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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 CIVI 

1.1 RAZÃO SOCIAL: Instituto de desenvolvimento Social e 
Cultural 

1.2 SIGLA: IDESC 

1.3 NÚMERO DE REGISTRO NO COMDICA:   0298 1.4 RPA: 5.2 

1.5 REGIME DE ATENDIMENTO DA ENTIDADE (ECA, Art. 90): Artigo 90 I e V 
 

1.6ENDEREÇO DA ENTIDADE (SEDE): Rua Rio Oiapoque, 338 – Jardim Uchoa – Areias – 

Recife – PE – CEP – 50780-240  

1.7 PONTO DE REFERENCIA: Próximo a Garagem da Metropolitana  

1.8 HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO: 08:00 

hs ás 17:00 hs 

MANHÃ:                                                  

08:00 hs ás 12:00 

TARDE:                               

13:00 hs ás 17:00 hs 

1.9ENDEREÇO (LOCAIS DAS ATIVIDADES):   Rua Rio Oiapoque, 338 – Jardim Uchoa – 

Areias – Recife – PE – CEP – 50780-240 e na Quadra da Vilas da Lavadeiras. 

1.10PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo a Garagem da Metropolitana e em frente do CSU 

da Vila das Lavadeiras e Academia da cidade 

1.11 HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO:  

MANHÃ:        _________                                 TARDE:  13:00 hs ás 17:00 hs 

1.12 E-MAIL INSTITUCIONAL: 

idesc@hotmail.com 1.13 TELEFONE:   (81) 3252- 3832 

1.14SITE E/OU REDES SOCIAIS:  1.15 CIM: 287.831-3  

mailto:idesc@hotmail.com
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

2.1 NOME DO PROJETO:  

CONSTRUIR PARA O 
FUTURO 

 

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

Eixo 4: 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). 

Atendimento de 15 crianças e 10 adolescescente e suas respectivas famìlia. 

2.4 PERÍODO DE 
EXECUÇÃO: 

 03 de Setembro de 2019 à 
30 de Abril de 2020 

2.5 PÚBLICO DESTINATÁRIO: 

Crianças e Adolescentes (de 06 a 15 anos) e famílias, em 
contexto de vulnerabilidade e risco social, que residam na 
comunidade de Jardim Uchôa, Chico Mendes de áreas ZEIS 
(Zona Especial de Interesse Social) 

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

Adriana Valeria Bandeira de França 

Assistente Social 

 

2.7 VÍNCULO:  

 

Prestação de Serviço  

2.8 CPF:  800.233.714-04 2.9 RG 3.640.423 SSP/PE 

2.10 TELEFONE DO COORDENADOR 
(A)          (81) 99898-3323 

2.11 E-MAIL DO COORDENADOR (A) 
drica.franca@gmail.com 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

3.1 NOME COMPLETO: Dalva Barbosa de Lima  

3.2 ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rio Oiapoque 366- 

Areias – Recife – PE CEP. 50780-240 

3.3-TELEFONE 

RESIDENCIAL: 

(81) 3252-3832 

3.4 NÚMERO DE CELULAR:  

( 81)  98610- 4677 

3.5 PROFISSÃO (S):  

Aposentada  

3.6 CPF:      196.514.494-20                                    3.7 RG: 1.153.413 SDS- PE 

3.8 ESTADO CIVIL: Casada 3.9 DATA DE POSSE DA ATUAL DIRETORIA: 18/02/2019 

/www.facebook.com/idesc.idesc.1 

1.16 CNPJ: 00.569.545/0001-13 
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3.10 PERÍODO DE VIGÊNCIA DO MANDATO: Quatro Anos 18/02/2019 à 18/02/2023 

3.11 E-MAILS DO DIRIGENTE: dalvaidesc@hotmail.com 

 

4. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O projeto surgiu a partir da demanda de uma realidade de extrema vulnerabilidade e risco 

social, na qual estão inseridas crianças, adolescentes e famílias da comunidade de Jardim 

Uchôa – ZEIS (Zona Especial de Interesse Social). De modo que, a sua efetivação, possa 

contribuir diretamente para o empoderamento destes sujeitos sociais, no tocante à socialização 

da aquisição do conhecimento crítico e de vivência dos direitos sociais; através do 

desenvolvimento de atividades voltadas para a educação popular, arte e esporte, bem como 

para o fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares. 

 

5. OBJETIVO GERAL  

 Garantir espaço de convivência para crianças, adolescentes e familiares com o 
objetivo de contribuir para o fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares e de 
transformação da realidade social, através de atividades de educação popular, cultura, esporte, 
lazer e oficinas temáticas. 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES  

Objetivos Específicos Ações 

Contribuir para o empoderamento das 

crianças, adolescentes e suas famílias, 

através da aquisição de diferentes 

conhecimentos artísticos e culturais 

apreendidos nas atividades da instituição. 

Atividades artísticas e culturais com 

crianças, adolescentes e famílias: 

execução de oficinas de artesanato, 

reciclagem, bijuteria, pintura, passeios e 

encontros culturais. 

Fomentar a integração grupal, sociabilidade, 

companheirismo, e desenvolvimento físico, 

social e cognitivo dos sujeitos participantes; 

Atividades esportivas e recreativas: 
realização de torneios e atividades 
esportivas como futebol, futsal, dama, 
dominó, capoeira, danças. 

Colaborar para a apreensão das temáticas 

acerca dos direitos sociais pelas crianças e 

adolescentes atendidos pela instituição, ao 

alcançar o entendimento de seu papel 

enquanto cidadão e sujeito de direitos; 

 

Oficinas temáticas com crianças e 
adolescentes acerca dos Direitos 
Humanos (nestas serão trabalhadas as 
temáticas: etnia, gênero, sexualidade, 
pessoas com deficiência, protagonismo 
infanto-juvenil, bullying, cidadania, 
violência, dentre outras); 

Fomentar o debate teórico, crítico e reflexivo 
acerca do relevante papel da família no rol 
das políticas públicas de proteção social. 
 

Envolvimento das crianças e 

adolescentes, bem como todos os 

membros familiares, com as atividades 

desenvolvidas pela instituição, e também 

em eventos de controle e participação 

mailto:idesc@hotmail.com
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social (conferências, fóruns, dentre 

outros), 

Contribuir para que se tornem agentes 
multiplicadores das informações e 
conhecimentos trabalhados. 

Reuniões com famílias; 
 

Conhecer a realidade da família e fazer um 
levantamento do perfil socioeconômico e 
buscar inseri-las nas atividades desenvolvidas 
no Projeto. 

Prontuários com o levantamento e perfil 

socioeconômico. 

