
 
PLANO DE TRABALHO 2020 

 
1- DADOS CADASTRAIS 
 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 
Sociedade Civil Casas De Educação 

CNPJ 

 

33618984/0005-51 

ENDEREÇO 
Rua Alcobaça, S/Nº, Jardim Carapina 

CIDADE 
Serra 

UF 
ES 

CEP 
29161-717 

DDD/FONE 
(27) 3328-2884 

CONTA CORRENTE 
27216217 

BANCO 
Banestes 

AGÊNCIA 
108 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
Regina Coeli Faustini Baglioli 

CPF 
706.321.037-87 

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR 

156.156.116 – SSP-ES 

CARGO 

Diretora 

FUNÇÃO 

Diretora 

ENDEREÇO 

Rua José Luis Gabeira, 235 – Barro Vermelho - ES 

CEP 

29057-570 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Aline dos Santos Duarte 

 

CONSELHO DE CLASSE: 

Conselho Regional de Serviço Social 

Nº REGISTRO: 

5488 – 17ª região 

 
2- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

NOME 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

CNPJ 

27174093/0017-94 

E.A. 

Municipal 

NOME DO RESPONSÁVEL 

Elcimara Rangel Loureiro Alício 

FUNÇÃO 

Secretária 

CPF 

030.935.167.73 

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR 

1.220.926 ES 

CARGO 

Secretária 

MATRÍCULA 

42.333 

ENDEREÇO 

Rua Maestro Antônio Cícero, 111- 4º andar - Caçaroca – Serra / ES 

CEP 

29.176.439 

 
 

 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:  PERÍODO DE EXECUÇÃO 

COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 
VINCULOS JUNTO À 195 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 
FAIXA ETÁRIA DE 06 A 15 ANOS. 

INÍCIO 
01/01/2020 

TÉRMINO 
31/12/2020 



 
4. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 15 ANOS. 

Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 

regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 

109/2009), ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio 

do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). O SCFV possui um caráter preventivo 

e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Será ofertado de modo a garantir as seguranças de 

acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da 

autonomia dos usuários. 

 
5. JUSTIFICATIVA: 
 

O Projeto Vida Padre Gailhac é uma instituição devidamente inscrita nos Conselhos Municipais 

de Assistência Social e de Direito da Criança e do Adolescente de Serra (COMASSE E CONCASE), 

constituído segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 109, de 

11/11/2009) como um serviço de atendimento continuado da Proteção Social Básica, 

denominado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 15 anos.  

Referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e articulado ao PAIF, o 

Projeto Vida atua de maneira a prevenir a ocorrência de situações de risco social, fortalecer os 

vínculos familiares e comunitários e promover a troca de experiências entre os usuários. 

Caracteriza-se por ser um serviço realizado em grupos e organizado a partir de percursos, de 

modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários considerando seu ciclo de vida, 

organizando-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 

pertencimento e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 

convivência comunitária, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 



 
enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

O projeto, localizado no bairro de Jardim Carapina, região periférica do município de Serra/ES, 

atende uma comunidade que atualmente sofre com as múltiplas expressões da questão social, 

como opressões e processos de exclusão social, precarização das relações de trabalho, práticas 

ilícitas – especialmente tráfico e consumo de drogas, violências relacionadas à discriminação de 

gênero e racial, gravidez precoce, exploração do trabalho infantil, insuficiência de infraestrutura 

e serviços básicos, e outras situações que as políticas públicas definem como risco ou 

vulnerabilidades relacionais, sociais e econômicas.  

Consideramos que, diante dessa conjuntura, o trabalho da entidade e de sua respectiva equipe 

nos vinte e três anos de existência tem se tornado mais complexo e necessário frente às 

demandas apresentadas pelos beneficiários e suas famílias, que necessitam e buscam por acesso 

a bens e serviços que contribuam na sua inclusão social e superação de tais vulnerabilidades. 

Nesse sentido, a entidade busca constituir espaço de convivência a fim de incentivar o 

protagonismo e autonomia em defesa da vida, oferecendo um conjunto de atividades que visem 

à convivência, à socialização, à formação para a participação, cidadania e potencialidades desta 

faixa etária, tendo caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos, fortalecendo 

vínculos internos e externos de solidariedade. 

