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PLANO DE TRABALHO 2021 - PSB 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

1 – DADOS GERAIS DA OSC 

 Nome: Associação Conviver – Centro de Transformação Social 
 

CNPJ: 01.605.667/001-80 
 

Endereço: Curió, 01 CEP: 13481-143 

Bairro: Residencial Alto do Flamboyant Ponto de Referência: Ginásio de Esporte 
Bento Marques da Cruz 

Telefones: (19) 3453-7463 / (19) 21140404 / (19) 
981559834 

E-mail da Organização: 
casademisericordia@terra.com.br 

Página web: www.conviver.org 
 

Cidade: Limeira UF: SP 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC (* Dados pessoais) 

Nome:  José César dos Santos                                          D.N.: 12/08/1968 
 

Nº do CPF: 088.909.188-96 Nº do RG/Órgão Expedidor: 17.191.868 SSP/SP 

Cargo: Presidente 
 

Mandato de diretoria:  
 De 13/12/2017   a 31/12/2020 

*Endereço: Alameda das Rosas, 106 
  

CEP: 13480-000 
 

Bairro: Jardim dos Ipês  Cidade: Limeira  
 

UF: SP 

*Telefones: (19) 3453 - 7463 
 

*E-mail: casademisericordia@hotmail.com.br 
 

 

 

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: Alessandra Alves Bonin 
 

Área de Formação: 
 Serviço Social 

Nº do Registro no Conselho  
Profissional: CRESS 54733  
 

Telefone do Técnico: (19) 984000584 
 

E-mail do Técnico: 
alessandra.bonin@hotmail.com 
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4 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Descrever o trabalho da Organização:  

 A Associação Conviver – Centro de Transformação Social é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) 
filantrópica, fundada em 01 de agosto de 1996, pelo seu atual presidente José César dos Santos. 

 A Associação representava um sonho: a possibilidade de contribuir com a socialização de crianças, 
adolescentes e seus familiares, de comunidades do município, socialmente vulneráveis em situação de 
enfraquecimento de vínculos familiares com características socialmente desvalorizadas, decorrente dos 
processos de omissão ou violação de Direitos. Objetivando processar a inclusão deste grupo em situação 
de risco social nas políticas públicas e na vida comunitária e societária. 

 Depois de muito trabalho nasceu a Associação que inicialmente foi denominada de Casa de Misericórdia 
que atendia crianças e adolescentes em qualquer regime previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) na faixa etária de 0 a 18 anos. 

 Mesmo a Instituição tendo a sua ata de Constituição aprovada pelos membros da Diretoria na data acima 
mencionada, esta somente obteve registro em cartório em 26/12/1996, após foi encaminhada à Terceira 
Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Limeira para apreciação, avaliação, aprovação e análise 
do Estatuto Social e encaminhado ao CMDCA, onde foi obtido o registro em 07/05/1998, iniciando as 
atividades em 16/09/1998. Neste período foram atendidas seis crianças/ adolescentes em regime de 
abrigo que estavam envolvidos em drogadição, tráfico de entorpecentes, alcoolismo, furtos e roubos, 
culminando em exclusão familiar e social. As atividades de abrigo foram paralisadas e finalizadas quando 
estes adolescentes completaram 18 anos. 

 Ao longo dos anos a Associação atendeu crianças e adolescentes e seus familiares e responsáveis na 
faixa etária de 06 a 15 anos e de 15 a 17 anos e para 2021 a Associação permanecerá com meta de 
atendimento a 52 crianças/ adolescentes. Sem distinção quanto, raça, credo político, e religioso, 
desenvolvendo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ofertado pela Proteção Social 
Básica. 

 A Associação é registrada no Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) e do Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente (CMDCA) e possui parceria com o Centro de Promoção Social Municipal 
(CEPROSOM) e com voluntários que proporcionam ao longo do ano Workshops de vários cursos, parceria 
fiel duas vezes ao ano com a Association International des Estudiants em Sciences Economiques et 
Commerciales (AIESEC) (Unicamp) intercambistas promovendo troca cultural com os atendidos e Trote 
Cidadã projeto desenvolvido pela (UNICAMP). 

 As fontes de recursos existentes são provenientes de subvenção Municipal através da parceria com o 
CEPROSOM, projeto financiado pelo Fundo da Criança e do adolescente, mantenedores mensais, doação 
voluntária e recurso financeiro mensal da Comunidade Evangélica Filadélfia de Limeira SP. 

 Em relação à articulação com a rede socioassistencial, a Organização da Sociedade Civil está 
referenciada ao CRAS Victor D’ Andrea (CECAP). Além disso, possui parceria e articulação com a 
Secretaria Municipal do Esporte, a qual cede o espaço físico do Ginásio de Esporte Bento Marques da 
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Cruz localizado na rua: Bem – Te – Vi, Resid. Jardim Alto do Flamboyant, para o desenvolvimento de 
atividade esportiva com os atendidos da Associação Conviver. 

  MISSÃO: Transformar crianças, adolescentes e seus familiares da situação de vulnerabilidade social e de 
violações de direito. Restaurando-as fisicamente, emocionalmente. Capacitando-os para o exercício da 
cidadania, conectando os vínculos de comunhão e paz com Deus e a sociedade. 

NOSSA VISÃO: Ser uma organização que promove ações transformadoras na vida de crianças, 
adolescentes, famílias e da comunidade. 

NOSSOS VALORES: Amamos a Deus sobre todas as coisas, respeitamos as pessoas, agimos com ética, 
administramos com responsabilidade, construímos parcerias, preservamos e respeitamos o meio 
ambiente. 

Horário de funcionamento da OSC: das 8h às 17 h e 30mim. 

Dias da semana: De segunda a sexta feira 

Média de atendidos no último semestre/2020 em todos os Serviços: de 48 atendidos. 