 

6.METODOLOGIA  

Mediante a execução do projeto ora apresentado, o IDESC pretende estimular a valorização 
uma formação que amplie a visão de mundo e conduza os sujeitos sociais a serem agentes 
transformadores de sua realidade. Os momentos de formação das crianças, adolescentes e 
suas famílias, deseja-se formar cidadãos e cidadãs que atuem e participem de diversos 
espaços sociais em defesa de interesses locais e prioritários para a proteção integral da criança 
e do adolescente: como o direito à vida, à moradia, ao lazer, ao esporte e a cultura. Neste 
contexto, entende-se que o conhecimento é construído no exercício do fazer e refazer, para tal 
obtenção, realizaremos atividades de reflexão crítica sobre a realidade social e vivência 
voltadas para a garantia dos direitos e deveres previstos na Constituição Federal e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. As crianças e adolescentes integrantes do projeto participarão de 
atividades artísticas e culturais, além de momentos de formação. Também estão previstas 
atividades de sensibilização artística e ocupacionais, como oficinas de artesanato, reciclagem, 
bijuteria e pintura para os familiares dos beneficiários. Passeios e encontros culturais também 
serão realizados com a finalidade de promover a integração entre as crianças e suas famílias. 
Além disso, serão realizadas atividades esportivas e recreativas (como torneios de futebol, 
futsal, xadrez, dama, dominó, capoeira, danças), alusivas ao exercício do direito ao lazer e ao 
esporte.  O projeto prevê ainda a realização de Oficinas temáticas focadas nas temáticas dos 
Direitos Humanos que tratarão de conteúdos como etnia, gênero, sexualidade, pessoas com 
deficiência, protagonismo infanto-juvenil, bullying, cidadania, violência, dentre outras. Tais 
conteúdos deverão ser trabalhados tanto com as crianças e adolescentes, quanto com os seus 
familiares e responsáveis, em momentos distintos. 

 

7. PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROJETO 

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

A comunidade de Jardim Uchôa, localizada na RPA-5.2, no bairro de Areias, é uma Zona 
Especial de Interesse Social, que contém uma população de vinte e nove mil, oitocentos e 
noventa e quatro habitantes.  

A comunidade é marcada pelo movimento de luta pela moradia e preservação da Mata do 
Engenho Uchoa, uma luta que data mais de quarenta anos e que, sem dúvida, marca a vida e a 
história das crianças e adolescentes ali residentes, uma vez que a área é objeto de 
especulação imobiliária. Os conflitos entre moradores, as construtoras e o poder público 
impulsiona a organização da comunidade em favor da preservação do meio-ambiente e da 
moradia digna, direito que se estende ás crianças e adolescentes, que ao longo das últimas 
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décadas são forçadas a conviverem com intervenções locais, muitas vezes marcadas pela 
violência.  

 

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

Crianças, adolescentes e famílias em contexto de vulnerabilidade e risco social. Famílias com o 
público composto por crianças, adolescentes e jovens, adultos, idosos e pessoas com 
deficiência. Beneficiários dos programas sociais como Bolsa Família, BPC, dentre outros.   
 
 

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

 

8. Critérios de inscrição de crianças/adolescentes ou famílias no projeto. (Máximo 20 
linhas) 

Nº de crianças 15 Nº de 

Adolescentes  

10 

 

Nº de 

Famílias 

15 

Faixa etária 6 anos á 12 
anos 11 
meses e 29 
dias  

Faixa etária 13 anos á 15 
anos 11 
meses e 29 
dias  

Responsáveis 

(Mãe, Pai e/ou 
família 
extensa) 

Mãe, Tia e 
Avós  

Condições 
socioeconômi
cas 

A renda das 
famílias, 
advém dos 
programas 
de renda do 
governo 
federal do 
trabalho 
informal, 
reciclagem, 
diarista e 
geração de 
renda. 

Condições 
socioeconômi
cas 

A renda das 
famílias, 
advém dos 
programas 
sociais de 
transferência 
de renda do 
governo 
federal, do 
trabalho 
informal, 
reciclagem, 
diarista e 
geração de 
renda  

Condições 
socioeconômi
cas 

A renda das 
famílias, 
advém dos 
programas 
sociais de 
transferênci
a de renda 
do governo 
federal, do 
trabalho 
informal, 
reciclagem, 
diarista e 
geração de 
renda. 

Área de 
intervenção 
e/ou 
Abrangência 
Geográfica 

ZEIS (Zona 
Especial de 
Interesse 
Social) 

Área de 
intervenção 
e/ou 
Abrangência 
Geográfica 

ZEIS (Zona 
Especial de 
Interesse 
Social) 

Área de 
intervenção 
e/ou 
Abrangência 
Geográfica 

ZEIS (Zona 
Especial de 
Interesse 
Social) 

mailto:idesc@hotmail.com
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Crianças, adolescentes e famílias em contexto de vulnerabilidade e risco social; Famílias 
beneficiárias dos programas sociais como Bolsa Família, BPC, dentre outros;   
Residentes da comunidade de Jardim Uchôa e adjacências.  

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 

AT

EN

DID

OS 

FAIXA 

ETÁRI

A 

CARGA 

HORÁRI

A 

SEMAN

AL 

DIAS 

DA 

SEMA

NA 

HOR

ÁRIO 

das _ 

as__ 

 

DATA 
RESULTADOS 

ESPERADOS  

Iníci

o 

 

Térm

ino 

Atividades 

artísticas e 

culturais com 

crianças, 

adolescentes e 

famílias: execução 

de oficinas de 

artesanato, 

reciclagem, 

bijuteria, pintura, 

passeios   e   

encontros   

culturais.    

 

                                                    

 

 

 

25 

 

 

 

 

06 á 

15 

anos  

 

 

 

 

   4hs 

 

 

 

Quart

a feira 

 

 

 

 

13:00 

ás 

17:00 

03/ 

09/ 

2019 

30/ 

04/ 

2020 

Desenvolvimento de 

potencialidades 

artísticas e culturais, 

bem como o 

empoderamento das 

famílias através das 

oficinas de 

artes/artesanato.  

Confecção   e   

realizações de   

exposição   dos  

produtos   em  feiras  

e eventos culturais.  

Geração de renda 

para as famílias. 

Atividades 
esportivas e 
recreativas: 
realização de 
torneios e 
atividades 
esportivas como 
futebol, futsal,  
dama, dominó, 
capoeira, danças.  