Dessa forma, sendo insuficiente a autonomia financeira da Instituição, busca-se parcerias de 

recursos financeiros e de suporte técnico junto à Prefeitura Municipal de Serra, para 

desenvolver com qualidade o Serviço, alinhado à Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais e demais normativas do SUAS, através da aquisição de material de consumo 

(custeio), orientações e monitoramento das ações, serviços de terceiros (pessoa física e jurídica), 

recursos humanos e provisão de encargos. Acredita-se que a parceria fomentada entre a 

instituição e a Prefeitura Municipal de Serra potencializa e qualifica as ações de prevenção à 

ruptura dos vínculos e de risco social no município, tornando o beneficiário e sua família mais 

autônoma e protagonista, o que projeta uma melhor perspectiva de presente e futuro. 

 

6. PÚBLICO ALVO: 

Crianças e Adolescentes entre 06 e 15 anos encaminhados pelo CRAS e CREAS (Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social) com prioridade para as seguintes situações: 

1) Isolamento; 



 
2) Trabalho infantil; 

3) Vivência de violência e /ou negligência; 

4) Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

5) Acolhimento Institucional; 

6) Cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

7) Egressos de medidas socioeducativas; 

8) Abuso e / ou exploração sexual; 

9) Com medida de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

10)  Situação de rua; 

11) Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

 
7. OBJETIVO GERAL: 
 

Contribuir para a prevenção da ocorrência de situações de risco social de crianças e 

adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, através da execução do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes em complementação ao trabalho 

social com as famílias realizado pelo CRAS do Território de Jardim Carapina. 

 
7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1) Organizar grupos de crianças e adolescentes enquanto instrumento de fortalecimento 

de vínculos; 

2) Inserir os usuários nos serviços a partir da priorização do público prioritário, 

referenciamento ao CRAS e Inclusão no CADUNICO; 

3) Identificar as principais vulnerabilidades relacionais dos usuários do serviço e do 

território; 

4) Realizar o Planejamento do serviço e desenvolvimento do percurso do grupo (oferta de 

Temas e Oficinas) de forma articulada, considerando a superação das vulnerabilidades 

relacionais identificadas; 

5) Complementar o Trabalho Social com famílias realizado pelo CRAS através de ações 

conjuntas junto às famílias e território; 

6) Identificar os impactos das ações do serviço junto às crianças e adolescentes atendidos. 

 
 



 
8. RESULTADOS E METAS: 

N Resultado Meta Prazo Indicador Qt Ind. Qualitativo Meios de verificação 
1. Grupos ofertados enquanto 

instrumento de fortalecimento de 
vínculos; 

1.Organizar e manter 100% dos 
14 grupos de crianças e 
adolescentes por faixa etária 
específica;  

Janeiro Nº G. Organizados x 
100% 
Nº G. Planejados 

Encontros contínuos ocorrendo no 
mínimo 01 vez por semana e/ou de 
acordo com o planejamento; 

Relatório de Atendimento 
dos grupos  

2. Usuários inseridos nos serviços a 
partir da priorização do público 
prioritário, referenciamento ao 
CRAS e Inclusão no CADUNICO; 
para complementariedade das 
ações entre PAIF e SCFV e acesso à 
Programas de transferência de 
Renda, benefícios e inserção em 
Programas sociais. 

2.Inserir e manter 25% da meta 
pactuada com atendimento ao 
público prioritário devidamente 
encaminhado pelo CRAS, CREAS e 
Sistema de Garantia de Direitos; 

Anual Nº Púb. Prioritário x 
100% 
Nº usu. pactuados 

Inserção e participação do público 
prioritário estabelecido pela Tipificação 
de Serviços; 
Familias encaminhadas pela Rede 
Socioassistencial (CRAS E CREAS) e SGD. 

Relatório de atendimento 
mensal;Visitas técnicas; 
Relatório Social; 
Encaminhamentos. 
Prontuários CRAS. 

2.1. Referenciar 100% dos 
usuários do SCFV ao CRAS e 
CADUNICO. 

Anual Nº usu. CADCRAS_ x 
100% 
Nº usu. pactuados 

Famílias referenciadas ao CRAS; Relatório de Atendimento, 
Encaminhamentos; 
Relatório de Execução. 
Prontuários CRAS. 

