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RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO NO BIMESTRE 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
1.2 TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

1.3 
PARCELA 

1.4 PERÍODO DE 
REFERÊNCIA 

Sociedade Civil Casas de Educação – Projeto Vida 
Padre Gailhac 

003/2021 3 Maio e Junho 

 

1.5 NOME DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA OU UNIDADE OFERTANTE 

 Projeto Vida Padre Gailhac 

 

1.6 COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA OU UNIDADE OFERTANTE 1.7 ENDEREÇO ELETRÔNICO DO COORDENADOR 

Mirella dos Santos Bastos Del Piero pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br 

 

1.8 TÉCNICO DE REFERÊNCIA 
1.9 REGISTRO DO CONSELHO DE 
CLASSE 

Aline dos Santos Duarte CRESS 5488 – 17ª Região 

 

1.10 ENDEREÇO DO SERVIÇO 
1.11 TELEFONE DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA OU UNIDADE 
OFERTANTE 

Rua Alcobaça, s/ nº - Jardim Carapina, Serra – ES 

Cep: 29.161-717 

(27) 3328 2884 

1.12 ENDEREÇO ELETRÔNICO DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA OU 
UNIDADE OFERTANTE 

pv@redesagradovitoria.com.br 

 
 

2. INFORMAÇÕES DO OBJETO PACTUADO 
 

 

2.1 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO À 195 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 
15 ANOS. 
 

2.2 NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Proteção Social Básica 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESOLUÇÃO CNAS 109/2009 – TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 

mailto:pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br
mailto:pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br
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SOCIOASSISTENCIAIS 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ENTRE 06 A 15 ANOS 

 

2.4  TERRITÓRIO DE REFERÊNCIA 

CRAS – Jardim Carapina 
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3. RECURSOS HUMANOS DO SCFV (LINK DO GOOGLE FORMS) 
 

Nome do Trabalhador do 
SUAS 

P
C
D 

S
e
x
o 

D.N Escolari
dade  

Profissão Tipo de 
Vínculo 

Função CH 
semanal 

Horário de 
Trabalho 

Data de 
Admissão 

André Loureiro de Araújo N
ã
o 

M 10/05/1980 Superior 
Incomple
to 

Educador 
Social 

CLT Educador 
Social 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 
16:30h 

10/06/2019 

Aline dos Santos Duarte N
ã
o 

F 21/01/1989 Superior/ 
Pós 
Graduaçã
o 

Assistente 
Social 

CLT Assistente 
Social 

30 horas Terça à Sexta 

8h às 16h30h 
12/05/2014 

Carmem da Penha Dias N
ã
o 

F 10/03/1966 Superior 
Completo 

Educador
a Social 

CLT Educadora 
Social 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
02/05/1996 

Eni José da Silva N
ã
o 

F 11/10/1961 Fundame
ntal 
Completo 

Cozinheir
a 

CLT Cozinheira 44 horas Segunda a 
Sexta de 07h ás 
16h 48min 

20/11/2018 

Fernanda Assis Delogo N
ã
o 

F 27/02/1981 Médio 
incomple
to 

Cozinheir
a 

CLT Cozinheira 44 horas Segunda a 
Sexta de 07h ás 
16h 48min 

04/10/2011 

Huan Endlich Pignaton N
ã
o 

M 18/07/1989 Médio 
completo 

Educador 
Social 

CLT Educador 
Social  

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
23/04/2012 

Ivanete Nunes Pereira N
ã
o 

F 05/09/1969 Médio 
completo 

Auxiliar 
de 
Serviços 
Gerais 

CLT Auxiliar de 
Serviços 
Gerais  

44 horas Segunda a 
Sexta de 07h ás 
16h 48min 

04/01/2010 

Ivanilde Delogo Guerra N
ã
o 

F 27/07/1961 Médio 
Completo 

Auxiliar 
de 
Serviços 
Gerais 

CLT Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

44 horas Segunda a 
Sexta de 07h ás 
16h 48min 

06/01/2014 

Lananarda Scardua N F 11/03/1983 Superior Auxiliar CLT Auxiliar 20 horas Segunda à sexta 01/09/2014 
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ã
o 

completo Administr
ativo 

Administrativo 12h30  às 
16:30h 

Milena Herzog Peruch * 
 

N
ã
o 

F 04/02/1983 Superior 
completo 

Educador
a Social 

CLT Educadora 
Social 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
17/02/2020 

Mirella dos S. Bastos Del 
Piero 

N
ã
o 

F 02/07/1984 Superior 
Completo 

Coordena
dora de 
Projeto 
Social 

CLT Coordenadora 
de Projeto 
Social 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
01/06/2009 

Rafael Pereira Basílio*  N
ã
o 

M 17/05/1984 Superior 
completo 

Educador 
Social 

CLT Educador 
Social 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
04/01/2018* 

Rieme Craveiro Malek* 
 

N
ã
o 

F 15/06/1992 Superior 
completo 

Educador
a Social 

CLT Educadora 
Social 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
17/02/2020 

Rômulo Teixeira Correa N
ã
o 

M 26/03/1997 Médio 
Completo 

Técnico 
de 
Informátic
a 

CLT Técnico de 
Informática 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
10/08/2017 

Tágua Andreosi de Moraes N
ã
o 

F 27/07/1987 Superior 
incomple
to 

Educador
a Social 

CLT Educadora 
Social 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
05/11/2018 

Veronica Stefania Alves de 
Oliveira 
 

N
ã
o 

F 28/03/1983 Superior 
/Pós 
Graduaçã
o 

Psicóloga CLT Psicóloga 24 horas Segunda, 
quarta e  sexta 

07h30 às 16h30 

02/03/2020 

Wellington Fernandes de 
Souza 

N
ã
o 

M 22/02/1993 Superior 
(Cursand
o) 

Coordena
dor de 
Atividades 

CLT Coordenador 
de Atividades 

40 horas Segunda à sexta 

07h30 às 16h30 
17/03/2014 

● O educador Rafael Pereira Basílio, assinalado com um asterisco na tabela acima, era responsável pela oficina de esportes e precisou ser desligado do quadro de 
colaboradores da OSC. A Instituição iniciará um processo seletivo para a contratação de um novo profissional para assumir a função.  

