
1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

NOME DO PROJETO: Unidos Pelo Esporte: Instrumento de Integração e Inclusão social 

EIXO DE ATUAÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e ESPORTE, 

CULTURA E LAZER. 

 

2.   ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: Associação Conviver – Centro de Transformação Social  

CNPJ nº: 01.605.667/0001-80 

Registro no CMDCA nº: 002 - Validade do Registro: 22/07/2019 

Endereço: Alferes Franco Nº: 56  

Bairro: Centro      Cidade: Limeira      Estado: SP CEP: 13480-050  

Telefone: (19) 3453.7463 / 98155.9834 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

Nome Responsável Legal: José César dos Santos - Telefone: (19) 3453.7463 

 

3. RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

a) Local/Endereço/Região de Atuação do Projeto: 

O projeto é executado no espaço cedido em parceria e articulação com o Centro 

Espirita Luz e Caridade Nosso Lar, acordo legalmente assinado e autorizado pela Dra. 

Daniela, localizado na rua: Alferes Franco nº1236 – Centro – Limeira SP. 

 

b) Objetivo Geral:  

Contribuir no desenvolvimento intelectual e físico da criança e do adolescente de 

Limeira em situação de risco social, proporcionando através do ensino do Futsal 

condições para a melhoria da qualidade de vida, estimulo ao convívio social e coletivo, 

construindo cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, tendo conhecimento dos 

seus deveres e direitos. O esporte é um instrumento eficaz para o desenvolvimento 

humano, contribui para vários benefícios tanto individuais como para o coletivo. É capaz 

de unir diferenças entre povos e cooperar no processo de inclusão social. Através do 

esporte tanto a criança quanto seus familiares e a comunidade se fortalecem, gerando 

subsídios para que ela possa por si mesma transformar a sua realidade.  Objetivamos por 

continuar com este projeto que já é desenvolvido pela associação pelos resultados 

obtidos positivamente dos atendidos, resultantes na evolução deste projeto com 

acréscimo de novos desafios e proposta para o mesmo, que é ser INSTRUMENTO de 

transformação social. 

 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 

c) Breve descrição do Projeto: 

 O projeto Unidos pelo Esporte: Instrumento de Integração e Inclusão Social Ofertará 

80 vagas a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, compreendendo a faixa etária 

estabelecida para cada categoria divididos em 3 turmas. Com proposta de incentivá-los de 

acordo com o que eles têm de capacidade e potencial, desenvolvendo todos os valores 

que existe na pratica da atividade física coletiva. Como inovador será proporcionado um 

passeio cultural com os atendidos ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo mais conhecido 

como Estádio do Morumbi, sede oficinal do time brasileiro de futebol São Paulo Futebol 

Clube, Campeonato entre Associações de Limeira e parceria com alunos da Unicamp da 

graduação de Nutrição (5ºsemestre) que desenvolvem trabalho de avaliação e 

acompanhamento nutricional com crianças e adolescentes. Contamos com profissional 

técnico da área de educação física que orienta e acompanha diretamente cada etapa do 

projeto, envolvidos também os técnicos da área da psicologia e do serviço social 

indiretamente desenvolvendo atividades com as famílias dos atendidos.  

Através da avaliação e monitoramento do desenvolvimento do projeto que está em 

andamento, concluímos que o esporte tem o poder de transformar de várias maneiras, é 

um instrumento para atingir o desenvolvimento social, cultural e socializador de uma 

criança e da família. A prática esportiva faz com que a criança se integre na sociedade, 

aprenda a se relacionar com as pessoas, a ter disciplina, a trabalhar em grupo, contribui 

com a irradicação do trabalho infantil, com a valorização da identidade e do modo de vida. 

E por estes fatores que acreditamos que a continuidade deste projeto, tem proporcionado 

a transformar as famílias e contribuir com o município.  

 

d) Nº de beneficiários (direto) atendidos:  

Serão beneficiados em média 80 crianças e adolescentes entre 06 a 17 anos, que 

fazem parte da Instituição. 

 

e) Duração do projeto (nº meses): 

12meses, iniciando em Janeiro á Dezembro 

 

f) Valor a ser financiado pelo FMDCA: R$ 38.400,00 

 

g) Valor da Contrapartida: R$ 0,00 

 



h) Custo Total (valor financiado + contrapartida): R$ 0,00 

 

i) Custo per capta/mês: R$ 40,00 mês  

 

j) Nome do responsável pelo Projeto: Alessandra Alves Bonin (Assistente Social)                             

 

Limeira, 15 de Junho de 2018. 