 

 

 

25 

 

 

 

06 á 

15 

anos  

 

 

 

12 hs 

 

Seg/ 

Ter/ 

Sex 

 

 

 

 

 

13:00 

ás 

17:00 

 

03/ 

09/ 

2019 

 

30/ 

04/ 

2020 

Integração grupal, 

companheirismo, 

disciplina e 

desenvolvimento 

físico, cognitivo e 

social. 

mailto:idesc@hotmail.com


7 
 

 
Rua Rio Oiapoque, 338 – Areias – CEP: 50780-240 – Recife/PE 

E-mail: idesc@hotmail.com/dalvaidesc@hotmail.com – Fone: 3252-3832 / 98610-4677 

 

Oficinas temáticas 
com crianças e 
adolescentes 
acerca dos 
Direitos Humanos 
(nestas serão 
trabalhadas as 
temáticas: etnia, 
gênero, 
sexualidade, 
pessoas com 
deficiência, 
protagonismo 
infanto-juvenil, 
bullying, 
cidadania, 
violência, dentre 
outras). 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

06 á 

15 

anos  

 

 

 

 

 

 

    04 hs 

 

 

 

 

 

 

Quinta 

 

 

 

 

 

13:00 

ás 

17:00 

 

 

 

 

03/ 

 

09/ 

2019 

 

 

 

 

 

30/ 

04/ 

2020 

 

Ampliação do 
conhecimento dos 
participantes acerca 
dos conteúdos 
trabalhados, de  
forma que contribua 
para uma reflexão 
crítica sobre a 
vivência dos direitos. 
 

Reuniões com 
famílias 

15 22 á 

60 

anos 

 4 hs 13:00 

ás 

17:00 

Quint

a a 

comb

inar  

03/09

/2019 

30/04

/2020 

Contribuir para que 

se tornem agentes 

multiplicadores das 

informações/conheci

mentos  

trabalhados. 

 

10. PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA 

(Apresentar planilhas orçamentárias com previsão de despesas e memória de cálculo) 

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) 

22.516,00 

4.TRANSPORTE 2.400,00 

5. DIVULGAÇÃO 500,00 

TOTAL 63.528,00 
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10.2- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

RUBRICA MÊS 
1 

MÊS 2 MÊS 
3 

MÊS 
4 

MÊS 
5 

MÊS 
6 

MÊS 7 MÊS 8 TOTAL 
DESPESA
S 

1. RECURSOS HUMANOS 

1.1 – Coordenação Geral 

1.1.1-  
Coordenação 

1.100,
00 

1.100,0
0 

1.100,
00 

1.100,
00 

1.100,
00 

1.100,
00 

1.100,0
0 

1.100,00 8.800,00 

1.2 – Equipe Técnica/Pedagógica 

1.2.1 – 
Educador de 
Esporte 

750,0
0 

750,00 750,0
0 

750,0
0 

750,0
0 

750,0
0 

750,00 750,00 6.000,00 

1.2.2 – Educ.  
de Capoeira 

820,0
0 

820,00 820,0
0 

820,0
0 

820,0
0 

820,0
0 

820,00 820,00 6.560,00 

1.2.3 – 
Educador 
Artístico 

-- -- -- -- -- -- -- -- Voluntário 

1.3 – Equipe de Apoio/Infraestrutura  

1.3.1 – 
Assessoria 
Financeira 

550,0
0 

550,00 550,0
0 

550,0
0 

550,00 550,0
0 

550,0
0 

550,00 4.400,00 

1.3.2 – 
Merendeira 

750,0
0 

750,00 750,0
0 

750,0
0 

750,00 750,0
0 

750,0
0 

750,00 6.000,00 

SUBTOTAL 
DE RH 

   31.760,00 

2. ENCARGOS SOCIAIS 

2.1 – INSS 
(20%) 

794,0
0 

794,00 794,0
0 

794,0
0 

794,0
0 

794,0
0 

794,00 794,00 6.352,00 

SUBTOTAL – 
ENCARGOS 
SOCIAIS 

        6.352,00 

3.BENS DE CONSUMO 

 ALIMENTAÇÃO 

3.1 - 
Alimentação 
na instituição 

1.250,
00 

1.250,0
0 

1.250,
00 

1.250,
00 

1.250,
00 

1.250,
00 

1.250,0
0 

1.250,00 10.000,00 

3.2 - Gás de  140,0 140,00 140,0  140,0 140,0 140,0 140,00 140,00  1.120,00 
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cozinha 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 
DE 
ALIMENTAÇ
ÃO 

               11.120,00 

MATERIAL DE CONSUMO 

3.3 – Mat. 
Didático 

749,5
0 

749,50 749,5
0 

749,5
0 

749,50 749,
50 

749,50 749,50 5.996,00 

3.4- 
Uniformes 

800,0
0 

      
 800,00 

3.5- Material 
para higiene / 
Limpeza 

250,0
0 

250,00 250,0
0 

250,0
0 

250,00 250,
00 

250,00 250,00 2.000,00 

3.6 - Material 
de 
expediente 

200,0
0 

200,00 200,0
0 

200,0
0 

200,00 200,
00 

200,00 200,00 1.600,00 

3.7 - Material 
de 
informática 
(tonner/cartuc
ho) 

 500,00  500,0
0 

    1.000,00 

SUBTOTAL 
DE 
MATERIAL 

               11.396,00 

4.TRANSPORTE 

4.1 - Locação 
de veículos 
para 
passeios 

 - - 800,0
0 

- 800,0
0 

- 800,00 - 2.400,00 

SUBTOTAL 
DE 
TRANSPOR
TE 

               2.400,00 

5. DIVULGAÇÃO 

7.1-Banner    250,00            250,00 

7.2-
Folders/Panf
letos 

  250,00            250,00 

SUBTOTAL 
DE 

        500,00 
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DIVULGAÇÃ
O 

TOTAL DE 
DESPESAS  

               63.528,00 

 

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. 

 

COORDE

NAÇÃO 

QUALIFI

CAÇÃO 

FUNÇÃO NO 

PROJETO 

CARGA 

HORÁRI

A 

SEMAN

AL 

 (Dias e 

horários

) 

SALÁRIO 

(VALOR 

UNITÁRI

O)  

TIPO DE 

VÍNCULO 

CUSTO 

MENSA

L COM 

ENCAR

GOS 

SOCIAIS 

TOTAL A 

SER 

PAGO 

Assistent

e Social  

Coordenador

a 

20 hs 1.100,00 Prestação 

de 

Serviços 

1.320,00 10.560,00 

EQUIPE 

TÉCNICA

/PEDAGÓ

GICA 

Nível 

Técnico 

Técnico 

de 

futebol/ 

IBGM 

Educador 

Esportivo 

08 hs 750,00 Prestação 

de 

Serviços 

900,00 7.200,00 

Serv. 

Social 

cursando 

/ quarto 

período 

Educador de 

Capoeira 

08 hs 820,00 Prestação 

de 

Serviços 

984,00 7.872,00 

 Ensino 

Médio 

Educador 

Artístico 

08 hs -- Voluntário -- -- 

SEQUIPE 

DE 

APOIO/IN

FRAEST

RUTURA 

AO 

Pós 

Graduaç

ão em 

Administr

ação 

Financeir

Assessoria 

Financeira 

06 hs 550,00 Prestação 

de 

Serviços 

660,00 5.280,00 
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PROJET

O 

a 

Nivel 

Médio 

incomple

to  

Merendeira 20 hs 750,00 Prestação 

de 

Serviços 

900,00 7.200,00 

 

 10.1 BENS DE CONSUMO: 

 Contém 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. 

