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______________________________________________________________________________________ 

ANEXO II 
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ROTEIRO ÚNICO 

FMCA - 2019 

 

A proposta pedagógica deve conter a fundamentação conceitual sobre o trabalho desenvolvido pela 
entidade, o público destinatário e o plano de ação a ser cofinanciado. Segue roteiro para apresentação do 
Plano de trabalho:  

 ORIENTAÇÕES 

 Capa do plano de trabalho com identificação da Instituição.  

 Numeração das páginas do plano de trabalho no canto superior direito da folha 

 Páginas rubricadas pelo representante legal ou quem possua procuração para o mesmo. 

 Organizar conforme sequência apresentada neste roteiro para apresentação de Plano de Trabalho. 
          

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

1.1  NOME      Centro Educacional Social e Cultural     1.2 SIGLA: CESC – Coqueiral  

1.3  NÚMERO DE REGISTRO NO COMDICA:                     045 1.4 RPA:     05.3 

1.5 REGIME DE ATENDIMENTO DA ENTIDADE (ECA, Art. 90):  
Atendimento Socioeducativo  

1.6 ENDEREÇO DA ENTIDADE (SEDE): Rua Coripós n. 327 Casa A Bairro Coqueiral Recife Pernambuco 

1.7 PONTO DE REFERENCIA:  Próximo ao terminal do Ônibus Totó Jardim Planalto   

1.8 HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO:  

MANHÃ:  07:30 AS 11:30H.  TARDE: 13:00 as 17:00h.  

1.9  ENDEREÇO (LOCAIS DAS ATIVIDADES):  Rua Coripós n. 327 Casa A Bairro Coqueiral Recife Pernambuco 

1.10  PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao terminal do Ônibus Totó Jardim Planalto   

1.11  HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO:  

MANHÃ: 07:30 AS 11:30H.  TARDE: 13:00 as 17:00h.  

1.12  E- MAIL- INSTITUCIONAL: 
projetosocialcmc@hotmail.com 

1.13  TELEFONE: 81- 3254-1068 

1.14  SITE E/OU REDES SOCIAIS: 

www.facebook.com\cesctiabethy 

1.15 CIM: 157725-5 

 

1.16  CNPJ: 12.585.329/0001-40 

mailto:projetosocialcmc@hotmail.com
http://www.facebook.com/cesctiabethy
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 

2.1 NOME DO PROJETO:  

Promovendo a Infância em Combate ao 
Trabalho Infantil  

2.2  EIXO TEMÁTICO (CONFORME AS DIRETRIZES 
PREVISTAS NO EDITAL): 

Prevenção e Apoio Socioeducativo 

2.3 META: (Disponibilização de 10% das vagas para crianças e adolescentes em processo de reinserção 
familiar, comunitária e social encaminhadas pelo Sistema de Garantia de Direito-SGD)  

25 crianças e adolescentes de 07 a 14 anos. 

2.4 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08 Meses 

03 de Setembro de 2019  a 30 de abril de 2020  

2.5 PÚBLICO DESTINATÁRIO: 25 Crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social, na faixa etária de 
07 a 14 anos. 

2.6 COORDENADOR (A) DO PROJETO/PLANO DE 
TRABALHO:       

Edjane  Maria de Oliveira  Silva                                                                    

2.7 VÍNCULO: 

 Prestação de Serviço \  Assistente Social  

2.8 CPF:  609.976.054-72 2.9 RG: 3.428.471 

2.10 TELEFONE DO COORDENADOR (A) 

(81) 98733-4106  e (81) 99724-4808 

2.11 E-MAIL DO COORDENADOR (A) 

E-mail: edjanessocial@gmail.com  

 

 

3. DENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

3.1  NOME COMPLETO: Elizabeth Maria de Oliveira e Silva  

4.2  ENDEREÇO RESIDENCIAL:     

Rua Coripós  N. 286 Bairro Coqueiral Recife Pernambuco                                                                         

3.3  TELEFONE RESIDENCIAL 

(81) 9 8838-5780                                                   

3.4 NÚMERO DE CELULAR:  

(81) 9 9724-808 

3.5 PROFISSÃO (S): 

Pedagoga  

3.6 CPF:    886.794.544-00     3.7 RG: 4.534.950   SDS\PE  

3.8  ESTADO CIVIL: Casada  3.9  DATA DE POSSE DA ATUAL DIRETORIA: 12/05/2016 

3.10  PERÍODO DE VIGÊNCIA DO MANDATO:     04 Anos  

3.11 E-MAILS DO DIRIGENTE:      E-MAIL:  projetosocialcmc@hotmail.com 

 

 

 

mailto:E-mail:%20edjanessocial@gmail.com
mailto:projetosocialcmc@hotmail.com
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4. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO Conter a história de criação do projeto, os princípios que o 
fundamentam e a demanda que justificou sua implantação, descrevendo a realidade que será objeto da 
parceria, devendo ser demonstrado o anexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem 
atingidas (Máximo 20 linhas). 

          A população do bairro de Coqueiral é formada por uma parcela mínima de funcionários Públicos 
Municipais, Aposentados, comerciários de pequeno porte, economia informal e um grande contingente de 
desempregados ou que realizam biscates, tendo ainda estudantes e, sobretudo jovens que buscam seu 
primeiro emprego (Regiões Político Administrativa do Recife – 2001).  
 
          Dentro desse contexto regional no qual se observam avanços na escolarização, mas ainda precariedade 
de renda e situações de vulnerabilidade social; este projeto propõe contribuir com as políticas públicas de 
assistência social e direitos humanos. Nesse sentido, o principal objetivo deste projeto consiste em promover 
o desenvolvimento integral com o fortalecimento da convivência familiar e comunitária às crianças e aos 
adolescentes, através de ações educativas, culturais e artísticas. 
 
          Com o desenvolvimento deste projeto, o CESC pretende intervir nesse contexto social oferecendo 
atendimento sistemático para 25 crianças/adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 08 a 14 anos 
de idade, moradores na Região Político - Administrativa 05.3.  A partir da promoção de ações integradas 
entre crianças/adolescentes, família, escola e comunidade pretende-se fortalecer os vínculos familiares e 
comunitários, promover oportunidades de desenvolvimento educacional, favorecer o exercício da cidadania 
e do protagonismo através do incentivo à participação nos espaços políticos e sociais, visando às 
transformações no contexto comunitário direcionadas à garantia dos direitos fundamentais de sua 
população. 

 

5. OBJETIVO GERAL Contém a descrição de onde se quer chegar com as ações do projeto. (Máximo 06 linhas) 

 Ampliar o universo e assegurando  o atendimento direto a crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 
14 anos em situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Pessoal, por meio de ações preventivas de media 
complexidade protagonizando sua estória nos espaços coletivos (família escola e comunidade)   que promova 
a inserção e reinserção, através de ações educativas, culturais e artísticas.  

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES  (Devem apontar os caminhos para o alcance do objetivo geral. 

Objetivos Específicos Ações 

 
I - Promover, junto às crianças, adolescentes 
e respectivas famílias, processo de reflexão, 
ação e reflexão sobre a realidade social. 
  

-Atendimento sócio educativo junto às crianças, adolescentes; 
- Reuniões com as famílias para avaliação do processo e 
abordagens de temas transversais aos objetivos propostos; 
- Visitas domiciliares de acompanhamento sobre os resultados 
e atualização de diagnostico; 
- Rodas de diálogos junto as crianças, adolescentes, famílias e 
as instituições que atuam no território.  

II – Realizar atividades que promovam o 
desenvolvimento holístico do ser  para 
alcançar a identidade cultural, promover a  
ludicidade e a inclusão digital, reconhecer a 
importância do lazer e do esporte para o 
processo de coletividade e , por 
consequência,  ampliar o universo de 
conhecimento das crianças e adolescentes. 