 

 

 

__________________________                            __________________________            
José César dos Santos                                            Alessandra Alves Bonin 
     Presidente                                                             Técnica Responsável 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE TRABALHO 

 
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Associação Conviver – Centro de Transformação Social 
CNPJ: 01.605.667/0001-80 
Site: www.casademisericordia.org.br 
1.4. Certificações: CEBAS (   ) Utilidade Pública Federal (   ) 

Utilidade Pública Estadual (   ) Utilidade Pública Municipal ( x ) CMAS ( x ). 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL LEGAL 
 Nome do Responsável legal: José César dos Santos 
 RG:/ órgão expedidor: 17.191.868-X - SSP/SP 
CPF: 088.909.188-96 
Cargo: Presidente - Mandato da diretoria: (31-12- 2019) 
Endereço: Alameda das Rosas, nº 106 – Cep: 13480-00 
Bairro: Jardim dos Ipês  
Telefones: (19) 21140404 – E-mail: casademisericordia@terra.com.br 
Cidade em que reside: Limeira - SP  
 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO PELO PROJETO 
Nome: Alessandra Alves Bonin 
Formação/ Cargo: Assistente Social – Nº de Registro: CRESS 54733 
Telefone: (19) 984000584 – E-mail: alessandra.bonin@hotmail.com 
 

4. OUTROS PARTÍCIPES 
Nome: Nosso Lar         Endereço: Alferes Franco, nº 1236 – Centro – Limeira SP.  
 

5. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC 

A Associação Conviver – Centro de Transformação Social é uma OSC filantrópica, 
criada 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 prioritariamente chamada de Casa 
de Misericórdia atendia crianças e adolescentes em qualquer regime previsto pelo ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) na faixa etária de 0 a 18 anos. 

http://www.casademisericordia.org.br/
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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 analise 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. 

Atualmente atendemos crianças e adolescentes e seus familiares e responsáveis na 
faixa etária de 06 a 17 anos com capacidade de 90 atendidos e meta para 80 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 CMAS e CMDCA e possui parceria com o CEPROSOM e 
com voluntários que proporcionam ao longo do ano Workshops de vários cursos, parceria 
fiel 2 vezes ao ano com a AIESEC (Unicamp) intercambistas promovendo troca cultural 
com os atendidos e Trote Cidadã (UNICAMP). 

As fontes de recursos existentes são provenientes de subvenção Municipal através da 
parceria com o CEPROSOM, mantenedores mensais, doação voluntaria e recurso 
financeiro mensal da Comunidade Evangélica Filadélfia de Limeira SP. 

Em relação à articulação com a rede socioassistencial, a OSC está referenciada ao 
CRAS Marilena Pinto Ramalho. Além disso, possui parceria e articulação com o Centro 
Espirita Luz e Caridade Nosso Lar, o qual cede o espaço físico para o desenvolvimento de 
atividade esportiva com os atendidos de a Associação Conviver, oportunidade onde as 
crianças e adolescentes do Nosso Lar são inclusos nesta atividade.  

Outra parceria e articulação importante que a Associação Conviver possui são com a 
OSC Aldeias Infantis SOS Brasil que desenvolve O Serviço de Acolhimento para crianças e 
adolescentes no município, sendo que muitos dos acolhidos estão inseridos no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Associação. 
 
MISSÃO: Transformar crianças, adolescentes e seus familiares da situação de 
vulnerabilidade social e de violações de direito. Restaurando-as fisicamente, 
emocionalmente e espiritualmente. 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, família e 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. 



6. SÍNTESE DA PROPOSTA 

6.1 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 ao 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 de 300.911 (trezentos mil e novecentos e 
onze) pessoas no ano de 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. 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.   De acordo com dados do Cadastro Único do Centro de Promoção Social 
Municipal – CEPROSOM - as famílias do município que estão em situação de pobreza e 
extrema pobreza totalizam 14.893 (quatorze mil oitocentos e noventa e três), as quais 
apresentam perfil para o Programa Bolsa Família. Destas, 11.043 (onze mil e quarenta e 
três) são beneficiárias do Programa.                  

Diante deste quadro de vulnerabilidades a Associação Conviver pretende 
continuar este projeto preventivamente buscando, através do esporte (futsal), beneficiar 
crianças, adolescentes e familiares do nosso município, através do desenvolvimento da 
pratica esportiva, ações que proporcionarão desenvolvimento de suas capacidades e 



potencialidades com alternativas emancipatórias para enfrentamento das 
vulnerabilidades sociais, bem como, o convívio familiar e comunitário. 

6.2 Objetivo Geral da Proposta 

Favorecer o desenvolvimento pessoal, social e cultural de crianças e adolescentes, 
prioritariamente aqueles que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, 
através do ensino esportivo no caso aqui o Futsal contribuindo com os processos de 
socialização, melhoria da qualidade da saúde, habilidades físicas, de criação e de 
participação cidadã priorizando a matricialidade sociofamiliar, pois através do esporte 
fazemos a ponte para a integração e inclusão social. 

6.3 Objetivo (s) Específico (s) 

- Ensinar as regras do futsal e aplicar seus fundamentos técnicos e Táticos, através do 
método misto. 

 - Promover o intercâmbio social, cultural, lazer, a autonomia e solidariedade através do 
futsal. 

- Promover espaços de reflexão sobre o papel das Famílias na proteção e 

desenvolvimento das crianças e adolescente 

6.4 Abrangência da Proposta 

Centro Espirita Luz e Caridade Nosso Lar, o qual cede o espaço físico para o 
desenvolvimento de atividade esportiva com os atendidos de a Associação Convive, 
oportunidade onde as crianças e adolescentes do Nosso Lar são inclusos nesta atividade. 
Serão atendidos crianças e adolescentes divididos em três turmas, em três vezes por 
semana em dois períodos manhã e tarde, visto que as crianças vêm para a Instituição em 
horário contra turno da escola. 