● As educadoras Milena Herzog Peruch e Rieme Craveiro Malek precisaram ser desligadas do quadro de colaboradores da OSC no dia 27/05/2021. A Instituição iniciará um 
processo seletivo para a contratação de novos profissionais para assumir as funções. 
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3.1          Número de Horas Técnicos (Equipe Técnica) por usuário: 94 horas semanais da equipe técnica para um 

total de 202 crianças e adolescentes no mês de fevereiro, sendo  0,46 horas técnicos, semanais, por usuário. 

3.2  Número de Educadores Sociais por usuário: seis educadores para um total de 202 crianças e adolescentes 

nos meses de março e abril, sendo 0,02 educadores sociais por usuário. 

4. ESTRUTURA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 
 
4.1 Acessibilidade  

- Rampa para acesso a entrada; 
- Piso nivelado em todo o espaço; 
- Acessibilidade a sala de atendimento particularizado e as salas de atividades coletivas; 
- Acessibilidade nos banheiros, com adaptação de espaço, barras de apoio e identificação. 

  
4.2 Salubridade e Sigilo 

- Sala de atendimento particularizado que assegura o sigilo, com adequada iluminação e 
ventilação; 

- Salas de atividades coletivas ventiladas e iluminadas.   
 
 

 
5. META PACTUADA MÊS (ANO DE VIGÊNCIA) 
 

MÊS META PACTUADA PARTICIPANTES ATIVOS  

Mês 1 195 202 202 

Mês 2 195 202 202 

 
 

6. ANO DE INSERÇÃO DOS PARTICIPANTES NO SERVIÇO 
 
 
6.1 Resgate Anual de inserções 
 

Até 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

20 
 

33 51 36 37 6 

 
6.2 Inserção de usuários por mês 

 

Mês 1 Mês 2 

0 0 

 Total: 0 
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6.3 Forma de Acesso até dezembro de 2020 

 

FORMA DE ACESSO Mês 1 Mês 2 

Demanda Espontânea  0 0 

Busca Ativa 0 0 

CRAS 200 200 

SCFV 0 0 

CREAS 0 0 

Serviço Especializado de Abordagem Social 0 0 

Acolhimento Institucional 0 0 

Outro Serviços da Rede Socioassistencial 0 0 

Serviços de Garantia de Direitos 2 2 

Outros 0 0 

Total:  202 202 

 
6.4 Forma de Acesso dos novos inscritos 

 

FORMA DE ACESSO Mês 1 Mês 2 

Demanda Espontânea  0 0 

Busca Ativa 0 0 

CRAS 0 0 

SCFV 0 0 

CREAS 0 0 

Serviço Especializado de Abordagem Social 0 0 

Acolhimento Institucional 0 0 

Outro Serviços da Rede Socioassistencial 0 0 

Serviços de Garantia de Direitos 0 0 

Outros 0 0 

Total:  0 0 

 
 

7. DESLIGAMENTO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO 
 
7.1 Resgate Anual de desligamentos 
 

2020 

22 

 
 

7.2   Desligamento de usuários por mês 
 

Mês 1 Mês 2 

0 2 

 Total: 2 
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7.3 Motivo do desligamento 

 

Motivos Mês 1 Mês 2 

Superação da situação de vulnerabilidade 0 0 

Maioridade 0 0 

Mudança de endereço (para outro território) 0 0 

Mudança de município 0 0 

Evasão 0 2 

Solicitação de desvinculação por parte do usuário 0 0 

Por doença 0 0 

Por falecimento 0 0 

Inserção no mercado de trabalho 0 0 

Inserção em atividades educacionais 0 0 

Outros 0 0 

Total 0 2 

 
 

8. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ATENDIDO 
 
8.1 Por situação prioritária 
 

Situação Prioritária Cod.Prioritário Mês 1 Mês 2 

Não se enquadra em nenhum perfil abaixo 0 115 115 

Em situação de isolamento 01 0 0 

Em situação de trabalho infantil 02 5 5 

Vivência de violência e/ou negligência 03 55 55 

Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos 04 8 8 

EM situação de acolhimento 05 0 0 

Em cumprimento de MSE em meio aberto 06 0 0 

Egressos de medidas socioeducativas 07 0 0 

Situações de abuso e/ou exploração sexual 08 2 2 

Com medidas de proteção do ECA – art.101 09 9 9 

Em situação de rua 10 0 0 

Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência 11 12 12 
*Existem situações em que a criança/adolescente está identificada com mais de 1 tipo de caracterização de prioridade, 
desta forma, o total desta tabela pode não ser igual ao número total  de atendidos. 
 

8.2 Por sexo e faixa etária 

Mês 1 

Sexo 0-6 7-14 15-17 18-29 30-59 60-70 71-80 Acima de 80 

Masculino  104       

Feminino   98       

Total  202       

 
Mês 2 

Sexo 0-6 7-14 15-17 18-29 30-59 60-70 71-80 Acima de 80 
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Masculino  104       

Feminino   98       

Total  202       

 
 
8.3 Raça/Cor 
 

Raça/Cor* Branca Preta Parda Amarela Indígena 

Masculino 12 15 60 3 10 

Feminino 10 21 56 2 8 

Total** 22 36 116 5 18 
 
*Pesquisa declaratória respondida em (data) pela família do atendido, interpretada a partir da concepção do 
entrevistado sobre o tema.  
*Alguns não responderam a pesquisa. Desta forma, o total de entrevistados não corresponde ao número total de 
atendidos . 