RUBRICA 

Especificação do 
material 

 

Atividade 

Indicador físico 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

 Uni
d. 

Quant. Início Término 

Bens de 
Consumo 

Alimentação Refeições a 
serem 
servidas 

Lan
che 
refo
rçad
o 

Diverso
s de 
acordo 
com 
cardápio 

1.250,0
0 

10.000
,00 

 

03/09 

2019 

 

30/04 

2020 

Gás de Cozinha - 
Botijões de Gás 
de 13 kg 

Aquisição 
de 02 
botijões ao 
mês 

Botij
ão 

02 unid 
ao mês 

140,00 1.120,
00 

  

TOTAL        11.120,0
0 

Material 
de 

Consumo 

Material Didático Uso da 
equipe 

pedagógica 
para as 

atividades 
das crianças 

e 
adolescente

s da 
instituição 

Dive
rsos 

Diverso
s 

749,50 5.996,
00 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

Uniformes Camisas 
para as 

Ca
mis

25 unid 32,00 800,00 03/09 30/04 
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10.2 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. 

crianças e 
adolescente
s do Projeto 

as 2019 2020 

Material de 
Higiene e 
Limpeza 

Material 
para a 
limpeza da 
instituição 

Dive
rsos 

Diverso
s 

250,00 2.000,
00 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

Material de 
Expediente 

Material de 
Expediente 
para uso da 
instituição 

Dive
rsos 

Diverso
s 

200,00 1.600,
00 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

Material de 
Informática 
(Tonners 
/Cartuchos) 

Atividades 
da 
instituição 
que 
necessitam 
de 
impressão/c
ópia 

Ton
ner 
e 
cart
uch
o 

Diverso
s 

500,00 1.000,
00 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

TOTAL   11.396,0
0 

Especificação do 
alimento 

 

Atividad
e 

Indicador 
físico Valor 

Unitári
o 

Valor 
Total 

Período (datas) 
a que se refere 

Unid
. 

Quan
t. 

Início 
Términ
o 

Carne Bovina, 
Frango, Feijão, Óleo 
de Soja, Macarrão, 
Arroz, Margarina, 
Hambúrguer c/36, 
Ovos, Biscoito 
Recheado, Biscoito 
Weffer, Leite, Fubá, 
Charque, Açúcar, 
Iogurte, 
Achocolatados 
embalagem com 200 
ml, Knorr, 
Apresuntado 1 peça 

Lanche 
Reforça
do 

Diver
sos 

Divers
os de 
acord
o com 
cardá
pio 

1.250,0
0 

10.000,0
0 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

mailto:idesc@hotmail.com
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10.3 MATERIAL DIDÁTICO:  

com 5 kg, Milho para 
Mungunzá/ Pipoca, 
Refrigerante, Queijo, 
Alho  unid. c/ 2kg, 
Extrato de tomate, 
Vinagre, Sal, Pipoca, 
Salsicha Hot Dog, Kit 
Bolos / Tortas/Doces 
e Salgados (datas 
comemorativas), 
biscoito salgado, leite 
de coco, pães, trigo, 
doces, temperos, 
verduras, dentre 
outros. 

TOTAL   10.000,
00 

Especificação do 
Material Didático 

 

Atividade 
Indicador 
físico Valor 

Unitá
rio 

Valor 
Total 

Período 
(datas) a 
que se 
refere 

Unid. 
Quan
t. 

Início 
Tér
min
o 

Tinta 
acrílica/pigmento – G, 
Tecidos, Bicos e 
Galões, Pincel  fino, 
Pincel Largo, Lã, 
Agulha / tapeçaria / 
crochê, Linhas 
novelos grande, TNT, 
Cartolina, Papel 
Guache, Fita dupla 
face, Emborrachado / 
E.V.A., Lápis Piloto, 
Piloto Quadro Branco 
c/12, Hidrocor, Isopor 
( fina), Isopor ( 
grossa), Cola em 
Bastão c/ 10, Cola 
Tenaz, Cola Quente,  
Cola Isopor, Jogos 
Educativos, Toalhas, 

Uso da 
equipe 
pedagógica 
para as 
atividades 
das crianças 
e 
adolescentes 
da instituição 

Divers
os de 
acord
o com 
as 
neces
sidad
es de 
cada 
oficin
a. 

A 
quanti
dade 
de 
cada 
item 
discri
minad
o será 
defini
da de 
acord
o com 
a 
neces
sidad
e 
surgid
a no 
dia-a-

749,5
0 

5.996,00  

 

 

03/09 

2019 

 

 

 

30/0
4 

202
0 

mailto:idesc@hotmail.com
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10.4 UNIFORMES: 

Tinta Acrilex –G, 
Colete, Bolas Futsal, 
Apitos, Bomba de 
encher, Medalhas, 
Meiões, Calção, 
Troféu, Areia 
prateada, 
Lantejoulas, Fitilho, 
Pistola para cola 
quente, Papel 
Celofane, Fita ( fina), 
Fita ( larga), 
Canutilho, Alfinete, 
Manta Acrílica, 
Acrilon, Lonita, Bola 
de Isopor (grande), 
Papel Crepom, Fita 
Crepe, Fita Adesiva 
Grande, Papel 
Camurça, Olhinhos, 
Lápis de cor, giz de 
cera, feltro, papel 
ofício, rafia, agulha 
de crochê, linha para 
crochê, acrilon, 
arame, chitão, 
tecidos, alicate para 
artesanato, peneiras, 
abanadores, 
caneleiras, padrão, 
coletes. 

dia do 
projet
o e 
diante 
das 
solicit
ações
/ 
neces
sidad
e dos 
atendi
dos. 

TOTAL   5.99
6,00 

Especificação do 
Uniforme 

 

Atividad
e 

Indicador 
físico Valor 

Unitá
rio 

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

Unid
. 

Quant. Início 
Términ
o 

Camisas para as 
crianças e 
adolescentes do 
Projeto 

Camisas 
para as 
crianças 
e 
adolesc
entes do 

Cami
sas 

25 
camisa
s 

32,00 800,00  

 

03/09 

2019 

 

 

30/04 

2020 

mailto:idesc@hotmail.com
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10.5 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 

 

10.6 MATERIAL DE EXPEDIENTE: 

Projeto 

TOTAL   800,00 

Especificação do 
Material de Higiene 
e Limpeza 

 

Atividad
e 

Indicador 
físico Valor 

Unitá
rio 

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

Unid
. 