Anual Nº usu. CADÚNICO x 
100% 
Nº usu. pactuados 

Famílias cadastradas.   

Relatório de Atendimento  
Encaminhamentos; 
Relatório de Execução. 
Número de NIS. 

3 Principais vulnerabilidades 
relacionais dos usuários dos grupos 
do serviço e do território 
Identificadas. 

3. Mapear /diagnosticar os riscos 
e fragilidades das relações 
familiares e comunitárias de 100 
crianças e adolescentes; 

Janeiro 100 instrumentos 
aplicados 

Resultado do mapeamento dos dados 
sistematizados com as principais 
vulnerabilidades relacionais (familiares 
e comunitárias) identificadas para 
serem fortalecidas. 

Campo de diagnóstico 
preenchido no Relatório de 
execução do Objeto. 
Prontuários. 

4 Percurso anual do grupo planejado 
e executado de forma articulada, 
objetivando a superação das 
vulnerabilidades relacionais 
identificadas;   
 
 
 

4. Planejar o percurso anual a 
partir do diagnóstico dos riscos e 
fragilidades a que estão sujeitos 
as crianças e adolescentes e 
conexão entre a oferta de Eixos, 
Temas e Oficinas. 

Janeiro 
 

Quadro de planejamento 
sistematizado.  

Temas e Oficinas com coerência lógica 
aos objetivos de cada Eixo Programático 

Quadro de planejamento 
anual do percurso; 



 
5. Relações de Convivência familiar e 

comunitárias fortalecidas através 
de: 
- Relações de parentescos como 
fontes de afeto e apoio; 
- Relações de amizade como fonte 
de afeto, de valorização e do 
prazer em viver junto; 
- Relações orgânicas como fonte 
de parceria e realizações 
produtivas. 
- Relações de cidadania como 
fontes de aprendizado, de diálogo 
e conquistas através do 
conhecimento dos Direito. 
-Participação cidadã nas variadas 
esferas: no serviço, na família e no 
território; 
 

5. Desenvolver semanalmente 08 
encontros/oficinas, relacionados 
aos Eixo 1 (convivência social), 
Eixo 2 (Direito de Ser) e Eixo 3 
(Participação Social) com oferta 
de Temas e oficinas que 
estimulem o convívio social e 
familiar, aspectos relacionados 
ao sentimento de pertença, à 
formação da identidade, à 
construção de processos de 
sociabilidade, aos laços sociais, às 
relações de cidadania, ao Direito 
de Aprender e experimentar, 
direito de ter direitos e deveres, 
direito de adolescer, (ser jovem, 
ser idoso) direito de ser 
protagonista, direito de brincar, 
direito ao trabalhar direito de ser 
diferente, direito de pertencer, a 
participação dos usuários nas 
diversas esferas da vida pública, 
(no SCFV, na família, 
comunidade, escola e etc.), 
tendo em mente o seu 
desenvolvimento como sujeito 
de direitos e cidadão, etc.. 

ANUAL Nº ENC. Organiz. X 100% 
Nº ENC. Planej. 

Relato de Experiências/atividades que 
possibilitem às crianças e Adolescentes:  
- Demonstrar emoção e ter 
autocontrole, solucionar conflitos, 
realizar tarefas em grupo, demonstrar 
cortesia;  
- Desenvolver novas relações sociais, 
Comunicar-se; 
- Promover e participar da convivência 
na família e na comunidade e no 
trabalho (estágio e Programas de 
Aprendizagem quando for o caso); 
- Desenvolvimento de novas aptidões; 
Redução do isolamento; 
-Melhoria da convivência familiar e 
social;  
- Alteração de perspectiva de futuro 
(elaboração de projetos de vida); 
- Estabelecer relações positivas com os 
profissionais do SCFV (ser escutado, ser 
acolhido) 
- Ter participado de processos de 
construção coletivo com experiências 
que estimulem e valorizem a condição 
de escolha e decisão; 
- Ser estimulado a re (conhecer) 
habilidades e potencialidades existentes 
no território onde vive; 
- Ter participado de Intervenções 
coletivas no Território; 
- Ser estimulado a participar de 
mobilizações e espaços de controle 
social; 

Registro Fotográfico; 
Lista de Presenças. 
Relatório de Execução do 
Objeto (campo de resultados 
devidamente preenchido); 
 



 
- Demonstrar desejo em interferir na 
realidade (local e sociedade em geral). 