6.5 Público Beneficiário 

  Direto: crianças e adolescentes  
  Indiretos: Família e responsáveis legais, rede de atendimento socioassistencial.. 

6.6 Perfil do Público Beneficiário Direto 

Crianças e adolescentes na faixa etários de 06 a 17 anos atendidos pela 
Associação, bem como os atendidos acolhidos do Nosso Lar na mesma faixa etária, 
cursando o ensino médio e fundamental, com famílias em situação de vulnerabilidade 
social e violações de seus direitos. 



6.7 Meta de Atendimento: Atender 80 crianças/ adolescente 

6.8 Periodo de execução do Objeto proposto: 

Inicio: 22/01/2019             Termino: 13/12/2019 

6.9 Metodologia e abordagem da Proposta 

Elaboração 

Inicio de todo o planejamento das atividades do projeto (organização, 
planejamento, execução e os resultados) visando atender todas as necessidades 
individuais dos atendidos. Contamos também com a presença e participação da família, 
para uma avaliação dos resultados e impactos para o desenvolvimento social das crianças 
e respectiva família, promovendo senso de responsabilidade com a sociedade, com o 
patrimônio municipal e cultural. 

Execução 

Será desenvolvida de acordo com as regras do próprio futsal, bem como as 
técnicas desenvolvidas pelo técnico responsável da área. A ação será com enfoque 
socioeducativo, considerando a criança e ao adolescente enquanto ser integral e 
integrado. 

Abordagem 

A metodologia busca adotar o Serviço de convivência e fortalecimento de vinculo 
através do esporte e do lazer, com uma equipe técnica multidisciplinar, corresponsável na 
execução de políticas sociais do Serviço da Proteção Social Básica, atendimento grupal e a 
inclusão social. 

Instrumental 

- Professor de educação física:  

A - Desenvolve os fundamentos, técnica e tática do futsal. 

B - Elaborar os treinos físicos e sequenciais, bem como desenvolver o trabalho em equipe. 

C - Premiações aos atendidos, passeios. 

- Técnicos da área da psicologia e do serviço social: 

A – Abordagem e envolvimento das famílias ao projeto, através de reuniões, palestras e 
pareceres. 



Resultados esperados 

Consiste nas realizações de participação e envolvimento de todos ao projeto, para 
a inclusão social dos atendidos, melhora da evasão escolar e menos ociosidade. 

- Participação efetiva de 90% das crianças e adolescentes 

- Ter realizado 11 reuniões com as famílias 

- Redução de no mínimo 10% no índice de crianças na rua no contra turno escolar 

- Reunião técnica para avaliação e monitoramento mensal e planejamento geral entre os 
meses de janeiro e julho  

Objetivos específicos com os respectivos resultados esperados 

Resultados quantitativos esperados: Realização da oficina de terça feira, quarta-feira, 
quinta feira em dois períodos (vespertino e matutino), alterados ao período escolar 
dividido em duas turmas: 
Horário matutino – 08HS ÀS 11:30 HS 
Horário vespertino - 13HS ÀS 16:30 HS 

Resultados qualitativos esperados: Espera-se que as crianças e adolescentes possam 
desenvolver gradualmente competências valorizadas através do esporte como 
responsabilidade, compromisso e ética, transformação social e os fundamentos do Futsal.  
E estreitar nosso contato com a Família e a rede pública. 

Parcerias para a realização do Projeto 
Como está oficina tem como objetivo o desenvolvimento de atividade voltada ao 
fortalecimento da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, para 
alcançarmos as metas proposta, necessitamos da articulação com outras instituições, 
secretaria do esporte, bem como as redes de equipes referenciadas do município, do 
federal para promoção de ações de mobilização social para a sensibilização sobre o tema. 
 

7. CAPACIDADE INSTALADA  
7.1 – Equipe de Profissionais Permanentes da OSC  

Formação Profissional Função na Entidade Nº de horas/mês Vínculo (CLT- holerite; 
contrato de estágio; 
voluntário; Prestador de 
Serviço) 

Ensino Médio Coordenador 220 h CLT 
Serviço Social Assistente Social  48 h Prestador de serviço 

Pedagogia Pedagogo social 220 h CLT 

Psicólogo Psicóloga social  58 h Prestador de serviço 



Educação Física Educador físico - 
dança 

45 h  Prestador de serviço 

Ensino Médio Educador Social 220 h CLT 

Técnico de 
Informática 

Educador de Inclusão 
digital 

38 h Prestador de serviço 

Administração Aux. Administrativo 220 h CLT 

Cozinha Cozinheira 220 h  CLT 

Cozinha Aux. de cozinha 220 h CLT 

Auxiliar Geral Limpeza 220 h CLT 

Arte Arte Educador 64 h  Prestador de serviço 

Ensino Médio Auxiliar das atividades 10 h Voluntario 

 
7.2 – Estrutura Física: ( ) Própria ( ) Cedida (x ) Alugada ( ) Outros  
 
7.3 – 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 coordenação 

 2 Sala aux. Administrativo 

3 Sala assistente social 

4 Sala pedagoga 

5 Sala psicóloga 

6 Sala dos orientadores 
sociais 

06 1 Reunião, coordenador 

2 RH, contabilidade, secretaria. 

3 Atendimento social e 
organização do serviço técnico 

4 Coordenação pedagógica, 
atendimento em geral 

5 Atendimento psicológico em 
grupo e familiar, organização 
técnica 

6 organizar as atividades, 
preparar atividades, relatórios e 
reuniões. 

