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PLANO [_)_E TRABALHO XM'M

Cofinanciamento através do Fundo Municipal de Assisténcia Social— FMAS
NOME DO SERVIQO: Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculo Valor total do
Cofinanciamento: R$ 250800.00

Vigéncia da Parceria: A parceria a ser celebrada em virtude do Aditamento do Termo de
Colaboracao para o exercicio de 2021; tera vigéncia por 12 (doze) meses, com inicio 0 dia
04/01/2021 9 termino em 31/12/21. Podendo ser prorrogado.

Namero de Atendidos Cofinanciado: 220

Proposta de Viabilidade técnica, segundo a Portaria n° 54,de 1" de abril de 2020.

Servico Socioassistencial Protegao Social Basica: Servico de convivéncia e Fortalecimento
de Vinculos (SCFV). Modalidade do Sen/ico: Criancas até 06 anos, criancas e adolescentes
de 6 a 15 anos, adolescentes e jovens de 15 a 17 anos.

1 . ldentificacéo da Organizagao da Sociedade Civil- OSC

Razao Social: Instituicao Recanto Infantil Tia Célia- RTC
CNPJ: 05.028.042.0001—54 Data de lnscricao: 09/02/1999
Endereco: Rua lmbuia, N°: 166 Jardim lpé
Cidade: Maua Estado: Séo Paulo CEP: 09390-440
Telefones: (11) 4546—9704
E—mails: recantodatiacelia@gmail.com I recanto.org@gmail.com
Site: www.recantodatiacelia.com.br
Horarios de Funcionamento: Segunda a sextas—feiras das 08h00 as 17h00.

1.1 Cadastro Nacional de Pessoa Fisica
CNPJ: 05.028.042.0001-54 Data de lnscricao: 09/02/1999; Atividade
Economica Principal: Servicc de Assisténcia Social sem Alojamento

1.2 lnscrigoes e registros Numero Data de validade
nos conselhos a area de
atuagfio

Conselho Municipal de 010 lndetenninada com Manutengao Anual
Assisténcia Social — CMAS do Comprovante.
Tipo de inscricao Entidade de Assisténcia Social
Registro no CMDCA: 285 31/09/2022
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Certificacao de entidade Nao possui ,

Beneficente de Assisténcia
Social: CEBAS

Atividades Economicas Nao Informada

Secundaria

1.2 Conta corrente especifica da parceria: Banco: Caixa Economica Federal

Agéncia: 2113 Contas Corrente: 229—6

1.3 P_residente ou Representante: Joelma Maria da Silva de Santana / RG:

45.266.580—2 Orgaos Emissores: SSPISP CPF: 383.697.278—67/ Formagfio: Ensino Superior

Profissfio: Pedagoga l Enderego: Rua Juazeiro do Norte, n°149 casa A Cidade: Maua. Estado:

Séo Paulo CEP: 09380-558] Telefone Residencial: (11) 4541—3757 Telefone Celular: (11)

94569-3500IE-mail: recantodatiacelia@gmail.com / Vigéncia do mandato da Atual Diretoria

12/03/2019 a 12/03/2023

1.4 Técnico Responsével Pelo Projeto Nome: Ana Lidia da Silva Lima]

Formacao: Service Social (Graduacéo); N° do Registro do Conselho

Profissional: 64256 RG/ orgao Emissor: 45.066.385-1 lSSP-CPF: 348.489.218-

80/ Cidade: Maua - Estado: Séo Paulo - CEP:09390-450
Telefones Para Contato: (11)93013—6087/(11) 4546 9704 I E-

MAlL:Lidialima@gmail.com; i"4;1'_":". : _-__-_.;-jji;;_;gi-§;sr;:r':3zrii 9

Carga Horario: 30 horas semanais I Dias e Horarios: Segunda a Sexta—Feira

das 09:00H as 17h00H

.Il-|.I‘

2. Finalidade Estatutaria Compativel com o objeto de Parceria

Artigo 2°- A lnstituicao Recanto lnfantil Tia Célia tern como Objetivos:

l- Promocao da Assisténcia Social, confonne art.3° da Lei Organica da Assisténcia Social—

LOAS. Lei 8.742/93;

ll- Realizara atendimento social sem discriminagao dé etnia, classe social. género,

orientacao sexual, religiosa ou politica e, no desenvolvimento de suas atividades, a

Associacao observara os principios da legalidade, impessoalidade, moradia, publicidade,

economicidade e da eficiéncia, com as seguintes prorrogativas;

lll- Prestar atendimento e assessoramento na area social;

IV. Desenvolver programas e projetos gratuitos de assisténcia social, melhoria da a situagao

alimentar, elevacao da autoestima, orientacéo no planejamento familiar. prevencao da gravidez

na adolescéncia e DST/AIDS; Fomentar acoes voltadas a: Valorizacao e defesa dos direitos

humanos, dignidade e respeito com a (etnia, orientacao sexual e portadores de deficiéncia)‘
3
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protecao as criangas, adolescentes, como também no combate a desigualdade de género e

discriminagao de qualquer espécie.