6. Trabalho Social Integrado com 
CRAS nas ações junto às famílias e 
territórios; 
 

6. Realizar 06 ações conjuntas 
com o CRAS de forma a 
complementar o trabalho social 
com famílias no território. 
(Reuniões de pais, encontros 
intergeracionais, palestras, ações 
comunitárias) 

.../... Nº ações. Organiz.  X 
100% 
 Nº ações Planej. 

Relato de Experiências/atividades que 
possibilitem: 
- Trabalhar de forma integral e 
articulada no enfrentamento às 
questões relacionadas às 
vulnerabilidades relacionais 
identificadas no que se refere ao núcleo 
familiar e ao território;  

Registro Fotográfico; 
Lista de Presenças. 
Relatório de Execução do 
Objeto  
(Campo de resultados 
devidamente preenchido); 

 

7. Garantir que o CRAS referencie às 
famílias de forma contínua 

7. Enviar mensalmente Relatório 
de Vagas ao CRAS DE 
REFERÊNCIA conforme modelo 
em anexo. 

MENS
AL 

Envio mensal do 
relatório de vagas 

- Maior acesso e continuidade do 
cumprimento das metas pelas OSC  

Anexo do Relatório de vagas; 
Feedback dos técnicos de 
referência do SCFV. 

 
8. 

Identificar os impactos das ações 
do serviço junto às crianças e 
adolescentes atendidos. 

8. Realizar avaliação anual do 
serviço junto a 100 usuários 
atendidos 

.../... Nº avaliações anual.  X 
Meta pact. x 100% 

 - Sistematização das principais relações 
familiares e comunitárias que foram 
fortalecidas. 

Relatório de Execução do 
Objeto  
(Campo de avaliação 
devidamente preenchido); 
Prontuários. 

 
 



 
09. EXECUÇÃO DAS AÇÕES/ METODOLOGIA: 
 
Contextualização do Serviço 
 

 O Projeto Vida está caracterizado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, um serviço da Proteção Social Básica que 

compõe o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que, realizado de forma complementar ao 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), tem suas atividades organizadas de 

acordo com as diretrizes da Tipificação Nacional dos SCFV.  

 

Orientando-se pela resolução CNAS 01/2013, que dispõe sobre o reordenamento do SCFV, as 

ações serão referenciadas ao CRAS, como meio de construir estratégias em respostas às 

demandas e de fortalecimento das potencialidades do território; construindo e fortalecendo os 

vínculos com outros atores do Sistema de Garantia de Direitos, buscando a articulação em rede 

e operacionalizando o atendimento dos usuários. Para tal, a Instituição se pauta no 

referenciamento do CRAS do território de Jardim Carapina, articulando as ações como estudos 

de caso, visitas domiciliares, reuniões com a rede socioassistencial e intersetorial, alinhamento e 

monitoramento, formações, estabelecimento de fluxos de encaminhamentos e realização de 

ações conjuntas no que concerne o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 

mediante a participação em eventos formativos e festivos. 

 

O CRAS, como equipamento responsável pelo acompanhamento às famílias dos usuários, atuará 

também de forma a contribuir no planejamento, monitoramento, avaliação e acompanhamento 

dos usuários no percurso do Serviço. Desta forma, identificadas as prioridades e 

vulnerabilidades (conforme a resolução CNAS 01/2013) ou superação destas a partir das 

aquisições progressivas das crianças e adolescentes, as ações serão adequadas em articulação à 

execução do PAIF e do Serviço.  

 

O atendimento aos usuários na Instituição ocorrerá quatro dias da semana, em dois turnos, 

sendo o horário matutino de 7h30 as 11h30, e o horário vespertino de 12h30 as 16h30, 

cumprindo uma carga horária de 16 horas semanais, distribuídas em 04 dias na semana. Sendo 

10h semanais de convivência grupal com um tema gerador e de desenvolvimento de 

potencialidades através de oficinas artísticas, esportivas e culturais; 04 horas destinadas aos 

momentos de refeição; e 02 horas destinadas aos momentos de acolhida. 