Quant. Início 
Términ
o 

Esponja de prato- 
pct.c/3 unidades, Lã 
de aço, Detergente 
líquido, Sabão em pó 
pact c/4,5kg, Saco de 
Lixo- 50, Saco de 
Lixo- 100, Papel 
higiênico -  7pct c/64 
rolos 30cm, 
Desinfetante, Água 
sanitária c/ 5 litros, 
Pano de Prato 02 
c/25 cada, Inseticida ( 
SBP), Mangueira, 
Balde Espremedor, 
Vassoura, Rodo, 
Pano de Chão, 
Lixeira, Balde Grande 
para lixo, Pá para 
lixo, Copo 
descartável 180 ml, 
Guardanapo c/ 100, 
Descartável (colher, 
Garfo e Prato), 
sabonete, álcool, 
SBP 

Material 
para a 
limpeza 
da 
instituiçã
o 

Diver
sos 

Diverso
s 

250,0
0 

2.000,0
0 

 

 

 

03/09 

2019 

 

 

 

30/04 

2020 

TOTAL   2.000,0
0 

Especificação do 
Material de 

 

Atividad

Indicador 
físico 

Valor 
Unitá

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

mailto:idesc@hotmail.com


16 
 

 
Rua Rio Oiapoque, 338 – Areias – CEP: 50780-240 – Recife/PE 

E-mail: idesc@hotmail.com/dalvaidesc@hotmail.com – Fone: 3252-3832 / 98610-4677 

 

 

10.7 MATERIAL DE INFORMÁTICA 

 

10.8 TRANSPORTE 

Expediente e Unid
. 

Quant. 
rio 

Início 
Términ
o 

Clips Médio, Papel 
A4, Grampeador, 
Envelopes c/ 250, 
Arquivo Morto, 
Caneta c/ 50,  Pasta 
az, Grampo, Pasta 
com aba elástico, 
Marca Texto, Extrator 
de Grampo, Pasta 
com ferragem, 
Corretivo caixa c/6, 
Clips Grande,  Cola 
em Bastão. 

Material 
de 
Expedie
nte para 
uso da 
instituiçã
o 

Diver
sos 

Diverso
s 

200,0
0 

1.600,0
0 

 

 

 

03/09 

2019 

 

 

 

30/04 

2020 

TOTAL   1.600,0
0 

Especificação do 
Material de 
Informática 

 

Atividad
e 

Indicador 
físico Valor 

Unitá
rio 

Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

Unid
. 

Quant. Início 
Términ
o 

Aquisição de Tonner 
para Multifuncional 
Brother DCP 8085 
DN e Cartucho para 
impressora Epson 
L395 

Atividad
es da 
instituiçã
o que 
necessit
am de 
impress
ão/cópia 

Tonn
er e 
cartu
cho 

Diverso
s 

500,0
0 

1.000,0
0 

 

 

03/09 

2019 

 

 

30/04 

2020 

TOTAL   1.000,0
0 

RUBRICA 

Especificação  

 

Atividade 

Indicador 
físico Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Período (datas) a 
que se refere 

 Uni
d. 

Quan
t. 

Início 
Términ
o 

mailto:idesc@hotmail.com
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14. CRONOGRAMA FÍSICO DAS ATIVIDADES EM SEQÜÊNCIA LÓGICA: 

SEQUENCIA 
DAS AÇÕES 

SEQUÊNCIA 
DAS 

ATIVIDADES 

 2019/2020 

1º 
MÊS 

2º 
MÊS 

3º 
MÊS 

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8° 
MÊS 

 

Atividades 
artísticas 
culturais 
artesanato, 
reciclagem, 
bijuteria, 
pintura, 
passeios    

Quartas 
Feira 

X X X X X X X X  

Atividades 
esportivas  
recreativas: 
futebol 

 Futsal 

 Dama 

Dominó 

Capoeira 

 Danças 

Segundas, 

Terças e 

Sextas 
Feiras 

X X X X X X X X  

Locação 
de 
veículos 
para 
passeios 

Locação de 
ônibus 

Transporte 
das crianças 
e 
adolescente
s para 
passeios 
culturais 

Ôni
bus 

03 800,00 2.400,0
0 

 

03/09 

2019 

 

30/04 

2020 

TOTAL   2.400,0
0 

mailto:idesc@hotmail.com
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SEQUENCIA 
DAS AÇÕES 

SEQUÊNCIA 
DAS 

ATIVIDADES 

 2019/2020 

1º 
MÊS 

2º 
MÊS 

3º 
MÊS 

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8° 
MÊS 

 

Oficinas 
temáticas com 
crianças e 
adolescentes 
acerca dos 
Direitos 
Humanos 
(nestas serão 
trabalhadas as 
temáticas: 
etnia, gênero, 
sexualidade, 
pessoas com 
deficiência, 
protagonismo 
infanto-juvenil, 
bullying, 
cidadania, 
violência, 
dentre outras). 

Quintas 
Feiras 

X X X X X X 

 
 

X X  

Reunião com 
Famílias 

Quinta Feiras X X X X X X X X  

 

15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO: 

PLANO DE 
APLICAÇÃO 

 

   

1ª PARCELA (50%) 2ª PARCELA 
(30%) 

3ª PARCELA 
(20%) 

TOTAL 

Despesas Correntes 
31.764,70 19.058,82 12.705,88 63.529,40 

 

16. ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE  

A Instituição assegura suas atividades de forma  continuada trabalhando em parceria comos 
profissionais da instituição, estimulando a equipe a dar continuidade como voluntário de forma a 
não quebrar a continuidade das ações. Bem como as articulações com os nossos parceiros e a 
participação nas feirinhas, bazar e doações.  

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, 

mailto:idesc@hotmail.com
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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 

Banner Merchandis 120 x 80 Na parrte de  
baixo no lado 
esquerdo  

  __________  
Na parte de 
cima ao lado 
direito 

Folders/Panfletos Pais, 
Crianças, 
Adolescente, 
Sociedade 
Civil  

10 x 15 Na parte de 
baixo no lado 
esquerdo  

 
 
__________ 

 
Na parte de 
cima ao lado 
direito 

Plataforma 
Internet Digital     
(Facebook, 
instagrarn)  

Redes 
Sociais 

8 meses Conforme 
Banner/Panfleto 

 
 
___________ 

 
Conforme 
Banner/Panfleto 

 

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 

atendidos 

Faixa 

etária 

Carga 

horária 

semanal 

Horário 

De _ à_ h 

Dia da 

seman

a 

Data 
Resultados 

Esperados 
Início Término 

mailto:idesc@hotmail.com
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Oficinas 
temáticas 
com 
famílias 
acerca dos 
Direitos 
Humanos 
(nestas 
serão 
trabalhada
s as 
temáticas: 
etnia, 
gênero, 
sexualidad
e, pessoas 
com 
deficiência, 
protagonis
mo social, 
cidadania, 
violência 
contra a 
mulher, 
dentre 
outras); 
 

 

 

25 

 

 

06 á 15 

anos  

 

 

 04 hs 

 

 

13:00 ás 

17:00 

 

 

Quinta 

Feira 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

Ampliação do 

conheciment

o dos 

participantes 

acerca dos 

conteúdos 

trabalhados, 

de forma que 

contribua 

para uma 

reflexão 

crítica sobre 

a vivência 

dos direitos. 
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Atividades 

artísticas e 

culturais 

com 

crianças, 

adolescent

es e 

famílias: 

execução 

de oficinas 

de 

artesanato, 

reciclagem, 

bijuteria, 

pintura, 

passeios   

e   

encontros   

culturais. 