3. ldentificagéo do objeto a ser executado

Modalidade de Parceria: Plano de Trabalho

Objeto: Servico Socioassistencial: Service de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos

(SCFV).

Unidade de Referéncia da Protegéio Social: Protegao Social Basica. referenciados pelo

CRAS aonde o servico da entidade é oferecido.

Usuarios: Criancas até 6 anos, criancas e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes e

jovens de 15 a 17 anos, em situagao de vulnerabilidade e risco pessoal e social,

territorialmente referenciados e encaminhados prioritariamente pelos Centros de Referéncia

de Assisténcia Social do territorio ou pelos Centros de Referéncia Especializados de

Assisténcia Social, mediante avaliacao técnica. Capacidade de Atendimento: 300
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6. APRESENTAcAo 93L

0 Novo agente COVlD—19 foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 apos casos

registrados em Wuhan, na China. Com surgimento desse virus, 0 mundo esta diante de um

cenario epidemiolégico agravante, emergencial e preocupante em saude publica causada

em decorréncia da infeccao humana pelo novo Cononavirus (COVID 19). Os estados e

municipios brasileiro, vém fortalecendo e potencializando as suas propensoes basicas e

medidas necessaries para a deteccao e respostas coordenadas ao COVlD—19. Nesse

contexto. sao indispenséveis a implementacao e o fortalecimento de politicas pL'Jblicas de

saflde que possam contribuir para minimizar os impactos da epidemia, contudo, pela

complexidade e dimensao do agente infeccioso e relevante que sua eficiéncia esteja

condicionada a atuacao conjunta e ordenada aos esforcos intersetoriais e privados. diante

de uma decorréncia dessa proporcao nao é somente problema de uma politica e sim, de

todas as politicas publicas. A Portarial MC N° 337 de, de 24 de marco de 2020 dispoe sobre

medidas para o enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente COVlD—19 no

ambito da Assisténcia Social. Em sua classificacao tras, ”as medidas adotadas no ambito de

estados, municipios e do Distrito Federal para prevenir a disseminacao do virus, reforga-se a

importancia de 0 Estado brasileiro garanta a oferta regular de servicos e programas

socioassistenciais voltados a populacao mais vulneravel e em risco social e promover a

integrac‘ao necessaria entre o Sistema Unico de Assisténcia Social 9 o Sistema Unico de

Saflde”. Partindo das premissas da atual realidade em decorréncia da situacao de

emergéncia em saude publica da doenca COVlD—19, que foi elaborado 0 Plano de

Contingéncia em conformidade a orientacao estadual, seguindo as normativas dos orgaos

lnternacionais, Nacionais, do Governo Estadual e do Governo Municipal. Portanto, este

Plano tera por Objetivo de sistematizar as acces e procedimentos de responsabilidade da

esfera estadual e municipal no que diz respeito a preparacao dos agravos da pandemia

causada pelo Covid—19, o qual ira nortear as acoes que serao realizadas adequando-as ao

momento vivido e adaptando—o quando necessario durante o periodo de execucao. Estas

acoes serao executadas por tempo indetenninado, e as medidas de prevencao serao

adotadas ate quando enfrentar a pandemia decorrente do Cononavirus Covid — 19.

11
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Segundo a portaria N° 54, 01 de abril de 2020, ressalta que se tratar de uma pandemia,

ou seja, o quadro mais grave quando comparado com um surto ou epidemia, atingindo

todos os continentes e ja causaram milhares de mortes atingindo todas as classes

sociais, principalmente os mais vulneraveis. De antemao, ja é sabido que algumas

situacoes de desprotecao social e Violacao de direitos ja vivenciados pela populacao

anteriormente das quais se ocupam as services 6: beneficios socioassistenciais se

agravarao em razao da pandemia. A pandemia do COVID—19 nos desafia como

sociedade a mantermos os compromissos com os direitos sociais, notadamente com o

direito a vida, na defesa, na protecao social no combate e nao na reproducao de

desigualdades sociais. O cenario de agravos na saflde, na economia, esta impactando

de forma acelerada a condicao de vulnerabilidade social, além do aprofundamento da

desigualdade social.

