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PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS  

NOME DA INSTITUIÇÃO: Instituto de Ação Social João Paulo II 
 

CNPJ: 01.009.617/0001-30 
 

 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
 

(X)  Sem Fins Lucrativos  

(X)  Cooperativa  

(X)  Religiosa  

ENDEREÇO: Rua Bernardino Roseira de Lacerda, 780  

BAIRRO: Morro Alto CIDADE: Guarapuava UF: PR  CEP: 85.065-690  

E-MAIL: cejp2gpuava@outlook.com TELEFONE: (42)3623-5047  

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 0299-2 CC: 10.916-9 
 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC: Claudete Ferreira CPF: 027.383.129-18  

PERÍODO DE MANDATO: 
25/01/2021 A 24/01/2024 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 
4.062.910 / SSP / SC 

CARGO: Presidente 
 

 

ENDEREÇO DIRIGENTE: Rua Leão XIII, 135, Morro 
Alto, Guarapuava/PR 

CEP: 85.065-390  

INSCRIÇÃO COMDICA  

NUMERO: 006 DATA: 01/05/2017 VENCIMENTO:  
 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

NOME CPF / RG 

KARINY MARTINS 
 

059.855.569-21/ 9.628.800-0 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO 

NOME CPF / RG 

MARIANA MACIEL BATISTA 010.095.099-00 / 9.493.420-6 

 
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; 
(  ) erradicação do trabalho infantil; 
(X) promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, educação e à assistência social; 
(  ) prevenção e tratamento das necessidades decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas; 
(  ) atenção às crianças e aos adolescentes internados por motivo de saúde; 
(  ) aprendizagem e qualificação profissional. 
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2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: PREVENINDO HOJE, 
GARANTINDO DIREITOS TODOS OS DIAS. 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  
12 meses 

PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

OBJETO DA PARCERIA 
Promover meios e condições favoráveis para a execução do Projeto que busca acompanhar 
crianças, adolescentes e suas famílias, através de atividades socioassistenciais e 
socioeducativas, buscando estratégias para a garantia dos direitos destes atendidos. 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA: 
A maioria das crianças e adolescentes atendidas no Instituto de Ação Social João 

Paulo II, são residentes do bairro Morro Alto (Núcleo João Paulo II, Vila São Luiz, Rouxinol, 

Adão Kaminski, Residencial 2000, Matos Leão, Jardim Dona Emília e Jardim Araucária) e 

estão inseridos em situações de vulnerabilidade social, onde em muitos casos encontra-se a 

violência, a drogadição, a exclusão, o abandono, a fome, entre outras expressões da questão 

social, que estão cada vez mais gerando conflitos nos contextos sociais, os quais acabam 

fragilizando a garantia dos direitos destes indivíduos. 

Grande parte das famílias atendidas possuem seus vínculos fragilizados e são 

numerosas, onde em muitas é a mulher a responsável pelo sustento familiar, não possuindo 

a presença paterna. Há um número expressivo de crianças e adolescentes que possuem 

como seus responsáveis suas avós. Geralmente a fonte de renda destas famílias provém de 

trabalhos informais, possuindo uma renda insuficiente para suprir todas as necessidades da 

família.  

Cabe ressaltar, que trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco ou 

vulnerabilidade social, é abordar um problema que traduz em sua complexidade as marcas 

da formação e do desenvolvimento social, político, econômico e cultural em nosso país.  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
 

Diante da realidade exposta, pretende-se com este projeto desenvolver atividades 

socioassistenciais e socioeducativas com as crianças, adolescentes e suas famílias, que 

venham garantir o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais e consequentemente a 

amenização e/ou erradicação das vulnerabilidades e riscos sociais presentes no contexto de 

cada núcleo familiar.  
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Sabe-se que a convivência familiar e comunitária é fundamental para o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, os quais não podem ser concebidos de 

modo dissociado de sua família, do contexto sociocultural e de todo o seu contexto de vida. 

