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ANEXO I 

MODELO DE PROJETO BÁSICO 

PROJETO BÁSICO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Dados da Instituição Proponente: 

Nome: Fundação Fé e Alegria do Brasil   

CNPJ: 46.250.411/0020-07  

Endereço: Rua do Príncipe, 526, dentro do Colégio Liceu Nóbrega 

RPA: 01 

Nº Telefone: 21194112/ 3132 8616 

Email: catarina.satana@fealegria.og.br/ contato.pe@fealegria.org.br  

1.2 Dados do Responsável pela Instituição Proponente: 

Nome: Catarina de Santana Silva  

CPF: 065.521.194-29 

RG: 5905029 SDS/PE 

Endereço: Rua Desembargador Rodolfo Aureliano, nº24, aptº 101, Várzea, Recife  

Telefone: 81 997718479/ 81 34537602 

Email: catarina.santana@fealegria.org.br 

1.3 Dados do Responsável pelo Projeto: 

Nome: Catarina de Santana Silva  

Endereço: Rua Desembargador Rodolfo Aureliano, nº 24, aptº 101, Várzea, Recife 

Nº Telefone: 81 997718479/ 81 3453 7602 

Email: catarina.santana@fealegria.org.br 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Fundação Fé e Alegria é uma organização da sociedade civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, criada pelo Jesuíta Padre José Maria Vélaz, sj, em 1955. 
Sendo um “Movimento Internacional de Educação Popular Integral e Promoção Social” 
sua ação se desenvolve com os empobrecidos e os excluídos, principalmente crianças e 
adolescentes, a fim de auxiliá-los na busca de sua autonomia e defesa dos seus 
direitos. Atua no Brasil desde 1981, está presente em 14 estados brasileiros e em 19 
países distribuídos na América Latina, Caribe e África. A Instituição se caracteriza por 
realizar processos educativos integrais, inclusivos e de qualidade e ações de promoção 
social acreditando que por meio da Educação Popular será possível contribuir para a 
construção de uma sociedade democrática, justa e solidária. 

 Desde 2008, Fé e Alegria desenvolve, em Pernambuco, (FyA/PE) projetos na área 
de educação não formal e de profissionalização atendendo a crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, que estão em situação de vulnerabilidade social. Os projetos são 
desenvolvidos em Recife através da parceria com a Universidade Católica de 
Pernambuco e o Colégio da Rede Estadual de Ensino Liceu Nóbrega. São desenvolvidas 
ações que trabalham na perspectiva de fortalecer na prevenção de riscos sociais 
visando o usufruto de direitos e melhoria da qualidade de vida dos educandos e 
educandas, seus familiares e das comunidades onde residem. 

 Atualmente a organização atua com duas frentes: Formação para o mundo do 

trabalho com adolescentes e jovens de faixa etária de 14 a 23 anos, através da lei da 

aprendizagem 10.097/2000, atuando como instituição formadora reconhecida pelo 

Ministério do Trabalho, oferecendo cursos nas áreas administrativas, logística, serviços 

gerais, atendimento e comércio e com o público de crianças e adolescentes o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que são desenvolvidas atividades de 

ensino não formal na área de cultura, lazer, esporte, formação humana e trabalho com 

as famílias. 

 FeA é inscrita no Conselho dos Direitos da Crianças e Adolescentes e tem seus 

programas e serviços registrado de acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança 

e Adolescente (ECA). Como parte de sua história é atuar na garantia de direitos dos 

atendidos a instituição também trabalha sob a ótica da participação nos espaços de 

controle social como Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adolescente do Recife e em Fóruns com a sociedade civil como 

Fórum Regional de Aprendizagem, Fórum Social da Criança e Adolescente, entre outros 

espaços de fortalecimento dos direitos sociais. 

 Entendendo o segmento da Criança e Adolescente como Prioridade Absoluta, FeA/ 
PE apresenta uma proposta de projeto com atuação de crianças e adolescentes da 
cidade do Recife para realização de um atendimento de qualidade a esse público, 
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compreendendo esses como em constante desenvolvimento e sujeitos de direitos e 
que através dessas atividades a serem desenvolvidas os atendidos e atendidas possam 
ter acesso aos seus direitos que são garantidos via Constituição Federal e Estatuto da 
Criança e Adolescente.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 A Fundação Fé e Alegria está localizada no Município de Recife, cidade que 

segundo os indicadores sociais vem apresentando crescimento em índices de 

desenvolvimento humano, dados do IBGE do ano 2000, apontam o IDH 0,772. 

A Veneza brasileira, como é conhecida nacionalmente, se diferencia por ter 

algumas atividades econômicas de grande expressão no país como: ser o 

segundo polo médico do Brasil, expressivas atividades comerciais, polo 

tecnológico, entre outros. No entanto o potencial econômico apresentado pelo 

município não representa a igualdade de oportunidades nem de acesso aos 

serviços e como consequência traz diversas problemáticas sociais. 

 Em pesquisa do Ipea o Grande Recife foi a região que piorou seus índices 

de vulnerabilidade aumentado para 16,3% do percentual de 2011 a 2015, 

tendo como parâmetro a infraestrutura urbana, renda, trabalho e capital 

humano. Sobre condições de empregabilidade no ano de 2018, Recife teve a 

segunda maior taxa de desemprego no país com o percentual de 17,7%. Assim 

pode-se compreender que as condições básicas vêm piorando, afetando 

diretamente a qualidade de vida das pessoas, sendo a situação sócio econômica 

das famílias e a precária oferta as políticas públicas determinantes nesses 

índices que se elevam ao longo dos anos.  

 Os índices de vulnerabilidades trazem muitas problemáticas sociais sendo 

uma dela a violência. Ainda trazendo dados do Município, Recife foi considerada 

em maio de 2018, a 22º cidade mais violenta do mundo, informação concedida 

através do levantamento realizado pela ONG Segurança, Justiça e Paz. Esses 

dados também causam preocupação para o cenário da Infância. Em pesquisa 

da Fundação Abrinq aponta que Pernambuco tem o quinto percentual de 

infância exposta a pobreza no Brasil, sendo cerca de 60,5%. É possível 

observar que todas as problemáticas apresentadas têm relação direta com o 

segmento da infância e adolescência e como consequência ocorre a violação de 

direitos como situações de violência, abuso e exploração sexual, trabalho 

infantil, fragilidade nos laços familiares, privação a lazer, acesso à educação, 

saúde, entre outras problemáticas.  

 No que se refere as possibilidades de acesso a serviço de atendimento 

direto para crianças e adolescentes em Recife, existem algumas ofertas. A 
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política de Assistência Social desenvolve o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no entanto as atividades do serviço não 

possuem espaço próprio contando com parcerias com clubes esportivos e 

alguns espaços comunitários. Segundo dados fornecidos pelo CRAS da Região 

Política Administrativa 01, localizado no território de atuação da Fundação Fé e 

Alegria, existe uma demanda reprimida de crianças e adolescentes que não 

conseguem ser assistidos nas atividades oferecidas, diante da distância de suas 

residências até os espaços onde são realizados o SCFV, bem como a quantidade 

insuficiente de vagas para atendimento. De acordo com pesquisa de perfil de 

inscritos no cadÚnico até julho de 2018 em Recife, o município apresentou um 

total de 207.652 famílias inscritas, representando um total de 508.966 pessoas. 