                                                    

 

 

 

 

 

25 

06 á 15 

anos 
04 hs 

13:00 ás 

17:00 

Quarta 

Feira 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

Desenvolvim

ento de 

potencialidad

es artísticas 

e culturais, 

bem como o 

empoderame

nto das 

famílias 

através das 

oficinas de 

artes/artesan

ato.  

Confecção   

e   

realizações 

de   

exposição   

dos  produtos   

em  feiras  e 

eventos 

culturais.  

Geração de 

renda para 

as famílias 

Atividades 

esportivas 

e 

recreativas: 

realização 

de torneios 

e 

atividades 

esportivas 

como 

futebol, 

futsal, 

dama, 

dominó, 

capoeira, 

danças. 

25 
06 á 15 

anos  
12 hs 

13:00 ás 

17:00 

Segund

as e 

Sexta 

feira 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

Integração 

grupal, 

companheiris

mo, disciplina 

e 

desenvolvime

nto físico, 

cognitivo e 

social. 
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Levantame

nto  e 

atualização 

do perfil 

dos 

usuários. 

Dependend

o da 

necessidad

e da 

demanda  

 

____ 

 4 hs 

 

13:00 ás 

17:00 

Quarta 

feira 

03/09 

2019 

30/04 

2020 

Conhecer a 

realidade da 

família e 

fazer um 

levantamento 

do perfil 

socioeconômi

co e buscar 

inseri-las nas 

atividades 

desenvolvida

s no Projeto.  

 

Oficinas 

temáticas 

com 

crianças e 

adolescent

es acerca 

dos 

Direitos 

Humanos 

(nestas 

serão 

trabalhada

s as 

temáticas: 

etnia, 

gênero, 

sexualidad

e, pessoas 

com 

deficiência, 

protagonis

mo infanto-

juvenil, 

bullying, 

cidadania, 

violência, 

dentre 

outras). 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

06 á 15 

anos  

 

 

 

 

    04 hs 

 

 

 

 

13:00 ás 

17:00 

 

 

 

 

Quinta 

Feira 
 

 

03/09 

2019 

 

 

 

30/04 

2020 

 

Ampliação do 
conheciment
o dos 
participantes 
acerca dos 
conteúdos 
trabalhados, 
de  
forma que 
contribua 
para uma 
reflexão 
crítica sobre 
a vivência 
dos direitos. 
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Reuniões 

com 

famílias 

15 22 á 60 

anos 

 4 hs 13:00 ás 

17:00 

Quinta 

Feira a 

combin

ar  03/09/

2019 

30/ 

04/ 

2020 

Contribuir 
para que se 
tornem 
agentes 
multiplicador
es das 
informações/
conheciment
os  
trabalhados. 

 

 

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; 

                      PARCEIROS 

(DADOS) 

                   TIPOS DE ARTICULAÇÃO 

Conselho Tutelar  Atender, acompanhar e requisitar atendimento as 

crianças/adolescentes. Palestra, ressaltando a importância do 

atendimento, acompanhamento e a garantia dos direitos. 

SESC – Bancos de 

Alimentos 

Distribuição de alimentos compreendendo ações educativas 

permanentes, como realizações de reuniões, cursos, oficinas e 

palestras onde são prestadas orientações e esclarecimentos 

para uma melhor qualidade de vida do ser humano, tanto no que 

se refere a importância da produção de promoção de hábitos 

alimentares e saudáveis. 

Escolas Publicas  Municipais 

e Estaduais do entorno da 

Instituição  

Por meio de encaminhamento de criança e adolescente, no 

contra turno escolar, para o projeto em atividade. 

 

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;  

 O projeto prevê a integração entre a família das crianças e adolescentes, promovendo 
atividades com elas no sentido de trabalhar a arte e as relações sociais através das oficinas e 
reuniões com os familiares. 

c.  
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Atividade

s 

No de 

atendidos 

Faixa 

etária 

Carga 

horária 

semanal 

Horário 

De _ à_ h 

Dia da 

semana 

Data 
Resultados 

Esperados 
Início 

Térmi

no 

Reuniõe

s com 

Familiare

s  

15 

22 á 

60 

anos 

4hs 
13;00 ás 

17:00 

Quarta 

feira a 

combina

r  

03/09

2019 

30/04

2020 

Contribuir para 

que se tornem 

agentes 

multiplicadores 

das 

informações/conh

ecimentos  

trabalhados. 

Oficinas 
temática
s com 
famílias 
acerca 
dos 
Direitos 
Humano
s (nestas 
serão 
trabalhad
as as 
temática
s: etnia, 
gênero, 
sexualid
ade, 
pessoas 
com 
deficiênci
a, 
protagoni
smo 
social, 
cidadani
a, 
violência 
contra a 
mulher, 
dentre 
outras); 
 

15 
22á 60 

anos  
4hs 

13;00 ás 

17;00 

Quarta 

Feira a 

combina

r 

03/09

/2019 

30/04

/2020 

Ampliação do 

conhecimento 

dos participantes 

acerca dos 

conteúdos 

trabalhados, de 

forma que 

contribua para 

uma reflexão 

crítica sobre a 

vivência dos 

direitos 
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d. Formas de interlocução com os eixos do SGD Sistema de Garantia de Direitos na/o 
(promoção, defesa e controle social); (Máximo de 10 linhas) 

 

Para a execução do projeto, prevemos uma ampla articulação com órgãos e 
instituições do Sistema de Garantia de Direitos, para os casos de haver 
necessidade de superação de uma vez condições de violação e/ou negligência 
de direitos. A interação com o Conselho Tutelar e com o CRAS da RPA 05, 
assim como com o CREAS e com o CAPS Galdino Loreto, além do Ministério 
Público, os Programa de Saúde da Família, dentre outros, será de fundamental 
importância, seja para a o atendimento das crianças e suas famílias, seja para a 
realização de ações educativas/preventivas. Entendemos também como 
importante para a integração das ações na perspectiva da proteção integral a 
nossa atuação nos espaços de controle social, como nos Fóruns e Redes da 
Cidade, a exemplo do Foscar, pela necessidade de contribuir para a 
implementação das políticas públicas de proteção à infância. 