O desenvolvimento deste projeto é de extrema relevância para o território, pois 

oferecemos a estes, meios e condições para fortalecer a convivência social, onde as 

crianças, adolescentes, jovens e famílias acompanhados, podem expor suas vivências, 

angústias e anseios, fortalecendo assim, seus vínculos familiares e comunitários e 

ampliando suas expectativas para o futuro.  

Nota-se que uma vez garantido os aspectos mencionados acima, o IASJP II entrega 

para a sociedade, indivíduos empoderados, informados quanto os seus direitos e motivados, 

a desenvolver um projeto de vida que consequentemente irá contribuir com a geração de 

atitudes planejadas, responsáveis e transformadoras do ambiente em que cada atendido 

vive. 

 Assim, além de desenvolver atividades com as crianças e os adolescentes, buscar-

se-á formas de abordagens aos familiares dos atendidos, buscando promover uma maior 

integração entre os membros familiares, os atendidos e o Instituto João Paulo II.  

 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 
Promover e desenvolver atividades socioeducativas e socioassistenciais, de caráter 
preventivo e protetivo às crianças, adolescentes e famílias que resultem no fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários, e na prevenção aos riscos e vulnerabilidades sociais. 

3.2. ESPECIFICOS 
 
1. Informar e orientar os atendidos acerca de seus direitos, proporcionando meios de 

efetivação destes, buscando incentivar e despertar uma participação cidadã consci-

ente e ativa na sociedade; 

2. Possibilitar o acesso à experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e 

de lazer, com vistas ao desenvolvimento integral dos participantes; 

3. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social para 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
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4. Articular com Instituições Públicas e Privadas ações que assegurem os direitos dos 

atendidos, em especial as famílias que não possuem condições mínimas para garantir 

o sustento familiar; 

 

4. METODOLOGIA 

  
FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 

As atividades serão executadas através de dois Programas existentes no Instituto 

João Paulo II, os quais possuem como foco, atuar para o desenvolvimento integral das 

crianças, adolescentes e famílias, são eles: Programa de Apoio e Promoção da família e 

Programa Criança e Adolescente: um futuro em construção. 

 
Programa de Apoio e Promoção da Família 

Este Programa preza pela presença da família nas atividades desenvolvidas na 

instituição, ação essencial para o fortalecimento dos vínculos, uma vez que com as relações 

familiares fortalecidas, várias problemáticas são entendidas, amenizadas e ou erradicadas.  

As famílias participantes possuem momentos de formação, através de palestras, 

além de participarem do processo de confecção de materiais que posteriormente serão 

expostos para apreciação e ou compra em eventos promovidos para a comunidade.  

Desta forma, pretende-se com este programa trazer as famílias ao IASJP II, para que 

através de oficinas, reuniões mensais de formação, entre outras ações, ocorra uma 

aproximação e transformação da realidade vivida por elas. 

 

Programa Criança e Adolescente, um futuro em Construção 

 

Este Programa contempla o artigo 71 do Estatuto da Criança e do adolescente que 

dispõe que: “A criança e ao adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, 

diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento.”  

Diante do exposto, este programa tem por principal finalidade efetivar estes direitos 
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inerentes a estes indivíduos, considerados como cidadãos, fazendo com que através das 

atividades desenvolvidas encontrem um espaço de confraternização, convivência 

comunitária e crescimento pessoal.  

Ao analisar que estas estão com o “futuro em construção”, busca-se trazer 

informações e orientações sobre as diversas problemáticas presentes na 

contemporaneidade, buscando que compreendam e deem início a um olhar diferente sobre 

o mundo em que estamos inseridos. 

PREVENINDO HOJE, GARANTINDO DIREITOS TODOS OS DIAS é o propósito que 

atravessa todo o olhar, movimento, palavra e atividades do Instituto de Ação Social João 

Paulo II, num processo planejado, dinâmico e crescente. 