0 recanto lnfantil da Tia Celia, no uso de suas atribuicoes legais, e pautadas no Decreto

Municipal n°8. 672,/2020, de 23 de marco de 2020, que reza sobre o enfrentamento ao

covid-19 (corona). Resolve manter os oompromissos, garantindo direitos e deveres dos

atendidos e sua rede familiar.

Organizacao Mundial da Saude OMS onde esta recomendacéo é a principal medida de

reducao de contagio ao virus, é determinante que a gestéo do SUAS municipal e equipes

dos services socioassistencial continue preparados para enfrentar estes impactos

profundos e acelerados causados pela pandemia em curso no mundo, ofertando, todos

os servicos afiancados pela poiitica pflblica da Assisténcia Social, com um olhar

direcionado as familias que estao em vulnerabilidade elou risco social e pessoal , estas

sendo publico prioritario da politioa de assisténcia social, publico este, que mais sofre

com os impactos da crise social, economica e sanitaria, impactos estes que agravam a

situacoes de fragilidade emocionais, psicolégicas , quebras de vinculos familiares e

social .0 RTC considerando essencial a protecao e prevencao da populacao, garantindo

sobretudo, a acolhida, fortalecimento de vinculos familiares. Assim como, a seguranca

dos demandantes e dos profissionais que estao expostos ao n'sco, considerando a

equipe social mais vulneravel a contaminacao.

12
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6.2 CONVIVENCIA A DISTANCIA:
Em tempos de adaptacoes e reinvencoes, a equipe do instituto da tia Célia continua
usando a criatividade e vontade de fazer a diferenca para manterem contato com seus
atendidos, utilizando ferramentas de comunicacao, com a finalidade de informar, prevenir

e promover bem star para as familias. A equipe Técnica e 03 oficineiros gravam videos
na lnstituicao com atividades lL’idicas e recreativas para os atendidos fazerem em suas
casas, corn as familias. As familias que encontram d'rficuldades na realizacao das
oficinas a equipe técnica realizar videos chamados para esclarecimentos das atividades

enviadas. As atividades recebidas sao postadas nas redes sociais (lnstagram e Pagina
no facebook:

Os temas transversais e atividades sac discutidos com a ooordenadora, a equipe Técnica
e 05 oficineiros fazem a ponte entre os atendidos. As criancas, adolescentes, jovens e

familias enviam as atividades através de fotos, videos, audios e mensagens através do

aplicativo WhatsApp. As familias que nao possuem acesso as ferramentas tecnoldgicas a
Assistente social junto com a equipe técnica entregam nas residéncias as atividades
impressas e corn as orientacoes necessarias e monitoramento por meios de ligacoes
telefénicas. Nao é porque nao estamos juntos fisicamente que nao podemos conviver;

muito pelo contrério. Em um mundo cada vez mais digitalizado e conectado podemos
estar fisicamente isolados, mas nao desconectados.

Séo aproveitados os temas da atualidade, como:

Prevencao a0 COVlD-19;

Distanciamento Social necessario para diminui o contagio;

O Convivio familiar em meio ao isolamento social:

Impacto na familia

Temas do percurso socioeducativo

Prevencao a violéncia infantile prevencao a violéncia contra a mulher

Prevencao ao trabalho infantil

\
\
'
\
'
\
\
'
\
'
\
’
\

lnfon’nacoes e campanhas no ambito da assisténcia social

13
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No contexto de isolamento social, 0 tempo de convivéncia familiar ampliou‘yk

consideravelmente. Observa-se nessa mudanca pontos positivos e negativos, dependendo

da relacao familiar anterior. Familias que ja sofriam vulnerabilidade relacionais- conflitos,

abandono, apartacao, isolamento, preconceito. violéncia, confinamento— tiveram tais

situagoes agravadas.

A vista disso, a execucao dos services podem privilegiar a seguranca afiancada no convivio

familiar: Vivenciar experiéncias que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de

vinculos familiares e, vivenciar experiencias de ampliacéo da capacidade protetiva e de

superacao de fragilidade sociais.