- Oficina: a  Arte de Teatro; 
- Oficina:  a Dança como expressão das questões populares e 
da identidade cultural do território; 
- Oficina: a Musica e as expressões para fortalecer as pautas 
de luta por justiça social;   
- Oficina:  a prática digital como ferramenta de inclusão. 
- Passeios Culturais e Recreativos. 
- Oficina: o Esporte como prática de desenvolvimento 
humano e coletivo (Karatê, Capoeira, Futebol, entre outros) 

III – Contribuir na formação de cidadania - Participação das crianças e adolescentes em espaços 
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garantindo espaços de vivencia sobre os 
temas abordados na direção do 
protagonismo e da autonomia 
 
  

coletivos com vivencias de debates e definições sobre as 
questões coletivas da comunidade nos diferentes espaços : 
família, escolas, Seminários, Redes, Fóruns, Conferências, 
espaços de lazer, entre outros . 
  
 

IV – Promover e Fortalecer ações de 
estimulo a elevação da escolaridade e 
ampliação do universo informativo e 
cultural, integração entre  Família e a Escola  

- Rodas de diálogos com professores e responsáveis pelas 
crianças e adolescentes; 
- Participação na Rede promovida pelo CRAS local;  
-Acompanhamentos técnicos junto às equipes da educação, 
saúde e assistência social. 

V – Realizar parceria com o Serviço de 
Atendimento Integral as Famílias - PAIF na 
realização de ações comunitária previstas na 
Proteção Social Básica do SUAS e promover 
eventos culturais e sociais que contribuam 
para o protagonismo no enfrentamento a 
intolerância religiosa, valorização de 
expressões afrodescendentes, entre outros.  

- Socialização de resultados e abordagens de temas 
transversais com linguagem lúdica e participação ativas das 
crianças e adolescentes; 
 
- Concurso de cartazes sobre temas abordados e exposição 
nos espaços do bairro (comércios, espaços de gestão pública, 
entre outros) 
 
- Sarau de poesias e parodias sobre os temas abordados 
 
- Teatro do oprimido (augusto Boal) 
 

VI - Ampliar as parcerias com órgãos 
governamentais, não governamentais e 
empresas privadas visando a auto 
sustentabilidade. 

- Articulação com órgãos parceiros, divulgação do trabalho 
social desenvolvido pela Instituição na comunidade e espaços 
de atendimento às crianças e adolescentes, e investimento 
em novas parcerias. 

 

6.METODOLOGIA Descrever a forma como serão desenvolvidas as atividades do projeto de maneira a 
alcançar os objetivos propostos pela ação. (Máximo 20 linhas) 

      A metodologia participativa deve marcar todas as atividades  diretas e indiretas do projeto (articulações e 
pactuações junto aos parceiros, por exemplo). Essa forma de fazer deve instigar o processo de reflexão , ação 
e reflexão  para alcançar a tomada de consciência das pessoas sobre os resultados propostos nos objetivos . 
No primeiro momento, o projeto deve ser apresentado  as crianças, adolescentes, famílias e aos parceiros da 
Rede, pactuando compromissos e responsabilidades para o sucesso. A cada encontro uma acolhida! Esses 
momentos iniciais devem acontecer na roda onde deve ser garantidos minutos para breves retrospectivas 
avaliativas e reafirmação de compromissos. A cada “fechamento” de atividades, devem acontecer avaliação 
e reprogramação de atitudes novas que serão vivenciadas nos espaços fora do projeto, na direção dos 
resultados.  As várias formas de linguagem devem ser exploradas: imagens, sons, por exemplo, serão 
reconhecidas como ferramentas para estimular a expressão e a empatia sobre situações importantes para a 
construção de um espaço mais inclusivo e respeitoso na sociedade.  

        Os passeios e outras atividades recreativas devem compor um plano de observação participante 
disseminado e orientado junto as crianças e adolescente previamente, direcionando assim o olhar sobre 
elementos que devem compor o campo de trabalho. As atividades junto aos parceiros devem ser planejadas 
na perspectiva de formação em serviço. Portanto, textos sobre os temas a serem trabalhados devem está em 
pauta para fundamentar a proposta em desenvolvimento. O CESC deve ampliar o universo de pesquisa das 
crianças e adolescentes organizando mine biblioteca de textos. Biblioteca audiovisual (musicas e imagens) e 
marcos legais que regem os trabalhos (ECA, LDB, entre outros). Importante destacar a conexão com  o 
conteúdo dos projetos político pedagógicos das escolas frequentadas pelos meninos e meninas. 
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7. PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROJETO.  

 O perfil das crianças e adolescentes atendidas pelo CESC  pode ser caracterizado como proveniente da 
comunidade de baixa renda,  sem condições digna de moradia, assistência social , saúde , esporte  lazer e 
notadamente educação de qualidade, Famílias cujas rendas mensais são inferiores a um salário mínimo e em 
situação de vulnerabilidade pessoal e social que residem nos Bairros  de  Coqueiral, Totó, Sancho, Tejipió, 
Alto da Bela Vista, Curado, Cavaleiro e adjacentes.  

        

7.1 Identificar o perfil geográfico do local onde serão desenvolvidas as ações (máximo 10 linhas). 

O Projeto será desenvolvido na própria entidade no Bairro de Coqueiral na Cidade de Recife – PE, local 
onde estão desenvolvidas todas as oficinas, porém o atendimento contemplará também a população dos 
bairros de Coqueiral, Totó, Tejipió, Alto da Bela Vista,  Sancho, Curado e correspondentes à REGIÃO POLÍTICA 
ADMINISTRATIVA – 05 (RPA 05.), na sub-região 5.3, que possui uma área territorial de 53 Hectares (Fonte: 
Sec. de Planejamento da Prefeitura do Recife – 2000).  

A população da RPA- 5.3 caracterizam-se por uma parcela mínima de funcionários públicos municipais, 
aposentados, comerciários de pequeno porte, tendo ainda uma economia predominantemente informal e 
um grande contingente de desempregados ou que realizam biscates, sobretudo estudantes e jovens que 
buscam seu primeiro emprego. 

 

7.2 Descrever o perfil do público destinatário (crianças, adolescentes e famílias), apontando a situação de 
vulnerabilidade ou violação. 

        A maioria Crianças adolescentes e famílias atendidas no CESC vivem em situação de vulnerabilidade 
pessoal e social e seus direitos violados decorrente de precariedade de situação socioeconômica cuja renda 
mensal é inferiores a de um salario menino ou restrito de programas sociais como Bolsa Família. Mas, existe 
também no bairro, um grande contingente de pessoas que permanecem desempregados  e ou realizam 
“biscates”. Nesse contexto. A proposta está direcionada diretamente as crianças e adolescentes, meninos e 
meninas de 07 a 14 anos e extensiva aos núcleos familiares que encontra-se em situações de 
vulnerabilidades que podem levar ao risco social. Respondendo a demanda, o principal objetivo deste 
projeto é promover o desenvolvimento integral com o fortalecimento da convivência familiar e comunitária 
às crianças e aos adolescentes, através de ações educativas, culturais e artísticas. 

7.3 Quantifique o número de inscritos no projeto, especificando o número crianças, adolescentes e suas 
famílias.  

Nº de 
crianças 

       14 Nº de 

Adolescente
s  

      11 Nº de 

Famílias 

        25 

Faixa 
etária 

07 A 11 ANOS  Faixa etária 12 A 14 ANOS  Responsáv
eis 

(Mãe, Pai 
e/ou 
família 
extensa) 

Família Extensa e a 
comunidade 

Condições 
socioecon
ômicas 

Famílias cujas rendas 
mensais são 
inferiores a um 
salário mínimo e em 
situação de 

Condições 
socioeconô
micas 

Famílias cujas 
rendas 
mensais são 
inferiores a 
um salário 

Condições 
socioeconô
micas 

Famílias cujas rendas 
mensais são inferiores a 
um salário mínimo e em 
situação de 
vulnerabilidade pessoal 
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8. Critérios de inscrição de crianças/adolescentes ou famílias no projeto. (Máximo 20 linhas). 