Deste total, 20%, ou seja, 100.512 são crianças e adolescentes com idades 

entre 7 e 15 anos. Outra opção de oferta de serviços são organizações da 

sociedade civil que realizam projetos e ações de atendimento direto à crianças 

e adolescentes, no entanto muitas instituições, tem enfrentado problemáticas 

de sustentabilidade e consequentemente o número de vagas não tem sido 

suficiente para atender a esse público. 

Pode-se perceber que existem ofertas de serviços para crianças e adolescentes 

na região no entanto não tem sido suficientes pois os índices sociais 

apresentam várias vulnerabilidades que não foram superadas, e que no cenário 

atual torna precária as oportunidades de emancipação e melhora da qualidade 

de vida do segmento da infância. Com os constantes cortes dos recursos nas 

áreas sociais fragiliza um trabalho de prevenção aos riscos sociais e 

consequentemente não tem propiciado a esse público a construção de um 

projeto de vida nem a garantia de seus direitos. 

 A partir desse contexto FeA, enquanto agente de promoção social e de 

movimento integrador da vida pessoal e social de crianças, adolescentes, 

jovens, famílias e comunidade, pretende desenvolver atividades culturais, 

artísticas, esportivas, lazer e formação humana através do Projeto Catavento 

que atenderá a 80 crianças, adolescentes atuando na prevenção de situações 

de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários.  
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 OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

Contribuir para a inclusão e promoção social a partir de atividades artísticas, culturais, 
lazer e formação humana potencializando o desenvolvimento integral de 80 crianças e 
adolescentes da Cidade do Recife; 

 

4.2 Objetivo Específico. 

• Desenvolver oficinas de música, dança, teatro e esporte como estratégias de 
prevenção de riscos sociais e atendimento visando à proteção social das 
crianças e adolescentes (1); 

• Realizar 2 amostras artística, cultural e esportiva para família e comunidade 
valorizando as aprendizagens adquiridas ao longo das atividades do projeto (2); 

• Propiciar o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos potencializando os 
atores sociais na efetivação dos direitos da criança e adolescente (3); 

 

5. METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS 

 

META PRODUTO RESULTADO 

Planejamento participativo 
das crianças, adolescentes, 
famílias, equipe técnica e 
atores do Sistema de 
Garantia de Direitos  

Planejamentos de todas as 
temáticas transversais a 
serem abordadas no projeto  

 
Elaboração de estratégias 
conjuntas para atendimento de 
necessidades das crianças, 
adolescentes e suas famílias; 

 

Oferecimento de oficinas de 
música, dança, esporte e 
teatro a 80 crianças e 
adolescentes  

Frequência de 80% das 
crianças e adolescente 
durante as atividades do 
projeto 

          
Criação de condições para as 
crianças, adolescentes e 
suas famílias atendidas 
reconheçam as suas 
potencialidades e 
identifiquem possibilidades 
de criação e inovação;  
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-  

-  

 

 

Realização de 2 amostras 
artísticas e esportivas 

02 amostras artísticas e 
esportivas  

 Valorização das habilidades 

artística apresentando as 

aprendizagens desenvolvidas 

nas oficinas; 

 

Participação em 8 reuniões 
do Conselho dos Direitos da 
Criança e Adolescente  

Atas de registros das 
participações e intervenções 
realizadas no Conselho; 

Atuação na política da 
infância na cidade do Recife 

Realização de 8 encontros 
com a família; 

Caderno de registro de 
participação dos encontros 
com a família; 

Fortalecimento da função 
protetiva da família; 

Participação em 80% dos 
encontros do FOSCAR  

Atas de registros das 
participações e intervenções 
realizadas no Conselho 

 
Participação na vida pública 
do território desenvolvendo 
competências para a 
compreensão crítica da 
realidade social e sobre a 
política da infância; 

Articulação com o Sistema de 
Garantia de Direitos (CRASS, 
CREAS, Conselho Tutelar, 
Unidades de Educação, 
CAPS, entre outro)  

Relatório de Visitas e 
reuniões realizadas aos 
serviços da rede  

Realização de parceria como 
Sistema de Garantia de 
Direitos para oferecer mais 
possibilidades aos nossos 
atendidos;  
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6. METODOLOGIA 

 O Projeto Desenvolver para fortalecer tem como premissa dar continuidade as 

atividades já desenvolvidas com crianças e adolescentes no Fé e Alegria Recife. Assim 

atenderá a 120 crianças e adolescentes com idade de 10 a 15 oferecendo oficinas de 

dança, música, esportes, teatro e formação humana. Enquanto Movimento de 

Educação Popular Integral e Promoção Social iremos possibilitar ações socioeducativas 

com atividades de convivência e socialização baseadas na metodologia de Educação 

Popular, com intervenções no contexto de vulnerabilidades sociais, de modo a 

fortalecer vínculos e prevenir situações de exclusão e risco social.  

Para elaboração da proposta para desenvolvimento das atividades do Projeto será 

necessário realizar um momento de escuta para considerar todos as demandas dos 

atores envolvidos diretamente e indiretamente nas atividades do projeto: família, as 

crianças e adolescentes que serão atendidas, educadores, parceiros, comunidade 

educativa e equipe técnica. Após registro e sistematizações das contribuições a equipe 

técnica elaborará um planejamento que consiste na primeira etapa do projeto.  

 Após período de planejamento daremos início a segunda etapa que é 

consiste na inscrição das crianças e adolescentes do Projeto. Essa etapa inicia com a 

Divulgação do Projeto pelo território. Atualmente Fé e Alegria está inserida em uma em 

uma comunidade Educativa, o Colégio da Rede Estadual Liceu de Artes e Ofício, então 

será apresentaremos a Proposta para a comunidade escolar, que está envolvida, 

alunos, famílias, professores e equipe de gestão. Também serão divulgadas as 

atividades do Projeto para todo o Sistema de Garantia de Direitos, CRAS, CREAS, 

Conselho tutelar, Escolas pertencentes a RPA 01, entre outros espaços comunitários 

que a Equipe fará articulações. Para atendimento, FeA também poderá receber 

encaminhamentos desses espaços como também receber a demanda espontânea. Para 

a inscrição nas atividades do Projeto a equipe técnica e pedagógico receberá as 

famílias, onde serão solicitados alguns documentos do núcleo familiar e realizada uma 
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entrevista com a profissional de Serviço Social com o objetivo de conhecer a realidade 

familiar. Após esses procedimentos será iniciada a terceira etapa do Projeto que é o 

desenvolvimento das atividades.  

  A terceira etapa consiste no atendimento as 120 crianças e 

adolescentes, onde serão oferecidas oficinas de música, dança, teatro e esporte 

como estratégia de prevenção aos riscos sociais. Serão atividades no período de 

segundas as sextas de 12h30 as 17h, sendo as sextas-feiras com a proposta de 

ampliação do universo cultural, realizar ações integradas e atividades externas, nos 

equipamentos culturais disponíveis na cidade do Recife. No período de 12h as 13h15 

será oferecido o almoço, de 13h20 as 14h40 uma oficina que deverá ser escolhida pelo 

atendido e família, 14h40 as 15h intervalo para o lanche, 15h as 16h15 acontecimento 

da segunda oficina e depois encerramento das atividades para realização de registros, 

organização do espaço, atendimento individuais, às famílias, reunião de equipe ou 

demandas espontâneas. No período da manhã a equipe estará em processo de 

planejamento, formação, visita a serviços da rede, visita domiciliares nas residências 

das crianças e adolescentes atendidas. 