 
Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassitenciais, o SCFV será ofertado em grupos 

que se definem como mais que um simples aglomerado de crianças e adolescentes, levando em 

consideração o envolvimento de seus componentes, os vínculos estabelecidos entre os 

participantes e entre estes e os profissionais. Os grupos têm como objetivos promover a 

interação social e a vivência em espaços coletivos de diálogo. Sendo assim, os grupos serão 

formados com no máximo 30 participantes conforme faixas etárias, sendo eles: 06 e 07 anos, 08 

anos, 09 anos, 10 anos, 11 anos, 12anos, 13 a 15 anos, totalizando 07 grupos de convivência em 

cada turno de atendimento.  

 

O Educador Social terá atuação constante junto aos grupos sendo o responsável pela execução 

dos Eixos temáticos do SCFV e pela criação de um ambiente de convivência participativo e 

democrático e o Facilitador será responsável pela realização de oficinas de convívio que irão 

contribuir para o alcance dos objetivos do SCFV. 

 

Buscando potencializar a execução do Serviço ofereceremos oficinas artísticas, culturais e 

esportivas que serão estratégias para promover a convivência, conversações e fazeres por meio 

dos quais os vínculos entre os usuários, e entre estes e os profissionais serão construídos, sendo 

estas: Oficina de teatro, Oficina de Dança, Oficina de Esportes, Oficina de Música e Oficina de 

Artes, diretamente articuladas com as temáticas abordadas nos grupos de convivência. Todo o 

trabalho realizado dentro dos Grupos de Convivência e das oficinas será planejado de modo a 

contemplar os objetivos dos SCFV. 

 

O planejamento e desenvolvimento das atividades no SCFV ocorrerão considerando a demanda, 

os interesses e necessidades dos usuários, assim como as vulnerabilidades, riscos e 

potencialidades do território. Para operacionalização do serviço inicialmente a Equipe realizará 

etapa de identificação das vulnerabilidades relacionais dos usuários, do serviço e do território a 

partir do Marco Situacional aplicado junto aos munícipes através dos Instrumentos de 

Percepção dos Usuários e das Famílias, com intuito de identificar as principais fragilidades 

relacionais (vínculos de parentesco, amizades e principais questões que afetam o território).   

  

O Instrumento de Percepção do Usuário é fruto de uma articulação realizada entre os SCFV do 

município de Serra onde, partindo das aquisições progressivas previstas em cada eixo temático, 



 
foram elaboradas questões que pretendem possibilitar ao usuário uma autoavaliação e aos 

técnicos do Serviço o monitoramento e a avaliação do serviço ofertado e das temáticas 

trabalhadas, bem como o acompanhamento das vulnerabilidades relacionais dos atendidos. O 

mesmo questionário será aplicado no início e no fim de cada Eixo temático, a saber: Convivência 

Social, Direito de Ser, Participação Social, com vistas a possibilitar um comparativo das respostas 

coletadas. 

 

A fim de buscar informações abrangentes sobre o território e sobre a vivência familiar, foi 

elaborado pela equipe técnica da instituição um Instrumento de Percepção das Famílias, que 

será aplicado no início e no fim do percurso anual. As informações obtidas auxiliarão no 

processo de construção do planejamento e o modelo construído permitirá um comparativo no 

fim do percurso que poderá auxiliar na aferição dos impactos gerados pela execução do Serviço.    

 

 Após a coleta dos dados pelos Instrumentos de Percepção do Usuário e de Percepção das 

Famílias; as informações trazidas pelos educadores no preenchimento do Relatório de Evolução; 

a avaliação dos trabalhos já realizados pela Instituição; será iniciado o processo de definição das 

temáticas e construção do percurso. Esta construção ocorrerá de forma coletiva com a 

participação de toda a equipe de colaboradores e representantes dos grupos. A partir da 

identificação das demandas, serão definidas as temáticas a serem trabalhadas e ações a serem 

realizadas durante o percurso anual. O percurso anual será dividido em três subpercursos, com 

quatro meses cada. O primeiro subpercurso compreenderá o Eixo 1 – Convivência Social, o 

segundo o Eixo 2 – Direito de Ser, e o terceiro o Eixo 3 – Participação Social. As atividades e 

temáticas desenvolvidas em cada subpercurso terão como objetivo alcançar as aquisições 

previstas a cada eixo do Serviço. 