O processo de admissão consistirá numa entrevista promovida pela equipe multidisciplinar com os pais ou 
responsáveis das crianças/adolescentes que apresentarem interesse espontâneo ou encaminhamento do 
Conselho Tutelar, das Escolas ou Agentes Comunitários de Saúde e famílias da comunidade. Esta entrevista 
social terá como objetivo diagnosticar o contexto e a dinâmica familiar, a situação socioeconômica da família, 
e indicadores de vulnerabilidade pessoal e social das crianças/adolescentes, como: dificuldades de 
permanência e rendimento na escola, renda familiar precária, fragilização dos vínculos familiares e 
comunitários.  Primando pelo princípio da equidade: quem mais necessita deverá corresponder a prioridade. 

Além da entrevista, será realizado um levantamento de dados através de questionário sobre o histórico 
da família e da criança e/ou adolescente interessado em participar do projeto.  A partir dessa triagem, 
havendo disponibilidade de vaga e interesse por parte da criança/adolescente, este será inserido nos 
atendimentos do CESC, considerando suas motivações e objetivos pessoais. Ainda durante a entrevista, serão 
apresentados à missão e os objetivos da Instituição e dos seus serviços, e atividades oferecidas, como 
também a importância da participação da família no acompanhamento de sua criança/adolescente e nas 
reuniões promovidas pela entidade.  Os instrumentais utilizados no momento da entrevista devem compor o 
acompanhamento e a definição de temas a serem abordados. 

 

9. TEMPO DE EXECUÇÃO Descrever no cronograma o prazo total do projeto, informando as etapas de 
execução das atividades durante o período previsto no Edital. Definir dias, horários e local de atendimento. 
Incluir dentro do cronograma de atividades, caso haja recesso no período de execução do Projeto. 

ATIVIDADES 

NO DE 

ATENDI

DOS 

FAIXA 

ETÁRIA 

CARG

A 

HORÁ

RIA 

SEMA

NAL 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO 

das _ as__ 

DATA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
Início 

Términ

o 

vulnerabilidade 
pessoal e social.   

mínimo e em 
situação de 
vulnerabilidad
e pessoal e 
social.   

e social.   

Área de 
intervençã
o e/ou 
Abrangênci
a 
Geográfica 

Coqueiral, Totó, 
Sancho, Tejipió, Alto 
da Bela Vista, Curado 
e  Cavaleiro.  

Área de 
intervenção 
e/ou 
Abrangência 
Geográfica 

Coqueiral, 
Totó, Sancho, 
Tejipió, Alto 
da Bela Vista, 
Curado e  
Cavaleiro.  

Área de 
intervenção 
e/ou 
Abrangênci
a 
Geográfica 

Coqueiral, Totó, Sancho, 
Tejipió, Alto da Bela 
Vista, Curado e  
Cavaleiro.  
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Oficina: a 
Musica e a 

Dança  como 
expressão das 

questões 
populares e 

da identidade 
cultural do 
território.  

 
 

02 
grupos 

07 a 11 
anos e  12 
a 14 anos 

08 
horas 
sema

nal 

Terças  
e  

Quintas 
Feira  

 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/
2020 

Crianças e 
adolescentes 
motivados e com 
noções da 
historicidade das 
danças culturais, 
bem como 
trabalhando as 
habilidades para 
apresentações. 

Oficina:  a 
prática digital 
como 
ferramenta 
de inclusão. 

 

02 
grupos 

07 a 11 
anos e  12 
a 14 anos 

08 
horas 
sema

nal 

Segunda  e 
Quarta  
Feira 

 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/
2020 

Crianças e 
adolescentes com 
maior 
conhecimento na 
área da 
informática e no  
exercício da 
cidadania através 
de recursos 
tecnológicos. 

Oficina: o 
Esporte como 

prática de 
desenvolvime

nto 

Todos 

Todos 
07 a 14 

anos 
 

04 
horas 
sema

nal 

Quarta 
e 

Sextas 
Feiras 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/
2020 

Integração grupal, 
companheirismo e 
desenvolvimento 

físico 
 

Acompanham
ento técnico 
da situação 

escolar 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

Todos 
07 a 14 

anos 
 

04 
horas 

De acordo 
com o 

planejame
nto 

técnico 
 

Horário 
que as 

crianças 
/ 

adolesce
ntes 

estão na 
escola 

03/09/ 
2019 

30/04/
2020 

Frequência e 
participação 
efetiva das 
crianças e 
adolescentes na 
escola; melhoria 
no processo de 
aprendizagem dos 
conteúdos 
pedagógicos; 
melhoria na 
convivência e 
interação com os 
colegas, 
professores e 
famílias. 
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Passeios 
culturais e 
recreativos 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

Todos 
07 a 14 

anos 
 

04 
horas 
Bimes
trais 

ou de 
acord
o com 

o 
planej
amen
to e a 
oport
unida

de. 

De acordo 
com a 

oportunid
ade 

planejada  
 
 

No 
Horário 

Das 
Atividade

s 
Prioridad

es 
 
 

03/09/ 
2019 

30/04/
2020 

Aquisição de 
conhecimentos 
sobre a cultura e 
história de 
Pernambuco; 
maior integração 
entre os 
participantes do 
projeto; melhoria 
nos 
relacionamentos 
interpessoais e 
vínculo com a 
comunidade. 

Reuniões com 
as famílias 
para 
avaliação do 
processo e 
abordagens 
de temas 
transversais 
aos objetivos 
propostos. 

 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

Todos 
07 a 14 

anos 
 

04 
horas 

Quarta 
Feira de 
acordo 
com a 

demanda 
do Serviço 

Social  
 
 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/
2020 

Mediação dos 
conflitos familiares 
e fortalecimento 
do convívio 
familiar e 
comunitário; 
melhoria no 
desempenho das 
atividades das 
crianças/adolesce
ntes, 
encaminhamentos 
para serviços da 
rede de 
atendimento sócio 
assistencial. 

Participação 
das crianças e 
adolescentes 
em espaços 

coletivos com 
vivencias de 

debates 
(FOSCAR,  

fóruns, 
seminários 

conferencias,  
entre outros) 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

Todos 
07 a 14 

anos 
 

04 
horas 

De acordo 
com os 

eventos do 
mês 

 

De 
acordo 
com os 
eventos 
do mês 

 

03/09/ 
2019 

30/04/
2020 

Participação 
efetiva em 
espaços sociais e 
políticos; atuação 
como protagonista 
no campo da 
cidadania e da 
política; aquisição 
de conhecimentos 
sobre os direitos 
das crianças e 
adolescentes; 
participação ativa 
na construção de 
políticas públicas 
na área da 
assistência social. 
 

 

 

10. PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA 

(Apresentar planilhas orçamentárias com previsão de despesas e memória de cálculo) 
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10.1. Custo total a ser solicitado ao FMCA para execução do Projeto: 

NATUREZA DA DESPESA VALOR 

1.RECURSOS HUMANOS 31.760,00 

2.ENCARGOS SOCIAIS 6.352,00 

3.BENS DE CONSUMO(ALIMENTAÇÃO+MATERIAL DE CONSUMO) 22.712,00 

4.TRANSPORTE 2.000,00 

5.CUSTOS INDIRETOS 0,00 

6.BENS PERMANENTES 0,00 

7.OUTRAS DESPESAS 400,00 

8.SERVIÇOS DE TERCEIROS  

9.DIVULGAÇÃO 300,00 

TOTAL 63.524,00 

 

10.2- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

RUBRICA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL 
DESPES
AS 

 1. RECURSOS HUMANOS 

 1.1- Coordenação Geral 

1.1.1 - 
Coordenado
r executivo  

                 

1.1.2 – 
Coord. 
pedagógico 
/ A.Social 

1.100,0
0 

1.100,00 1.100,0
0 

1.100,0
0 

1.100,0
0 

1.100,0
0 

1.100,0
0 

1.100,00 8.800,00 

 1.2 - Equipe Técnica/Pedagógica 

1.2.1- 
Pedagoga 

960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 7.680,00 

1.2.2 – 
Educador 
de 
Informática  

620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 4.960,00 

1.2.3 – 
Educador 
de Dança 

620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 4.960,00 

 1.3- Eq de Apoio / Infraestrutura 

1.3.1 –  670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 5.360,00 
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Serviços 
Gerais 