 Será utilizada a metodologia da Educação Popular, onde serão respeitados os 

conhecimentos e práticas cotidianas dos atendidos, problematizando-o buscando 

articular os diferentes saberes e práticas, as dimensões da cultura e dos direitos 

humanos, com o compromisso do diálogo e da escuta com vistas a ações 

protagonizadoras, de valorização e respeito mútuo. Refletindo a dimensão da 

emancipação e da libertação do saber como prática do desenvolvimento social e da 

cidadania na busca da transformação pessoal e social. A equipe técnica também 

contará com um acervo de bibliografias, filmes, revistas, entre outras ferramentas para 

suporte as atividades que serão realizadas. 

  Os atendidos serão divididos em quatro grupos cada um composto por 20 

atendidos, tendo cada atendido acesso as oficinas três vezes na semana. Cada criança 

e adolescente escolherá duas modalidades que mais se identificar ou a que deseja 

adquirir habilidades, serão oficinas temáticas entre dança, teatro, música, esportes. 

Além  do desenvolvimento de habilidades artísticas, serão trabalhadas temáticas 

transversais e importante para a formação humana como: valorização da própria 
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identidade cultural, direitos humanos, sociais e políticos, participação dos espaços 

públicos, importância da leitura, cultura de paz, fortalecimento de vínculos familiares, 

estatuto da criança e adolescentes, prevenção às drogas, gênero, entre outras 

temáticas que serão trabalhadas ao longo do ano e que irão surgir de acordo com as 

necessidades do grupos. Com objetivo de realizar atividades intergeracionais e ampliar 

a convivência dos grupos, nas sextas feiras serão realizadas atividades integradas onde 

todos os atendidos serão reunidos para troca de experiência, vivência em outros 

grupos e realização de atividades a serem planejadas a partir das demandas dos 

atendidos. Segue abaixo a disposição de como serão trabalhadas as atividades a serem 

oferecidas às 80 crianças e adolescentes: 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Dentro do cronograma ainda serão inseridas as reuniões do FOSCAR e outros 
espaços, como caminhada e campanhas educativas com temáticas como: 
contra o abuso e exploração sexual, combate ao trabalho infantil, que os 
atendidos possam participar, fomentando o protagonismo e participação nas 
políticas públicas, principalmente a da infância.  

 A quarta etapa são as amostras artísticas e esportivas. Elas deverão 
acontecer em dois momentos dentro do cronograma.  Serão escolhidas as 
temáticas, espaços comunitários para que as crianças e adolescentes possam 
protagonizar suas habilidades e aprendizagens adquiridas.  

SEGUNDA TERÇA QUARTA  QUINTA SEXTA 

A-TEATRO A-TEATRO A-TEATRO A-TEATRO -ATIVIDADES 

INTEGRADAS 

B- ESPORTES B- ESPORTES B- ESPORTES B- ESPORTES ATIVIDADES 

INTEGRADAS - 

D- DANÇA D- DANÇA D- DANÇA D- DANÇA ATIVIDADES 

INTEGRADAS  

E- MÚSICA   E- MÚSICA E- MÚSICA E- MÚSICA  ATIVIDADES 

INTEGRADAS 
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A quarta e última etapa será uma avaliação com todos envolvidos para 
refletirmos o que foi proveitoso e o que precisará ser aprimorado para próximas 
experiências. 

  Durante as atividades de atendimento com as crianças e adolescentes, 
será importante contar também com a participação família, na perspectiva de 
desenvolvimento pessoal e social, com vistas à busca da transformação social e 
que fortaleçam a função protetiva. Dessa maneira o trabalho social com esse 
núcleo será realizado na prática de encontros grupais com todos os membros 
da família ou com aqueles que mais se sentirem mobilizados a fazer parte 
desse coletivo, serão realizadas formações dentre outras atividades. Quando 
houver necessidade serão realizados atendimentos individuais e 
acompanhamento da situação familiar durante todo o período do Projeto. 

  A efetivação desse trabalho deverá contemplar uma dinâmica de 
participação e de diálogo constante e mobilizador com as famílias e 
comunidade, na visão de que torne possível atender as necessidades das 
famílias tendo vistas a garantia das seguranças de renda, acolhida, convívio, 
desenvolvimento de autonomia e apoio e auxilio.  

Para Fé e Alegria o trabalho social com famílias sempre irá levar em 
consideração a construção do trabalho com e para as mesmas, favorecendo 
subsídios e indicadores importantes na busca de condições da qualidade de vida 
e da cidadania participativa com à garantia dos direitos sociais através da pratica 

da Educação Popular como elo na relação da família, da comunidade e dos 
trabalhadores de Fé e Alegria unindo conhecimento popular as relações técnicas na 

troca e aprendizado. Todas as atividades citadas com as crianças, adolescentes e 
famílias atendidas serão registradas através de instrumentais que darão suporte 
a equipe para oferecer um serviço de qualidade. 

Por fim durante todas as atividade do Projeto também realizará articulação com 
o Sistema de Garantida de direitos através de participação nas reuniões da rede 
serviços, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Fóruns de discussão, 
entre outros espaços que tratem da temática. Visitar órgãos como as Escolas 
que os atendidos frequentam, Conselho Tutelar, instituições do terceiro setor, 
entre outros são atividades previstas que proporcionarão o monitoramento e 
fomento ao acesso aos serviços e aos direitos. 

7. PÚBLICO ALVO 

 O projeto se destina ao público de crianças, adolescentes e suas famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Serão atendidos diretamente 120 usuários com 
idades entre 10 a 15 anos prioritariamente residentes na abrangência da RPA 01, 
composta por 11 bairros. No entanto, diante do contexto que a FeA/PE se encontra, 
poderão ser atendidas crianças e adolescentes advindos de outros territórios.  

8. ABRANGÊNCIA 
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 A Fundação Fé e Alegria do Brasil, filial Recife, está localizada na RPA (Região 
Política Administrativa) 01, que compõe os seguintes bairros: Recife; Santo Amaro; Boa 
Vista; Cabanga; Ilha do Leite; Paissandu; Santo Antônio; São José; Coelhos; Soledade; 
Ilha Joana Bezerra. Trata-se de uma região central do município, cercada por centros 
comerciais, escolas, igrejas, faculdades, bares e restaurantes, entre outros espaços 
que permite a transitação diária de pessoas oriundas de outras regiões. A RPA conta 
ainda com uma rede de serviços composta por CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), 
CAPS (centro de atendimento psicossocial), Escolas da Rede Pública e Privada de 
Ensino, Instituições do terceiro setor, Departamento de Polícia da Criança e 
Adolescente- DPCA. Segue abaixo mapa que destaca as RPAS do Recife:  
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9. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA PROPONENTE 

9.1. Parcerias. 

PARCERIA TIPO PERÍODO OBJETO 

Universidade 
Católica de 
Pernambuco. 

Convênio 01/2020 a 12/2020 Concessão do 
espaço físico para 
desenvolvimento 
das atividades  

ANEAS  Convênio  01/2020 a 12/2020 Contra partida da 
equipe técnica 
(assistente social, 
analista, 
coordenação do 
projeto, 
administrativo)  

9.2 Equipe Técnica / Recursos Humanos 

NOME FUNÇÃO 
Escolaridade/Formaçã

o Profissional 
Experiência 
Profissional 

Kedma Macedo  Educador Social  Nível Médio  Atividades artísticas de 
teatro; 

Marivaldo Silva Educador Social  Nível Superior  Atividades esportivas 

Lindinaldo Caetano  Educador Social  Nível Superior Atividades de dança 
popular 

Milena Cosmo Educador Social Nível Superior Atividades de artes 

A ser contratado  Educador Social  Nível Superior Atividades de música  

Paula Priscila  Assistente Pedagógica  Nível Superior  Atividades de Apoio 
pedagógico  
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9.3 Infraestrutura física 

 

Quantidade Item Descrição 

05 Salas de aula 05 Salas com cadeiras universitárias para 
desenvolvimentos das atividades socioeducativas, 
composta com equipamentos digitais, data show, notebook 
de apoio ás unidades. (01 sala com capacidade de 
atendimento de até 15 crianças e adolescentes e 04 salas 
com capacidade de até 30 crianças e adolescentes.) 