Atuação Social - Amplitude de atendimento da organização (serviços não contemplados por este 
plano) 

Descrição do Serviço Periodicidade N° de atendidos Média de atendimento 
mensal 

Projeto – CMDCA (futsal) Três vezes na semana 52 atendidos 48 atendidos 
 

Parcerias 

Instituição Parceira Tipo de atividades Público atendido 

Secretaria Municipal do Esporte, 
concessora do Ginásio de Esporte 
Bento Marques 

Treino de Futsal 52 atendidos da Associação 
  

 

Campanhas e eventos 

Campanha/evento Finalidade Período Previsão de público 

 Juntos’ 19 – Live Musical Captação de Recurso Junho  Virtual 

Juntos’ 19 – Bella Capri 
(voucher de pizza)  

Captação de Recurso Junho Associações do grupo 
Juntos 

Juntos’ 19 -  Cesta Solidária  Ação Solidária Agosto Associações do grupo 
Juntos 

Natal Solidário – Juntos’19 Ação Solidaria Dezembro Municipal 

 
Recursos 

Recurso Valor R$  

Ceprosom R$ 39.480,00 

CMDCA – Projeto financiado  R$ 33.600,00 

Campanhas  R$ 670,00 (Live musical e pizza) 

Doação pessoa Física R$ 600,00 
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Doação pessoa Jurídica  R$ 5.000,00 

Eventos e ofertas R$ 9.000,00 
 
Receita: 

 Valor total da Receita da OSC no exercício anterior: R$ 700.124,00 
 Principais receitas:   
1 -  Doações eventuais pessoa física; 
2 – Doações e parcerias com empresas e organizações privadas; 
3– Subvenções, convênios, parcerias com órgãos públicos. 
 

 

5 – SÍNTESE DA PROPOSTA 

5.1 – Nível de Proteção Social- Serviço/Programa/ Projeto executado:  Proteção Social Básica, 
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes na faixa etária de 06 a 
15 anos e de 15 a 17 anos. 

5.2 – Justificativa da Proposta  

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 277 e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no 
título I, artigo 3º, colocam a criança e o adolescente como prioridade absoluta. 

                                      Título VIII, capitulo VII, art.227 (Constituição) “É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

                                    Título I, artigo 3º (ECA) - “A criança e o Adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 
assegurando-se lhes, por meio de lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade”. 

 O artigo 4º do ECA, coloca como dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes.  

 Embora estes direitos estejam garantidos pelo ECA, a realidade mostra que muitas crianças e 
adolescentes, ainda tem seus direitos violados diariamente e que passam por diversas formas de exclusão 
social, conduzindo-os a drogadição, tráfico, trabalho infantil, evasão escolar, ociosidade no horário oposto 
da escola, geradores de problemas emocionais, psicológicos, sociais e causadores de rompimento dos 
vínculos familiares. O município de Limeira apresenta uma população estimada de 308.482(trezentos e 
oito mil e quatrocentos e oitenta e dois) pessoas no ano de 2020. Em relação à população de criança e 
adolescente na faixa etária de 5 a 19 anos, apresenta um contingente de 61.806 (sessenta e um mil 
oitocentos e seis) pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 
2010. 

 De acordo com dados do Cadastro Único do Centro de Promoção Social Municipal – CEPROSOM 2019 
do segundo semestre, as famílias do município que estão cadastradas totalizam 27.267(vinte e sete mil 
duzentos e sessenta e sete), destas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza totalizam 
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13.212 (treze mil duzentos e doze), as quais apresentam perfil para o Programa Bolsa Família. Destas, 
12.088 (doze mil e oitenta e oito) são beneficiárias do Programa. Aumento de 132 famílias cadastradas e 
de 249 beneficiarias do Programa em relação a 2018.   

 No ano de 2021 a Associação priorizará o atendimento ao território pertencente ao CRAS Victor D’ Andrea 
que de acordo com dados do Cadastro Único do município possui um total de famílias cadastradas 
totalizando 4.173, as quais destas 1.718 são beneficiadas com Programa Bolsa Família. Em relação à 
população de crianças e adolescentes que pertencem ao território totalizam 1.189 entre 06 anos a 15 anos 
e 323 entre 15 anos a 17 anos.  

OBS: Dados mantidos do ano anterior, devido a Pandemia e ano eleitoral. 

 Diante deste quadro, a Associação Conviver atua há 25 anos preventivamente buscando, através do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, beneficiar crianças, adolescentes e familiares do 
nosso município e do território, em parceria com os órgãos públicos municipais, através de ações que 
proporcionam desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades com alternativas emancipatórias 
para enfrentamento das vulnerabilidades sociais, bem como, o convívio familiar e comunitário. 

 
   Em 2020 a Associação Conviver, assim como o Mundo todo, foi necessário uma adaptação de um 
“NOVO NORMAL” para manter o atendimento às famílias atendidas pela entidade. 
 
  A Associação Conviver com vistas a assegurar a oferta de serviços e atividades essenciais em condições 
seguras para usuários e trabalhadores, apresenta o referido Plano de Trabalho para execução 2021, 
adaptado a nova realidade frente a Pandemia do novo Coronavirus (COVID-19) e respeitando as 
considerações abaixo: 

 Que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo 
Coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional; 

 Que o papel do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no contexto da Emergência em 
Saúde Pública de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no 
desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da 
disseminação do Covid-19; 

 Que de acordo com o Decreto Federal n.º 10.282, de 20 de março de 2020, a assistência social 
e atendimento à população em estado de vulnerabilidade são considerados serviços públicos e 
atividades essenciais e, portanto, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade; 

 Que através do decreto n.º 108, de 16 de março de 2020, o município reconhece a situação de 
emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do corona vírus (Covid-
19), e dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo Covid-19 (coronavírus); 

 A Portaria n.º 100, de 14 de julho de 2020, do Ministério da Cidadania que aprova as 
recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial de Proteção Social Básica - 
PSB e de Proteção Social Especial - PSE de Média Complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, de modo a assegurar a manutenção da oferta do atendimento à 
população nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo 
Coronavírus - COVID-19 e; 
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 Que o município de Limeira encontra-se na fase verde do Plano São Paulo – Retomada 
Consciente; 

   Motivos pertinentes, que nos fazem acreditar na importância da continuidade do trabalho desenvolvido 
por esta Associação, nesse novo “Normal”, respeitando todos os Decretos Municipais e da Secretaria da 
Saúde para o cuidado e proteção dos nossos colaboradores e em favor das famílias atendidas. 

5.2.1. Diagnóstico 
A entidade possui diagnóstico do seu território de abrangência 
     ( x  )  Sim 

     (  ) Não 

Qual(is) informação(ões) é(são) descrita(s) neste documento? 