 

Em um dia da semana não haverá atendimento às crianças e adolescentes. Neste dia a equipe 

de Educadores realizará o planejamento e compartilhamento das atividades que serão 

realizadas durante a semana, a fim de propiciar a articulação das oficinas ao trabalho 

desenvolvido nos Grupos de Convivência. Este período também será utilizado para formações, 

estudos de caso, preenchimento de instrumentos de monitoramento, e avaliações periódicas 

dos resultados alcançados. 

 



 
Poderão ser desenvolvidas atividades lúdicas, como bailes, festas, atividades físicas, confecção e 

exposição de números e objetos artísticos, passeios e palestras que terão uma articulação com 

os objetivos do Serviço. Todavia, essas atividades serão desenvolvidas como meio para 

oportunizar o acesso às informações sobre direitos e participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários, promovendo a convivência e fortalecimento de 

vínculos entre os usuários e entre estes e suas famílias. 

 

Conforme as Orientações Técnicas para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, a equipe técnica da unidade atuará de forma complementar ao acompanhamento 

familiar realizado pelo PAIF/PAEFI, no que tange o desenvolvimento de potencialidades, 

autonomia, aquisições e na garantia e defesa de direitos de crianças e adolescentes; buscando a 

prevenção da ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 

comunitária. 

 

Serão desenvolvidas diversas metodologias de monitoramento das intervenções realizadas, 

sendo elas: Encontros semanais de planejamento e compartilhamento de demandas, onde a 

equipe de educadores poderá refletir sobre os resultados dos processos de trabalho; 

Questionário de avaliação, aplicado ao grupo ao fim de cada encontro/atividade, com o objetivo 

de monitorar o grau de satisfação dos participantes, em relação à participação do grupo e a 

atividade desenvolvida; Questionário de avaliação aplicado à família em eventos e ações 

direcionadas a este público; Avaliação realizada junto aos usuários ao fim de cada subpercurso/ 

eixo, visando identificar as aquisições e resultados alcançados (Instrumento de percepção do 

Usuário); Construção de um quadro móvel, que ficará exposto no espaço de convivência, onde 

estará descrito todo o trajeto percorrido pelo grupo durante o percurso. Este quadro será 

preenchido pelo grupo, ao fim de cada subpercurso/eixo e poderá ser apresentado as famílias 

em eventos e reuniões. 

 

O monitoramento das ações será realizado em conjunto com o CRAS e a Gestão da Proteção 

Social Básica através do Plano de Monitoramento da Coordenação do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes. Ao final do percurso, a equipe técnica 

do serviço em conjunto com a rede socioassistencial avaliará os impactos dos serviços e 

resultados alcançados. 



 
 

A constante avaliação e monitoramento das ações possibilitará, ao fim do percurso, perceber o 

impacto social obtido e adquirir informações sobre os usuários que contribuirão no 

planejamento de novas intervenções e na construção de um novo percurso. 

 

No ano de 2020, o SCFV para crianças e adolescentes, correspondente ao objeto deste Plano de 

Trabalho, será ofertado para 195 crianças e adolescentes que serão distribuídos em 14 grupos, 

conforme tabela abaixo: 

 

 

N 

 

Descrição 

Periodicidade e Carga Horaria 

dos encontros 

Local 

da 

Oferta 

O grupo 

acompanha 

a oficina? Temáticos C.H. Oficinas  C. H 

1 Grupo 1- 

nome a  

definir. 

 (faixa etária   

6 e 7 anos) 

MATUTINO 

 

02 vezes 

por semana 

  

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

2 Grupo 2- 

nome a  

definir. 

(faixa etária  

8 anos) 

MATUTINO 

 

02 vezes 

por semana 

  

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

3 Grupo 3 

nome a  

definir. 