01 Quadra 
Esportiva 

1 quadra esportiva com 2 vestiários com pia, vasos 
sanitários, espelho e chuveiros, bebedouro, refletores e 
arquibancadas. Entrada acessível e dois portões. 

04 Sanitários  02 sanitários femininos, contendo: 03 pias coletiva com 03 
torneiras, 08 vasos sanitários e 01 espelhos.  

02 sanitários masculinos, contendo: 04 pia coletiva com 04 
torneiras, 08 vasos sanitários e 02 espelho. 

01  Sala de 
coordenação  

01 sala composta por computadores, armários, material de 
apoio pedagógico para os educadores. 

01 Sala de apoio 
aos 
educadores 

 

01 sala composta de armários, computadores, mesas, 
cadeiras de apoio aos educadores. 

01 Sala de 
atendimento 

 

Sala de atendimento composto por mesa e cadeira para 
atendimento individual do usuário ou da família. 

 

01 Copa  Espaço utilizado para conservação da alimentação e 
realização de refeições, contém:  geladeira, micro-ondas, 
mesa e cadeiras. 

01 Sala do 01 Sala para equipe técnica (auxiliar administrativo, 
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Administrativo coordenador, assistente social, coordenador de 
programas), composta de computadores, mesas , cadeiras 
, - 

01 Sala de 
Informática  

01 sala de informática composta por 25 computadores; 

 

9.4 Recursos Materiais 

Informações quanto aos recursos materiais (permanentes) da proponente que serão utilizados 
na gestão do projeto. 

Quantidade Item Descrição 

02 CAMERA DIGITAL 
CANON 

Câmera 16.2MP 3" 5x EC ST1 50 F SAMSUNG(01), CAMERA 
DIGITAL CANON SX520 16MP VISOR 3” 

04 PROJETOR BENQ SBGA MS527 3300 LUMENS IMEI, PROJETOR BENQ 

SBGA MS527 3300 LUMENS IMEI03, PROJETOR S11 SVGA 

2600A EPSON 

05 UNIDADE 

EVAPORADORA 

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 6000 PT FRIO(04), AR 

CONDICIONADO SLIP 9000 BTUS PHILCO PH 9000(01) 

05 UNIDADE 

CONDENSADORA 

UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 6000 PT FRIO(04), AR 

CONDICIONADO SLIP 9000 BTUS PHILCO PH 9000(01), 

06 COMPUTADOR 

DESKTOP 

PC ALL IN ONE SANSUNG E3 TV INTEL CORE I3(03) , 

DESKTOP ELCOMA PENTIUM G2010 4 GB DDR3(03) 

05 NOTBOOK 

 

14 CI3 N325 CCE(01), LENOVO V310 CORE I3 6006U 

MEMORIA9(02), NETBOOK AO722-BZ893 DUAL CORE C-50 

2G 500GB(01), PROJETOR LCD 2800 LUMENS 512+ - MARCA 

EPSON(01) 

02 REFRIGERADOR 

 

342L CONSUL CRB 39 BR 220V 

04 CAIXA DE SOM OCM 460/USB/SD/FM80W ONEAL(01), CAIXA DE SOM 
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MULTIUSO USB/SD/FM(01), CAIXA ACUSTICA CSR 2.500 

COM SUPORTE(02) 

63 CADEIRA SEC FX D33 DS PT S/BC C L VER 7506, CADEIRA GIRATORIA, 

TIPO SECRETARIA, TECIDO(8), carteira universitária(35), 

02 FORNO MICROONDAS 30L LG MH70493 GRILL 220V(02) 

02 TV LCD TV LCD COM SINCRONIZADOR DIGITAL 

02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT.INK HP2646(01); 

04 ARQUIVO EM ACO, 

COM 4 GAVETAS, NA 

COR 

ARQUIVO EM ACO, COM 4 GAVETAS, NA COR 

02 DVD PLAYER SLIM 

TRONICS C 

DVD PLAYER SLIM TRONICS C 

02 MESA MESA PARA REUNIAO, NA COR BEGE. 07/04/2010 1 

289,00 PROJETO 401.05125 MESA DE SOM 

CICLOTRON 10 EF COM 10 CANAIS 

02 BEBEDOURO BEBEDOURO ESMALTEC, INOX, COLUNA. 

02 ESTANTE EM ACO, 

COM 6 

PRATELEIRAS, NA 

COR 

ESTANTE EM ACO, COM 6 PRATELEIRAS(02), ESTANTE 

DE 0,27 W3 
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10. DETALHAMENTO DOS CUSTOS 

10.1 Recurso da Concedente: 

PESSOA FÍSICA- CLT – (Salário mensal + férias +13º salario) 

N
º 

Especificação Quantidade Nº meses Valor Unitário Valor Total 

1 Educador Social   05 13 

R$ 5.980,82 

 
R$ 77.750,66 

3 Assistente Pedagógico  01 13 

          R$ 2751,20 
 R$ 35.765,60 

TOTAL R$ 113.516,26 

ENCARGOS 

N
º 

Especificação Quantidade Nº meses Valor Unitário Valor Total 

1 Educador Social   05 13 R$ 1837,60 R$ 23.888,8  

2 Assistente Social  01 13 R$ 939,11 R$ 12.208,43 

3 Assistente Pedagógico  01 13 R$ 845,28 R$ 10.988,64 

TOTAL R$ 47.085,75 

 

 

 

PASSAGENS - MENSAL 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 TRANSPORTE 6 12 1400,00 R$ 14.400,00 

TOTAL R$ 14.400,00 
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SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

N
º 

Especificação Quantidade Nº meses Valor Unitário Valor Total 

1 Serviço de transporte 06 6 1200,00 7.200,00 

0
2 

MÉDICINA DO 
TRABALHO 

06 12 300,00 3.600,00 

0
3 

CORREIOS 1 12 200,00 2.400,00 

0
4 

TELEFONES/ 
INTERNET 
 

1 12 400,00 4.800,00 

TOTAL R$ 25.200,00 

 

Alimentação  

Nº Especificação Unidade Valor Unitário Valor total no mês Total de 
meses 

Valor Total 

1 Almoços + 
Sobremesa 
(frutas) + 
suco+ lanche 

120 R$ 3,00 7.560,00 12 R$ 90.720,00 

TOTAL  R$ 90,720,00 

 

 

 

DIÁRIAS 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 
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01 DESPESAS COM 
CONDUCOES 

1 5 1.000,00 5.000,00 

02 

TAXAS, IMPOSTOS, 
CONTRIBUICOES E 
ALVARAS 

24 12 50,00 600,00 

03 

AGUA E ESGOTO 
4 2 800,00 1.600,00 

06 

PROMOCOES DE 
EVENTOS 1 2 3.000,00 3.000,00 

08 

MANUTENCAO DE 
MAQUINAS, MOVEIS E 
UTENSILIOS 

2 12 500,00 6.000,00 

TOTAL R$ 16.200,00 

MATERIAL DE CONSUMO 

Nº Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 

MATERIAL 
ESCRITORIO E 
PEDAGOGICO 

1 10 1500,00 10.500,00 

02 

UNIFORMES E EPI'S 
150 200 25,00 5000,00 

TOTAL R$ 15.500,00 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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Atividades 

Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento das 

atividades;  

 

            

Divulgação das 

atividades;  

 

            

Divulgação das atividades 

do projetos em espaços 

públicos; 

 

Inscrição para o SCFV 

através de demanda 
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espontânea; 

 

Desenvolvimento das 

oficinas de artes; 

Desenvolvimento das 

oficinas de dança; 

Desenvolvimento das 

oficinas de teatro; 

Desenvolvimento das 

oficinas de música; 

Desenvolvimento das 

oficinas de esportes 

            

Realização de duas 

amostras artísticas 
            

Realização de atividades 

culturais, esportivas e 
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artísticas externas 

Avaliação das atividades             

-Mapeamento dos atores 

sociais do território; 

-Presença nas reuniões 

realizadas pela rede da 

RPA 01; 

-Registro das reuniões de 

rede; 

            

Articulação com a rede de 

serviço para 

encaminhamento aos 

serviços; 
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13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASES 

Meta Etapa/Fase 
Especificaçã

o 

Indicador físico Duração 

Unid. Quant. Início Término 

Planejamento 
participativo das 
crianças, 
adolescentes, 
famílias, equipe 
técnica e atores 
do Sistema de 
Garantia de 
Direitos 

Etapa 1 Sistematizaç
ão das 
temáticas 
transversais 
e 
necessidade
s para se 
abordar 
durantes as 
atividades 
do projeto 

1 1 01/2020 31/2020 

Oferecimento de 
oficinas de 
música, artes, 
dança, esporte e 
teatro a 120 
crianças e 
adolescentes  

 Etapa 3 Desenvolvi
mento de 
oficinas para 
atendimento 
direto de 
crianças e 
adolescente
s 

11 11 02/2020 11/2020 

Realização de 2 
amostras 
artísticas  

Etapa 4 Apresentaçã
o das 
crianças e 
adolescente
s em 
espaços 
comunitárias  

3 3 06/2020 

11/2019 

06/2020 

11/2019 

Participação em 
8 reuniões do 
Conselho dos 
Direitos da 
Criança e 
Adolescente  

ETAPA 01 

ETAPA 02 

ETAPA 03 

ETAPA 04 

ETAPA 05 

Presença 
nas 
plenárias 
ordinárias 
do 
COMDICA 

10 10 01/2020 12/2020 

Realização de 8 
encontros com a 
família; 

ETAPA 01 Atividades 
com as 
famílias das 

12 12 01/2020 12/2020 
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ETAPA 02 

ETAPA 03 

ETAPA 04 

ETAPA 05 

crianças e 
adolescente
s atendidos 

Articulação com 
a rede de 
serviços 
(CRASS, 
CREAS, 
Conselho 
Tutelar, 
Unidades de 
Educação, 
CAPS, entre 
outro)  

ETAPA 01 

ETAPA 02 

ETAPA 03 

ETAPA 04 

ETAPA 05 

Contato com 
a rede de 
serviços 
para melhor 
atendimento 
as crianças 
e 
adolescente
s  

  01/2020 12/2021 

14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento deverá ocorrer durante todo o processo de desenvolvimento das 
metas do projeto, com o objetivo de verificar se as ações e atividades estão 
acontecendo de acordo como o planejamento do projeto, a fim de que sejam 
alcançados os resultados esperados, devendo esse processo ser sistematizado por 
meio de relatório parcial de atividades trimestralmente, informando os avanços e 
estratégias de qualificação do trabalho. 

Assim como o processo de planejamento, a avaliação será elaborada através de um 
processo participativo onde todos os envolvidos nas atividades possam colaborar. AS 
ações avaliativas serão sistematizadas e apresentadas a toda a equipe, para reflexão 
se os resultados foram alcançados, qual a importância que o projeto Desenvolver para 
fortalecer tem para as crianças e adolescentes, entre outros aspectos que deverão ser 
avaliados através da escuta de todos os envolvidos. 

Acontecerão dois momentos avaliativos, um durante as atividades do projeto e o outro 
no final, em que as informações e os resultados serão registrados e utilizados para 
futuras experiências e parcerias.  

  

 

Recife/PE, de__________ 20__. 

 
Catarina de Santana Silva  
Coordenadora Executiva Regional  
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ANEXO II 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

PROJETO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 

 

ÓRGÃO /ENTIDADE PROPONENTE CNPJ 

FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA  46.250.411/0020-07 

Endereço 

RUA DO PRÍNCIPE, 526 

CIDADE UF NºTELEFONE RPA 

RECIFE PERNAMBUCO 81 21194112/3132 
8676 

01 

EMAIL  catarinadesantana@hotmail.com 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE OPERAÇÃO 

ITAÚ  8890 01349-6  

 

NOME DO RESPONSÁVEL 

Catarina de Santana Silva 
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CPF RG – ÓRGÃO EMISSOR FUNÇÃO MATRÍCULA 

065.521.194-29 5905029 Coordenadora 
Regional  

 

Endereço 

Rua Desembargador Rodolfo Aureliano, 24, aptº 101 

CIDADE UF NºTELEFONE RPA 

Recife Pernambuco 81 997718479 04 

EMAIL 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Início Término 

Desenvolver para fortalecer  01/2020 12/2020 
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Identificação do Objeto 



 

28 

 

A Fundação Fé e Alegria é uma organização da sociedade civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, criada pelo Jesuíta Padre José Maria Vélaz, sj, em 1955. Fé e Alegria é 
um “Movimento Internacional de Educação Popular Integral e Promoção Social”. Sua ação 
se desenvolve com os empobrecidos e os excluídos, principalmente crianças e adolescentes, 
a fim de auxiliá-los na busca de sua autonomia e defesa dos seus direitos. Atua no Brasil 
desde 1981, está presente em 14 estados brasileiros e em 19 países distribuídos na América 
Latina, Caribe e África. A Instituição se caracteriza por realizar processos educativos 
integrais, inclusivos e de qualidade e ações de promoção social acreditando que por meio da 
Educação Popular será possível contribuir para a construção de uma sociedade democrática, 
justa e solidária. 

 Desde 2008, Fé e Alegria desenvolve, em Pernambuco, (FyA/PE) projetos na área de 
educação não formal e de profissionalização atendendo a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, que estão em situação de vulnerabilidade social. Os projetos são desenvolvidos em 
Recife em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco e o Colégio da Rede 
Estadual de Ensino Liceu Nóbrega. São desenvolvidas ações que trabalham na perspectiva 
de fortalecer na prevenção de riscos sociais visando o usufruto de direitos e melhoria da 
qualidade de vida dos educandos e educandas, seus familiares e das comunidades onde 
residem. 

 Atualmente a organização atua com formação para o mundo do trabalho com 

adolescentes e jovens de faixa etária de 14 a 23 anos, através da lei da aprendizagem 

10.097/2000, atuando como instituição formadora reconhecida pelo Ministério do Trabalho, 

oferecendo cursos nas áreas administrativas, logística, serviços gerais, atendimento e 

comércio e com atividades. Para o público de crianças e adolescentes com idade de 10 a 15 

anos são desenvolvidas atividades de ensino não formal na área de cultura, lazer e esporte. 