SUBTOTAL 
DE RH 

                31.760,00 

 2. ENCARGOS SOCIAIS 

2.1 - 
Décimo 
terceiro  

                 

2.2 - Férias                   

2.3 - 
Previdência 
Social (INSS 
20%) 

794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 6.352,00 

2.4 - FGTS                   

2.5 - 
Despesas 
bancárias 

                 

2.6 - Multa 
recissória  

                 

2.7 - PIS                   

SUBTOTAL - 
ENCARGOS 
SOCIAIS 

                6.352,00 

 3.BENS DE CONSUMO 

  ALIMENTAÇÃO 

3.1 - 
Alimentaç
ão na 
instituição 

 1.200,00 1.200,0
0 

1.200,0
0 

1.200,0
0 

1.200,0
0 

1.200,0
0 

1.200,0
0 

1.200,
00 

9.600,00 

3.2 - Gás 
de Cozinha 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 560,00 

                 10.160,00 

 MATERIAL DE CONSUMO 

3.4 – Mat. 
Didáticos 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 6.400,00 

3.5 - 
Uniformes 

1.000.00              1.000,00 

3.6- 
Material 
para higiene 
/ Limpeza 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.000,00 
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3.7 - Kit 
primeiro 
socorros 

                 

3.8 - 
Material de 
expediente 

 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 3.152,00 

SUBTOTAL 
DE 
MATERIAL 

               12.552,00 

 

 4.TRANSPORTE 

4.1 - 
Combustíve
l 

                 

4.2 - 
Locação de 
veículos 

  500,00   500,00   500,00  500,00 2.000,00 

4.3 - Passe 
Fácil 

                 

SUBTOTAL 
DE 
TRANSPORT
E 

                2.000,00 

 5.CUSTOS INDIRETOS 

5.1 - Conta 
de luz  

                 

5.2 – Ct. de 
água + Água 
mineral 

                 

5.3 - Conta 
de telefone 

                 

5.4 -
Internet 

                 

SUBTOTAL 
DE CUSTOS 
INDIRETOS 

                 

 6. BENS PERMANENTES 

6.1 – 
Equipament
o 
pedagógico 
(bem 
permanente
) 
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6.2 - 
Equipament
os 
adequação 
do espaço 
físico 

                 

6.3 - 
Equipament
os de 
acessibilida
de 

                 

SUBTOTAL 
DE BENS 
PERMANEN
TES 

                 

 7.OUTRAS DESPESAS 

7.1 - 
Despesas 
bancárias 

 50,00 50,00 50,00 50,00  50,00 50,00  50,00 50,00 400,00 

7.2 - 
Pequenas 
despesas 
(cheques ao 
portador) 

                 

7.3 -
Ingressos 
(passeios 
pedagógicos
) 

                 

7.4 - 
Locação de 
equipament
os 

                 

SUBTOTAL 
DE OUTRAS 
DESPESAS 

                400,00 

 8. SERVIÇOS DE TERCEIRO 

8.1- 
Contador 

                 

8.2- 
Assessoria 
jurídica 

                 

8.3-Serviços 
gerais 

                 

8.4-                  
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Terceirizaçã
o de 
serviços de 
alimentação  

SUBTOTAL 
DE 
SERVIÇOES 
DE 
TERCEIRO 

                 

 9. DIVULGAÇÃO 

9.1-Banner    150,00    150,00        300,00 

9.2-Folders                  

9.3-Painel                  

9.4-Placa de 
Sinalização 

                 

9.5-Sites do 
Projeto, 
Marketing 
digital 

                 

9.6-
Audiovisual 

                 

SUBTOTAL 
DE 
DIVULGAÇÃ
O 

        300,00 

TOTAL DE 
DESPESAS  

                63.524,00 

 

10.3 RECURSOS HUMANOS Conter o quadro de pessoal atuante na execução do atendimento, anexando de 
forma vinculativa os currículos dos profissionais: educadores, técnicos, equipe de apoio e/ou voluntários, 
especificando: nome, formação, funções, vínculo, valor da remuneração, carga horária, dias e horários de 
atendimento/expediente. 

 

EQUIPE 

TÉCNIC

A 

QUALIFICAÇ
ÃO 

FUNÇÃO NO 
PROJETO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 (Dias e 
horários) 

SALÁRIO 
(VALOR 

UNITÁRIO  

TIPO DE 
VÍNCULO 

CUSTO 
MENSAL 

COM 
ENCARG

OS 
SOCIAIS 

TOTAL A 
SER PAGO 

Serviço 

Social  

Coordenaçã

o Assistente 

Social 

20 h 1.100,00 Prestação 
de serviço 

1.320,00 10.560,00 

Pedagogia Pedagoga  16h  960,00 Prestação 
de serviço 

 1.152,00 9.216,00 

EQUIPE 

DE 

Nível Médio Educador 

Informática 

08h  620,00 Prestação 
de serviço 

 744,00 5.952,00 
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APOIO 

AO 

PROJE

TO 

Nível Médio Educador de 

Dança 

12h  620,00 Prestação 
de serviço 

7,44,00 5.952,00 

Nível Médio Serviços 

Gerais 

20h  670,00 Prestação 
de serviço 

804,00 6.432,00 

TOTAL     3.970,00  4.764,00  38.112,00 

 

 10.1 BENS DE CONSUMO: 

 Contem o detalhamento de materiais e equipamentos que serão utilizados para a execução do projeto, o 
registro da unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa/fase, indicando o 
período (datas) a que se refere o Relatório de Execução Físico-Financeira.  Contribuindo para construção do 
indicador físico  de  qualificação  e  quantificação  do  produto  de  cada  meta  e  etapa  a  executar. 
Registrando  a   quantidade   programada   para   o   período   a   que   se   refere  conforme especificado no 
Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro. 

 

10.1.2 ALIMENTAÇÃO: Conter as informações sobre fornecimento de alimentos proposta pelo projeto: 
quantidade de refeições e cardápio balanceado de forma preventiva à saúde e ao bem estar das 
crianças/adolescentes. 

RUBRICA 

Especificação 
do material 

 

Atividade 

Indicador físico 
Valor 

Unitário 

(mensal
) 

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

 
Unid. Quant. Início Término 

Bens de 
Consumo 

Alimentação Refeições Lanch
e 

Diversos 1.200,00 9.600,00 03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Gás de Cozinha  01 botijão de 
gás ao mês 

Botijã
o 

01 ao mês 70,00 560,00 03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Material 
de 

Consumo 

Material 
Didático 

Material de 
uso com as 
crianças e 
adolescentes 

Divers
os 

Diversos 800,00 6.400,00 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Uniformes Camisas Camis
as 

40 25.00 1.000,00 03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Material de 
Higiene e 
Limpeza 

Material 
para a 
limpeza da 
instituição 

Divers
os 

Diversos 250,00 2.000,00 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Material de 
Expediente 

Material de 
expediente  

Divers
os 

Diversos 394,00 3.152,00 03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

TOTAL                                                                                                                   12.552,00   

Especificação do alimento 
 

Atividad
Indicador físico 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 
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10.2 TRANSPORTE 

e 
Unid. Quant. 

 
Início Término 

Carne Bovina, Peixe, 
Frango, Fígado, Aves em 
Geral, Feijão(todos os 
tipos), Óleo de Soja, Açúcar, 
Linguiça tipo Calabreza,  
Macarrão (todos os Tipos), 
Arroz, Ingredientes para 
feijoada, milho de 
Mungunzá,   Salsichas 
Hambúrguer, Iogurte, 
Nescau, Margarina, Polpa 
de  Fruta, Ovos, Biscoito e 
Bolacha  (todos os tipos), 
Flocão, Leite,  Charque, 
Condimentos em geral 
Caldo Knorr, Pães, Farinha, 
Refrigerante, Queijo, 
Ingredientes para Sopa, 
Carne de lata, Sardinhas 
(todos os tipos), Extrato de 
tomate, Achocolatado em 
pó, leite achocolatado  
Bolos pronto (kit festa em 
anexo a relação), Farinha de 
trigo, Café, Leite de coco, 
Ervilha, Milho verde, Batata 
Palha, Mortadela, Fiambre, 
Leite Condensado, Creme 
de Leite, Extrato de 
Tomate,  Bolos Prontos e 
(Kit festa)    Alho picado, 
Bebida Lacta, Poupas de 
Frutas, Passa, Frutas 
Cristalizada, Ameixa, 
Guloseimas  para 
Festa(pipoca, confeito, 
chiclete, pirulito, 
salgadinhos em geral , 
pastilhas, bombons etc.) 
Salsicha para cachorro 
quente, Cheiro verde em 
geral, Doces em Geral. 