 

19. METAS E INDICADORES 

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

meta 

Resultado Esperado 

As crianças e 
adolescentes, 

atendidos pelo IDESC, 
tenham acesso a 

atividades artísticas e 
culturais. 

Execução de oficinas 
de artesanato 

reciclagem, bijuteria. 

 Verificar como 
estão sendo 

desenvolvidas as 
atividades 
previstas.  

Averiguar se todos 
os usuários estão 
participando das 

atividades. 

Observar se os 
objetos esperados 

estão sendo 
alcançados.  

Verificar se os 
participantes estão 

envolvidos nas 
atividades. 

Analisar acerca do 
que pode-se 
melhorar nas 
atividades. 

 Empoderamento das 
crianças e 

adolescentes através 
da aquisição de 
conhecimentos 

culturais e artístico. 

Empoderamento dos 
membros familiares.  
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Considerar as 
sugestões dos 

usuários 
participantes.  

Verificar como 
estão sendo 

desenvolvidas as 
atividades prevista.  

 

 

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. 

O monitoramento das atividades realizadas no projeto em questão será executado por meio dos 
instrumentos de coleta de dados (Ata de Frequência, Registro Fotográfico e Relatórios), com a 
periodicidade (semanalmente e mensalmente). E para atingir a avaliação interna serão 
considerados os seguintes meios de avaliação: 
 

• Conferir como estão sendo desenvolvidas as atividades previstas; 

• Averiguar se todos os usuários estão participando das atividades; 

• Observar se os objetos esperados estão sendo alcançados; 

• Verificar se os participantes estão envolvidos nas atividades; 

• Analisar se reconhecem em si próprios o empoderamento fomentado pelas atividades e 

pela ampliação do conhecimento, e a contribuição das mesmas para o exercício de 

reflexões crítica sobre a vivência dos seus direitos; 

• Analisar acerca do que se pode melhorar nas atividades; 

• Considerar as sugestões dos usuários participantes. 

 

20.1 Avaliação das atividades com as crianças e adolescentes 

Objetivos Específicos  Meio de verificação Instrumentos 
para coleta 
dos dados 

Periodicid
ade 

Responsá
vel pela 
ação 

Contribuir para o 

empoderamento das 

crianças e adolescentes 

através da aquisição de 

diferentes 

conhecimentos artísticos 

e culturais, apreendidos 

nas atividades da 

Conferir como estão sendo 

desenvolvidas as atividades 

previstas; 

Averiguar se todos os 

usuários estão participando 

das atividades; 

Observar se os objetos 

esperados estão sendo 

Ata de 

Frequência, 

Registro 

Fotográfico e 

Relatórios 

semanalm

ente e 

mensalme

nte 

Educador

es  
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instituição. alcançados; 

Verificar se os participantes 

estão envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento fomentado 

pelas atividades e pela 

ampliação do 

conhecimento, e a 

contribuição das mesmas 

para o exercício de 

reflexões crítica sobre a 

vivência dos seus direitos; 

Analisar acerca do que se 

pode melhorar nas 

atividades; 

Considerar as sugestões 

dos usuários participantes. 

Fomentar a integração 

grupal, sociabilidade, 

companheirismo, 

disciplina, e 

desenvolvimento físico, 

social e cognitivo dos 

sujeitos participantes; 

 

Conferir como estão sendo 

desenvolvidas as atividades 

previstas; 

Averiguar se todos os 

usuários estão participando 

das atividades; 

Observar se os objetos 

esperados estão sendo 

alcançados; 

Verificar se os participantes 

estão envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento fomentado 

pelas atividades e pela 

ampliação do 

conhecimento, e a 

contribuição das mesmas 

para o exercício de 

reflexões crítica sobre a 

vivência dos seus direitos; 

Ata de 
Frequência, 
Registro 
Fotográfico e 
Relatórios 

semanalm
ente e 
mensalme
nte 

Educador
es  
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Analisar acerca do que se 

pode melhorar nas 

atividades; 

Considerar as sugestões 

dos usuários participantes. 

Colaborar para a 

apreensão das 

temáticas acerca dos 

direitos sociais pelos 

indivíduos atendidos 

pela instituição, ao 

alcançar o entendimento 

de seu papel enquanto 

cidadão e sujeito de 

direitos; 

 

Conferir como estão sendo 

desenvolvidas as atividades 

previstas; 

Averiguar se todos os 

usuários estão participando 

das atividades; 

Observar se os objetos 

esperados estão sendo 

alcançados; 

Verificar se os participantes 

estão envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento fomentado 

pelas atividades e pela 

ampliação do 

conhecimento, e a 

contribuição das mesmas 

para o exercício de 

reflexões crítica sobre a 

vivência dos seus direitos; 

Analisar acerca do que se 

pode melhorar nas 

atividades; 

Considerar as sugestões 

dos usuários participantes. 

Ata de 
Frequência, 
Registro 
Fotográfico e 
Relatórios 

semanalm
ente e 
mensalme
nte 

Coordena
ção 

Fomentar o debate 
teórico, crítico e reflexivo 
acerca do relevante 
papel da família no rol 
das políticas públicas de 
proteção social. 

 

Conferir como estão sendo 

desenvolvidas as atividades 

previstas; 

Averiguar se todos os 

usuários estão participando 

das atividades; 

Observar se os objetos 

esperados estão sendo 

alcançados; 

Ata de 

Frequência, 

Registro 

Fotográfico e 

Relatórios 

semanalm

ente e 

mensalme

nte 

Coordena

ção  
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Verificar se os participantes 

estão envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento fomentado 

pelas atividades e pela 

ampliação do 

conhecimento, e a 

contribuição das mesmas 

para o exercício de 

reflexões crítica sobre a 

vivência dos seus direitos; 

Analisar acerca do que se 

pode melhorar nas 

atividades; 

Considerar as sugestões 

dos usuários participantes. 

Contribuir para que se 
tornem agentes 
multiplicadores das 
informações/conhecime
ntos  trabalhados. 

 

Conferir como estão sendo 

desenvolvidas as atividades 

previstas; 

Averiguar se todos os 

usuários estão participando 

das atividades; 

Observar se os objetos 

esperados estão sendo 

alcançados; 

Verificar se os participantes 

estão envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento fomentado 

pelas atividades e pela 

ampliação do 

conhecimento, e a 

contribuição das mesmas 

para o exercício de 

reflexões crítica sobre a 

vivência dos seus direitos; 

Analisar acerca do que se 

pode melhorar nas 

Ata  de         
Frequência, 
Registro 
Fotográfico  
Relatórios 

Semanalm
ente e 
Mensalme
nte 

Coordena
ção e 
Educador
es 
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atividades; 

Considerar as sugestões 

dos usuários participantes. 