8.4 Pessoa Com deficiência 
 

PCD 0-6 7-14 15-17 18-29 30-59 60-70 71-80 Acima de 80 

Masculino  9       

Feminino   3       

Total  12       

 
 
8.5 Por escolaridade 
 

a) Mês 1 

Sexo Nível de Escolaridade 

Sem 
escolaridade 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo 

Masculino  104      

Feminino  98      

Total  202      

 
b) Mês 2 

 

Sexo Nível de Escolaridade 

Sem 
escolaridade 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo 

Masculino  104      

Feminino  98      

Total  202      

 
 
 
 
 
8.6 Por local de residência 
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a) Por território 

 

Território No território de abrangência Fora do Território de abrangência 

Mês 1 202 0 

Mês 2 202 0 

 
 

b) Por bairro de procedência 
 

Bairros Mês 1 Mês 2 

Bairro Jardim Carapina  198 198 

Bairro Boa Vista 4 4 

Bairro Manoel Plaza  0 0 

Total 202 202 

 
 
8.7 Cadastros Único e Benefícios Eventuais 
 

CadÚnico/Benefício Eventual Mês 1 Mês 2 

Famílias inscritas no CADÚNICO 165 165 

Famílias beneficiárias do PBF 133 133 

Famílias beneficiárias do Pró-Família 16 16 

Famílias com membros no BPC* - - 

Beneficiários do BPC 6 6 
* Tal levantamento não foi realizado neste período 

 
9. DEMANDA REPRIMIDA 

 

MÊS 1 MÊS 2 

143 146 

 
 

10. ATIVIDADES REALIZADAS (OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO) POR MÊS 
 
A) ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

Atividades/Ações Mês 1 Mês 2 

Acolhida da Família ao Serviço 165 164 

Atendimento particularizado realizado com o participante 0 0 

Atendimento particularizado realizado com família do participante 0 0 

Atendidos (pessoas) no mês 0 0 

Grupos de Convivência 0 0 

Encontros dos Grupos de Convivência  0 0 

Oficinas de Convivência 0 0 

Encontros das Oficinas de Convivência 0 0 

Encontros realizados com as famílias 0 0 
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Busca Ativa 0 0 

Visitas Domiciliares realizadas exclusivamente pela equipe do serviço 0 0 

Visitas Domiciliares realizadas conjuntamente com equipe do CRAS 0 0 

Visitas institucionais/ rede de serviços socioassistenciais 0 0 

Visitas institucionais / rede de serviços intersetoriais 0 0 

Participação em reuniões de rede socioassistencial do território 0 1 

Participação e ações de articulação com outras Políticas Públicas setoriais 0 0 

Participação nas capacitações e reuniões de monitoramento e 
assessoramento técnico promovido pela coordenação geral do 
SCFV/SEMAS 

0 0 

Mapeamento das principais vulnerabilidades relacionais identificadas nos 
participantes 

2 0 

Ações socioeducativas e comunitárias desenvolvidas a partir das 
temáticas dos Eixos, no espaço do serviço 

0 0 

Ações socioeducativas e comunitárias desenvolvidas a partir das 
temáticas dos eixos, em outros espaços (escolas, parques, unidades de 
saúde, outros) 

0 0 

Estudo de caso 0 0 

Outras 0 0 

 
B) ATIVIDADES REMOTAS 

 

Atividades/ações Mês 1 Mês 2  

Atendimento particularizado realizado com o participante 0 0 

Atendimento particularizado realizado com família do participante 0 0 

Busca Ativa (Por telefone, por aplicativo) 0 3 

Encontros virtuais dos Grupos de Convivência (Por aplicativo de 
mensagens) 

32 32 

Encontros virtuais de Oficinas de Convivência (Por aplicativo de 
mensagens) 

0 0 

Encontros virtuais realizados com as famílias dos usuários 0 0 

Participação em reuniões de rede socioassistencial do território 0 0 

Participação e ações de articulação com outras Políticas Públicas setoriais 1 0 

Participação nas capacitações e reuniões de monitoramento e 
assessoramento técnico promovido pela coordenação geral do 
SCFV/SEMAS 

0 0 

Mapeamento das principais vulnerabilidades relacionais identificadas nos 
participantes 

0 0 

Ações socioeducativas e comunitárias desenvolvidas virtualmente a 
partir das temáticas dos Eixos, no espaço do serviço 

27 26 

Outras:   
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C) GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ORGANIZADOS ( E INSERIDOS NO SISC) 
 

Nome do Grupo de convivência Quantidade de 

participantes 

 

Quantidade de 

ativos no mês  

Mês 1 Mês 2 

Aroeira, Pau Brasil e  Jacarandá 

(6 a 8 manhã)  

11 0 0 

Ipê, Baobá e  Castanheira (6 a 8 

tarde) 

08 0 1 

Seringueira, Andiroba, Jatobá e  

Figueira (9 e 10 manhã)  

27 9 8 

Palmeira,  Cedro, Sucupira e  

Manacá (9 e 10 tarde) 

37 6 7 

Chuva de Ouro, Pinheiro, 

Araucária e Eucalipto ( 11 e 12 

manhã) 

27 8 1 

Mangueira, Abacateiro, 

Cajazeiro e Cerejeira (11 e 12 

tarde) 

35 3 2 

Carvalho, Cajueiro, Acácia, e 

Pessegueiro (13 a 15 manhã) 

42 12 6 

Oliveira, Braúna, Peroba e 

Sapucaia (13 a 15 tarde)  

 

17 5 1 

*Salienta-se que em caráter emergencial, para viabilizar o desenvolvimento de encontros de forma virtual, os grupos 
foram aglutinados, considerando suas respectivas faixas etárias.  