No exercicio de 2020 o RTC obteve resultado positive na execucao do servico e nas oficinas

remotas. Para minimizar a vulnerabilidade social e o impacto da pandemia foram realizadas

campanhas informativas, live e parcerias emergencies com :

V Fundacao Salvador Arena,

~/ Ital] Social,

~/ Mesa Brasil,

~/ Pascoa Solidaria.

s/ Natal solidario com apadrinhamento de sacolinha natalina.

Enquanto for necessario, a equipe do RTC se mantera disponiveis e dispostas a fazer a

diferenca, em contribuir e sempre trabalhar as questoes da convivéncia.

Dessa forma, faz—se necessario registrar que o SCFV é um servico da Protecao Social

Basica dos SUAS. regulamentado pela Tipificacao Nacional de Servicos Socioassistenciais —

Resolucao n° 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assisténcia Social

(CNAS) - e reordenado por meio da Resolucao CNAS n° 1, de 21 de fevereiro de 2013.

6.3 OBJETIVO GERAL

Ofertar as criancas, adolescentes e suas familias espaco de convivio e desenvolvimento

de habilidades, de acordo com seu ciclo de Vida, incentivando a socializacao e a

convivéncia comunitaria, fortalecendo a relacao familiar, a fim de contribuir para a

prevencao e/ou protegao a situacao de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.

14
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6.4 OBJETIVOS ESPECiFIcos \ 5£K\
> Organizar agoes emergenciais de prevencao e protecao contra do

Cononavirus;

)> Continuar o fortalecimento de vinculo familiar e comunitario

‘7' Fortalecer e potencializar os direitos socioassistenciais as familias afetadas e

atendidas

> ldentificar fomentos para as acfies emergenciais no enfrentamento do virus

COVlD-19 para a populacao mais vulneraveis e lou no risco social.

> Orientar e recomendar medidas de controle e prevencao da doenca, de forma

ativa, imediata e oportuna;

)> Complementar o trabalho social com familia, prevenindo a ocorréncia de

situagoes de risco social, fortalecendo a convivéncia familiar e comunitaria;

> Complementar as acoes da familia e comunidade na protegao e

desenvolvimento de criancas e adolescentes e no fortalecimento dos vinculos

familiares e sociais;

6.5 PUBLIco ALvo
Criancas. Adolescentes 0 a 17 anos e 11 meses e suas familias em situagao de

vulnerabilidade e risco pessoal e social, territorialmente referenciados e encaminhados

prioritariamente pelo centro de referencia de assisténcia social do territério ou pelos

Centros de Referencia Especializados de Assisténcia Social, mediante avaliacao

Técnica.

6.6 AGOES ESPECiFlCAS N0 SERVIQO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE

ViNCULO.

O SCFV é um servico da Protecao Social Basica do SUAS que é ofertado de forma

complementar ao trabalho social corn familias realizado por meio do Servico de Protegao e

Atendimento Integral as Familias (PAIF) e do Servico de Protegao e Atendimento

Especializado as Familias e Individuos (PAEFI).

0 Service de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) realiza atendimentos em

grupo. Séo atividades artisticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo

15
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com a idade dos usuarios. E uma forma de intervencao social planejada que cria situacoes

desafiadoras, estimula e orienta os usuarios na construcéo e reconstrucao de suas historias
e vivénclas individuais, coletivas e familiares. O servico tem como objetivo fortalecer as
relacoes familiares e comunitarias, além de promover a integracao e a trace de experiéncias

entre os participantes, valorizando o sentido de Vida coletiva. O SCFV possui urn carater
preventivo, pautado na defesa e afirmacao de direitos e no desenvolvimento de capacidades
dos usuarios.

0 Centro de Convivéncia e Fortalecimento de vinculo- SCFV seguira as recomendacoes
feitas pelas normativas nos termos da Portaria MC [1" 337. de 24 de marco de 2020 Federal,
Estadual 8 Municipal, suspendendo as atividades presenciais de qualquer natureza
enquanto perdurarem as medidas de isolamento social e restricao de circulacao, visto que o

publico acompanhado pelo SCFV é um publico tipificado, considerado publico no grupo de
risco, foram usadas estratégias, tais como:

- Informacoes de grupos de WhatsApp com os coletivos do SCFV;
- Acompanhamento remoto dos usuarios do PAIF e SCFV, por meio de ligagao telefonica ou
aplicativos de mensagens - como WhatsApp, que possam apoiar familias e individuos ja em
situacao de isolamento, levando—se em conta os diferentes oiclos de Vida, os impactos do

isolamento e a necessidade de organizacao de uma nova rotina de Vida;