 Sala Informática 01 (Capacidade para 16 
atendidos) 

Inclusão digital 

 Sala multiuso  02 Atividades socioculturais 

Reunião de pais 

 

 Sala para refeição  01 Refeição dos atendidos   

 Cozinha 01 Preparo das refeições 

 Copa  01 Refeição equipe técnica  

 Banheiro  03 1 equipe técnica Feminino 

1 equipe técnica Masculino 

1 para os atendidos  



 

Pequena Área de lazer 01 Para recreação e atividades 

Dispensa  01 Material diverso 

Lavanderia 01 Diverso 

 

7.4 – Equipamentos Disponíveis: 

Tipo de Equipamento Quantidade 
Computador 22 

Impressora  02 

Retroprojetor 01 

Áudio e som 01 

Brinquedos pedagógicos 10 

Jogos pedagógicos 08 

Mesa de pingue pong  01 

Bola de basquete, futebol, vôlei 03 de cada modalidade 

 
 

8. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 
 

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

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 - Em janeiro de 2019, será dada continuidade da proposta já executada pela equipe técnica da 
Associação do sistema de monitoramento e avaliação integrado a execução das atividades 
mensais, permitindo a 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, através do modelo de 
desenvolvimento avaliativo. 

 - Propor sistema de acompanhamento e avaliação ao projeto visando contínuo 
desenvolvimento  

 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%. 

Avaliar a eficácia do serviço e sua sustentabilidade quanto à: 

- Inclusão social dos atendidos, socialização, reações verbais e emocionais. 



- Frequência dos atendidos e das reuniões com os responsáveis legais 

- Fortalecimentos de vínculos afetivos nas famílias, crianças, adolescentes. 

- Monitorar e avaliar as visitas domiciliares  

Avaliação técnica da equipe através dos três Es (eficiência, eficácia, efetividade, desenvolvido 
antes, durante e após atividades), modelo de avaliação e monitoramento em anexo no final.  

Significado dos 3Es: 

Eficiência: foram cumpridas as metas estabelecidas no início das atividades? 

Eficácia: Concluído as etapas?  

Efetividade: Impacto das atividades alcançadas. 

8.2 Grade de Atividades 
Objetivos 

Específicos 
Atividades 

(Descreva as 
Atividades – 
sobretudo o 

trabalho social e 
socioeducativo – 

que serão 
realizadas para 

cumprir o Objetivo) 

Dados 
quantitativos 

e/ou a 
periodicidade 

e/ou 
frequência da 

Atividade 

Estratégia, técnica e 
materiais 

socioeducativo que 
serão utilizados e 

meios de 
verificação. 

Resultados 

Esperados 

Objetivo 1  

Ensinar as 

regras do futsal 

e aplicar seus 

fundamentos 

técnicos e 

táticos, através 

de método 

misto. 

 
- História do futsal 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ensinar 

fundamentos 

técnicos Táticos: 

dribles, passes, 

chutes, cabeceiras, 

arbitragem, 

intercalados com 

 
Início do 
projeto 
Janeiro e 
fevereiro 2019 
 

 

 

 

3 vezes por 

semana (terça 

feira, quarta-

feira, quinta 

feira) entre 

aulas práticas 

e teóricas. 

 

- Filme sobre a 

história do esporte e 

do futsal 

- Teoria sobre as 

regras do futsal em 

sala com Data Show. 

- Roda de conversas 

sobre o trabalho em 

equipe. 

- Começo das 

atividades práticas 

em quadra de futsal. 

- Material usado: 

sala Data Show, bola 

de futsal, uniforme, 

 
- Consiste nas 
realizações de 
participação e 
envolvimento de 
todos ao projeto, 
para a inclusão 
social dos 
atendidos. 
 
- Melhora da 
evasão escolar e 
menos 
ociosidade. 
- Que as crianças 
e adolescentes 
possam 
desenvolver 
gradualmente 
competências 



exercícios isolados, 

bem como a 

iniciação do jogo 

através das formas 

jogadas do futsal. 

 

 

 

 

Período da 

manhã e à 

tarde. 

apito, coletes, cones, 

rede, arcos, escada 

de treinamento, mini 

gol, cartão de 

arbitro, quadra, e 

equipamentos 

necessários para a 

pratica esportiva. 

Meios de verificação 

- Reunião técnica 
para avaliação e 
monitoramento 
mensal e 
planejamento geral 
entre os meses de 
janeiro e julho  

valorizadas 
através do 
esporte como 
responsabilidade, 
compromisso e 
ética, 
transformação 
social e os 
fundamentos do 
Futsal. 
 