 

 

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 

Contribuir para o 

empoderamento das 

famílias, através da 

aquisição de diferentes 

conhecimentos artísticos e 

culturais, apreendidos nas 

atividades da instituição. 

Conferir como 

estão sendo 

desenvolvidas 

as atividades 

previstas; 

Averiguar se 

todos os 

usuários estão 

participando 

das atividades; 

Observar se os 

objetos 

esperados 

estão sendo 

alcançados; 

Verificar se os 

participantes 

estão 

envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se 

reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento 

fomentado 

pelas atividades 

e pela 

ampliação do 

conhecimento, 

e a contribuição 

Ata de 

Frequência, 

Registro 

Fotográfico e 

Relatórios 

semanalmente 

e 

mensalmente 

 Educador 

Artístico 
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das mesmas 

para o exercício 

de reflexões 

crítica sobre a 

vivência dos 

seus direitos; 

Analisar acerca 

do que se pode 

melhorar nas 

atividades; 

Considerar as 

sugestões dos 

usuários 

participantes. 

Fomentar a integração 

grupal, sociabilidade, 

companheirismo, disciplina, 

e desenvolvimento social 

dos sujeitos participantes; 

 

Conferir como 

estão sendo 

desenvolvidas 

as atividades 

previstas; 

Averiguar se 

todos os 

usuários estão 

participando 

das atividades; 

Observar se os 

objetos 

esperados 

estão sendo 

alcançados; 

Verificar se os 

participantes 

estão 

envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se 

reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento 

fomentado 

pelas atividades 

Ata de 
Frequência, 
Registro 
Fotográfico e 
Relatórios 

semanalmente 
e 
mensalmente 

Educador 
Artístico 
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e pela 

ampliação do 

conhecimento, 

e a contribuição 

das mesmas 

para o exercício 

de reflexões 

crítica sobre a 

vivência dos 

seus direitos; 

Analisar acerca 

do que se pode 

melhorar nas 

atividades; 

Considerar as 

sugestões dos 

usuários 

participantes. 

Colaborar para a 

apreensão das temáticas 

acerca dos direitos sociais 

pelos indivíduos atendidos 

pela instituição, ao alcançar 

o entendimento de seu 

papel enquanto cidadão e 

sujeito de direitos; 

 

Conferir como 

estão sendo 

desenvolvidas 

as atividades 

previstas; 

Averiguar se 

todos os 

usuários estão 

participando 

das atividades; 

Observar se os 

objetos 

esperados 

estão sendo 

alcançados; 

Verificar se os 

participantes 

estão 

envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se 

reconhecem em 

Ata de 
Frequência, 
Registro 
Fotográfico e 
Relatórios 

semanalmente 
e 
mensalmente 

  
Coordenação 

mailto:idesc@hotmail.com


33 
 

 
Rua Rio Oiapoque, 338 – Areias – CEP: 50780-240 – Recife/PE 

E-mail: idesc@hotmail.com/dalvaidesc@hotmail.com – Fone: 3252-3832 / 98610-4677 

 

si próprios o 

empoderamento 

fomentado 

pelas atividades 

e pela 

ampliação do 

conhecimento, 

e a contribuição 

das mesmas 

para o exercício 

de reflexões 

crítica sobre a 

vivência dos 

seus direitos; 

Analisar acerca 

do que se pode 

melhorar nas 

atividades; 

Considerar as 

sugestões dos 

usuários 

participantes. 

Fomentar o debate teórico, 
crítico e reflexivo acerca do 
relevante papel da família 
no rol das políticas públicas 
de proteção social. 

 

Conferir como 

estão sendo 

desenvolvidas 

as atividades 

previstas; 

Averiguar se 

todos os 

usuários estão 

participando 

das atividades; 

Observar se os 

objetos 

esperados 

estão sendo 

alcançados; 

Verificar se os 

participantes 

estão 

Ata de 

Frequência, 

Registro 

Fotográfico e 

Relatórios 

Semanalmente 

e 

mensalmente 

 

Coordenação  
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envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se 

reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento 

fomentado 

pelas atividades 

e pela 

ampliação do 

conhecimento, 

e a contribuição 

das mesmas 

para o exercício 

de reflexões 

crítica sobre a 

vivência dos 

seus direitos; 

Analisar acerca 

do que se pode 

melhorar nas 

atividades; 

Considerar as 

sugestões dos 

usuários 

participantes. 

Contribuir para que se 
tornem agentes 
multiplicadores das 
informações/conhecimentos  
trabalhados. 

 

Conferir como 

estão sendo 

desenvolvidas 

as atividades 

previstas; 

Averiguar se 

todos os 

usuários estão 

participando 

das atividades; 

Observar se os 

objetos 

esperados 

estão sendo 

Ata de 
Frequência, 
Registro 
Fotográfico e 
Relatórios 

semanalmente 
e 
mensalmente 

 
Coordenação  
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alcançados; 

Verificar se os 

participantes 

estão 

envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se 

reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento 

fomentado 

pelas atividades 

e pela 

ampliação do 

conhecimento, 

e a contribuição 

das mesmas 

para o exercício 

de reflexões 

crítica sobre a 

vivência dos 

seus direitos; 

Analisar acerca 

do que se pode 

melhorar nas 

atividades; 

Considerar as 

sugestões dos 

usuários 

participantes. 

Conhecer a realidade da 
família e fazer um 
levantamento do perfil  
socioeconômico e buscar 
inseri-las nas atividades 
desenvolvidas no Projeto. 

Averiguar se 

todos os 

usuários estão 

participando 

das atividades; 

Observar se os 

objetos 

esperados 

estão sendo 

alcançados; 

 Prontuários e 

Relatórios 

semanalmente 

e 

mensalmente 

Coordenação 
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Verificar se os 

participantes 

estão 

envolvidos nas 

atividades; 

Analisar se 

reconhecem em 

si próprios o 

empoderamento 

fomentado 

pelas atividades 

e pela 

ampliação do 

conhecimento, 

e a contribuição 

das mesmas 

para o exercício 

de reflexões 

crítica sobre a 

vivência dos 

seus direitos; 

Analisar acerca 

do que se pode 

melhorar nas 

atividades; 

Considerar as 

sugestões dos 

usuários 

participantes. 
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Assinatura do Representante Legal da Entidade de Atendimento 

 

Assinatura do Presidente do COMDICA  

 

Assinatura da Coordenação da Instituição /Projetos 

 

 

Recife,  19 de agosto  de 2019. 
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