O RCT , com o objetivo de dar suporte as familias que ocupam os servicos e beneficios pela
rede socioassistencial e pela suspensao temporaria das atividades presenciais relacionadas

ao servico, atendimentos presenciais, grupos, oficinas. as atividades coletivas dos servicos

da Protecao Social Basica, em virtude de aglomeracao e de circulacao decretado Municipal

pelo n°8.672, de 23 de marco de 2020, agravados pela decorréncia da infeccao pelo novo

Coronavirus, foi criado novos planejamentos estratégicos, novas medidas, seguindo

decretos municipais e adocao de acoes intersetorial para liderar diante da grave situacao. As

acoes comecam a partir da vigéncia do decreto municipal supracitado.

- Regime de teletrabalho, utilizando o atendimento presencial 36 em casos emergenciais;

- Estar disponivel para ser contatado durante o horan'o usual da respectiva jornada de

trabalho;

15
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- Elaborar relatério mensal e semanai descrevendo as atividades realizadas e identificando, ”‘1

sempre que possivel, os meios comprobatorios, tais como nL'lmero do processo ou
documento, print de tela ou e—mail;

- Também criamos campanhas de prevencao a saflde. convivéncia e autocuidado com a

finalidade de sensibilizar e informar as criancas, adolescentes e suas familias sobre a

pandenfia.

- Ofertar aos atendidos do servico, infom1acc'ies sobre os horarios de atendimento,

funcionamento do servico e informando as situacoes que sao prioritarias para os

atendimentos presenciais.

— Oferecer aos usuarios a informacao da importancia de nao aglomeracao em qualquer setor

pt'Jico ou privado, como medida de prevencao do virus, em especial Idosos e pessoas com

fragilidade em sadde.

— Informando aos usuarios a importancia da informacao de Recomendacao do Ministério da

Sadde e da Organizacao Mundial da Sande de FICA EM CASA, sendo essa recomendagao

a forma de evitar contagio do virus, através plataformas digitais.

— Informer aos usuarios a pandemia através da distribuicao de infon'nativo sobre o COVID—

19, através de folhetos impresses e rede social com a conscientizacao sobre os riscos e as

medidas necessaries para prevencao e a importancia do destacamento social e nao

compartilhamento de objetos.

- Realizacao de reuniao por meio de plataformas digital (via Whatsapp) com a equipe técnica

e CRAS de oratorio para acompanhar a organizacao durante a pandemia.

— Continuidade de disponibilizar materials de higiene. acrescentando de Protecao individual

para as familias.

— Articular campanhas de mobilizacao e sensibilizacao a populacao através das redes

sodaba

-lnforma a importancia de uso das mascaras.

—Levar orientacao aos usuarios a importancia da higiene das maos, do lar. uso de alcool

70%, uso de luvas, e a recomendacoes mais relevante manter o distanciamento social.

- lnformacoes as familias por atendimentos remotos e encaminhamentos se fizerem

necessario.

17
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6.7 AQOES E ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL

Acompanhamento das familias através de contato telefonico, usando as redes de politicas
publicas, orientando sobre violacao de direitos, vioiéncia doméstica, vulnerabilidade. risco
social, psicolégico, e abuso sexual de criancas e adolescentes e sobre os impactos no

periodo de distanciamento social.

- Realizar atendimentos presenciais. conforme descreve OMS—distanciamento 1,5 m entre as

pessoas.

—Encaminhamentos para o CRAS cle referéncia sobre levantamento das situacées de

familias que se encontram em situacao de vulnerabilidade social, por conta da pandemia;

~ Articular junto com a vigilancia epidemiologica do municipio os cruzamentos de dados para

maiores informacoes.