 A Organização da Sociedade Civil é inscrita no Conselho dos Direitos da Crianças e 

Adolescentes e tem seus serviços registrado de acordo com o que preconiza o Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA). Como parte da história de FeA/PE é atuar na garantia de 

direitos dos atendidos a instituição também trabalha sob a ótica da participação nos espaços 

de controle social como Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adolescente do Recife e em Fóruns com a sociedade civil como Fórum 

Regional de Aprendizagem, Fórum Social da Criança e Adolescente, entre outros espaços de 

fortalecimento dos direitos sociais. 

Entendendo o segmento da Criança e Adolescente como Prioridade Absoluta, FeA/ PE 
desenvolve apresenta uma proposta de projeto que possa realizar um atendimento de 
qualidade para esse público, compreendendo esses como em constante desenvolvimento, 
e que através dessas atividades do Projeto os atendidos possam ter acesso aos seus 
direitos que são garantidos via Constituição Federal e EC 

Justificativa da Proposição 

A Fundação Fé e Alegria está localizada no Município de Recife, cidade que segundo 
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os indicadores sociais vem apresentando crescimento em índices de desenvolvimento 

humano, dados do IBGE do ano 2000, apontam o IDH 0,772. A Veneza brasileira, 

como é conhecida nacionalmente, se diferencia por ter algumas atividades 

econômicas de grande expressão no país como: ser o segundo polo médico do 

Brasil, expressivas atividades comerciais, polo tecnológico, entre outros. No entanto 

o potencial econômico apresentado pelo município não representa a igualdade de 

oportunidades nem de acesso aos serviços e como consequência traz diversas 

problemáticas sociais. 

 Em pesquisa do Ipea o Grande Recife foi a região que piorou seus índices de 

vulnerabilidade aumentado para 16,3% do percentual de 2011 a 2015, tendo como 

parâmetro a infraestrutura urbana, renda, trabalho e capital humano. Sobre 

condições de empregabilidade no ano de 2018, Recife teve a segunda maior taxa de 

desemprego no país com o percentual de 17,7%. Assim pode-se compreender que 

as condições básicas vêm piorando, afetando diretamente a qualidade de vida das 

pessoas, sendo a situação sócio econômica das famílias e a precária oferta as 

políticas públicas determinantes nesses índices que se elevam ao longo dos anos.  

 Os índices de vulnerabilidades trazem muitas problemáticas sociais sendo uma 

dela a violência. Ainda trazendo dados do Município, Recife é considerado a 22º 

cidade mais violenta do mundo, informação concedida através do levantamento 

realizado pela ONG Segurança, Justiça e Paz. Esses dados também causam 

preocupação para o cenário da Infância. Em pesquisa da Fundação Abrinq aponta 

que Pernambuco tem o quinto percentual de infância exposta a pobreza no Brasil, 

sendo cerca de 60,5%. É possível observar que todas as problemáticas apresentadas 

têm relação direta com o segmento da infância e adolescência e como consequência 

ocorre a violação de direitos como situações de violência, abuso e exploração sexual, 

trabalho infantil, fragilidade nos laços familiares, privação a lazer, acesso à educação, 

saúde, entre outras problemáticas.  

 No que se refere as possibilidades de acesso a serviço de atendimento direto 

para crianças e adolescentes em Recife, existem algumas ofertas. A política de 

Assistência Social desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), no entanto as atividades do serviço não possuem espaço próprio contando 

com parcerias com clubes esportivos e alguns espaços comunitários. Segundo dados 

fornecidos pelo CRAS da Região Política Administrativa 01, localizado no território de 

atuação da Fundação Fé e Alegria, existe uma demanda reprimida de crianças e 

adolescentes que não conseguem ser assistidos nas atividades oferecidas, diante da 

distância de suas residências até os espaços onde são realizados o SCFV, bem como 

a quantidade insuficiente de vagas para atendimento. De acordo com pesquisa de 

perfil de inscritos no cadÚnico até julho de 2018 em Recife, o município apresentou 

um total de 207.652 famílias inscritas, representando um total de 508.966 pessoas. 

Deste total, 20%, ou seja, 100.512 são crianças e adolescentes com idades entre 7 e 
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15 anos. Outra opção de oferta de serviços são organizações da sociedade civil que 

realizam projetos e ações de atendimento direto à crianças e adolescentes, no 

entanto muitas instituições, tem enfrentado problemáticas de sustentabilidade e 

consequentemente o número de vagas não tem sido suficiente para atender a esse 

público. 

Pode-se perceber que existem ofertas de serviços para crianças e adolescentes na 

região no entanto não tem sido suficientes, pois os índices sociais apresentam várias 

vulnerabilidades que não foram superadas, e que no cenário atual precariza as 

oportunidades de emancipação e melhora da qualidade de vida do segmento da 

infância. Com os constantes cortes dos recursos nas áreas sociais fragiliza um 

trabalho de prevenção aos riscos sociais e consequentemente não tem propiciado a 

esse público a construção de um projeto de vida nem a garantia de seus direitos. 

 A partir desse contexto FeA, enquanto agente de promoção social e de movimento 

integrador da vida pessoal e social de crianças, adolescentes, jovens, famílias e 

comunidade, pretende desenvolver atividades culturais, artísticas, esportivas, lazer e 

formação humana através do Projeto Catavento que atenderá a 80 crianças, 

adolescentes atuando na prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social 

por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários.  

 

 

Metodologia 

O Projeto Desenvolver para fortalecer tem como premissa dar continuidade as atividades já 
desenvolvidas com crianças e adolescentes no Fé e Alegria Recife. Assim atenderá a 80 
crianças e adolescentes com idade de 10 a 15 oferecendo oficinas de dança, música, 
esportes, teatro e formação humana. Enquanto Movimento de Educação Popular Integral e 
Promoção Social iremos possibilitar ações socioeducativas com atividades de convivência e 
socialização baseadas na metodologia de Educação Popular, com intervenções no contexto 
de vulnerabilidades sociais, de modo a fortalecer vínculos e prevenir situações de exclusão e 
risco social.  

Para elaboração da proposta para desenvolvimento das atividades do Projeto foi necessário 
realizar um momento de escuta para considerar todos as demandas dos atores envolvidos 
diretamente e indiretamente nas atividades do projeto: família, as crianças e adolescentes 
que serão atendidas, educadores, parceiros, comunidade educativa e equipe técnica. Após 
registro e sistematizações das contribuições a equipe técnica elaborará um planejamento 
que consiste na primeira etapa do projeto.  
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 Após período de planejamento daremos início a segunda etapa que é consiste na 

inscrição das crianças e adolescentes do Projeto. Essa etapa inicia com a Divulgação do 

Projeto pelo território. Atualmente Fé e Alegria está inserida em uma em uma comunidade 

Educativa, o Colégio da Rede Estadual Liceu de Artes e Ofício, então será apresentaremos a 

Proposta para a comunidade escolar, que está envolvida, alunos, famílias, professores e 

equipe de gestão. Também será divulgado as atividades do Projeto para todo o Sistema de 

Garantia de Direitos, CRAS, CREAS, Conselho tutelar, Escolas pertencentes a RPA 01, entre 

outros espaços comunitários que a Equipe fará articulações. Para atendimento, FeA também 

poderá receber encaminhamentos desses espaços como também receber a demanda 

espontânea. Para a inscrição nas atividades do Projeto a equipe técnica e pedagógico 

receberá as famílias, onde serão solicitados alguns documentos do núcleo familiar e 

realizada uma entrevista com a profissional de Serviço Social com o objetivo de conhecer a 

realidade familiar. Após esses procedimentos será iniciada a terceira etapa do Projeto que é 

o desenvolvimento das atividades.  