 
 
 
 
 

D) TEMÁTICAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA 
 

Grupos de 06 a 10 anos 
Data Tema  Metodologia 
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03/05 Retrospectiva do Eixo I - 
Convivência Social - Cultivando 
o Cuidado, o Respeito e a 
Empatia. 

Bate papo virtual. 

10/05 Apresentação do Eixo II - Direito 
de Ser- Florescendo e 
Frutificando 

Bate papo virtual. 

17/05 
 

18 de Maio - Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

Acolhida com música e 
bate papo virtual. 

24/05 
 

Direito de Ser Diverso. Apresentação de uma 
contação de história sobre 
o assunto e bate papo 
virtual. 

31/05 Semana do Meio Ambiente Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 

07/06  12 de Junho - Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil. 

Bate papo virtual, 
apresentação de vídeo e 
músicas sobre o assunto. 

14/06 Ser Criança e Ser Adolescente 
Segundo o ECA. 

Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 

21/06 Os Perigos da Internet Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 

28/06 O Hip Hop Como Movimento 
Político 

Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 

 
 

Grupos de 11 a 15 anos 
Data Tema  Metodologia 

04/05 Direito de Ser e Pertencer Bate papo virtual 

11/05 Protagonismo e Ativismo Digital Bate papo virtual 

25/05 
 

Direitos das Crianças e 
Adolescentes 

Dinâmica de grupo, bate 
papo virtual. 

01/06 Semana do Meio Ambiente Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 

08/06 12 de Junho - Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil. 

Bate papo virtual, 
apresentação de vídeo e 
músicas sobre o assunto. 

15/06 Ser Criança e Ser Adolescente 
Segundo o ECA. 

Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 
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22/06 Os Perigos da Internet Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 

29/06 O Hip Hop Como Movimento 
Político 

Bate papo virtual e 
apresentação de vídeo 
sobre o assunto. 

 
 

E) OFICINAS COMPLEMENTARES 
 
 

Nome da Oficina 

Complementar 

Quantidade de 

participantes 

 

Quantidade de 

ativos no mês  

Mês 

1 

Mês 

2 

ARTES 202 - - 

DANÇA 202 - - 

MÚSICA 202 - - 

TEATRO 202 - - 

*Durante o período a que compreende este relatório não houveram encontros presenciais ou virtuais das oficinas 
complementares, portanto não foi possível contabilizar os ativos no mês. As atividades desenvolvidas pelas oficinas 
são assíncronas e estão descritas no item 16.  
*Considerando o desligamento das educadoras responsáveis pelo desenvolvimento dos grupos de convivência, a 
educadora Tágua Andreosi de Moraes, que antes desenvolvia a oficina de dança, foi remanejada, portanto, durante 
o mês de junho não houve atividades da oficina de dança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) AÇÕES COMUNITÁRIAS  
 
 

Nome da Ação 

comunitária 

Data Parceiros Metodologia 
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Dia Nacional de combate 

ao abuso e exploração 

sexual de crianças e 

adolescentes 

18/05 Serviços da 

rede 

socioassistenci

al do 

município. 

Exposição de 

material 

informativo e de 

orientação sobre 

formas de 

denúncia, 

principais sinais 

de abuso e 

exploração e 

maneiras de 

prevenção, 

apresentado em   

UPAs e Postos 

de Gasolina do 

município. 

Dia Nacional de combate 

ao abuso e exploração 

sexual de crianças e 

adolescentes 

18/05 Supermercado

s e UAPS de 

Jardim 

Carapina. 

Exposição de 

material 

informativo e de 

orientação sobre 

formas de 

denúncia, 

principais sinais 

de abuso e 

exploração e 

maneiras de 

prevenção, 

apresentado  na 

Unidade de 

Atenção 

Primária à Saúde 

de Jardim 

Carapina e 
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Supermercados. 

 
 
 

G) MOBILIZAÇÃO PARA A CIDADANIA. 

Durante este período, em alusão à semana do meio ambiente, foram realizados encontros virtuais sobre o 

assunto, a equipe preparou vídeos que foram enviados às famílias e também postados nas redes sociais 

da unidade. Os conteúdos abordavam a temática propondo uma reflexão para as problemáticas da 

comunidade em relação à falta de arborização das ruas, à ausência do tratamento de esgoto e a 

deficiência do um saneamento básico, o descarte incorreto de lixo na região do manguezal.  Dessa forma, 

buscou-se mobilizar os usuários e toda a comunidade para uma participação ativa de preservação e 

cuidado com o ambiente, e na construção de um olhar de cuidado para com a comunidade.  

 

No mês de maio, foi articulada junto à rede socioassistencial do município, uma ação em apoio ao dia 

nacional de combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. A unidade preparou um 

material informativo sobre a data, a campanha e a prevenção, e, junto a outras instituições, expôs em 

espaços públicos com grande fluxo de pessoas, como UPAs e Postos de Gasolina. No território, a OSC 

articulou a exposição na unidade de saúde e em um supermercado, além de ter produzido e veiculado 

através do aplicativo de mensagem whatsapp e das redes sociais, uma série de vídeos curtos e didáticos 

com informações sobre o assunto. Ainda durante o desenvolvimento desta ação, as famílias foram 

incentivadas a alterar suas fotos de perfil nas redes sociais por uma imagem criada pela instituição em 

apoio à campanha. Dessa forma pretendeu-se informar a comunidade, e mobilizar para a prevenção e 

proteção das crianças e adolescentes.  