     ( x )  Quantidade de famílias no território 

     ( x )  Quantidade de famílias vulneráveis 

     ( x )  Perfil etário da população 

     (   )  Perfil socioeconômico da população 

     ( x )  Mapeamento das unidades de atendimento socioassistencial públicas 

     (   )  Mapeamento das unidades de atendimento socioassistencial privadas 

     ( x  )  Mapeamento de unidades de outras políticas públicas 

     (   )  Associações comunitárias (de bairro, cooperativa de artesãos, etc.) 

     (   )  Lideranças comunitárias 

 

5.3 – Abrangência da Proposta  

Proposta abrange o território municipal, mas no ano de 2021 atenderá principalmente os bairros que faz 
parte do Residencial Alto do Flamboyant. 
 

5.4 – CRAS/CREAS de Referenciamento (Identificar o CRAS/CREAS de referenciamento) 
A associação está referenciada ao CRAS Conjunto Residencial Vitor D’ Andrea – CECAP e ao CREAS 
 

5.5 – Objetivo Geral da Proposta  

   Ofertar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados a crianças, adolescentes e 
familiares do nosso município, em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Através de 
atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas necessidades, interesses e motivações dos 
atendidos, incentivando a participação social, convívio familiar e comunitário, desenvolvendo o sentimento 
de pertença e identidade. Contribuindo com a socialização e a participação cidadã.  

 

5.5.1 – Objetivos Específicos da Proposta 

1 – Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, o exercício da cidadania, a participação no 
território e o desenvolvimento de competências para a compreensão crítica da realidade social. Frete a 
pandemia pelo COVID-19 auxiliar os atendidos na construção de suas histórias e desafios durante a 
pandemia, pós pandemia, utilizando outros instrumentos como: teletrabalho, vídeos, entrega de atividades 
domiciliar e presencial individualizado) em conformidade com o Decreto Municipal de Isolamento Social; 
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2 - Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
desenvolvendo habilidade e sociabilidade; 
 
3 – Promover espaços de reflexão sobre o papel das Famílias na proteção e desenvolvimento das crianças 
e adolescentes, desenvolvendo também trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações 
de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária em meio a pandemia e pós pandemia decorrente 
do COVID -19. 
 

5.5.2 – Gratuidade do Serviço 
O serviço é efetuado de forma gratuita para todos os usuários? 

(  x )  Sim 
(   )   Não 

5.6 – Público Beneficiário (Direto e Indireto) 
Direto: crianças e adolescentes 
Indireto: Família e responsáveis legais e comunidade.  

5.6.1 – Perfil do Público Beneficiário Direto  

Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos e de 15 a 17, prioritariamente aqueles que se 
encontra em situação de vulnerabilidade e risco social. 

5.6.2 – Marcação de situações prioritárias de atendimento, marcar a quantidade: 

(03)  I - em situação de isolamento; 

(02) II - trabalho infantil; 

( 2 ) III - vivência de violência e, ou negligência; 

(   ) IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

( )  V - em situação de acolhimento; 

(    ) VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

(    ) VII - egressos de medidas socioeducativas; 

(    ) VIII - situação de abuso e/ ou exploração sexual; 

(    ) IX - com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

(     ) X - crianças e adolescentes em situação de rua; 

(     ) XI - vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência; 

5.6.3 – Forma de Acesso do Público Beneficiário 

(x)  Procura espontânea 

(x)  Busca ativa 

(X)  Encaminhamento da SAS do município ou do Distrito Federal 

(X)  Encaminhado do CRAS 

(X)  Encaminhamento do CREAS 

(X)  Encaminhamento de outras OSCs da Assistência Social 

(X)  Encaminhamento pelas demais políticas públicas 

(X)  Encaminhamento dos Conselhos de Defesa de Direitos 
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(X)  Por determinação judicial 

(  )  Por ocorrência de situações de emergência e calamidade pública 

(   )  Por mobilizações de equipe de plantão 
 

5.6.4 – Tempo médio de permanência dos usuários nas atividades por período (dia) 
(   )  Até 2 (duas) horas 
(X )  De 2 a 4 horas (meio período) 
(   )  Acima de 6 (seis) horas (período inteiro) 
Observações: 

5.6.5 – Tempo médio de permanência dos usuários no Serviço ou Projeto 
(   )  Até 6 meses 
(   )  De 6 meses a 1 ano 
(   )  De 1 a 2 anos 
(   )  De 2 a 4 anos 
(X)  Acima de 4 anos 

5.7 – Meta de Atendimento Mensal (informar a quantidade de vagas disponibilizadas mensalmente no 
Serviço/Projeto)  

Grupo Nº de atendidos Dias da Semana Carga horária 
semanal 

Manhã    

Turma 01/ 13 atendidos  De 06 a 11 anos Terça, quinta e sexta feira 12hs 

Turma 02/ 13 atendidos  De 12 a 15 anos Terça, quinta e sexta feira 12hs 

    

Tarde Nº de atendidos Dias da Semana Carga horária 
semanal 

Turma 01/ 13 atendidos De 06 a 12 anos Terça, quinta e sexta feira 12hs 

Turma 02/ 13 atendidos De 13 a 17 anos Terça, quinta e sexta feira 12hs 

Total de atendidos 52 atendidos 
  

5.7.1 – Demanda Reprimida / Lista de Espera: não 

5.7.2 – Atendimento da demanda reprimida: não 

5.8 – Período de execução do Objeto proposto:  
Início: 01/01/2021    Término: 31/12/2021 

5.9 – Metodologia e Abordagem para Execução do Serviço/Projeto - Presencial 

 A metodologia de trabalho é desenvolvida através dos eixos orientadores: Convivência Social, Direito de 
Ser e Participação. Atrelado aos eixos orientadores há o planejamento de temas, os quais são abordados 
durante o período de 3 meses, quais sejam: Socialização, Direito de Aprender e Realizar e Cidadania em 
Ação. Estes temas regem o desenvolvimento das oficinas propostas. Importante ressaltar que todas as 
turmas passarão pelo mesmo tema proposto, sendo que os atendidos também participam do planejamento 
das atividades. 