 (faixa etária 

9 anos) 

MATUTINO 

 

02 vezes 

por semana 

  

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

4 Grupo 4 

NOVO nome 

a  definir. 

(faixa etária 

10 anos) 

MATUTINO 

 

02 vezes 

por semana 

 

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

5 Grupo 5   

nome a  

definir. 

 

02 vezes 

por semana 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

 

 

07h30

 

Projeto 

Vida 

 

 

 



 
(faixa etária 

11 anos) 

MATUTINO 

 semana 

 

min 

Sem. 

Pe. 

Gailhac 

Sim 

6 Grupo 6  

nome a  

definir. 

(faixa etária 

12 anos) 

MATUTINO 

 

03 vezes 

por semana 

 

 

 

03h45mi

n. 

Sem. 

 

05 vezes 

por 

semana 

 

 

 

06h15

min. 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

7 Grupo 7 

nome a  

definir. 

 (faixa etária 

13 a 15 anos) 

MATUTINO 

 

03 vezes 

por semana 

 

 

 

03h45mi

n. 

Sem. 

 

05 vezes 

por 

semana 

 

 

 

06h15

min. 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

8 Grupo 8 

nome a  

definir. 

6 e 7 anos) 

VESPERTINO  

 

02 vezes 

por semana 

  

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

9 Grupo 9 

nome a  

definir. 

(faixa etária  

8 anos) 

VESPERTINO 

 

02 vezes 

por semana 

  

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

10 Grupo  10 

nome a  

definir. 

(faixa etária 9 

anos) 

VESPERTINO 

 

 

02 vezes 

por semana 

  

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

11 Grupo  11 

nome a  

definir. 

(faixa etária 

10 anos) 

VESPERTINO 

 

02 vezes 

por semana 

  

 

 

2h30min 

Sem. 

 

06 vezes 

por 

semana 

 

 

 

07h30

min 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

12 Grupo 12 

nome a  

 

02 vezes 

 

 

 

06 vezes 

 

 

 

Projeto 

 

 



 
definir. 

(faixa etária 

11 anos) 

VESPERTINO  

por semana 

  

2h30min 

Sem. 

por 

semana 

 

07h30

min 

Sem. 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

Sim 

13 Grupo  13 

nome a  

definir. 

(faixa etária 

12 anos) 

VESPERTINO 

 

03 vezes 

por semana 

 

 

 

03h45mi

n. 

Sem. 

 

05 vezes 

por 

semana 

 

 

 

06h15

min. 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

14 Grupo 14 

nome a  

definir. 

 (faixa etária 

13 a 15 anos) 

VESPERTINO  

 

03 vezes 

por semana 

 

 

 

03h45mi

n. 

Sem. 

 

05 vezes 

por 

semana 

 

 

 

06h15

min. 

Sem. 

 

Projeto 

Vida 

Pe. 

Gailhac 

 

 

 

Sim 

 

 
 
9.1 – PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES: 
 

Considerando que o planejamento Anual será sistematizado após avaliação 2019, diagnóstico e 

planejamento das ações para 2020, o mesmo seguirá o modelo encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEMAS), que será apresentado à Gerência de Proteção Básica 

em fevereiro de 2020. 

 

 
10. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 
 

O funcionamento da instituição será de segunda a sexta-feira no período de 07h às 16h50min. 

O Serviço será ofertado de forma continua e regular, quatro dias na semana, no período de 

07h30min às 16h30min. 

 

 
11 – PREVISÃO DE RECEITA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES: 

Natureza da 
Despesa/Código 
orçamentário 

 Previsão anual de Receita 
para execução do objeto 

Fonte do recurso 

3.3.50.43.00 

08.244.0250.2178 

R$ 455.919,46  Ex. Municipal 



 
3.3.50.43.00 

08.244.0250.2178 

R$ 30.000,00 Estadual 

Total: R$ 485.919,46 
 

 
 
 
12-  ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES: 
 

Tipo da despesa Estimativa/Valores Elementos indicativos da 
mensuração da 
compatibilidade dos custos 
com os preços praticados no 
mercado 

Pagamento de pessoal até 
80% 
Em anexo tabela 
discriminada de gastos por 
profissional contratado com 
encargos sociais e 
trabalhistas. 