6.8 EQUIPAMENTOS DE PROTEGEO INDIVIDUAL (EPI)

Os Equipamentos de Protegao Individual (EPl’s) para a atuacao dos profissionais do SUAS e

do sistema de garantia de direitos é de fundamental importéncia considerando que é um

servico essencial, esses profissionais atendem a populacao que na maioria ja sac

fragilizados, e no momento de pandemia sanitaria, economica e social fica ainda mais

despotencializados e fragilizados. A Portaria n” 54 de 1° de abril de 2020 compatibiliza e

apiica esta recomendagao em conformidade com o grau de exposicao ao risco das

recomendacées e as condicoes de saude publica. Sac comunidades, grupos de criancas,

mulheres. idosos, gestantes. Beneficiarios do BPC e seus familiares, que sao demandantes

do servico da Protecao Social Basica. Tanto os trabalhadores quanto a populacao sobre

tudo, sao os grupos mais vulneraveis, se faz necessario a protecao e prevencao, por

estarem no mesmo ambiente, (Quanto ao atendimento presencial) ficando igualmente

expostos ao risco do virus.

18
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7. Atividades a serem desenvolvidas (forma de execugao mais detalhada das atividades) 9f"

QUADRO DESCRITIVO DAS ATlVlDADES 2021
QUANTIDADE GERAL DE CRIANQAS DE 0 05 ANOS (50 Cras Oratorio)

7.1 QUADRO DESCRITIVO DAS ATNIDADES

ATlVIDADES 0 ATE 05 ANOS

’0

I - [DENTIFICAQAO

Educadora Social

Responsavel: Educadora Social! Facilitadora de oficinas

Dias da Semana :Segundas-Feiras

Oficina: Contagao de Historia

1° Memento

Cotagao de Historia: Objetivo: A Arte de contar historian é fundamental no aprendizado das cdanoas. pois promove uma

atitude participative na construoao dos sentidos arlisticos: sensibilizaoao. percepoao, criaoao e imaginaoao. O Educador lé

historias infanlis e em seguida as criangas com o educador desenham a historia de acordo com a propria imaginaoao. Essa

oficina tern como objetivo desenvolver o gosto pela leitura estimulando a linguagem oral, a imaginaoao e a artistica.

2° Momento: Desenho Livre: As crianoas sac orienladas a desenvolverem os desenhos conforme a imaginacéo. O

objelivo é fortalecer e desenvolver a Iiberdade de expressao. recriando a realidade, além de contribuir com a formaoao

social e cultural dos assistidos. Desenho (Baseado na Historia Contada).

Tergas — Feiras: Sesséo Cinema (Remotas)

Filmes Educativos (Relacionado ao Meio Ambienhe).

1° Memento:

Objetivo: Dianle dessa riqueza de oferta, loma-se necessario inserir. desde cedo. as criangas nesse meio. para que

possam conhecer novas histén'as, identificar»se com personagens e absorver a visao dos filmes. Os filmes infantis trazem

uma grandeza de valores em suas histories que podem e devem ser abordados corn as crianoas na instituicao. O papel do

educador nesse processo é fundamental. pois a crianoa nao esté preparada para reoeber. refletir e avaliar todas as

informagoes que Ihes sao passadas. entao cabe o educador ensina-la e nao moldé-la.

2° Momento:

Pintura Relacionada ao filme assistido: Desenvolvimento motor: 0 objetivo dessa atividade é fazer corn que a

crianoa perceba que. através de desenhos, pinturas e até mesmo esculturas. ele(a) pode se expressar e dizer algo. A

pintura também estimula a comunicaoao. a crialividade, sensibilidade e aumenla a capacidade de concentragao e

expressao das criangas.
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Sextas -feiras (Remoms)

Teatro com Fantoches
Sera necessén‘a uma leitura anteriormente, a tim de caracterizar por meio da voz cada um dos personagens da fabula. 0

educador pedira para as crianoas que se sentem no chao formando urn circulo, a mesma pedira que eles viessem imaginar

as cenas durante a historia contada com fantoches. Além de ser muito divertido, brincar com fantoches também possui um

grande valor educativo. lsso porque o teatro de boneco nao so trabalha a expressao gestual e oral das crianqas. como é

uma poderosa forma de estimular a imaginapao da crianga, entre varios outros beneficios. Objetivo desenvolver a

imaginagao, as emoooes e 03 sentimentos de forma prazerosa e significativa. Desenvolvendo a criatividade e a imaginaoao.

QUADRO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES 06 ATE 14 ANOS
QUANTIDADE GERAL DE CRIANQAS ATENDIDO DE 6 A 14 ANOS: 140 Criangas e

Adolescentes
Referenciadas pelo CRAS Oratorio.

OFICINAS REMOTAS
-- IDENTIFICAQAO

Facilitador de Oficina: l Oficina: Artes Plasticas I Dia da Semana: Segunda e Sextas Felras Sextas- Feiras. Total de
Oficinas Semanais: 02 I Carga Horéria Mensal: 12 Horas.