-Participação 
efetiva de 90% 
das crianças e 
adolescentes 
 

Objetivo 2 

- Promover o 
intercâmbio 
social, cultural, 
lazer, a 
autonomia e 
solidariedade 
através do 
futsal. 
 

 

 

 

 

 

 
- Trabalhar 
disciplina, respeito 
entre os amigos, 
espirito esportivo. 
Trabalho em grupo 
antes, durante e 
depois de cada 
treino. 
- Potencializar a 

capacidade de 

realização de 

projeto de vida. 

- Trabalho em rede 

com os atendidos 

do Nosso Lar, 

inclusão social. 

 

- Passeios 

(trabalhar a 

cultura, 

socialização e lazer) 

 

3 vezes por 

semana (terça 

feira, quinta 

feira, sexta 

feira) entre 

aulas práticas 

e teóricas. 

Período da 

manhã e à 

tarde. 

 

 

 

 

 

 

Sem data 

prevista, de 

acordo com o 

cronograma 

de atividades. 

- Aquecimento em 

quadra: 

alongamentos, 

corrida. 

- Atividades que 

envolva: dribles, 

passes, chutes, 

cabeceios. 

- Formação do Jogo 

com as técnicas. 

- No final das 

atividades momento 

com o técnico (roda 

de conversa sobre 

disciplina, trabalho 

em grupo e projeto 

de vida) 

 

 

- Passeios: (cinema, 

visita a clube de 

futebol e Limeira 

Clube) 

- Contribuir para 
o 
desenvolvimento 
físico e 
psicológico de 
cada atendido 
- Consiste nas 
realizações de 
participação e 
envolvimento de 
todos ao projeto, 
para a inclusão 
social dos 
atendidos. 
 
- Que as crianças 
e adolescentes 
possam 
desenvolver 
gradualmente 
competências 
valorizadas 
através do 
esporte como 
responsabilidade, 
compromisso e 
ética, 



 

 

 

 

 

 

 

Meios de verificação 

- Reunião técnica 
para avaliação e 
monitoramento 
mensal e 
planejamento geral 
entre os meses de 
janeiro e julho  
 

transformação 
social e as 
habilidades do 
Futsal. 
 
- Participação 
efetiva de 90% 
das crianças e 
adolescentes 
  
 
 

Objetivo 3 

Promover 
espaços de 
reflexão sobre o 
papel das 
Famílias na 
proteção e 
desenvolviment
o das crianças e 
adolescente. 
. 

 

 

 

 

 

 

- Realizar reuniões 

mensais com os 

pais e ou 

responsáveis com 

orientações, 

dinâmicas, 

palestras. 

Preparados pelos 

técnicos da área da 

psicologia e serviço 

social 

- 

Acompanhamento 

social em grupo 

dos atendidos pela 

psicóloga uma vez 

por mês 

 

 

 

 

 

Uma vez por 
mês 
 
Última sexta 
feira de cada 
mês, durante 
os 11 meses. 
 
 

 

Uma vez por 

mês 

 

- Dinâmicas em 
Grupo 
- Palestras 
relacionadas ao 
direito social, 
políticas públicas. 
- Rodas de 

conversas, debates 

sobre a 

comunidade de 

pertencimento 

- Conhecimento 
sobre leis 
trabalhistas, ECA, 
Direito Civis e 
Humanos. 
- Comemoração 
Dia da Família (dia 
dos pais e mães) 
Meios de verificação 

- Reunião técnica 
para avaliação e 
monitoramento 
mensal e 
planejamento geral 
entre os meses de 
janeiro e julho  
 

- Estreitar nosso 

contato com a 

Família e seu 

envolvimento 

com o projeto 

-Proporcionar 
desenvolvimento 
de suas 
capacidades e 
potencialidades 
com alternativas 
emancipatórias 
para 
enfrentamento 
das 
vulnerabilidades 
sociais, bem 
como, o convívio 
familiar e 
comunitário. 
 



 

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
NATUREZA DA DESPESA TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

ESPECIFICAÇÃO 

Material de consumo   

Material Permanente   

Recursos Humanos   

Encargos Sociais   

Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física  

R$ 3.200,00 R$ 38.400,00 

Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídicos  

  

Tarifas (água, energia elétrica, 
telefone). 

  

TOTAL (R$) R$ 3.200,00 R$ 38.400,00 

  

10. DETALHAMENTOS DAS DESPESAS 

10.4 Serviço de Terceiro pessoa Física  

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

01 Professor de Educação Física R$ 2.600,00 R$ 31.200,00 

01 Psicólogo  R$    600,00 R$    7.200,00 

 Subtotal R$ 3.200,00 R$ 38.400,00 
  

    
 10.7 Recursos humanos 

Formação 
profissional 

(cargo) 

Função no projeto Nº de horas/ mês Vínculo (CLT, 
prestador de 

serviço, 
voluntario). 

Remuneração 
mensal 

Educação física. Desenvolver a 

atividade 

esportiva com o 

grupo 

84 h/ mês (7hs dias x 

21 h semana) 

Prestador de 
serviço, pessoa 
física. 