 Os temas e atividades poderão sofrer alterações, de acordo com a demanda trazida pelas crianças e 
adolescentes. As atividades e oficinas desenvolvidas com os usuários serão pautadas em experiências 
lúdicas, culturais, artísticas, esportivas, recreativas e de orientação de acordo com cada faixa etária. 
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OFICINAS DESENVOLVIDAS: 
- Oficina do Saber: estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências; desenvolver junto 
aos atendidos o sentimento de pertença e de identidade; e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a 
perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária. Que materializam ofertas 
socioeducativas, lúdicas e socioculturais, que atendam as diferentes necessidades de convivência 
próprias a cada momento do ciclo de vida, através de atividades que trabalham a arte, cultura, identidade, 
o brincar, jogos educativos, políticas públicas, ECA (Direitos da Criança e do adolescente), socioambiental, 
cidadania; 
 
- Oficina de inclusão digital: explorar atividades que ajudam no raciocínio, atividades educativas, 
explorar recursos do Software Word, Excel, compreender a digitação, inclusão digital como um novo jeito 
de aprender e ver o mundo; 
 
- Oficina de Futsal: (Projeto Financiado pelo CMDCA); 
 

- Oficina Família Conviver:  trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de 
risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, através de palestras, reflexões, roda de 
conversa e diálogos e proporcionar festividades com as famílias.  

 A metodologia adotada para o desenvolvimento de ações com o público alvo busca a transformação, 
convivência social, empoderamento social e familiar, através da atuação da equipe multidisciplinar, 
possibilitando um trabalho de corresponsabilidade na execução de políticas de proteção integral às 
crianças e adolescente e suas respectivas famílias. O planejamento de todas as ações é realizado pelo 
técnico de referência do Serviço – Assistente Social, e demais profissionais, Educador Social, Educador 
Físico – tendo também, a participação dos voluntários da Associação de diversas áreas.  
 

– Metodologia e Abordagem para Execução do Serviço/Projeto – Frente a Pandemia (COVID -19) 
  Diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Organização realizará atendimentos de forma 
remota bem como presencial (individual), considerando os casos prioritários mediante avaliação da equipe 
técnica e respeitando a legislação vigente.  

  A metodologia de trabalho frente a pandemia (COVID-19), tem sido planejada e executada de forma que 
o atendido seja alcançado, envolvido, estimulado por meio de teletrabalho com foco de permanecer e 
respeitar os objetivos propostos e a qualidade das atividades a serem desenvolvidas. 

 Dentro deste novo “normal”, adequou-se comunicação, atividades e atendimentos aos familiares. De 
acordo com a nossa realidade de atendimento e demanda, observou-se uma maior procura por parte dos 
familiares aos profissionais da equipe da Conviver, pelo aumento das vulnerabilidades e casos de 
violações de direitos que são constitucionais.  

  Pensando na proteção das famílias e dos profissionais, foram desenvolvidas estratégias para o 
atendimento a todos, sempre respeitando as normas publicadas pela Vigilância Sanitária e Secretaria da 
Saúde. 

 As estratégias propostas pela equipe técnica envolvem: 

 Orientações constante sobre os cuidados com a higiene pessoal, residencial, contato físico, 
utilização de máscaras e utilização adequada de álcool em gel; 
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 Levantamento de dados a respeito de acesso e utilização de internet e redes sociais para 
comunicação constante entre técnicos, família e os atendidos; 

 Planejamento das atividades por teletrabalho, respeitando os dados levantados de acesso à 
internet, pois horário, tempo e disponibilidade de acesso as redes socias e suas particularidades 
familiares foram respeitados. Casos pontuais (não acesso à internet, falta de aparelho de celular, 
indiferença frente a nova realidade), há proposta permanente de visitas domiciliares para 
orientações, esclarecimento e possíveis encaminhamentos e soluções; 

 O planejamento das atividades, por meio dos técnicos, tem sido elaborado em reunião por vídeo 
conferência, pois está de acordo com o DECRETO N° 108, DE 16 DE MARÇO DE 2020.   (Art. 
3° Fica suspenso no âmbito da Administração Municipal todos os eventos e atividades 
públicas promovidas por esta, quer da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, Centro de Promoção Social Municipal - CEPROSOM e demais 
Secretarias, evitando-se grandes aglomerações); 

 As atividades propostas pelos técnicos em vídeo conferência tem como objetivo elaborar as 
atividades em home office, respeitando os eixos orientadores: Convivência Social, Direito de Ser 
e Participação. Todas as atividades são desenvolvidas pautadas em experiencias lúdicas, 
culturais, artísticas e esportivas; 

 Carga horária mensal registrada de forma específica no protocolo “Home Office” (anexo I) e 
arquivada as comprovações que demonstram as atividades planejadas pelos técnicos e 
realizadas pelos atendidos. 

 
  Considerando que o município de Limeira encontra-se na fase verde do Plano São Paulo – Retomada 
Consciente, a metodologia para os atendimentos presenciais (individuais) serão: 

 Protocolo de Segurança de atendimento presencial individual – Anexo.II.;  
 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, necessários ao atendimento dos usuários, em 

especial, o uso obrigatório de mascaras; 

 Manter a distância de 1,5 m entre os trabalhadores e entre trabalhadores e usuários; 

 Adotar boas práticas de higiene como lavagem frequente das mãos com água e sabão ou uso de álcool 
em gel 70%; 

  Disponibilizar álcool gel 70% no acesso principal e nas dependências da OSC; 

 Aferir a temperatura corporal de todos que adentrarem na OSC; 

 Higienizar com frequência os ambientes de uso comum; 

  Manter os ambientes ventilados, mantendo portas e janelas abertas;  

 Proceder ao afastamento de profissionais que apresentarem sinais ou sintomas compatíveis com os da 
COVID-19 ou que tenham testado positivo. 

  

OFICINA FAMÍLIA CONVIVER:   

   Desde o início do Isolamento social, estamos nos esforçando e nos adequando para construir estratégias 
que garantam a continuidade dos serviços prestados às famílias dos atendidos. Com as visitas e reuniões 
presenciais suspensas, a coordenação técnica juntamente com a psicóloga social da Associação, 
desenvolveram ações que permitem estar em contato constante com os familiares. Os contatos têm se 
fortalecido por meio de uma rotina de vídeo chamadas com as famílias e entrega de atividades presenciais. 
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  Assim, conseguimos, mesmo que a distância acompanhar o desenvolvimento dos atendidos e apoiar a 
família no que elas necessitarem. 