Objetivo: Busca proporcionar aos participantes do projeto um espago que estimule a expressividade. a criatividade
individual e coletiva. Através de conhecimentos em artes a criangafadolescente se expressa e se comunica. experimenta.
descobre e deixa suas marcas por meio da imaginagao e do faz de conta. Por meio do desenho, pintura, escultura.
fotografia, criapoes utilizando materiais altemativos. com o objetivo de estabelecer assim um novo olhar. uma nova ordern
de contato com o mundo cultural.

Contefido resumido: Agoes que consigam associar a pratica do artesanato e das artes plastic-s aos conteudos.
percepooes e valores inerentes aos aspectos de cidadania. tais como: convivéncia social. trabalho em equipe,
autoconfianga, sentido de responsabilidade, compreensao e respeito as regras.

— IDENTIFICAcAo

Facilitador de oficina I Produgao Textual (Estimulo a Leitura e Escrita) Dia da Semana: Segundas Feiras e Tergas-
Feirasl Total de Oficinas Semanais: O1 Carga Horén'a mensal 06 h

Objetivo: Trabalhar a pratica de leitura e interpretagao de texlos. produzindo atividades ligadas a interpretagao e produgao
de textos. formando criangas Ieitoras e produtoras de conteudos escritos. criando condiqoes de aprendizagem para que a
Ieitura e escrita sejam prazerosas. melhorando significativamente a qualidade e a equidade da aprendizagem.

Contet'ldo Resumido: Mostrar a importancia da teitura e desenvolver uma analise sobre a seriedade dessa atividade na
Vida das cn'angas e adolescentes, mostrando também metodologias capazes de inoentivar cada vez mais o gosto pela
leitura, apresentando os diferentes generos textuais.

— IDENTIFICAGAO

Facilitador de Oficina I Oficina: Inclusao socia Digital Dia da Semana: Segunda-Quinta e Sextas- feiras I Total de
Oficinas Semanais: 03 vezes mensal : 18 Horas

Carga Horaria Semanal: 06 HORAS Horarios das Oficinas

Obietivo: Utilizar as ferramentas da informatica como elementos de insergao cultural e social_de forma democratica e

libenadora cumprindo seu papal dentro da formagao dos cidadaos; identificar os componentes pnncipais de hardware que

compoe um computador: gabinete, monitor, modern. impressora, teclado. mouse. scanner.

Conteudo resumido: Agoes que consigam associar a pratica da Inclusao Sécio Digital aos conteudos, percepooes e

valores inerentes aos aspectos de cidadania, tais como: convivéncia social, trabalho em equupe. autoconfianga, sentldo de

responsabilidade, compreensao e respeito as regras.
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I - IDENTIFICAQAO

Facilitador de Oficina IAtividades Esportivas e Recreativas 1' Dia da Semana: Tercas«Feiras ITolal de Oficinas Semanais:
I Carga Horéria Semanal: 06h

lI- Obietivo: Contribulr para o resgate da autoesljma da cn’anoa e adolescente; melhorar a convivéncia com o oulro e o
meio que o cerca alravés da empatia; integrando uns com os outros através da cullura. educacao criando o prazer pelo
caporte através das alividades oferecidas.

Contefido resumido: Acoes que consigam associar a pralica esportiva aos contet'rdos, percepcoes e valores inerentes aos
aspeclos da socializacao, tais como: convivéncia social trabalha em equipe. autoconfianoa. sentido de responsabllidade,
compreensao. respeito mtlluo e as regras. ASpectos eases que sao fundamentals tanto para alividade esportiva como para
as demais relacoes sociais. Trpos de esporla: Futebol. Judo. Basquetebol, Handebol. Vélel. Alividades recreativas: Jogos e
Brincadeiras Populares, Gincanas. etc.

I - IDENTIFICAQAO

Facilitador de Oficina : Danca r Dia da Semana: Tercas Feirasl Total ole Oficinas Semanais: 01 I Carga Horéria
Mensa]: 6 Horas

As oficinas de dances visam a integracao dos assislidos, o autoconhecimenlo e a percepcao corporal. Tendo uma
interacao com o oulro, por melo de lrabalhos coletiuos, possibilitar a troca de experléncias, a socializacao, o respeito e a
construcéo de conceitos.

ll — OBJETIVO DA OFICINA Corpo: Promover a consciéncia das polencialidades do oorpo como forma de expressao e
comunicacao prépria e inlerpessoal. Cn'ar oondicfies proprias e adequadas de reconhecimento e utilizacao do corpo.
Desenvolver habllidades de expressao corporal nas relacfies interpessoais. Desenvolver os ritmos regionais, danca de
salao. hip-hop, zumba e bale.