R$344.240,72 
 
Estimativa de despesas 
incluindo encargos 
sociais e trabalhistas. 
 

Ex.Tabela nacional de pisos 
salariais. Observar os 
Art. 25 § 2º, Art. 44 § 2º. 
 
 

- Gêneros alimentícios: 
Materiais perecíveis e não 
perecíveis. 

  
R$ 90.000,00 

Ex: Portal de compras 
governamentais, Pesquisas em 
sítios eletrônicos de amplo 
domínio, pesquisa de preços  
com 3 fornecedores. 

- Materiais de higiene e/ou 
limpeza. 

R$ 10.000,00 Ex: Portal de compras 
governamentais, pesquisas em 
sítios eletrônicos de amplo 
domínio, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores... 

- Material didático, 
pedagógico, gráfico e de 
escritório 

R$ 13.000,00 Ex: Portal de compras 
governamentais, pesquisas em 
sítios eletrônicos de amplo 
domínio, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores... 

- Despesas com: vestuário, 
roupas de cama, mesa e 
banho 

R$ 6.678,74 Ex. Contrações similares em 
execução, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores ou 
prestadores de serviço... 

- Despesas com Utensílios 
domésticos 

R$ 2.000,00 Ex. Contrações similares em 
execução, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores ou 
prestadores de serviço... 



 
  
- Contratação de empresa 
para limpeza 

R$ 1.500,00 Ex. Contrações similares em 
execução, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores ou 
prestadores de serviço... 

- Pagamento de transporte 
com motorista 

R$ 2.000,00 Ex. Contrações similares em 
execução, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores ou 
prestadores de serviço... 

-  Aluguel de equipamentos 
de informática 

R$ 2.500,00 Ex. Contrações similares em 
execução, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores ou 
prestadores de serviço... 

-  Pagamento de empresa 
para capacitação (Nota 1)  

R$ 5.000,00 Ex. Contrações similares em 
execução, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores ou 
prestadores de serviço... 

- Despesa com telefone, 
energia e água 

R$ 8.000,00 Ex. Contrações similares em 
execução, pesquisa de preços 
com 3 fornecedores ou 
prestadores de serviço... 

-     Contratação de empresa 
para a manutenção de jardim 

R$ 1.000,00  

Total 
 

R$ 485.919,46  

 
 
 

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

1ª PARCELA 
JANEIRO E 
FEVEREIRO 

2ª PARCELA 
MARÇO E 

ABRIL 

3ª PARCELA 
MAIO E 
JUNHO 

R$ 80.986,58 
 
 
 

R$ 80.986,58 
 

R$ 80.986,58 

4ª PARCELA 
JULHO E 
AGOSTO 

5ª PARCELA 
SETEMBRO E 

OUTUBRO 

6ª PARCELA 
NOVEMBRO E 

DEZEMBRO 

R$ 80.986,58 
 
 
 

R$ 80.986,58 R$ 80.986,58 

 



 
 
 
14- DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
 

 
Declaro para os devidos fins que a proposta técnica apresentada será executada conforme as 
normativas da Política de Assistência Social. 
 
 

          Serra, 02 de janeiro de 2020.                        
 

______________________________________ 
Aline dos Santos Duarte 

Conselho de Classe – Nº 5488-17ª Região 
 

 
 
15- DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC: 
 

 
Na qualidade de Representante Legal da Organização da Sociedade Civil, Sociedade Civil Casas 
De Educação, declaro para os devidos fins junto ao Município para efeito sob as penas da lei, 
que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional 
ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal e Municipal, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de Dotações consignadas no Orçamento do Município, na 
forma do Plano de Trabalho. 

 
          Serra, 02 de janeiro de 2020.                        

__________________________________ 
Regina Coeli Faustini Baglioli 

CPF: 706.321.037-87 

 
 
 
16- APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
Na qualidade de Gestor da Política de Assistência Social do Município da Serra, aprovo o 
presente Plano de Trabalho. 
 
 
 
                       

                    Serra, 02 de janeiro de 2020.                        
 __________________________________________                                       

Elcimara Rangel Loureiro 
Secretária Municipal de Assistência Social 