 

No mês de junho, em apoio à campanha mundial de combate ao trabalho infantil, tendo seu dia instituido 

no dia 12 de junho, a unidade preparou uma série de videos curtos e informativos sobre o assunto. Os 

vídeos, enviados através do Whatsapp e postado nas redes sociais da unidade. Deste modo, pretendeu-se 

informar a comunidade e mobilizar para a prevenção e garantia de direitos das crianças e adolescentes.  

 
 

11. POSSIBILIDADES OU DESAFIOS DA UNIDADE OU DO TERRITÓRIO 
 
O bairro de Jardim Carapina sofreu e sofre nos últimos meses com as inúmeras expressões da questão 

social, agravadas pela COVID 19: a situação socioeconômica da população tem sido afetada diretamente 

pela falta de oportunidades de trabalho formal e informal; as residências, muitas vezes não tem  estrutura 

física para acomodar um grande número de pessoas ao mesmo tempo, e o que se observa são crianças 

nas ruas e famílias impossibilitadas de promover  lazer e educação de maneira independente, o que 

agrava a aglomeração de pessoas em espaços públicos, nas conversas entre vizinhos e, 

consequentemente, na disseminação da doença. Considera-se também, como um desafio muito 

relevante, principalmente pelo contexto de pandemia, a desigualdade no que diz respeito à inclusão 

digital. Em um momento em que quase todos os setores se organizaram para atendimentos e serviços 
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virtuais, entende-se que ser acessível vai muito além de uma linguagem objetiva e de fácil entendimento, 

é perceber a necessidade de um olhar sistêmico sobre a desigualdade.  

 

Todavia, acredita-se que a pandemia, na medida em que escancarou as desigualdades, fez com que 

dentro da comunidade emergisse uma rede de solidariedade e apoio mútuo, formada por lideranças 

locais. Esse movimento tem desenvolvido ações articuladas, oferecendo suporte emergencial aos mais 

vulneráveis. A unidade percebe, neste movimento, uma oportunidade de contribuir para a solidificação 

destas ações comunitárias, através do estabelecimento de parcerias, como já acontece com a CUFA - 

Central Única das Favelas, de apoio técnico e incentivo.  

 

    
12. ENCAMINHAMENTOS 

 

Destino de Encaminhamentos Mês 1 Mês 2 

--------- 0 0 

 
 
 

13. METAS MONITORADAS 
 

Meta pactuada 
Quantidade  
pactuada 

Quantidade 
efetivada 

Aferição de 
indicadores 

Justificativa 

1. Usuários pactuados 
no Termo de 
Colaboração em 
vigência. 

195 usuários 202 usuários 104% Meta cumprida. 

2. Organizar e manter 
100% dos grupos de 
convivência 
organizados; 

30 grupos 8 grupos 26% A meta de 30 
grupos foi 
pactuada 
prevendo um 
retorno 
gradativo às 
atividades 
presenciais, 
entretanto o 
retorno ainda 
não aconteceu. 
Sendo assim, os 
usuários foram 
divididos em 8 
grupos, e 
participaram de 
encontros 
virtuais 
semanais, 
respeitando seus 
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ciclos de vida e 
faixas etárias.  

3. Manter o mínimo de 
25% dos inscritos 
dentro das situações 
prioritárias para o 
SCFV. 

 
 
 
 

 
 
      
51  usuários prioritários 
no mínimo. 
 
 

 
 
 

87 

 
 
 
170,5% da meta e 43% 
do total de inscritos 

 
 
 
Meta Cumprida. 
 

4. Referenciar 100% 
dos inscritos do SCFV 
ao CRAS  

 
 
Total de usuários 
inscritos: 202 
 
 

 
 
Total de usuários 
cadastrados no 
CRAS: 202 

 
 

100%  
 

 
 
Meta Cumprida. 
 

5. 100% dos 
encaminhamentos 
ao SCFV realizados 
pelo 
CRAS/CREAS/Alta 
Complexidade. 

 

100 % das Formas de 
Acesso pela Rede. 
 
 
 
 
 

Total de usuários 
202 
 
 
 
 
 

100% 
 

 

Meta Cumprida. 
 

6. Desenvolver 
bimestralmente um 
encontro/atividade 
junto às famílias dos 
usuários do SCFV 
 

 1 encontro por bimestre 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0% Devido à 
pandemia e às 
normativas de 
isolamento 
social, não foram 
realizados 
encontros/ativid
ades presenciais 
com as famílias 
durante este 
período.  

 
 
 

14. CONCESSÕES REALIZADAS 
 

Descrição do item Mês 1 Mês 2 

kits de alimentos 165 164 

kits de higiene 0 0 
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15. PESQUISAS DE MONITORAMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS 

 
Foi realizada uma pesquisa de monitoramento com os usuários do Serviço, para avaliar quantitativamente 
o alcance dos conteúdos e atividades propostas pela unidade. Através deste levantamento foi possível 
identificar o grau de satisfação dos usuários com o serviço ofertado pela OSC, fazer avaliação e 
monitoramento dos encontros virtuais e vídeos enviados às famílias. Também foram identificados os 
principais dificultantes à participação dos usuários nas atividades síncronas e assíncronas, destaca-se a 
falta de acesso à aparelhos eletrônicos e o acesso à internet. 
Através desta pesquisa foi possível realizar ainda uma observação a respeito da garantia de renda e 
subsistência das famílias, que, na maioria das vezes, expressam a dificuldade em manter a provisão de 
alimentos indicados à nutrição familiar, agravada pela situação de pandemia e suas expressões, como o 
desemprego, distanciamento social e elevação nos preços dos alimentos e insumos básicos.  
As informações colhidas foram e serão consideradas no planejamento e desenvolvimento das ações da 
unidade, que reitera seu compromisso com a execução de um serviço afinado com a política de 
assistência social. 
  
16. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

Projeto Vida participa de mobilização pelo 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.  
 
Todos os anos a equipe do Projeto Vida se mobiliza em apoio à campanha de enfrentamento ao 
abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Este ano, por conta da pandemia, não foi 
possível realizar uma mobilização presencial através de  caminhadas e apresentações nas ruas do 
município, mas a rede socioassistencial se uniu para divulgar informações, movimentar 
discussões e evidenciar  este assunto tão triste e violento, mas presente em nossa sociedade. 
 
A equipe do Projeto Vida produziu um material que foi exposto nas unidades de Pronto 
Atendimento do município, em um posto de gasolina, em algumas unidades de saúde e em um 
supermercado do bairro de Jardim Carapina. Além disso, durante a semana foram enviados às 
famílias vídeos curtos com informações importantes, como a história pela qual a data foi 
escolhida, os  meios de prevenção, os possíveis sinais de uma criança violentada e os caminhos 
para a denúncia. 
 
O assunto, visto como tabu por muitas famílias e pela sociedade, quando abordado de forma 
correta na infância e na adolescência,  pode contribuir para a redução dos riscos de uma 
violação,  e da exposição a situações de vulnerabilidade, na medida em que orienta sobre 
práticas de autocuidado, autoproteção, e no papel protetivo em que a família e comunidade 
precisa ser colocado. 
 



 

 

VI
M
OG
AFI 
08-
20
12 
 

  

 

 
 
 Projeto Vida beneficia 165 famílias com a entrega de kits de alimentos. 
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Desde o início da pandemia o Projeto Vida tem se esforçado para auxiliar na garantia da 
segurança alimentar das famílias. Somente no ano de 2020 foram entregues mais de 10 
toneladas de alimentos, além de materiais de higiene e limpeza adquiridos por meio de 
campanhas e parcerias.  
Neste mês de maio, através da parceria com o poder público municipal, foi possível entregar kits 
de alimentos a todas as famílias dos beneficiários atendidos. 
Neste momento, em que os auxílios emergenciais  estão cada vez mais extintos ou drasticamente 
reduzidos, na contramão em que a pandemia persiste, manter o sustento da casa se torna cada 
vez mais difícil. Desta forma, garantir o auxílio à alimentação, angariar outros itens de 
subsistência e acarinhar famílias, crianças e adolescentes com outros itens complementares, tem 
se tornado um dos  nossos compromissos diários. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Através de parceria o Projeto Vida entrega Chocolates para as crianças e adolescentes 
atendidas. 
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Através de uma parceria com o programa SESC-Mesa Brasil, o Projeto Vida pôde beneficiar todas 
as 202 crianças e adolescentes atendidas com ovos de chocolate e biscoitos. A pandemia trouxe 
consigo uma realidade de agravo das vulnerabilidades, bem como a sensação de medo, angústia 
e ansiedade.  Sabe-se que as crianças e adolescentes não são isentas desta realidade, e por isso 
se faz importante manter o esforço para propor atividades e trazer benefícios que confortem e 
minimizem estes sentimentos, promovendo momentos de alegria e afeto. 
 

 
 
 
 
 
Projeto Vida produz conteúdos de apoio à campanha pela erradicação do trabalho infantil. 
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O dia 12 de Junho foi escolhido como o dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Neste dia o 
mundo inteiro se mobiliza para informar, sensibilizar, debater e dar destaque para essa violação 
de direitos de crianças e adolescentes.  
Em apoio à campanha, a equipe do Projeto Vida preparou uma série de conteúdos para informar 
as famílias. Percebe-se que no território de Jardim Carapina, reproduz-se no senso comum de 
que é melhor a criança ou adolescente estar trabalhando de maneira informal do que 
cometendo algum ato infracional, e buscou-se através dos conteúdos provocar um olhar crítico 
para a situação.  
Além de um viés informativo, versando sobre as garantias definidas no ECRIAD - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o material também buscou colaborar para a desconstrução da 
normalização do trabalho de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
desvendando o trabalho infantil como resultado de uma atuação deficiente do Estado que não 
consegue garantir à sua população os direitos fundamentais, como vida digna, saúde, educação, 
lazer, entre outros. 
Desta forma, esperamos mobilizar as famílias, crianças e adolescentes pela defesa dos direitos e 
pela garantia de infâncias plenas, seguras e felizes. Todos os materiais produzidos podem ser 
acessados a qualquer momento nas redes sociais da unidade, @pvpg.serra . 
 

 
 
 
Projeto Vida realiza ações na Semana Mundial do Brincar 
 
A Semana Mundial do Brincar é uma grande mobilização organizada pela Aliança Pela Infância. 
Trata-se de uma organização que atua para inspirar e oferecer experiências, por meio de 
produção e disseminação de conhecimentos, compartilhamento de saberes e por vivências 
significativas que valorizem a infância. 
 
O Projeto Vida se uniu a este movimento e promoveu uma programação especial. Durante a 
semana foram enviados às crianças, adolescentes e famílias vídeos com jogos e brincadeiras que 
podem ser realizados em família, e dentro de casa. A unidade adquiriu também, através recurso 
proveniente da parceria com a Prefeitura Municipal da Serra, jogos que foram entregues para as 
famílias. 
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Através desta ação, espera-se que haja um estímulo à promoção de momentos recreativos em 
família, principalmente em tempos de pandemia, onde ocupar-se dentro de casa e construir 
memórias felizes pode estar diretamente ligado com a saúde física e mental de todos, além de 
fortalecer os laços familiares.  
 