Lanche 

E  

Almoço  

Divers
os 

A definir 
de acordo 
com a 
necessida
de surgida 
durante o 
decorrer 
do 
projeto.  

  1.200,00 

 

(mensal) 

9.600,00 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Gás de Cozinha Preparaç
ão das 
refeiçõe
s 

Unid 01 ao mês 70,00 

(mensal) 

560,00 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

TOTAL 9.600,00   
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10.3 BENS PERMANENTES: (apresentar lista de bens permanentes, caso haja previsão no projeto) 

RUBRICA ESPECIFICAÇÃO BEM 
PERMANENTE 

ATIVIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL (R$) 

      

TOTAL  

 

10.4 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 

* PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS-Identificar ações que demandarão pagamento de cheque ao 
portador para pequenas despesas, até R$ 200 (duzentos reais ), por prestação de contas. Nos pagamentos 
acima de R$ 200 (duzentos reais), só será permitido cheque nominal ao credor. 

 

10.5 MATERIAL DE CONSUMO:  

RUBRICA 

Especificação  

 

Atividade 

Indicador físico Valor 
Unitário 

 

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

 Unid
. 

Quant. Início Término 

TRANSPOR
TE 

Locação de 
ônibus  

Passeios Unid 04 500,00 

(mensal
) 

2.000,00 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

TOTAL 2.000,00   

RUBRICA 

Especificação  

 

Atividade 

Indicador físico Valor 

Unitário 

 

Valor 

Total 

Período (datas) a 

que se refere 

 Unid. Quant. Início Término 

Outras 

Despesas 

Correntes 

Despesas 

Bancárias 

Despesas 

Bancárias 

Mensa

l 

01 50,00 

(mensal) 

400,00 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

TOTAL 400,00   

Especificação do Material 

 

Atividad
e 

Indicador físico Valor 
Unitário 

 

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

Unid. Quant. Início Término 

Material Didático 
Tintas latão e galão, 

Material 
para uso 

Divers
os 

A definir 
de 

800,00 6.400,00  
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Tecidos pecas ou metro, 
Jogos Educativos, 
Emborrachado em geral 
(tatames), Lã / Agulhas/ 
Linhas, Adereços para 
Datas comemorativas, 
Apitos, Bomba de encher. 
Tatame (emborrachado 
grosso), Medalhas, Pincéis 
pequenos / largos, 
Lantejoula. Bolas, 
Sapatilhas Areia prateada, 
Cola  brascoforte  ou Cola 
D Contato, TNT, Camisas  e 
Camisetas para pintar / 
bordar,  Cola quente, Lápis 
grafites, Borracha em geral, 
Pistola para cola quente, 
Cola Quente, 
emborrachado para piso       
(tatame)  Papel Celofane, 
Tintas Guache, Telas para 
artes, acessórios em geral 
para, bolsa de napas,  
confeccionar bijuterias,  
Camisas em geral para 
grafitar,   Penas de Animal, 
Sandálias para decorar, 
Tintas e Colas com  Brilhos,   
Canutilho, Telhas e jarros 
para pinturas de artes, 
Acrilon, Manta Acrílica, 
Toalha para pintar/bordar, 
Lonita, Cartolina, Cola 
Gliter , Meião  e Maias, 
Papel  40 kg, Fita crepe  
todos tamanhos, Hidrocor, 
Calção  e  Calças para 
fardamento, Diademas 
para decorar, Fitas 
decorativas, Pinceis todos 
os tamanhos, Tinta parede  
latão e galão, Tinta  acrílica  
Latão, Massa Acrílica, Tinta 
Squiz, Verniz latão e galão, 
Marcador para quadro, 
Piloto e pincel atômico, 
Jarro para artesanato 
,Emborrachado lisos e com 
desenho, Pigmentos 
/corante, Tintas acrílicas, 
Spray cores diversas, ,  
Pincel em Geral Massa de 

com as 
atividad
es com 
as 
crianças 
e 
adolesc
entes 

acordo 
com a 
necessida
de 
surgida 
durante o 
decorrer 
do 
projeto. 

(mensal)   
 
 
 

03/09/ 
2019 

 
 
 
 

30/04/ 
2020 
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Biscuit, Sapatilha, Pincel 
Especial, Cimento Branco,  
Modo Vazado, Fita  Crepe, 
e Dupla Face todos os 
tamanhos, cola branca, 
Cola para Isopor, Bola de 
Futebol, pele, baquetas, 
atabaque, microfone, 
agogô, madeira em geral, 
corda em geral, 
instrumento musical em 
geral,  Padrão Completo de 
Futebol, Guardanapo 
Desenhado, Argila,  Flores 
para decorar, tecidos, 
chapéu palha e tecido, 
Alicates de bijuterias. 

Uniforme Camisas  Unid A definir 
de 
acordo 
com a 
necessida
de 
surgida 
durante o 
decorrer 
do 
projeto. 

 

25,00 1.000,00 

03/09/ 
2019 

 
30/04/ 
2020 

 
 
 

Material de Higiene e 
Limpeza 
Papel higiênico, 
Detergentes, limpador 
multiuso, Amaciante, Kit de 
Balde, Lixeira Plástica, Água 
Sanitária, Vassoura, Rodo. 
Absorvente, Desinfetante, 
Purificador de Ar, Copo 
Prato e Talher Descartável, 
Guardanapo, Óleo (lustra 
moveis) Pastilha Sanitária, 
Fósforo, Pá de lixo, Pano de 
Prato, Lixeira, Pano de 
chão Flanela, filtro  Lã de 
Aço, Sabão em barra, 
Esponja de Prato, 
Inseticida, Pano de Chão, 
Sabão em pó, Papel Toalha, 
Desinfetante, Sacos de lixo 
todos os tamanhos.  

Material 
para 
limpeza 
da 
Instituiç
ão 

Divers
os 

A definir 
de 
acordo 
com a 
necessida
de 
surgida 
durante o 
decorrer 
do 
projeto. 

250,00 2.000,00 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Material de Expediente 
Material 
de 

Divers A definir 
de 

394,00 3.152,00 03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 
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14. CRONOGRAMA FÍSICO DAS ATIVIDADES EM SEQÜÊNCIA LÓGICA: 

SEQUEN
CIAS 
DAS 

AÇÕES 

SEQUÊNCIA DAS 
ATIVIDADES 

2019 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7° MÊS 8º MÊS   

01 
 

Oficina: a Musica e a 
Dança  como 

expressão das 
questões populares 

X X X X X X X X  

02 Oficina:  a prática 
digital como 

ferramenta de 
inclusão. 

X X X X X X X X  

03 
Oficina: o Esporte 
como prática de 

desenvolvimento 

X X X X X X X X  

04 
Acompanhamento 
técnico da situação 

escolar Atendimento  

 X X X   X X  

06 
Passeios culturais e 

recreativos. 

  X X X  X   

Tintas para impressoras, 
caneta esferográfica, caixa 
de grampos, Clips, 
grampeador, pasta 
diversas, papel oficio, Papel 
40 kg, Papel A3, CD, DVD 
envelopes diversos, 
cartuchos impressoras, 
Papel oficio com brilho, 
papel cartão, papal de 
modo geral Pasta de AZ, 
Marcador de texto, 
Corretivo, Suporte de 
Mesa, Fita Adesiva em cor 
e Incolor, Extrator de 
grampo, Estilete, Etiquetas, 
Tesouras,  Alicates de 
modo geral e  de bijuterias.  

Expedie
ente 

os  acordo 
com a 
necessida
de 
surgida 
durante o 
decorrer 
do 
projeto. 