R$ 2.600,00/ mês 

 

Psicologia Desenvolvera 

juntamente com o 

serviço social 

reuniões em 

grupo com a 

família. E 

7 h/ MÊS Prestador de 
serviço, pessoa 
física. 

R$ 600,00/ mês 

 



acompanhamento 

social em grupo 

dos atendidos 

uma vez por mês 

TOTAL    R$ 3.200,00 

 

Limeira, 15 de Junho de 2018. 

 

___________________ ____________________ 

José César dos Santos    Alessandra Alves Bonin 

        Representante Legal           Assistente Social 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

MODELOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

  MODELO DE MONITORAMENTO 

Verificação Algumas vezes Na maioria das 
vezes 

Sempre 

As atividades estão 
sendo executadas 
conforme planejado 

   

Os eixos 
orientadores e as 
técnicas estão sendo 
seguidos  

   

O desempenho 
previsto está sendo 
alcançados pelos 
atendidos 

   

Participação e 
frequência dos 
atendidos 

   

Participação e 
frequência da família 

   

Foram listados os 
problemas ocorridos 

   

Foram resolvidos os 
problemas ocorridos 

   

Os orientadores 
sociais têm 
alcançados suas 
metas 

   

Reunião técnica para 
avaliação (três F) 

   

 

 



MODELO DE AVALIAÇÃO  
ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

    

   DESENVOLVIMENTO AVALIATIVO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS (FUTSAL) 

 
                              Nome: _______________________________________________________________________ 

                                                                   Educador físico: ___________                                            Período: ________ Turma:________ 
                                                                   Data de Entrada: __/__/__ Data de Saída: __/__/__ 

 

 

Ótimo   Bom       Regular           Irregular            Ausente (Oficina do Saber: B/T/C/M/F) 

  
OBS_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ASSINATURA 
DO 

RESPONSÁVEL 

FEVEREIRO            

MARÇO            

ABRIL            

MAIO            

JUNHO            

JULHO            

AGOSTO            

SETEMBRO            

OUTUBRO            

NOVEMBRO            

DEZEMBRO            



 

RELATORIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO – EXERCÍCIO 2018 (Futsal) 

I – IDENTIFICAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO EXECUTORA: Associação Conviver – Centro de Transformação Social 

ENDEREÇO: Alferes Franco, 56 - Centro. 

MUNICÍPIO: Limeira  FONE: (19) 3453.7463  

E-MAIL: casademisericordia@terra.com.br 

II. RELATÓRIO 

SERVIÇO CO FINANCIADO: Ceprosom 

VALOR DO CO FINANCIAMENTO: R$ 31.200,00 

META PROGRAMADA: 80 META ATENDIDA: 71 

OBJETIVO GERAL: Visa preencher o tempo ocioso das crianças e adolescentes, através da pratica 

esportiva orientando, ensinando as técnicas do futsal, respeitando a individualidade biológica e o 

desenvolvimento de cada criança e ou adolescente, promovendo a socialização, interação, 

habilidades físicas, sem esquecer o aspecto social, pois através do esporte fazemos a ponte para a 

integração e inclusão social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 - Ensinar as regras do futsal 

- Dar ênfase na socialização e a Inclusão Social 

- Contribuir para o desenvolvimento físico e psicológico 

- Ensinar e aplicar os fundamentos técnicos do futsal 

- Ensinar e aplicar os fundamentos táticos do futsal 

- Evidenciar e aplicar em todo momento a disciplina e o respeito entre amigos e professor, antes, 

durante e depois do treino. 

- Avaliar o desenvolvimento físico, motor, psicológico e de socialização dos beneficiários do projeto, 

através de reuniões técnicas e de capacitação nos mês de Janeiro e Julho. 

- Conduzi-los a percepção da sua capacidade de realização dos próprios projetos de vida, 

possibilitando domínio e mudanças de sua condição social. 

- Avaliar mensalmente as famílias através de reuniões com temas geradores. 

III- ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

Atividades Desenvolvidas de Janeiro a Dezembro de 2018 

Em Janeiro foi desenvolvido planejamento das atividades anual e mensal do projeto com os técnicos, 

bem como período de inserção dos atendidos. 

 



- Estimulado o desenvolvimento técnico através do futsal e o aprimoramento social entre todos os 

atendidos, favorecendo o desenvolvimento dos mesmos, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para os próprios projetos de vida, 

possibilitando domínio e mudanças de sua condição social. 

Atividades com os atendidos: 

- História e regras do futsal com o objetivo de trazer conhecimento e interesse pela pratica dessa 

modalidade de esporte. 

- Contato dos atendidos com o futsal em quadra na pratica, segunda semana de fevereiro. 

- Fundamentos técnicos do futsal: dribles, passes, chutes, cabeceiras, arbitragem.  

- Elaborado treinos e sequências.   

-- Atendimento e aconselhamento nutricional pelos alunos de Nutrição da UNICAMP foram coletados 

dados de peso e altura, informações sobre hábitos alimentares, logo após os atendidos receberam 

orientação nutricional sobre alimentação saudável. 