 
 

Projeto Vida distribui kits de alimentos temáticos, em alusão ao mês junino.  
Neste período em que perdura a pandemia, o  Projeto Vida tem auxiliado as famílias atendidas, 
com a distribuição de kits de alimentos, kits de higiene e limpeza, e outros produtos 
provenientes da parceria com a Prefeitura Municipal da Serra e outras parcerias mantidas pela 
unidade.  
Neste mês de junho, em comemoração às festividades deste período,  a unidade preparou um kit 
diferente: além dos produtos básicos para a alimentação, o kit continha também ingredientes 
para receitas típicas como milho para canjica branca, canjica amarela, linguiça defumada, flocão 
para cuscuz e leite condensado. Para auxiliar no feitio das guloseimas, as cozinheiras Fernanda e 
Eni gravaram vídeos com as receitas. 
As festas juninas são tradicionais no Brasil, e  compõem o calendário cultural nacional. 
Considera-se importante reinventar esta festa e celebrar momentos felizes em família. 
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Realização dos encontros com os grupos de convivência.  
Como citado em outros pontos deste relatório, durante os meses de maio e junho foram 
desenvolvidos encontros virtuais dos grupos de convivência. Os encontros foram desenvolvidos 
semanalmente e os grupos divididos por turno e faixas etárias, através do aplicativo google 
meet. Durante os encontros foram discutidas temáticas importantes para as crianças e 
adolescentes, sempre em consonância com os eixos do SCFV.  
A realização efetiva dos encontros é considerada um desafio, visto que a maior parte dos 
usuários não possuem um aparelho celular ou um computador à sua disposição, o que deixa a 
participação aquém do desejado. Outras estratégias de atendimento também são desenvolvidas 
pela unidade e serão descritas nos tópicos a seguir.  
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Desenvolvimento de oficinas assíncronas 
O desenvolvimento das oficinas durante este período aconteceu de forma assíncrona. Cada 
educador e educadora preparou um vídeo semanal, onde eram discutidas temáticas através de 
suas linguagens específicas. 
 A oficina de artes abordou temas como o direito de brincar ao sugerir a experimentação das 
técnicas de pintura do artista plástico Ivan Cruz, que ilustra em suas obras as brincadeiras da 
infância.  Destaca-se também outra atividade, onde a educadora estimulou a reflexão sobre o 
direito à cidade e sobre arte política através de análise de obras de grafite.  
A oficina de música buscou propor jogos musicais para serem realizados em família, propiciou a 
ampliação do universo informacional ao dialogar sobre diferentes ritmos e instrumentos e 
estimulou a reflexão sobre temas de relevância social como a desigualdade de gênero ao discutir 
sobre a representatividade da mulher na música.  
A oficina de Teatro, através de dinâmicas e jogos teatrais, buscou contribuir para o 
estabelecimento de uma boa relação familiar. As atividades buscavam estimular o diálogo e a 
troca de afetos entre os membros da família, além de colaborarem para o desenvolvimento de 
habilidades como coordenação motora, concentração e criatividade.  
A oficina de dança, durante o mês de maio, desenvolveu um trabalho relacionado à ritmos afro-
brasileiros. Ao dialogar sobre a dança, a educadora promoveu uma reflexão sobre a desigualdade 
racial e sobre a importância dos movimentos sociais para a conquista e defesa de direitos.  
Durante este período foram desenvolvidas também atividades digitais/impressas, enviadas 
através do whatsapp e entregues presencialmente no formato impresso mediante agendamento. 
  
Vídeos “Hora do Lanche” e “Dicas Criativas”  
Durante este período todos os colaboradores se envolveram na produção de conteúdos. Na ação 
denominada Hora do Lanche, as cozinheiras gravaram vídeos ensinando preparo de receitas 
econômicas e saudáveis, e na ação denominada” Dicas Criativas”, a equipe dos serviços gerais 
gravou vídeos contendo dicas de organização, limpeza, e cultivaram  mudas de hortaliças para a 
distribuição. Desta forma, outros profissionais, como cozinheiras e auxiliares de serviços gerais 
também colaboram na execução de atividades adequadas ao momento de pandemia, fazendo-se 
presente no planejamento e produção de atividades. 
 
 
Formação continuada dos colaboradores 
A unidade tem buscado qualificar a equipe com a promoção ou viabilização de momentos 
formativos. Entre os temas estudados estão: “O Educador Social”  “Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes” “O Trabalho Infantil na Região Metropolitana de Vitória” e “Homofobia 
e Violência Institucional''. Entende-se que a formação continuada é uma das chaves para a 
execução de um serviço qualificado e que impacte efetivamente o território de atuação.  
 
Sem mais a relatar, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas.  
 
17 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considera-se que o momento vivido tem sido de inúmeros desafios impostos de maneira abrupta 
pela situação da pandemia da Covid-19 instaurada no ano de 2020. A necessidade de isolamento 
social,  que forçou a suspensão das atividades presenciais tem se estendido por um período 
muito além do esperado, já ultrapassando um ano. A reconfiguração das relações sociais está 
sendo uma realidade e, estratégias até então adotadas como momentâneas, agora vem se 
configurando como ações regulares.  

Desta forma, considerando a atual conjuntura estabelecida, a metodologia  adotada pela 
instituição, adaptou-se para o uso de suas redes sociais, aplicativo de mensagens e atendimentos 
presenciais, quando necessário,  no que se refere à interação com crianças, adolescentes e 
famílias, para orientação, troca de informações e proposição de atividades, bem como tem sido a 
forma encontrada para garantir as seguranças afiançadas pela Política de Assistência Social: 
segurança de acolhida, segurança de convívio e segurança de sobrevivência,   atendendo às 
expectativas no que se refere à interação e o fortalecimento dos vínculos entre crianças, 
adolescentes, famílias e território. No que se refere a realização dos encontros virtuais dos 
grupos de convivência, ainda se configura como um desafio, a participação dos usuários nas 
atividades síncronas e assíncronas ainda é baixa. A unidade tem buscado incentivar de diversas 
formas, e elabora um instrumento de pesquisa para identificar os principais motivos, mas 
percebe que a deficiência na inclusão digital dos usuários é um motivo determinante.      