  A terceira etapa consiste no atendimento as 80 crianças e adolescentes, 

onde serão oferecidas oficinas de música, dança, teatro e esporte como estratégia de 

prevenção aos riscos sociais. Serão atividades no período de segundas a sextas de 12h30 as 

17h, sendo as sextas-feiras com a proposta de ampliação do universo cultural, realizar 

ações integradas e atividades externas, nos equipamentos culturais disponíveis na cidade do 

Recife. No período de 12h as 13h15 será oferecido o almoço, de 13h20 as 14h40 uma 

oficina que deverá ser escolhida pelo atendido e família, 14h40 as 15h intervalo para o 

lanche, 15h as 16h15 acontecimento da segunda oficina e depois encerramento das 

atividades para realização de registros, organização do espaço, atendimento individuais, às 

famílias, reunião de equipe ou demandas espontâneas. No período da manhã a equipe 

estará em processo de planejamento, formação, visita a serviços da rede, visita domiciliares 

nas residências das crianças e adolescentes atendidas. 

 Será utilizada a metodologia da Educação Popular, onde serão respeitados os 

conhecimentos e práticas cotidianas dos atendidos, problematizando-o buscando articular os 

diferentes saberes e práticas, as dimensões da cultura e dos direitos humanos, com o 

compromisso do diálogo e da escuta com vistas a ações protagonizadoras, de valorização e 

respeito mútuo. Refletindo a dimensão da emancipação e da libertação do saber como 
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prática do desenvolvimento social e da cidadania na busca da transformação pessoal e 

social. A equipe técnica também contará com um acervo de bibliografias, filmes, revistas, 

entre outras ferramentas para suporte as atividades que serão realizadas. 

  Os atendidos serão divididos em quatro grupos cada um composto por 20 atendidos, 

tendo cada atendido acesso as oficinas três vezes na semana. Cada criança e adolescente 

escolherá duas modalidades que mais se identificar ou a que deseja adquirir habilidades, 

serão oficinas temáticas entre dança, teatro, música, esportes. Além  do desenvolvimento 

de habilidades artísticas, serão trabalhadas temáticas transversais e importante para a 

formação humana como: valorização da própria identidade cultural, direitos humanos, 

sociais e políticos, participação dos espaços públicos, importância da leitura, cultura de paz, 

fortalecimento de vínculos familiares, estatuto da criança e adolescentes, prevenção às 

drogas, gênero, entre outras temáticas que serão trabalhadas ao longo do ano e que irão 

surgir de acordo com as necessidades do grupos. Com objetivo de realizar atividades 

intergeracionais e ampliar a convivência dos grupos, nas sextas feiras serão realizadas 

atividades integradas onde todos os atendidos serão reunidos para troca de experiência, 

vivência em outros grupos e realização de atividades a serem planejadas a partir das 

demandas dos atendidos. Segue abaixo a disposição de como serão trabalhadas as 

atividades a serem oferecidas às 80 crianças e adolescentes: 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA  QUINTA SEXTA 

A-TEATRO A-TEATRO A-TEATRO A-TEATRO -ATIVIDADES 

INTEGRADAS 

B- ESPORTES B- ESPORTES B- ESPORTES B- ESPORTES ATIVIDADES 

INTEGRADAS - 

D- DANÇA D- DANÇA D- DANÇA D- DANÇA ATIVIDADES 

INTEGRADAS  

E- MÚSICA   E- MÚSICA E- MÚSICA E- MÚSICA  ATIVIDADES 

INTEGRADAS 
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Dentro do cronograma ainda serão inseridas as reuniões do FOSCAR e outros 
espaços, como caminhada contra o abuso e exploração sexual, caminhada de 
combate ao trabalho infantil, que os atendidos possam participar, fomentando o 
protagonismo e participação nas políticas públicas, principalmente a da infância.  

 A quarta etapa são as amostras artísticas e esportivas. Elas deverão acontecer 
em dois momentos dentro do cronograma.  Serão escolhidos as temáticas, espaços 
comunitários para que as crianças e adolescentes possam protagonizar suas 
habilidades e aprendizagens adquiridas.  

A quarta e última etapa será uma avaliação com todos envolvidos para 
refletirmos o que foi proveitoso e o que precisará ser aprimorado para próximas 
experiências. 

  Durante as atividades de atendimento com as crianças e adolescentes, será 
importante contar também com a participação família, na perspectiva de 
desenvolvimento pessoal e social, com vistas à busca da transformação social e que 
fortaleçam a função protetiva. Dessa maneira o trabalho social com esse núcleo será 
realizado na prática de encontros grupais com todos os membros da família ou com 
aqueles que mais se sentirem mobilizados a fazer parte desse coletivo, serão 
realizadas formações dentre outras atividades. Quando houver necessidade serão 
realizados atendimentos individuais e acompanhamento da situação familiar durante 
todo o período do Projeto. 

  A efetivação desse trabalho deverá contemplar uma dinâmica de participação 
e de diálogo constante e mobilizador com as famílias e comunidade, na visão de que 
torne possível atender as necessidades das famílias tendo vistas a garantia das 
seguranças de renda, acolhida, convívio, desenvolvimento de autonomia e apoio e 
auxilio.  

Para Fé e Alegria o trabalho social com famílias sempre irá levar em 
consideração a construção do trabalho com e para as mesmas, favorecendo 
subsídios e indicadores importantes na busca de condições da qualidade de vida e 
da cidadania participativa com à garantia dos direitos sociais através da pratica da 

Educação Popular como elo na relação da família, da comunidade e dos trabalhadores de Fé 

e Alegria unindo conhecimento popular as relações técnicas na troca e aprendizado. Todas 
as atividades citadas com as crianças, adolescentes e famílias atendidas serão 
registradas através de instrumentais que darão suporte a equipe para oferecer um 
serviço de qualidade. 

Por fim durante todas as atividade do Projeto também realizará articulação com o 
Sistema de Garantida de direitos através de participação nas reuniões da rede 
serviços, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Fóruns de discussão, 
entre outros espaços que tratem da temática. Visitar órgãos como as Escolas que os 
atendidos frequentam, Conselho Tutelar, instituições do terceiro setor, entre outros 
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são atividades previstas que proporcionarão o monitoramento e fomento ao acesso 
aos serviços e aos direitos. 

3. PROGRAMA DE EXECUÇÃO (META / ETAPA / FASE) - MENSAL 

Meta Etapa/Fase 
Especificaçã

o 

Indicador físico Duração 

Unid. Quant. Início Término 

Planejamento 
participativo das 
crianças, 
adolescentes, 
famílias, equipe 
técnica e atores 
do Sistema de 
Garantia de 
Direitos 

Etapa 1 Sistematizaç
ão das 
temáticas 
transversais 
e 
necessidade
s para se 
abordar 
durantes as 
atividades 
do projeto 

1 1 01/2020 31/2020 

Oferecimento de 
oficinas de 
música, artes, 
dança, esporte e 
teatro a 120 
crianças e 
adolescentes  

 Etapa 3 Desenvolvi
mento de 
oficinas para 
atendimento 
direto de 
crianças e 
adolescente
s 

11 11 02/2020 11/2020 

Realização de 2 
amostras 
artísticas  

Etapa 4 Apresentaçã
o das 
crianças e 
adolescente
s em 
espaços 
comunitárias  

3 3 06/2020 

11/2019 

06/2020 

11/2019 

Participação em 
8 reuniões do 
Conselho dos 
Direitos da 
Criança e 
Adolescente  

