 de Novembro de 2020.  

 

 

____________________________________ 

Aristides Girardi 

Diretor  

CPF:283.444.300-97 
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