A metodologia de monitoramento e avaliação realizada para o alcance das metas, se 

dão de forma vivencial e significativa através de observações e relatórios das atividades 

realizadas. Dá-se grande importância a força do ambiente, do diálogo e da participação, 

incentivando os atendidos a falar de suas emoções, de seus medos, de seus sonhos, de 

seus projetos, criando vínculos de afeto e confiança entre todos. 

 Através dos relatos dos usuários, das observações realizadas acerca da demanda 

atendida, dos relatórios, das visitas domiciliares, e das pesquisas de satisfação realizadas 

semestralmente, busca-se avaliar as ações desenvolvidas por este projeto e medir as metas 

alcançadas. 

As atividades aqui colocadas, não trazem uma finalidade acabada em si mesmas, 

mas levam no seu bojo, um plano de formação, crescimento pessoal de cada atendido e 

incentivo para as mudanças desejadas e necessárias. 

Desta forma, seguindo todos os cuidados necessários, será desenvolvido as 

seguintes ações: 

 

Bom dia e Boa Tarde:  

Reflexão realizada através de diálogo, leituras, dinâmicas, músicas e teatros no início do dia 

e da tarde com objetivo de sensibilizar, orientar e realizar combinados para o melhor 

andamento das atividades. 
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Expressando e Comunicando Cultura e Arte: 

Tem como objetivo despertar o Interesse pela leitura, o aprimoramento da oratória e a 

Interpretação de textos, utilizando-se também da expressão corporal, da criação e da 

encenação de histórias. 

 

Educação Ambiental: 

Esta atividade pauta-se em desenvolver o interesse pelo cuidado do ambiente em que se 

vive, preservando o meio ambiente, e cuidando da organização e da limpeza dos espaços. 

                        

Recreação e Jogos:  

Busca-se através destas atividades ampliar as habilidades de raciocínio, concentração, 

agilidade e responsabilidade das ações a serem tomadas. 

      

Dialogando saberes, construindo cidadania: 

Proporciona um espaço de diálogo e reflexão sobre os direitos e deveres como cidadãos, 

além de promover momentos de contextualização das expressões da questão social 

presentes na contemporaneidade. 

           

Formação de Lideranças / Protagonismo Juvenil: 

Tem como objetivo promover o protagonismo e desenvolvimento de meios para a formação 

de opiniões e diferentes olhares diante das atualidades vivenciadas, através de estudos de 

temas relevantes e debates. 

 

Atividades Cooperativas: 

Esta atividade tem o objetivo de promover a interação e a articulação entre as crianças e os 

adolescentes para desenvolver a valorização do outro e o fortalecimento dos vínculos sociais 

e familiares. 

 

Alinhavando Cidadania:  

As atividades que são desenvolvidas neste projeto possuem como principal objetivo 
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promover o encontro de mulheres através do artesanato para trocar experiências vivenciadas 

por elas, buscando alternativas juntamente com a Assistente Social para a efetivação e 

ampliação dos direitos das mulheres no âmbito familiar e social, buscando o alcance da 

emancipação, a autonomia e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 

 

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 – Atender e acompanhar 100 crianças e Adolescentes;  

META 2 – Garantir equipe composta por 1 Assistente Social, 1 Psicóloga, 2 Educadores 

Sociais, 1 Auxiliar de Serviços Gerais e 1 Coordenador de Projetos; 

META 3 - Alcançar no mínimo 75% de frequência nas atividades desenvolvidas;  

META 4 - Participação efetiva satisfatória de no mínimo 75 % das crianças e adolescentes nas 

atividades propostas;  

META 5 - Oferta diária de refeições para 100% dos atendidos;  

META 6 - Acompanhamento de, no mínimo, 90% das famílias para uma atuação conjunta na 
formação integral dos educandos. 

 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 

O IASJP II vem desenvolvendo suas atividades desde 1996, investindo em um 

atendimento de qualidade para a realização do serviço que presta à Guarapuava na área 

Socioassistencial, fortalecendo uma equipe que embora, pequena em número, desenvolve 

um trabalho qualificado no atendimento de seus usuários. Contando com uma equipe 

multidisciplinar que atua de forma integrada para a realização do propósito acima descrito. 