ETAPA 01 

ETAPA 02 

ETAPA 03 

ETAPA 04 

ETAPA 05 

Presença 
nas 
plenárias 
ordinárias 
do 
COMDICA 

10 10 01/2020 12/2020 

Realização de 8 
encontros com a 

ETAPA 01 Atividades 
com as 

12 12 01/2020 12/2020 
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família; 
ETAPA 02 

ETAPA 03 

ETAPA 04 

ETAPA 05 

famílias das 
crianças e 
adolescente
s atendidos 

Articulação com 
a rede de 
serviços 
(CRASS, 
CREAS, 
Conselho 
Tutelar, 
Unidades de 
Educação, 
CAPS, entre 
outro)  

ETAPA 01 

ETAPA 02 

ETAPA 03 

ETAPA 04 

ETAPA 05 

Contato com 
a rede de 
serviços 
para melhor 
atendimento 
as crianças 
e 
adolescente
s  

  01/2020 12/2021 
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ANEXO III 

MODELO DE PLANILHAS DE DETALHAMENTO DE CUSTOS 

 

 

SERVIÇO DE TERCEIROS – CLT - SALÁRIO MENSAL + INSS + IR + ANUENIO

Função 

no Projeto
Nome

Tipo

 do Vínculo

Carga 

horária semanal

Salário (MÊS)

BRUTO
ANUENIO INSS IR

Salário (MÊS)

LIQUIDO

SALÁRIO TOTAL 

(26 MESES)

EDUCADOR SOCIAL ARTE CLT 20h 1.196,16R$       10,90R$          95,69R$          1.100,47R$   31.100,27R$     

EDUCADOR SOCIAL DANÇA CLT 20H 1.196,16R$       10,90R$          95,69R$          1.100,47R$   31.100,27R$     

EDUCADOR SOCIAL ESPORTE CLT 20h 1.196,16R$       10,90R$          95,69R$          1.100,47R$   31.100,27R$     

EDUCADOR SOCIAL TEATRO CLT 20H 1.196,16R$       10,90R$          95,69R$          1.100,47R$   31.100,27R$     

ASSISTENTE PEDAGÓGICO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CLT 30h 2.751,20R$       24,78R$          220,10R$        30,52R$        2.500,58R$   71.531,14R$     

ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL CLT 30H 3.056,52R$       26,47R$          336,22R$        49,82R$        2.670,48R$   79.469,50R$     

EDUCADOR SOCIAL MUSICA CLT 20h 1.196,16R$       10,90R$          95,69R$          1.100,47R$   31.100,27R$     

11.788,54R$     106,73R$        1.034,78R$    80,34R$        10.673,42R$ 306.502,02R$   TOTAIS

ENCARGOS MENSAIS - FGTS - PIS - 13º SALARIO (ENCARGOS: FGTS + PIS) - 1/3 DE FÉRIAS - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS (FGTS; PIS) 

Abono Pecuniário (MÊS) - 50% FGTS sobre rescisão (MÊS) - PROVISÃO PARA RESCISÕES (MÊS) - PROVISÃO PARA RESCISÕES (MÊS)

Função 

no Projeto
Nome

Tipo

 do Vínculo

Carga 

horária semanal
FGTS PIS

13º SALARIO 

BRUTO

13º SALARIO 

(ENCARGOS: 

FGTS + PIS))

1/3 DE 

FÉRIAS

ENCARGOS 

SOBRE FÉRIAS 

(FGTS; PIS)

Abono 

Pecuniário 

(MÊS)

50% FGTS 

sobre rescisão 

(MÊS)

PROVISÃO PARA 

RESCISÕES 

(MÊS)

ENCARGOS 

TOTAL MENSAL

ENCARGOS TOTAL 

(26 MESES)

EDUCADOR SOCIAL ARTE CLT 20h 95,69R$             11,96R$          99,68R$          8,47R$          33,23R$         2,82R$                0,36R$      51,83R$             63,48R$                367,52R$               9.555,47R$             

EDUCADOR SOCIAL DANÇA CLT 20H 95,69R$             11,96R$          99,68R$          8,47R$          33,23R$         2,82R$                0,36R$      51,83R$             63,48R$                367,52R$               9.555,47R$             

EDUCADOR SOCIAL ESPORTE CLT 20h 95,69R$             11,96R$          99,68R$          8,47R$          33,23R$         2,82R$                0,36R$      51,83R$             63,48R$                367,52R$               9.555,47R$             

EDUCADOR SOCIAL TEATRO CLT 20H 95,69R$             11,96R$          99,68R$          8,47R$          33,23R$         2,82R$                0,36R$      51,83R$             63,48R$                367,52R$               9.555,47R$             

ASSISTENTE PEDAGÓGICO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CLT 30h 220,10R$           27,51R$          229,26R$        19,47R$        76,43R$         6,49R$                0,83R$      119,21R$           145,99R$              845,28R$               21.977,36R$           

ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL CLT 30H 244,52R$           30,57R$          254,70R$        21,64R$        84,91R$         7,21R$                0,92R$      132,44R$           162,21R$              939,11R$               24.416,82R$           

EDUCADOR SOCIAL MUSICA CLT 20h 95,69R$             11,96R$          99,68R$          8,47R$          33,23R$         2,82R$                0,36R$      51,83R$             63,48R$                367,52R$               9.555,47R$             

943,08R$           117,89R$        982,34R$        83,46R$        327,49R$       27,80R$             3,54R$      510,80R$           625,59R$              3.621,98R$           94.171,51R$           TOTAIS

VALE TRANSPORTE - BENEFÍCIO CLT

Função 

no Projeto
Nome

Tipo

 do Vínculo

Carga 

horária semanal

VALE TRANSPORTE 

(MÊS)

VALE 

TRANSPORTE 

(24 MESES)

EDUCADOR SOCIAL ARTE CLT 20h 200,00R$                  4.800,00R$    

EDUCADOR SOCIAL DANÇA CLT 20H 200,00R$                  4.800,00R$    

EDUCADOR SOCIAL ESPORTE CLT 20h 200,00R$                  4.800,00R$    

EDUCADOR SOCIAL TEATRO CLT 20H 200,00R$                  4.800,00R$    

ASSISTENTE PEDAGÓGICO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CLT 30h 200,00R$                  4.800,00R$    

ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL CLT 30H 200,00R$                  4.800,00R$    

EDUCADOR SOCIAL MUSICA CLT 20h 200,00R$                  4.800,00R$    

1.400,00R$              33.600,00R$  TOTAIS
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 Composição 
 13º Salário (MÊS)

 13º 

Salários 

Encargos      

(MÊS)

 Férias + (1/3) 

(MÊS)

 Férias + (1/3) 

Encargos     

(MÊS)

 Abono 

Pecuniário 

 50% FGTS 

sobre 

rescisão 

13°SALARIO 8,33%

Férias

1/3 Férias 2,78%

FGTS 0,67% 0,22%

PIS 0,08% 0,03%

Abono Pecuniário 0,03%

50% FGTS sobre rescisão 4,33%

Total 8,33% 0,75% 2,78% 0,25% 0,03% 4,33%

 Total Geral de Encargos 

INDIRETOS 
16,47%

PROVISÃO TRABALHISTA + ENCARGOS (APURAÇÃO MÊS)
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V - Cronograma de desembolso dos recursos;  
VI - Declaração de adimplência da Proponente;  
VII - Espaço para aprovação da Concedente;  

VIII - Planilha de Detalhamento de Custos. 