Obs: inserir grade de atividades do Serviço/Programa/Projeto, específica por grupo de 
atendimento. (Anexo VIII) 

5.9.1 – Atividades Desenvolvidas 
(x)  Atividades de busca ativa 
(x)  Acolhida individual 
(x)  Acolhida em grupo 
(x)  Estudo Social 
(x)  Visita domiciliar 
(x)  Orientações individuais 
(x)  Orientações Grupais; 
(x)  Atividades grupais de convívio; 
(x)  Atividades socioeducativas sobre direitos humanos, sociais e socioassistenciais e diversidade cultural; 
(x)  Atividades socioeducativas sobre ética, cultural e cidadania e fortalecimento do protagonismo social; 
(x)  Informação e comunicação sobre direitos e formas para seu acesso e reclamações; 
(  ) Desenvolvimento de atividades e articulações junto a políticas públicas para ampliação da 
independência e autonomia de pessoas com deficiência e suas famílias; 
(   )   Atividades de inclusão à vida comunitária e a participação social de pessoas com deficiência;   
(x)  Encaminhamentos para a rede socioassistencial; 
(x)  Encaminhamentos para serviços de políticas públicas; 
(x)  Mobilização e articulação da rede socioassistencial; 
(   )  Mobilização e fortalecimento de redes de apoio; 
(   )  Participação em mobilizações sociais para a cidadania; 
(   )  Conhecimento e inserção no território; 
( x )  Conhecimento e mapeamento de redes socioassioassistencial; 
(   )  Conhecimento e mapeamento de redes intersetoriais; 
(   )  Inserção e participação na articulação de redes intersetoriais; 
(x)  Notificações de situações de violação de direitos; 
(x)  Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; 
(x)  Atividades de identificação de pessoas em situação de privação, desproteção e violação de direitos; 
(x)  Fornecimento de benefícios eventuais para documentação, alimentação e outros itens de caráter 
eventual para situações de vulnerabilidade temporária; 
(   )  Atividades relacionadas à geração de trabalho e renda, economia solidária; 
( )  Atividades relacionadas à promoção da integração ao mundo do trabalho; 
(x)  Outras atividades realizadas; 
(   )  Outras.     

5.9.2 – Periodicidade do serviço 

Frequência das atividades na entidade 
(   )  Sem frequência definida; 
(   )  Apenas 1 vez por semana (dias úteis); 
(   )  Até 2 vezes por semana (dias úteis); 
(   )  Até 3 vezes por semana (dias úteis); 
( x  )  5 vezes por semana (dias úteis); 



 
  

 

13 
 

(   )  Todos os dias da semana, inclusive finais de semana; 
(   )  Todos os dias da semana, inclusive finais de semana – ininterrupto; 
(   )  Outro. 

 
 

5.9.3 – Quantidade de Atendimentos (média/último mês) 
Previsão de atendimento: assinalar com ‘X’: 
(  x  )  Grupos ou Famílias; 
(  )  Indivíduos. 
Números de vagas existentes: 52 
Previsão de pessoas atendidas: 52 

 

6 – CAPACIDADE INSTALADA 

6.1 – Equipe de Profissionais Atuantes no Serviço/Programa/Projeto – ver ANEXO II 
 
Indicar abaixo quem executa a função: (se houver indicar nome, se não, anotar: não há) 

1- Coordenador Técnico: Alessandra Alves Bonin 
2- Coordenador Administrativo: Susana Elisabete Pereira Dias 
3- Responsável pela limpeza, higiene e arrumação: Diaristas da Comodante 
4- Responsável pela despensa/estoques: Reinaldo Tamashiro e Leticia Tamashiro 
5- Responsável pela prestação de contas: Altair José Bueno da Silva 
6- Responsável pelas operações financeiras:  Altair José Bueno da Silva 

6.2 – Estrutura Física:    (    ) Própria            (  x  ) Cedida             (  ) Alugada             (    ) Outros  

6.3 – Instalações físicas (informar o número de cômodos existentes na instituição e quais são as 
principais atividades realizadas em cada espaço):  

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço 

1 Sala Serviço Social 
01 1 reunião técnica, atendimento social e em geral 

 

Sala Informática  
01 (Capacidade 
para 13 atendidos)  
 

Inclusão Digital 

Sala multiuso 02 - Atividades socioculturais/ oficina do saber 
- Reunião de Pais  

Copa/ área de lazer 01 Refeição dos atendidos 

Cozinha 01 Lanche para os atendidos 

Banheiro 04 

1 equipe técnica feminina 
1 equipe técnica masculina 
1 banheiro feminino coletivo  
1 banheiro masculino coletivo 

Área de lazer externa 1 Recreação e atividades  

Dispensa 1 Materiais diversos 
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6.3.1 – O serviço prevê condições de acessibilidade 
(x )  Sim 
(   )  Não 
Se sim, informe quais: 
(x)  Acesso principal adaptado com rampas; 
(x)  Rota acessível aos principais espaços da unidade; 
(x)  Banheiro adaptado para pessoas com dificuldade de locomoção; 
(   )  Pisos especiais com relevos para sinalização voltados para pessoas com deficiências visuais; 
(   )  Recursos de comunicação para pessoas com deficiências auditivas; 
(   )  Recursos – Equipamentos/Sistemas computacionais; 
(   )  Recursos – Equipamentos/Sistemas computacionais; 
(   )  Serviços – Prestados por profissionais à pessoa com deficiência como instrumento de tecnologia 
assistiva; 
(   )  Outros.  
 

6.4 – Equipamentos Disponíveis (informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na 
instituição que poderão ser utilizados durante a execução do objeto). 

Tipo de Equipamento Quantidade 

Computador 22 

Impressora 02 

Impressora 3D 01 

Retroprojetor 01 

Áudio e Som 01 

Brinquedos pedagógicos 20 

Bolas: basquete, vôlei, handebol, futsal e futebol 15 de cada modalidade 

 

7 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 

7.1 – Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto - 

Presencial  

   A Associação desenvolve sistema de monitoramento e avaliação interno integrado a execução das atividades 
mensais de modo a permitir intervenção regular durante todo o processo de execução das atividades e maior 
visibilidade quanto à implementação, resultados obtidos e à identificação de fatores bloqueadores e 
facilitadores e assim garantir sua eficácia. Propõem sistema de acompanhamento e avaliação ao serviço 
visando contínuo desenvolvimento, avaliando a eficácia do serviço e sua sustentabilidade quanto à: 
 

 Participação e frequência dos atendidos e a família em reunião mensal; 
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 Avaliação técnica da equipe através dos três Es (eficiência, eficácia, efetividade de cada tema, 
desenvolvido nas oficinas), modelo de avaliação Monitoramento (anexo VI); 

 

 Desenvolvimento avaliativo dos atendidos: monitoramento das atividades desenvolvidas por cada 
oficina, registros quanto à socialização, reações emocionais, reações físicas, verbalização e 
desenvolvimento e resultados alcançados nas oficinas. Através de cores (Modelo de 
desenvolvimento avaliativo anexo V). 