        

TOTAL 12.552,00   



 
 

 

20 
 

SEQUEN
CIAS 
DAS 

AÇÕES 

SEQUÊNCIA DAS 
ATIVIDADES 

2019 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7° MÊS 8º MÊS   

07 
Participação em 

espaços políticos: 
Conferências, Foscar 
Seminários, Fóruns 

etc. 

 X X X  X X X  

08 
Reuniões com as 

famílias. 

X X X  X X X   

09 
Visitas domiciliares. 

 x x X  x X   

10 
Palestras e eventos 

institucionais para as 
famílias. 

X  X  X  X X  

11 
Encontro 

Multidisciplinar com 
os Educadores  

 X  X  X  X  

14 
Articulação com 
órgãos parceiros, 

divulgação do 
trabalho social 

desenvolvido pela 
Instituição na 
comunidade e 

espaços de 
atendimento às 

crianças e 
adolescentes, e 

investimento em 
novas parcerias. 

X X  X X  X X  

15 Avaliação   X  X  X  X  

 

15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO: 

PLANO DE APLICAÇÃO 

 

   

1ª PARCELA (50%) 2ª PARCELA (30%) 3ª PARCELA (20%) TOTAL 

Despesas Correntes 
31.762,00 19.057,20 12.704.80 63.524,00 

 

16. ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE  

Como a organização pretende assegurar a continuidade das ações após a conclusão do Projeto cofinanciado 
pelo COMDICA (máximo 10 linhas) 
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O Centro Educacional Social e Cultural - CESC  desenvolve uma cultura institucional voltada para a 
sustentabilidade de seus serviços, como objetivos Assegura o atendimento direto a crianças e adolescentes 
em situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Pessoal, por meio de ações preventivas de media 
complexidade Nesse sentido, o CESC irá desenvolver as seguintes atividades: articulação com órgãos 
parceiros, divulgação do trabalho social desenvolvido pela Instituição na comunidade e espaços de 
atendimento às crianças e adolescentes, além de visitas as empresas na busca de novos investimentos e 
novas parcerias. 

 

17. ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO 

Descrever as formas de divulgação que serão empregadas, indicando as peças que serão utilizadas (folder, 
cartaz, banner, camiseta, faixa, entre outras); o veículo (jornal, TV, rádio, Internet, redes sociais, carro de som, 
entre outros) e as respectivas dimensões. É importante também considerar o local onde será inserida a 
logomarca do COMDICA, respeitando o formato (horizontal ou vertical), dimensão e posição (parte superior 
ou inferior e centro). A inserção da logomarca de outros incentivadores ainda é possível desde que sejam 
indicadas as dimensões, posições onde serão inseridas e a proporção em relação a marca do COMDICA. Caso 
a estratégia de divulgação do projeto tenha uma imagem própria, o plano deve conter ainda a versão 
preliminar da referida marca que será utilizada pela instituição. 

PLANO BÁSICO DE COMUNICAÇÃO PROJETO FMCA N° 
 

Peça de 
divulgação 

Veículo de 
divulgação 

Tamanho / 
duração peça 

Logomarca 
COMDICA: 
Formato/ 
Dimensão/ 
posição 

Logomarca 
outro 
incentivador: 
Dimensão/ 
Posição  

Visualização da 
marca do projeto 
Dimensão/ 
Posição da versão 
preliminar 

folder, cartaz, 
banner, 
camiseta, 
faixa, entre 
outras   

Jornal, TV, 
rádio, Internet, 
redes sociais, 
carro de som, 
entre outros 

Diariamente Conforme 
combinado 
respeitando o 
formato 
(horizontal ou 
vertical),   

Conforme 
combinado 
respeitando o 
formato 
(horizontal ou 
vertical),   

Conforme 
combinado 
respeitando o 
formato (horizontal 
ou vertical),   

Meio de 
comunicação 
 

Escolas, 
comércios, 
igrejas, 
comunidade e 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos.  

Diariamente Conforme 
combinado 
respeitando o 
formato 
(horizontal ou 
vertical),   

Conforme 
combinado 
respeitando o 
formato 
(horizontal ou 
vertical),   

Conforme 
combinado 
respeitando o 
formato (horizontal 
ou vertical),   

 

18. Cronograma de atividades realizadas pelo projeto em sequência lógica e cronológica, com carga horária 
semanal e público participante por quantitativo e faixa etária; 

 

ATIVIDADES 

NO DE 

ATENDI

DOS 

FAIXA 

ETÁRIA 

CARGA 

HORÁRI

A 

SEMANA

L 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRI

O 

das _ 

as__ 

 

DATA RESULTADOS 

ESPERADOS  

Início 

 

Término 
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Oficina: a 
Musica e a 

Dança  
como 

expressão 
das 

questões 
populares e 

da 
identidade 
cultural do 
território.  

 
 

02 
grupos 

07 a 11 
anos e  
12 a 14 

anos 

08 horas 
semanal 

Segunda 
e 

Terça 
Feira 

 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Crianças e 
adolescentes 
motivados e com 
noções da 
historicidade das 
danças culturais, 
bem como 
trabalhando as 
habilidades para 
apresentações. 

Oficina:  a 
prática 
digital como 
ferramenta 
de inclusão. 

 

02 
grupos 

07 a 11 
anos e  
12 a 14 

anos 

08 horas 
semanal 

Segunda  
e 

Quinta 
Feira 

 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Crianças e 
adolescentes com 
maior 
conhecimento na 
área da 
informática; 
inclusão social e 
exercício da 
cidadania através 
de recursos 
tecnológicos. 

Oficina: o 
Esporte 
como 

prática de 
desenvolvim

ento 

Todos 
07 a 14 

anos 
04 horas 
semanal 

Quarta 
e 

Sextas 
Feiras 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/20
20 

Integração grupal, 
companheirismo e 
desenvolvimento 

físico 
 

Acompanha
mento 

técnico da 
situação 
escolar 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

07 a 11 
anos e  
12 a 14 

anos 

04 horas 

De 
acordo 
com o 

planejam
ento 

técnico 
 

Horário 
que as 

crianças 
/ 

adolesce
ntes 

estão na 
escola 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Frequência e 
participação 
efetiva das 
crianças e 
adolescentes na 
escola; melhoria 
no processo de 
aprendizagem dos 
conteúdos 
pedagógicos; 
melhoria na 
convivência e 
interação com os 
colegas, 
professores e 
famílias. 
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Passeios 
culturais e 
recreativos 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

Todos 
07 a 14 

anos 
 

04 horas 
Bimestrai

s ou de 
acordo 
com o 

planejam
ento e a 
oportuni

dade. 

De 
acordo 
com a 

oportuni
dade 

 
 

No 
Horário 

Das 
Atividade

s 
Prioridad

es 
 
 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Aquisição de 
conhecimentos 
sobre a cultura e 
história de 
Pernambuco; 
maior integração 
entre os 
participantes do 
projeto; melhoria 
nos 
relacionamentos 
interpessoais e 
vínculo com a 
comunidade. 

Reuniões 
com as 
famílias 
para 
avaliação do 
processo e 
abordagens 
de temas 
transversais 
aos 
objetivos 
propostos. 

 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

07 a 11 
anos e  
12 a 14 

anos 

04 horas 

Segunda 
quarta e 

sexta 
feira 

 
 

13:00 as 
17:00 
horas 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Mediação dos 
conflitos familiares 
e fortalecimento 
do convívio 
familiar e 
comunitário; 
melhoria no 
desempenho das 
atividades das 
crianças/adolesce
ntes, 
encaminhamentos 
para serviços da 
rede de 
atendimento sócio 
assistencial. 

Participação 
das crianças 

e 
adolescente

s em 
espaços 
coletivos 

com 
vivencias de 

debates 
(FOSCAR,  
fóruns, 

seminários 
conferencia

s,  entre 
outros) 

25 
criança

s 
/adoles
centes 

Todos 
07 a 14 

anos 
 

04 horas 

De 
acordo 
com os 
eventos 
do mês 

 

De 
acordo 
com os 
eventos 
do mês 

 

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Participação 
efetiva em 
espaços sociais e 
políticos; atuação 
como protagonista 
no campo da 
cidadania e da 
política; aquisição 
de conhecimentos 
sobre os direitos 
das crianças e 
adolescentes; 
participação ativa 
na construção de 
políticas públicas 
na área da 
assistência social. 
 