- Passeio para recepção dos atendidos (dia de divertimento no Limeira Clube) 

- Para encerrar o bimestre foi realizado um torneio de futsal interno. 

- Momento de lazer entre os atendidos (Cinema) ABRIL 

- No mês de Junho, realizamos a Copa Conviver: Atividades voltadas ao tema Copa com a 

participação de todos os atendidos divididos em equipes realizaram provas em grupos estimulando a 

criatividade, trabalho em grupo, disciplina, organização, respeito, conhecimento, pesquisa e 

apresentação. 

- Participação da Associação no Desfile Cívico  

- Proporcionado atividades Recreativas em comemoração ao mês das crianças 

- Participação da equipe técnica na Conferência Municipal da Criança e do Adolescente 

- Piquenique no Bosque 

- Encerramento das Atividades com Campeonato entre Associação Conviver e Centro Social Sul – Gávea. 

- Festa de Encerramento 2018 - Promovido pelo Buffet Happy World  

- Festa de encerramento do Ano  

- Reunião de Pais e ou responsáveis legais mensalmente com os técnicos da área do Serviço Social e 

Psicologia trabalhado atividade referente ao tema do mês através de dinâmicas, palestras e vídeos de 

tudo o que foi desenvolvido com seus filhos. 

- Apresentado aos pais e responsável os temas trabalhados com os atendidos, através de vídeos, 

todos os meses. 

 Ênfase na socialização entre os atendidos, trabalhado todos os meses: 

1 Localização espacial, flexibilidade, lateralidade, deslocamento. 

2 Respeito às regras do futsal e trabalho em equipe 

3 Desenvolvimento cognitivo, psicomotor e sócio afetivo.  

4 CIRCUITOS: Fazer circuito completo com bola na mão, três minutos em cada estação.  

Pular corda, escada, abdominal, cones, agachamento, sprow. 

5 O chute: tipos de chute são com o dorso (peito de pé), com o lado interno do pé (colocado), de bico, de 



calcanhar e por cobertura. 

- Passes: técnica mais utilizada para realização do passe é bater na bola com o lado interno do pé (colocado), 

mas o passe pode ser feito com qualquer parte do corpo permitida pela regra, como de cabeceio, de bico, de 

peito e até com a sola do pé. 

- Drible: o drible é feito por um jogador que esteja dominando a bola. Quem dribla, procura, com bola, passar por 

um adversário, conduzindo a bola em diferentes direções.  

- Cabeceio: o cabeceio deve ser feito com a parte frontal da cabeça (região da testa). 

6 Recepção e Domínio: é a habilidade de recepcionar a bola. O Domínio pode ser feito com qualquer parte do 

corpo permitida pela regra, porém a principal técnica de domínio no Futsal é a pisada. 

7 Explicitado os aspectos mais relevantes relacionados à convivência social e à identidade 

8 Ressaltado a importância da participação dos responsáveis na interação com este projeto 

9 Trabalhado a importância da família na vida dos atendidos, bem como a forma de falar e agir. 

 

- Aplicado dinâmica dos valores a cada reunião de pais com vários temas:  

Ministrado por profissionais da área do serviço social e da psicologia, através de reuniões mensais 

trabalhando seu empoderamento e levando- os a ser protagonista de transformação social. 

JANEIRO/FEVEREIO 

- Apresentado aos pais e responsável os temas que serão trabalhados no futsal com os atendidos, 

durante o ano, bem como explicado as regras de convivência, calendário Anual, e como é realizado o 

desenvolvimento avaliativo dos atendidos e o monitoramento do serviço executado.  

- Dinâmica de grupo: Boas Vindas a Familia Conviver !!! 

MARÇO/ABRIL 

- Dinâmica de grupo: Dia da Mulher!!! 

Foi dado ênfase nos temas da oficina de princípios e atitudes com os temas: Mulher. Proporcionado as 

mulheres presentes e um vídeo de homenagem ao seu dia e a importância de seu papel na sociedade 

- Dinâmica: Motivol:   

Constava em distribuir aos participantes uma embalagem contendo confeitos de chocolate imitando 

uma medicação com a devida embalagem e bula, com o objetivo de motivar e descontrair os 

participantes com a leitura das mesmas, saboreando os confeitos e ao mesmo tempo proporcionando a 

fixação dos temas abordados. 

Palestra com a Assistente Social Vanessa Coordenadora do Cadastro Único. 

MAIO/JUNHO 

- Dinâmica de grupo: Dia das mães! 

Ênfase à homenagem para as mães, refletindo os princípios e atitudes “Amor e Simplicidade” através 

da dinâmica do amor, onde o tema é aprofundado em seu significado e aplicação no dia a dia. 

JULHO/AGOSTO 

- Dinâmica da responsabilidade e da paciência: 

Identificar o verdadeiro papel de um pai (ou responsável), suas responsabilidades e desafios frente às 

necessidades da família. 

 



SETEMBRO/OUTUBRO 

No encontro com as famílias foram trabalhados os temas: Responsabilidade e Paciência, através da 

reflexão dialogada da conscientização da grande proporção que a responsabilidade e a paciência 

exigem do relacionamento familiar, aplicado uma dinâmica com objetivo de identificar o verdadeiro 

papel de um responsável legal, suas responsabilidades e desafios frente às necessidades da família. 