 

Serão dados valores para as cores azul, verde, amarelo, marrom, cinza:  
 Azul         (Ótimo) = 100%   
 Verde      (Bom) =     75% / 
 Amarelo (Regular) = 50%  
 Marrom  (Irregular) = 25%   
 Cinza     (Ausente)  = 0%. 
 
Exemplo: 
 Resultado de 100% até 50% atingido os 3 Es; 
 Resultado de 25% até 0% avaliar atividades desenvolvidas com os atendidos quanto há: 

  Inclusão social dos atendidos; 

  Aspectos facilitadores e os dificultadores; 

 Fortalecimentos de vínculos afetivos nas famílias, crianças, adolescentes; 

 Monitorar e avaliar as visitas domiciliares. 
 

Meios de Registro e Verificação:  

 Plano de Atividades Anual  

 Resultado mensal do Desenvolvimento Avaliativo (anexo V)  

 Monitoramento (anexo VI)  
 Com o objetivo de acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas será realizado mensalmente, reunião de 
equipe técnica e planejamento na última sexta feira de cada mês. Além disso, a equipe técnica participará de 
capacitações ofertadas pela própria Associação e pelo poder público, bem como participará de visitas a outras 
associações e/ou órgãos públicos de acordo com a necessidade.  
Ações / atividades para execução em 12 meses. 
 
   Como parte do processo de monitoramento, mensalmente é preenchido o relatório de atendimento (RMA) e, 
trimestralmente relatório circunstanciado de atividades, de cumprimento de objeto e relatório anual, ambos 
encaminhados ao órgão gestor. 
 

Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto – Frente 

a pandemia (COVID -19) 

   O monitoramento e avaliação das atividades frente a pandemia (COVID -19) demandou um novo modelo de 
registro das atividades, sendo desenvolvido o “Protocolo do Home Office”  

   Este protocolo descreve passo a passo toda as atividades propostas por meio do teletrabalho, pelos técnicos aos 
atendidos e familiares. (modelo completo anexo I); 
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 Finalizado os protocolos, os mesmos são analisados, formatados pelo técnico responsável e enviados 
aos atendidos por mídia social; 

 Nos casos pontuais de não acesso as redes sociais (já identificados e apontados previamente) não 
haverá prejuízos aos atendidos, todas as atividades estarão disponíveis, através das visitas 
domiciliares para as entregas e orientações quanto a realização e devolução dos trabalhos propostos; 

 Dentro do Plano São Paulo – Retomada Consciente, Limeira encontra-se na fase verde, permitindo 
um planejamento de atendimento presencial individualizado, respeitando a legislação vigente;  

 Mensalmente é realizado reunião técnica presencial respeitando os protocolos e decretos do 
distanciamento social, para análise dos resultados (facilitadores/dificultadores) das atividades 
propostas. Os resultados analisados servem de base para elaboração do relatório de cada oficina, 
propor melhorias, que favorecerá o desenvolvimento físico, social e cultural dos atendidos; 

 Com prática de transparência, todo trabalho e atividade elaborado, desenvolvido, e seus resultados 
são registrados em uma plataforma digital (Google Drive), disponibilizado para toda equipe técnica.  

 Os resultados quanto a participação e frequência dos atendidos (seja online ou presencial) estarão 
mensurados em uma planilha (anexo II); 

 Os resultados das atividades com as famílias, serão analisados e descritos pela psicóloga social 
(anexo IV); 

 Avaliação técnica da equipe através dos três “Es” (Eficiência – Eficácia – Efetividade) são 
consideradas em todas as atividades desenvolvidas nas oficinas e mensuradas em uma planilha 
própria (modelo anexo VI). 

 

 

7.2  A entidade dispõe de mecanismos de comunicação/informação/reclamação dos usuários e da 
população em geral no acompanhamento dos serviços prestados? 
(x )  Sim 
(   )  Não 

Se sim, informe quais: 

(x)  Comunicação escrita (jornais, informativos, comunicados entre outros); 
(x)  Mídia eletrônica; 
(x)  Atividades presenciais com usuários dos serviços (encontros, reuniões, entre outros); 
(x)  Prestação de contas (financeira e política) por meio de audiências públicas, etc.; 
(   )  Outros: especificar   

7.3 Há compatibilidade dos serviços às normas relativas a serviços socioassistenciais na modalidade 
PNAS 2004, NOB SUAS 2012, Resolução CNAS 109/09?  

(x)  Sim 

(   )  Não 

(  )  Alguns serviços estão em processo de reordenamento 

 

7.4 Há compatibilidade dos serviços com regulamentações específicas da criança e do adolescente, de 
pessoas com deficiência, idosos e mulheres? 

( X  )  Sim 
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(  )  Não 

(   )  Alguns serviços estão em processo de reordenamento 

7.5 Há informações de fatores que motivaram o processo de saída do usuário do serviço ofertado pela 
entidade? 
(x)  Sim   

(   )  Não  

Se sim, informe quais: 

(x)  Vontade própria do usuário; 

(x)  Ingresso no mundo do trabalho; 

(   )  Retorno para família ou localidade de origem; 

(   )  Determinação judicial; 

(x)  Encaminhamento para outro serviço/programa/projeto de entidade privada, unidade estatal ou outra política 

pública; 

(   )  Não houve desligamento de nenhum usuário; 

(x)  Superação das condições de vulnerabilidade e/ou risco que deram origem à inserção no serviço; 

 

7.6 Há formas de participação do usuário no serviço? 
(x)  Sim 

(   )  Não 

Se sim, informe quais: 

(x)  Presença de mecanismos de divulgação do serviço e de suas ofertas; 

(x)  Divulgação regular de eventos e instâncias de controle social e defesa de direitos; 