 

a. Parcerias: Relação total dos parceiros estabelecidos pela entidade e identificando as suas atribuições 
específicas para a execução do projeto (tempo, financeiro, recursos materiais, espaço físico, recursos 
humanos, etc.);Na identificação deverá conter: Nome completo/sigla, CNPJ, endereço completo, telefones, 
endereço eletrônico, cópia da declaração\instrumento vinculador do parceiro; 
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ARCEIROS (DADOS) TIPOS DE ARTICULAÇÃO 

Banco de Alimento Mesa Brasil do SESC   Doação de alimentos e material de limpezas  

Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos do SDSDH 

  Cadastro e Recadastramento  dos Serviços 
Oferecidos, Cursos para as famílias e inclusão nos 
programas sociais. 

Vara de Execução Pena Alternativa   Doação de alimentos, materiais permanentes e 
Prestadores de Serviço a Comunidade. 

CEAPA/REDE SOCIAL   Doação de Alimentos Materiais de Limpezas e 
Materiais  Permanentes. 

Escolas Municipais e Estaduais. 
 Redes das Escolas Particular   

  Oficinas de integração e torneios e  
apresentações culturais    ( Danças popular, 
musicas e exposição artísticas) entre outros.  

Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos – Estado PE 

 CAPACITA  SUAS      

Conselho Tutelar  RPA – V    Palestras com as famílias e encaminhamento de 
crianças e adolescentes para os programas 
oferecido pelo CESC  

Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos  –  Estadual 

  Capitação de recurso da IX e X rodada do 
programa  todos com a nota solidário. Premio 
adquirido no ano de 2014 e  2015 recurso ainda 
não liberado.  

 

b. Formas de interação com a família e com a comunidade De acordo com os parâmetros estabelecidos 
no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária e o Plano Nacional da Primeira Infância, atentando para as normativas específicas 
conforme cada Eixo de atendimento;  

Atividades 
No de 

famílias 

Carg
a 

horári
a 

mens
al 

Dias da 
semana 

Horário 
De _a_ h 

Data 

Resultados Esperados 
Início Término 
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Reuniões 
com as 

famílias. 

Todas as 
famílias 

das 
crianças/a
dolescent

es 

3h 

Última 
sexta-
feira 

 

13:00 às 
17:00h.  

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Propiciar aos pais ou 
responsáveis informações 
relacionadas ao rendimento 
de seus filhos nas atividades 
do projeto; aprendizagem e 
trocas de experiências sobre 
temáticas de interesse do 
grupo; desenvolvimento de 
reflexão crítica sobre 
comportamento, atitude, 
papéis e funções 
desempenhadas pelos 
familiares.  

Oficinas de 
Artes com 
materiais 

recicláveis  e  
Oficina de 

Doces e 
Salgado   

Oficina 
direciona

da  as 
famílias  

3h. 

Quintas 
feiras  

quinzena
l e nas 

primeiras 
segundas 
feras de 

cada mês   

14:00 as 
17:00h.  

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Aproximação entre instituição 
e família dando oportunidade 
de geração de renda.    

Visitas 
domiciliares. 

Todas as 
famílias 

atendidas 
no 

projeto  

4h 

Segunda
s 

De 
acordo 
com a 

demanda
. 

13 às 
17:00h.  

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Aproximação entre instituição 
e família; o diagnóstico do 
contexto familiar e 
comunitário; mediações de 
conflitos familiares; 
articulações com a Rede sócia 
assistencial para obtenção de 
mudanças na realidade 
dessas famílias.  

Palestras e 
eventos 

institucionai
s para as 
famílias. 

Todas as 
famílias 

atendidas 
no 

projeto 

4h 
bimes
trais 

 
De 

acordo 
com 

planejam
ento 

técnico 

13 às 
17:00h.  

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Ampliação dos 
conhecimentos e práticas 
sobre temáticas relacionadas 
ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Planejamento 
familiar, DST/HIV, Violência 
Doméstica, Educação, 
Cidadania e Cultura; o 
empoderamento das famílias 
nos cuidados com seus filhos; 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

Articulação 
com órgãos 
parceiros, e 
divulgação 
do trabalho 
social 
desenvolvid
o pela 
Instituição  

 
Coordena

ção da 
Instituiçã

o 

4h 

Segunda 
a sexta  

De 
acordo 
com o 

planejam
ento da 

coordena
ção 

Dois 
expedient
e  manhã e 

tarde   

03/09/ 
2019 

30/04/ 
2020 

Continuidade e melhoria do 
relacionamento entre os 
parceiros e a ONG; aquisição 
de recursos para 
sustentabilidade da 
Instituição; promoção da 
participação de atores da 
sociedade civil na área da 
assistência social. 
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c. Formas de interlocução com os eixos do SGD Sistema de Garantia de Direitos na/o (promoção, 
defesa e controle social); (Máximo de 10 linhas) 

E Importante destacar que o próprio art. 205 da Constituição Federal, ao tratar da educação, nos transmite a 
ideia de trabalho em “rede”, à necessidade de uma atuação conjuntas com as SGD,   família, da sociedade e 
do Estado (na acepção mais ampla do termo, compreendendo os mais diversos órgãos públicos e setores da 
administração), no sentido da construção da cidadania, fundamentalmente, de crianças e adolescentes. 
Enfim, fazer com que os diversos órgãos, autoridades e entidades que integram o “Sistema de Garantias dos 
Direitos Infanto-Juvenis”  trabalhe em “rede”, ouvindo e compartilhando ideias e experiências entre si, 
definindo “fluxos” e “protocolos” de atuação interinstitucional, avaliando os resultados das intervenções 
realizadas junto a crianças, adolescentes  comunidade e suas respectivas famílias  

 

19. METAS E INDICADORES 

Descrição da meta Forma de execução Meio de verificação 
para o cumprimento 

da meta 

Resultado Esperado 

Atendimento social às 
crianças, adolescentes 
e famílias realizados 
pela Assistente Social 
segundas, quartas e 
sextas-feiras – no 
horário das 13 às 17 
horas  

Atendimento Direto a 
Crianças e adolescentes 
e seus Familiares.  

- Registros das reuniões 
com as crianças, 
adolescentes e 
educadores;  
- Formulários de 
avaliação das 
atividades pelas 
crianças/adolescentes.  

Atender a 100% das 
crianças, adolescentes e 
familiares.  

Reuniões com famílias 
coordenada pela  
Assistente Social  

Atendimento Direto a 
família   

Registro Fotográfico e 
Controle de Avaliação  

Realizar reuniões com 100% 
dos familiares.  
 

Assistente Social uma 
vez por mês.  
Visitas Domiciliares  

adolescentes e seus 
Familiares.  

ao termino das Visitas 
Formulário de e 
Registros das reuniões 
com as Famílias 
Reuniões  

Realizadas semanalmente 
pela equipe técnica para 
estreitamente do vínculo 
instituição e família  

Palestras e eventos 
institucionais para as 
famílias  

Atendimento Direto a 
Crianças e adolescentes 
e seus Familiares.  

- Registros das reuniões 
com as crianças, 
adolescentes e 
educadores;  
- Formulários de 
avaliação das 
atividades pelas 
crianças/adolescentes  

Realizadas Bimestralmente 
para ampliar os 
conhecimentos e práticas 
sobre temáticas pertinentes 
a crianças e adolescente  

Promover a inclusão 
digital as crianças e 
adolescentes.  

Atendimento Direto a 
Crianças e adolescentes 
e seus Familiares.  

- Formulário de 
acompanhamento da 
freqüência e 
rendimento escolar 
elaborado pela 
Instituição;  
- Registros Fotográficos  

100% das crianças e 
adolescentes participando 
das oficinas de Inclusão 
digital visando seu 
engajamento na tecnologia 
para o futuro.  