Com a execução deste projeto, busca-se atingir os objetivos propostos, além de 

oferecer a todos um ambiente educativo, onde acontece a mediação entre os valores 

individuais e o contexto sociocultural, promovendo o desenvolvimento integral das crianças 

e adolescentes atendidas, buscando assim, meios e intervenções que gerem a ampliação do 

protagonismo, da emancipação e da convivência social e familiar. 
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Além do exposto acima, este, em sua essência, é um espaço que acolhe, trata com 

respeito e afeto, escuta, percebe e discerne demandas audíveis e inaudíveis, oferece lanches 

saudáveis, acompanhando, desafiando, investindo e transformando para o melhor, 

apostando na Pedagogia da Presença e do Ambiente onde se vive a partilha, o diálogo, a 

gratuidade e a gratidão. 

Atuando com enfoque preventivo salesiano, isto é, antecipando-se às situações de 

vulnerabilidade ou de violação de Direitos humanos, levando cada pessoa a encontrar no 

ambiente educativo, referências e motivações que impulsionem a abrir-se naturalmente para 

o bem e nele permanecer. Atuar preventivamente também significa encorajar a pessoa a 

explorar suas melhores capacidades, apoiando cada sujeito nas suas escolhas fundamentais 

de vida. 

Por estar convencido de que o projeto desta Presença de Ação Social, faz a diferença 

neste Território de Guarapuava, é que, contamos com seu apoio na continuidade desta Obra 

de Ação Social para fortalecer vínculos e transformar realidades, buscando sempre construir 

um mundo mais justo, mais fraterno e de mais paz.  

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Atender 100 crianças e 

adolescentes; 

- Número de 
crianças e 
adolescentes 
beneficiados; 

- Controle das entregas 
de atividades; 
 

2 Garantir equipe composta por 1 
Assistente Social, 2 Educadores 
Sociais, 1 Auxiliar de Serviços 
Gerais e 1 Coordenadora de 
Projetos e 1 Psicóloga; 

- Número de 
profissionais que 
prestam 
atendimento; 

- Recibos de 
pagamento dos 
profissionais; 
- Relatório das 
Atividades; 

3 Alcançar no mínimo 75% de 
frequência nas atividades 
desenvolvidas; (Atividades 
presenciais, pós pandemia) 

- Número de 
crianças e 
adolescentes 
atendidas; 

- Controle de 
frequência dos 
atendidos; 

4 Participação efetiva satisfatória 
de no mínimo 70 % das crianças 
e adolescentes nas atividades 
propostas; 

- Porcentagem de 
satisfeitos com o 
atendimento; 

- Pesquisa de 
Satisfação das 
atividades realizadas 
com o público alvo; 

5 Oferta diária de refeições para 
100% dos atendidos; (Atividades 

- Quantidade de 
lanches ofertados; 

- Controle de 
frequência dos 
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presenciais, pós pandemia) atendidos; 
- Registro fotográficos; 

6 Acompanhamento de, no 
mínimo, 70% das famílias para 
uma atuação conjunta na 
formação integral dos 
educandos. 

- Número de 
Famílias 
acompanhadas; 

- Relatórios das visitas 
domiciliares; 
- Relatório de 
atendimentos 
presenciais 
individualizados; 

 

 

 

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

META ETAPA 
FASE 

ESPECIFICAÇÃO 
(ações) 

INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 1.1 Realização do 
processo de 

matrículas e cadastro 
no sistema 

 
Pessoa 

 
1 

 
Julho 
2022 

 
Setembro 

 2022 

 1.2 Acompanhamento dos 
atendidos  

 
Pessoas 

 
2 

 
Julho  
2022 

 
Julho  
2023 

2 2.1 Contratação dos(as) 
Educador(es) Social,  
Psicólogo, Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 
 

Pessoas 

 
 

2 

 
 

Junho 
2022 

 
 