Salienta-se que o objeto pactuado através da parceria com o município tem sido de suma 
importância para efetivação destas ações no que tange os recursos financeiros e de assessoria, 
reafirmamos o nosso compromisso com a qualidade do trabalho desenvolvido pela instituição, e 
a busca constante pelo aprimoramento do serviço ofertado.  

  18 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO 

 

 

 
________________________________________ 

Mirella dos S. Bastos Del Piero 

Coordenação Geral 
CPF: 102.514.557-77 

 
 

 
 
 

________________________________________ 
Aline dos Santos Duarte 

Técnica Responsável 
CPF:122.945.807-70 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO BIMESTRAL 2021 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 
1.2 TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

1.3 
PARCELA 

1.4 PERÍODO DE 
REFERÊNCIA 

Sociedade Civil Casas de Educação – Projeto Vida 
Padre Gailhac 

003/2021 2 Março e Abril 

 

1.5 DIRETOR RESPONSÁVEL PELA OSC 1.6 ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DIRETOR 

Mirella dos Santos Bastos Del Piero pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br 

 

1.7 ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 1.8 TELEFONE DA OSC 

Rua Alcobaça, s/ nº - Jardim Carapina, Serra – ES 

Cep: 29.161-717 

(27) 3328 2884 

1.12 ENDEREÇO ELETRÔNICO DA OSC 

pv@redesagradovitoria.com.br 

 
2. INFORMAÇÕES DO OBJETO PACTUADO 

 

2.1 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO À 195 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 
15 ANOS. 
2.2 NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESOLUÇÃO CNAS 109/2009 – TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 

ANOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RECURSOS HUMANOS  

mailto:pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br
mailto:pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br
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A) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO 
 

Cargos 
pactuados 

Nome do funcionário CH 
Semanal 

TURNO DE 
TRABALHO (discriminar dias 

trabalhados e horários de cumprimento 
da carga horária) 

Data de 
Admissão 

Data de 
Desligament
o 

Educador 
Social 

André Loureiro de Araújo 40 horas  De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min.  

10/06/2019 Ativo 

Assistente 
Social 

Aline dos Santos Duarte 30 horas De terça a sexta de 
8h00min às 
16h30min. 

12/05/2014 Ativo 

Educador 
Social 

Carmem da Penha Dias 40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

02/05/1996 Ativo 

Cozinheira Eni José da Silva 44 horas De segunda a sexta de 
7h00min às 
16h48min. 

20/11/2018 Ativo 

Cozinheira Fernanda Assis Delogo 44 horas De segunda a sexta de 
7h00min às 
16h48min. 

04/10/2011 Ativo 

Educador 
Social 

Huan Endlich Pignaton 40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

23/04/2012 Ativo 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Ivanete Nunes Pereira 44 horas De segunda a sexta de 
7h00min às 
16h48min. 

04/01/2010 Ativo 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Ivanilde Delogo Guerra 44 horas De segunda a sexta de 
7h00min às 
16h48min. 

06/01/2014 Ativo 

Auxiliar 
Administra
tivo 

Lananarda Scardua 20 horas De segunda a sexta de 
12h30min às 
16h30min. 

01/09/2014 Ativo 

Educador 
Social 

Milena Herzog Peruch  
 

40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

17/02/2020 27/05/2021 

Coordenad
ora de 
Projeto 
Social 

Mirella dos S. Bastos Del Piero 40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

01/06/2009 Ativo 

Educador 
Social 

Rafael Pereira Basílio  40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

04/01/2018 05/01/2021 

Educador 
Social 

Rieme Craveiro Malek 
 

40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

17/02/2020 27/05/2021 
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Técnico de 
Informática 

Rômulo Teixeira Correa 40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

09/08/2017 Ativo 

Educador 
Social 

Tágua Andreosi de Moraes 40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

05/11/2018 Ativo 

Psicóloga Veronica Stefania Alves de 
Oliveira 
 

24 horas Segunda, quarta e 
sexta de 7h30min às 
16h30min. 

02/03/2020 Ativo 

Coordenad
or de 
Atividades 

Wellington Fernandes de 
Souza 

40 horas De segunda a sexta de 
7h30min às 
16h30min. 

17/03/2014 Ativo 

 
 

B) RECURSOS HUMANOS NÃO PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO 
 

Cargo Nome do funcionário CH 
semanal 

Fonte de 
Pagamento 

Forma de 
pagamento  

Data de 
Admissão 

Data de 
Desliga
mento 

- - - - - - - 

 
 

4. DESPESAS TOTAL POR UNIDADE OFERTANTE/MÊS 

 

UNIDADE OFERTANTE MÊS 1 MÊS 2 

PROJETO VIDA PADRE 
GAILHAC - JARDIM CARAPINA 

R$46.973,02 R$30.637,72 
 

 
 

5.  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO 
 

 

 

 
________________________________________ 

Mirella dos S. Bastos Del Piero 

Coordenação Geral 
CPF: 102.514.557-77 

 
 

 
 
 

________________________________________ 
Aline dos Santos Duarte 

Técnica Responsável 
CPF:122.945.807-70 
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ANEXO 2 – MODELO DE PLANILHA PAR CONCESSÃO DE ITENS 

   
Logo da Instituição 

    

       

              

Comprovante de concessão de itens  

              

Assunto:  

Data de Concessão:  

Local de Concessão:   

              

Ord. 
Nome do Responsável/ 

Beneficiário CPF Nome da Criança/Adoles/Jovem/Ad/Idoso Quantidade Assinatura do Beneficiário 
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