Assegurar o direito à 
cultura e ao lazer.  

Atendimento Direto a 
Crianças e 
adolescentes.   

- Relato das crianças, 
adolescentes e 
profissionais envolvidos 
no projeto  

Atividades realizadas 
bimestralmente 
potencializando a 
participação das crianças 
adolescentes na 
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comunidade.  

Oficinas de Artes com 
Materiais Recicláveis,  

Atendimento Direto a 
Familiares.  

- Registros Fotográfico 
e Atas dos controle de 
frequências  

Participação de 100% das 
famílias uma vezes por 
semana na oficinas resgate 
da cultura pernambucana.  

Incentivar o exercício 
da Cidadania e do 
Protagonismo infanto-
juvenil.  

Atendimento Direto a 
Crianças e adolescentes 
e seus Familiares.  

- Atas dos encontros e 
participações nos 
eventos e reuniões;  
- Formulário de 
avaliação.  

Prevê a participação das 
crianças e adolescentes em 
espaços políticos como: 
Seminários, Fóruns, 
Passeatas promovidos pelos 
Conselhos de Defesa dos 
Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes, entre outros 
órgãos políticos.  

Favorecer a integração 
entre a Família e a 
Escola  

Atendimento Direto a 
Crianças e adolescentes 
Família, escola e 
comunidade  

- Registros Fotográfico 
e Participação das as 
reuniões nas Escolas.  
- Relatos avaliativos das 
famílias.  

Visitas e reuniões da 
assistente social com 
docentes, dirigentes, 
famílias e alunos nas Escolas 
da Rede Pública.  

 

20. DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO INTERNA 

Descrever as formas de monitoramento a serem realizadas com a equipe do projeto e com o público 
destinatário (crianças, adolescentes e suas respectivas famílias) com relação às ações desenvolvidas. A 
avaliação deverá conter os objetivos específicos, os meios de verificação, os instrumentos utilizados para 
coletas de dados, a periodicidade e responsáveis pela ação. 

20.1 Avaliação das atividades com as crianças e adolescentes 

Objetivos 
específicos 

Meio de verificação Instrumentos para 
coleta dos dados 

Periodici
dade  

Responsável pela 
ação 

Oficinas a  Música 
Oficinas a Dança 
Popular 
Oficina a Inclusão 
Digital 
Oficinas a Esporte 

- Interesse e satisfação 
nas atividades; 
- Aprendizagem dos 
conteúdos pedagógicos 
e desenvolvimento de 
habilidades. 
- Motivação, autoestima 
e relacionamento 
interpessoal. 
- Desempenho nas 
atividades das oficinas. 

- Atas de frequência 
- Registro fotográfico 
exposição e interação 
- Formulários de 
avaliação pelo público 
atendido e educadores. 
Torneio de integração. 

 
 
 
 
 

Mensal 

 
 
 
 
 

Toda equipe 
envolvida no 

projeto. 

Acompanhamentos 
técnicos da 

situação escolar. 
 

- Rendimento escolar; 
- Participação nas 

atividades e eventos 
promovidos pela escola; 

- Integração entre 
alunos, escola e família; 

- Participação das 
famílias na vida escolar 

dos filhos. 

- Formulário de 
acompanhamento da 

frequência e 
rendimento escolar das 
crianças/adolescentes 

elaborado pela 
Instituição; 

- Registros sobre as 
reuniões. 

Mensal 
Toda equipe 
envolvida no 

projeto. 

Passeios culturais e 
recreativos. 

- Interesse e 
aprendizagem de 

conteúdos culturais; 

- Relato das crianças, 
adolescentes e 
profissionais; 

Mensal 
Toda equipe 
envolvida no 

projeto. 
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- Interação entre as 
crianças, adolescentes e 

profissionais; 
- Experiências 

diversificadas e de 
divertimento. 

- Registros técnicos 
sobre a participação 

das 
crianças/adolescentes 

nos passeios. 
- Registro fotográfico 

Atendimento social 
às 

crianças/adolescen
tes e suas 

respectivas 
famílias. 

- Integração entre 
beneficiários e a 

Instituição; 
- Participação nas ações 

do projeto; 
- Relacionamento 

interpessoal. 

- Formulário de 
avaliação pelos 
beneficiários; 

 
- Registros das reuniões 
de avaliação do serviço. 

Mensal 

 
Toda equipe 
envolvida no 

projeto. 

Participação em 
espaços políticos: 

Conferências, 
Seminários, Fóruns 

etc. 
 

- Interesse e 
participação em 

espaços e assuntos 
políticos; 

- Aprendizagem de 
conteúdos na área da 

assistência social e 
legislação; 

- Atitude de 
protagonismo e 

autonomia. 

- Relatórios dos 
encontros e 

participações nos 
eventos e reuniões; 

- Registro fotográfico 
Participação das 

crianças e adolescentes 
no FOSCAR. 

 
 

Mensal 
Toda equipe 
envolvida no 

projeto. 

 

20.2  Avaliação das atividades com as famílias do público destinatário 

Objetivos 
específicos 

Meio de verificação Instrumentos 
para coleta 
dos dados 

Periodicidade  Responsável pela 
ação 

Reuniões com as 
famílias. 

- Envolvimento das 
famílias no cotidiano dos 

filhos; 
- Aprendizagem sobre 
temas abordados nas 

reuniões; 
- Integração com a 
equipe do projeto; 

- Fortalecimento dos 
vínculos familiares. 

- Registros 
sobre as 

reuniões com 
as famílias; 

- Relatos 
avaliativos das 

famílias. 

Mensal 
Coordenação e 

Assistente Social 

Visitas domiciliares. 

- Conhecimento sobre o 
contexto familiar; 
- Integração entre 

Instituição, família e 
crianças/adolescentes; 
- Intervenções técnicas 

produtivas. 

- Registros das 
visitas 

domiciliares. 
Mensal Assistente Social 

Palestras e eventos 
institucionais para as 

famílias. 

- Participação das famílias 
nas discussões e assuntos 

tratados nas palestras; 
- Aprendizagem dos 

conteúdos; 
- Pertinência das 

- Relato e 
avaliação 

escrita sobre 
as palestras 

pelas famílias. 

Mensal 
Assistente Social e 

Coordenação 
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temáticas abordadas. 

Articulação com 
órgãos parceiros, 

divulgação do 
trabalho social 

desenvolvido pela 
Instituição na 
comunidade e 

espaços de 
atendimento às 

crianças e 
adolescentes, e 

investimento em 
novas parcerias. 

- Relacionamento entre 
parceiros e Instituição; 

- Participação dos 
parceiros na dinâmica 

institucional; 
- Qualidade dos serviços 

oferecidos aos 
beneficiários. 

Convênios/con
tratos de 
parcerias; 

- Relatórios 
das atividades 
desenvolvidas 

com os 
parceiros; 

- Relatórios de 
prestação de 

contas. 

Mensal 
Assistente Social e 

Coordenação 

Avaliação do 
projeto. 

- Qualidade das 
atividades desenvolvidas; 
- Desempenho na função 

exercida; 
- Metodologia aplicada e 
Estratégias de superação 

de dificuldades; 
- Integração entre 

beneficiários e 
profissionais. 

- Atas das 
reuniões; 

- Formulários 
de avaliação 

das atividades 
e desempenho 

dos 
prestadores 
de serviço. 

Mensal 

Assistente Social 
Coordenação 
Educadores 
E usuários 

 
 
 
 

___________________________________________________ 

 Elizabeth Maria de Oliveira e Silva  
 Representante Legal da Entidade de Atendimento 

 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Presidente do COMDICA  

 
 

___________________________________ 
Edijane Maria de Oliveira Silva 

Assinatura da Coordenação da Instituição /Projetos.  
 

 

Recife,  12  de agosto  de 2019 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
Endereço Rua: Coripós nº 327 Casa A CEP: 50791-120  Telefone:  (81) 3254-1068 /  9 - 8838-5780 ou   9-9724-

4808 E-mail: projetosocialcmc@hotmail.com  Blog: cescrecife.blogsport.com 
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