(x)  Acesso dos usuários a informações sobre o seu prontuário e a outros registros; 

(   )  Mobilização dos usuários para a formação de Comitês Gestores; 

(x)  Instalação de Caixas de Reclamações e sugestões; 

(   )  Outros. 
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7.7– Cronograma Físico de Execução do Objeto  
Objetivos Específicos 

(Descreva os objetivos 
específicos trabalhados no 

período, conforme apontados 
no Plano de Trabalho) 

Atividades 
(Descreva as Atividades – 

sobretudo o trabalho social e 
socioeducativo – que serão 
realizadas para cumprir o 

Objetivo) 

Resultados Esperados 

(Descreva os resultados que se 
pretende alcançar conforme os 

objetivos traçados) 

Indicadores de 
Monitoramento 

(Formas de se evidenciar os 
resultados obtidos) 

Objetivo específico 1 

1 – Contribuir para o 
fortalecimento dos 
vínculos familiares, o 
exercício da cidadania, a 
participação no território 
e o desenvolvimento de 
competências para a 
compreensão crítica da 
realidade social. Frete a 
pandemia pelo COVID-
19 auxiliar os atendidos 
na construção de suas 
histórias e desafios 
durante a pandemia, pós 
pandemia, utilizando 
outros instrumentos 
como: teletrabalho, 
vídeos, entrega de 
atividades domiciliar e 
presencial 
individualizado) em 
conformidade com o 
Decreto Municipal de 
Isolamento Social; 

 
- Roda de Conversa; 
- Pintura de Telas com o 
tema do mês; 
- Produção Musicais, 
- Canto Coral; 
- Jogos pedagógicos; 
- Visitas em espaços 
públicos e privados; 
- Palestras com 
profissionais de áreas 
diversificadas; 
- Brincadeiras dirigidas; 
- Oficina diversas 
(recicláveis, horta); 
- Dadas comemorativas. 
 
As atividades acima serão 
trabalhadas de acordo com 
os temas abaixo e em caso 
de pandemia os temas 
serão permanecidos porem 
em forma remota em 
teletrabalho ou atendimento 
individualizado. 
 
A) Construção da 
Socialização  
B) Direito de Aprender e 
Realizar,  
C) Cidadania em Ação 

 
- Sejam protegidos 
socialmente por suas 
famílias e comunidades, bem 
como acessem serviços, 
programas e equipamentos 
públicos; 
 
- Tenham maior 
conhecimento e capacidade 
de análise crítica da 
realidade; 

- Sintam-se acolhidos e 
integrados; 

- Convivam num ambiente 
saudável, de respeito e 
valorização das diversidades 
étnicas, raciais, religiosas e 
sexuais; 

- Conheçam e acessem os 
direitos das crianças e 
adolescentes, 
socioassistenciais e 
humanos; 

Se expressem por meio de 
brincadeiras e atividades 
lúdicas, ressignificando e 
simbolizando as experiências 
vividas; 

- Valorizem a diversidade de 
opiniões e a resolução 
negociada de conflitos.  

Comparativo entre frequências 
de participação dos atendidos 
no período anterior; 

 

- Resultado do 
desenvolvimento Avaliativo 
dos objetivos traçados; (anexo 
V) 

 

- Resultado da Avaliação do 
Monitoramento (anexo VI) nas 
reuniões técnicas mensal. 
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Objetivo específico 2 
 
- Possibilitar acessos a 
experiências e 
manifestações artísticas, 
culturais, esportivas e de 
lazer, desenvolvendo 
habilidade e sociabilidade. 

 
-  Oficinas de dança, teatro, 
canto, artes, futebol; 
-  Passeio cultural 
presencial e ou virtual no 
município e em outras 
cidades; 
-  Datas Comemorativas; 
- Ação social que envolva os 
atendidos com o tema Amor 
ao próximo; 
- Comemoração da Festa 
dos Aniversariantes do 1º e 
2º Semestre por meio da 
“Kombi Birthday”. Uma festa 
simbólica que será 
comemorada e festejada por 
todos, mesmo que 
individualmente. 

 
- Tenham garantidas e 
acessem práticas lúdicas, 
esportivas, cognitivas, de 
lazer e cultura; 
 
- Se expressem por meio de 
brincadeiras e atividades 
lúdicas, ressignificando e 
simbolizando as experiências 
vividas; 
 
- Expandam seus universos 
artísticos e culturais, assim 
como suas habilidades, 
talentos e aptidões; 

- Conhecer as datas cívicas, 
desenvolver o patriotismo. 

- Resultado do 
desenvolvimento Avaliativo 
dos objetivos traçados. 
(Anexo V) 

- Nº de atividades 
diversificadas ofertadas 

- Proporção de crianças / 
adolescentes Interessados em 
participar das atividades, 
eventos ofertados pelo nº total 

dos atendidos. 

 
Objetivo específico 3 
 

Promover espaços de 
reflexão sobre o papel 
das Famílias na proteção 
e desenvolvimento das 
crianças e adolescentes, 
desenvolvendo também 
trabalho social com as 
famílias, prevenindo a 
ocorrência de situações de 
risco social e fortalecendo a 
convivência familiar e 
comunitária em meio a 
pandemia e pós pandemia 
decorrente do COVID -19. 
 

 
- Atividades relacionadas 
com os temas trabalhados 
com as crianças e 
adolescentes, no objetivo 1 
 
-  Reuniões e palestras com 
os pais, e caso de pandemia 
por vídeo chamada; 
 
- Roda de Conversa para 
troca de experiências. 
Nesse espaço, os principais 
problemas da comunidade e 
da associação possam ser 
debatidos e incentivados a 
formação de comissões 
para tomada de decisões, 
mudança da realidade e 
encaminhamento aos 
órgãos públicos 
competentes. 
- Visita domiciliar ou entrega 
de atividades especificas 
para ser realizada em 
família;  
- Palestras e festividades. 

- Vínculos familiares 
fortalecidos; 

- Contato maior entre Família 
X Associação de forma 
organizada, prazerosa, num 
ambiente acolhedor e afetivo 
para juntos construirmos 
uma imagem positiva; 

- Troca de experiências e 
ressignificação de ideias. 