Junho 
2022 

2.2 Início da execução do 
plano de ação pelos 

profissionais já 
contratados pela 

instituição 

 
 

Pessoas 

 
 

4 

 
Julho  
2022 

 
Julho  
2023 

 
2.3 

Aquisição de 
materiais de uso e 

consumo 

Diversos 1 Junho 
2022 

Julho  
2023 

3 3.1 Acompanhar as 
frequências diárias, 

gerando o controle de 
frequência 

mensalmente 

 
 

Pessoas 

 
 

2 

 
 

Julho  
2022 

 
 

Julho  
2023 

4 4.1  Elaborar e aplicar 
pesquisa de 
satisfação 

semestralmente para 

 
 
 

Pessoas 

 
 
 

2 

 
 
 

Dezembro 

 
 

 
Julho  
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medir o índice de 
satisfação dos 

atendidos 

2022 2023 

5 5.1  Realizar diariamente a 
contagem dos 

atendidos para a 
realização do lanche 

 
 

Pessoa 

 
 

1 

 
Julho  
2022 

 

 
Julho  
2023 

6 6.1 Realizar lista de 
presença em todos os 
encontros de famílias 
realizados durante o 

projeto 

 
 

Pessoa 

 
 

1 

 
 

Agosto 
2022 

 
 

Dezembro 
2023 

 6.2 Realizar relatórios das 
visitas domiciliares 

realizadas no decorrer 
do projeto 

 
Pessoa 

 
1 

 
Agosto 
2022 

 
Julho 
2023 

 6.3 Realizar o controle de 
frequência nos grupos 

ofertados para os 
familiares 

 
Pessoas 

 
1 

 
Julho  
2022 

 
Julho 
2023 

 

 

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 Retenção FIA 10% VALOR ANUAL 

PROPONENTE R$ 247.398,76 R$ 24.739,88 R$ 247.398,76 

 

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

8.1. CONCEDENTE 

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

R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 

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

R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,56 R$ 20.616,60 

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

NÃO SE APLICA. 
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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 

1 
Materiais para os Grupos de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

R$ 300,00 R$ 3.600,00 

1 Gêneros Alimentícios R$ 800,00 R$ 9.600,00 

1 Gás R$ 150,00 R$ 1.050,00 

1 Combustível R$ 400,00 R$ 2.400,00 

    

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

      1 Assessoria Recursos Humanos     R$ 400,00 R$ 4.800,00 

1 Seguro de Vida para RH conforme CCT    R$ 60,00     R$ 720,00 

1 Seguro Bem Estar Social para RH conforme CCT    R$ 25,00     R$ 300,00 

1 Assessoria Contábil   R$ 1.600,00   R$ 19.200,00 

1 Assessoria Jurídica  R$ 100,00 R$ 1.200,00 

1 Vigilância e Monitoramento R$ 240,00 R$ 2.880,00 

Recursos Humanos 

1 Assistente Social R$ 2.400,00 R$ 28.800,00 

2 Educadores sociais R$ 2.100,00 R$ 25.200,00 

1 Psicóloga R$ 2.100,00 R$ 25.200,00 

1 Coordenadora de Projetos    R$ 2.300,00 R$ 27.600,00 

1 Auxiliar de serviços gerais  R$ 1.700,00 R$ 20.400,00 

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional 

6 
FGTS: Assistente Social, Educador Social, Auxiliar 
de Serviços Gerais, Coordenadora de Projetos e 
Psicóloga 

R$ 1.012,89 R$ 12.154,72 

6 
13º Salário: Assistente Social, Educador Social, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Coordenadora de 
Projetos e Psicóloga 

R$ 883,33 R$ 10.600,00 

6 
Férias: Assistente Social, Educador Social, Auxiliar 
de Serviços Gerais, Coordenadora de Projetos e 
Psicóloga 

R$ 1.177,83 R$ 14.134,04 

CUSTOS INDIRETOS 

1 Água  R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 

1 Telefone    R$ 320,00    R$ 3.840,00 

1 Energia Elétrica R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 
 