NOVEMBRO/DEZEMBRO 

No encontro com as famílias foram trabalhados os temas: Humildade e Respeito e Temperança e 

Domínio Próprio, os pais e responsáveis ficaram cientes da necessidade de orientarem seus filhos 

através do próprio exemplo diante das atividades desenvolvidas no cotidiano e que, consequentemente 

darão mais ênfase às suas palavras. No mês de Dezembro houve acompanhamento dos pais nas salas 

de atividades de cada nível, possibilitando aos mesmos verificar, assinar e dirimir suas dúvidas diante 

da ficha avaliativa de seus filhos.  

IV – QUANTITATIVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

Ações Quantidade 

Número de atendidos  71 

Visitas domiciliares 05 

Reunião de equipe técnica  14 

Participação em reunião de Conselho ou Comissões 02 

Participação de reunião na Rede de Serviços Órgãos 03 

Reunião com Órgão Gestor 01 

Planejamento de atividades na OSC 12 

Relatórios Técnicos 24 

Eventos Realizados 02 

Participação em Capacitações e/ou Palestras 15 

Encaminhamento aos recursos da rede (referência) 0 

Retorno dos encaminhamentos (contra referência) 0 

Atendimentos Individuais Psicossociais 15 

Outros (especificar):  

V - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

FACILITADORES DA AÇÃO: 

 - Resultado favorável no desenvolvimento cognitivo e habilidades motoras aos fundamentos da 

atividade esportiva. Realizado desenvolvimento avaliativo e monitoramento dos atendidos quanto á: 



frequência dos atendidos, frequência dos responsáveis em reunião mensal, socialização, reações 

emocionais, reações físicas, verbalização, e a oficina do projeto de futsal; através de porcentagem de 

participação em cada atividade.  

- Participação e cooperação dos atendidos no desenvolvimento das atividades e observado queda no 

numero de crianças e adolescentes da associação reportando violência em suas relações afetivas ou 

de amizade. 

DIFICULTADORES DA AÇÃO: 

Quadra descoberta, quando chove as aulas são adaptadas internamente na Associação. 

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO/MUDANÇAS: 

Espaço físico coberto, introduzir outros projetos de modalidades esportivas. 

RESULTADOS OBTIDOS/AVANÇOS: 

Ao analisar as informações do desenvolvimento avaliativo do ano, observamos o sucesso alcançado 

pelo projeto, no que se refere ao desenvolvimento de autoestima, autoconhecimento, percepção 

corporal, temporal e espacial, domínio das habilidades e melhora na integração do grupo e nas 

técnicas do futsal melhora da execução das regras e trabalho em grupo. Obtivemos também uma 

impressão de bem estar em geral, vivenciado pelos atendidos do projeto, ao que se reforça algo que se 

mostra valorizado no projeto em termos de ensinamento como respeito a quaisquer diferenças. 

ANEXOS DE FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – 2018 
  REUNIÃO TÉCNICA –  

 

Janeiro/Fevereiro Março/Abril 

 
 

 

 

 



Maio/junho                         julho/agosto 

 
Setembro/Outubro                                                                               Novembro/Dezembro 

 
REUNIÃO DE PAIS E RESPONSAVEIS 
Café de Boas Vindas a Família Conviver!!!!                                         Mês da Mulher /Março 

 

 



Abril                                                                              Palestra com a coordenadora do cadastro único 

 
Maio/Junho                                                                                                        Julho/Agosto 

 
Setembro/Outubro                                                                                                    Novembro/Dezembro 

 

 

 



Inicio das Atividades em 2018 

 

Campeonato entre turmas da associação 

 

 

 

 



 

                                           

 

 

 



    Páscoa na Associação! 

 
    Dia de diversão!!!!! CINEMA!                                               Dia de diversão para recepção dos atendidos! 

 
Atendimento e aconselhamento nutricional pelos alunos do curso de Nutrição da UNICAMP, coletados dados de peso e altura, 
informações sobre hábitos alimentares, logo após os atendidos receberam orientação nutricional sobre alimentação saudável. 

 
 



     Copa Conviver!!! ( Varias gincanas e um campeonato entre países escolhidos pelos atendidos) 
     Momento do Hino Nacional                                                                Campeonato entre países, final!!!!! 

 
Premiação aos Campeões !!! Argentina no periodo da manhã e Russia periodo da Tarde! 

 
Comemoração Aniversariantes do 1º e 2º semestre 

 

 



    Desfile Cívico                                                                                Futsal no desfile!! 

 

 
     Outubro mês da Criança!!!!  Limeira Clube                                                                    Festa na Conviver! 

 
 

 



 
                                       Campeonato entre associações ( Conviver e Gávea)  

 
          Festa de Encerramento 2018 -  Promovido pelo Buffet Happy World  

 

 



Encerramento das Atividades 2018, com o Teatro: Sonhar, Crer e Crescer.  

 

 

Limeira 10 de Novembro de 2018. 

 

 

___________________________ ____________________________ 

José César dos Santos                                                     Alessandra Alves Bonin 