 
-Lista de presença (Número 
de famílias participantes dos 
encontros pelo número total 
de famílias da OSC); 
 
- Avaliação escrita dos 
participantes quanto: 
identificação dos 
responsáveis, tema do 
encontro, pontos positivos do 
encontro, duvidas ou 
dificuldades, sugestão para o 
próximo encontro; 

- Comparativo entre 
frequência de participação das 
famílias no período anterior; 

- Resultados de depoimentos 
das famílias. 
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* OBS: Fazer uma planilha para cada tipo de natureza de despesa, conforme acima.  Consultar também o 

manual das Parcerias. 

 

 

 

8 – DETALHAMENTO GERAL DO REPASSE 

8.1 – RESUMO GERAL DO REPASSE 

       NATUREZA DA DESPESA  
TOTAL MENSAL (R$) 

 
TOTAL ANUAL R$ 

ESPECIFICAÇÃO   

Materiais de Consumo  - - 

Recursos Humanos R$ 3.290,00 R$ 39.480,00 

Encargos Sociais - - 

Serviços de Terceiros Pessoa Física - - 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - - 

Tarifas (água, energia elétrica, telefone) - - 

   

TOTAL (R$) R$ 3.290,00 R$ 39.480,00 

8.2 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS (Mensurar o valor para 
cada item)  

8.2.1 – Cronograma de Desembolso – (Identificar Subvenção:  MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL) 

                       

NATUREZA DA DESPESA 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

01 Educador Social – Oficina do Saber R$ 1.100,00 R$ 13.200,00 

02 Educador Social – Inclusão Digital R$ 1.100,00 R$ 13.200,00 

03 Monitor R$ 1.090,00 R$ 13.080,00 

Total Geral R$ 3.290,00 R$ 39.480,00 
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9 – CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC (Se houver – facultativo, indicando 
também, se for o caso, recursos humanos) 

Especificação  Valor mensurado R$ 

Monitor R$ 210,00 

 

ANEXO 

INFORMAÇÕES E OU DOCUMENTOS (SE NECESSARIO) 

 

 

 

Limeira, 06 de Novembro de 2020 

 

 

 

____________________________                                                    _________________________ 

     José César dos Santos                                                                      Alessandra Alves Bonin 

              Presidente                                                                                   Responsável Técnico 

 

 

 

 

8.3 CUSTO DA OFERTA 

Custo da oferta mês: R$ 57.677,00 

Custo per capita mês: R$ 848,19 



 
  

 

22 
 

ANEXO I  

Indique as ações de articulação desta entidade com os seguintes serviços, programas ou instituições existentes no território: 

Serviços, programas, órgãos ou instituições com os 
quais a entidade mantém articulação no território. 

Possui 
dados de 

localização 

Recebe 
usuários 

encaminha-
dos 

Encaminh
a usuários 

Acompanh
a 

 Os  
encaminh
a-mentos 

Realiza 
reuniões 

periódicas 

Troca 
informaçõ

es 

Estudos 
de caso 

em 
conjunto 

Desenvolv
e 

atividades 
em 

parceria 

Não tem 
articulaçã

o 

Serviço 
ou 

instituição 
não 

 existente 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
 X  X  X      X         

Outras Unidades Públicas da Rede de Proteção Social 
Básica  X  X  X  X  X  X  X  X     

Unidades Conveniadas da Rede de Proteção Social 
Básica                     

Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS  X  X                 

Outras Unidades da Rede de Proteção Social Especial  X  X      X  X  X  X     

Serviços de Saúde 
                    

Serviços de Educação 
 X  X  X  X    X  X  X     

Programas ou Projetos  X  X                 

Sistema de Justiça 
                    

Conselhos de Políticas Públicas e Defesa de Direitos 
 X  X  X      X  X       

Demais Órgãos/Serviços 
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ANEXO II  

RELAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

           

NOME D.N. RG CPF ESCOLARIDADE PROFISSÃO CARGO EMAIL FONE VÍNCULO 
FONTE 
PAGT 

Ingrid Ap. Barbosa Pieri 23/05/1990  46.602.379-0  
 392.600.408-
84 Superior Completo 

Técnica de 
Informática 

Educadora 
Social 

  Inclusão Digital 
 ingridpieri@icloud.com 
 (19) 99180-3231  Contratado 

 
Subvenção 

 Alessandra A. Bonin 02/06/1973 25.422.173-8  322488-80  Superior completo Assistente social Assistente social alessandra.bonin@hotmail.com   (19) 984000584 Contratada  Entidade 

 Gabriel Prates 

Nascimento  07/08/1997 49.817.055-x  
335.967.078-
70  

Superior 
incompleto 
(cursando) Educador social Educador social gabrielprates16@gmail.com  (19) 98878-3887  Contratado  

 
Subvenção 

 Susana Elisabete 
Pereira Dias  23/04/1967 161092330  06291057824  Superior completo  Pedagoga Coordenação  susanabete@hotmail.com  (19) 98117-1236  voluntária 

 

Altair José Bueno da 
Silva 04/12/1958  16660591  01607007878 Superior Completo Administração 

Prestação de                      
Contas  altair@ifiladelfia.com  (19) 99122-2470  voluntário 

 

 Reinaldo Tamashiro  31/12/1970  19361617  13858042897  Médio Completo  Administração 

Despesas e 
estoque  reinaldotamashiro@live.com  (19) 993393985  Voluntário 

 

 Leticia Tamashiro  29/08/1995  445342365  42438041846 
 Superior 

Completo  Administração 
Despesas e 

estoque  leticiatamashiro@live.com  (19) 993377355  Voluntária 
 

 Eliane de Oliveira Nunes  14/05/1990  46451692-4  37035267859  Sup. completo  Artes   Monitora  elianeoliveirafk@gmail.com  (19) 987051862  Contratada Subvenção 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

mailto:ingridpieri@icloud.com
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RELAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

LEGENDAS   
ESCOLARIDADE:   

 

Fundamental 
Incompleto 

 Fundamental Completo 

 Médio Completo 

 Superior Completo 

PROFISSÃO:   

 Assistente Social 

 Antropólogo 

 Administrador 

 Psicólogo  

 Sociólogo 

 Economista 

 Pedagogo 

 Terapeuta Ocupacional 

 Economista Doméstico 

 Advogado 

 Contador  

 Outros  
   

VÍNCULO: Dirigente  

 Funcionário contratado 

 Funcionário cedido 

 Estagiário 

 Voluntário 
 