Contel'xdo Resumido: Eslimulo ao processo criativo das criangas e dos adolescenles. Formacao de diferentes grupos.
impulsionando a criacao e valorizacao da cultura além de conhecimentos sobre formacao cidada. vivéncia em grupos
sociais.

-— IDENTIFICAQAO

Facilitador de Oficina I Producao Textual (Estimulo a Leitura e Escrita) Dia da Semana: Segundas Feiras e Tercas-
Feirasl Total de Oficinas Semanais: 02 Carga Horan'a mensal 12 h I

Objetlvo: Trabalhar a pratica de leitura e lnterprelacéo de lexlos. produzindo atlvidades ligadas a inlerpretaqao e producao
de texlos. formando criancas Ieiloras e produtoras de conlefldos escritos. criando oondicoes de aprendizagem para que a
leltura e escn'ta sejam prazerosas. melhorando significalivamente a qualidade e a equidade da aprendizagem.

Contefido Resumido: Moslrar a importancia da leitura e desenvolver uma analise sobre a seriedade dessa alividade na
Vida das cn'ancas e adolescenles. mostrando lambém metodologias capazes de incentivar cada vez mars o gusto pela
leilura. apresentando os diferentes géneros textuais.

l- IDENTIFICAQAO

Facilitador de Oficina IOficina: Musicalizacao! Dia da Semana: Quarla- Feiral Total de Oficinas Semanais: 01 I Carga

Horaria Mensal:0 6 Horas

Objetivo da Musicalizacao: Desenvolver a sociallzacao e a sensibilidade afetiva através da pration musical em conjunlo.

fazendo corn que o atendido crie vinculos e se sinta parle do meio em que ele vive; execular o mstrumento e canto com

dominio limbristico, harménico a melodico, criar composicao de reportério e desenvolver habrlldades motoras.
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Contefido resumido: Oficina inlciada com um canto de enlrada. um aquecimenlo. em que ocorrem os primeiros trabaihos
de movimenlo. Em seguida. os usuérios interagem em atividade IL'Idica musical. Ulilizados como apoios diferenles
instmmentos musicais de fécil manejo pelos usuérios como. chocalho, pandeiro, acompanhados por instrumentos
harmonicos (violao e leclado).

l- INDENTIFICAQAO

Facilitador de Oficina I Oficina: Teatro I Dia da Semana: Quarlas feiras ITotal de Oficlnas Semanais: 01 I Carga Horan'a
Mensalz 06 Horas

Objetivo: Tern por foco a constituicao de espaco de oonvivéncia. formacéo para a participacéo e cidadania.
desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das criangas e adolescenles, a parlir das oficinas de teatro fazendo com
que os mesmos desenvolvam o lado emocional, social e pessoal.

Contefido Resumido: Ferramenta aliada as propostas do Service de Convivéncia e Fortalecimentos de Vinculos (SCFV) 0
leatro traz em si a possibilidade de retomar o valor dado a experiéncia, a memoria 3 ac compartilhamenlo.
Complemenlannente dialoga com a sociedade atual, habituada a estimulos mflltiplos, e apresenta: historias contadas por
focos diversos. que nao buscam o acordo ou a sintese; a sugeslao de siluacoes ou acontecimentos que sejam completados
pela imaginacéo do pfiblico; e a agregacéio de variadas linguagens artisticas e esléticas teatrais.

QUANTIDADE GERAL DE CRIANGAS ATENDIDO DE 15 A 17 ANOS:
30 ADOLESCENTES

—- IDENTIFICAQAO

Facilimdor de Oficina lOficina: lncluséio Sécio Digital Dia da Semana: Quintas e Sexlas— feiras I

Total de Oficinas 02 vezes semanais

Carga Horaria Semanal: 12 HORAS Horérios das Oficinas: Manha: 08:00h as 11: 30h Tarde: 13:00h as
17::00h

Obietivo: Utilizar as ferramenlas da informatica como elementos de insergéo cultural 9 social de forma democratica e
libertadora cumprindo seu papel dentro da formagao dos cidadaos; identificar os componenles principals de hardware que
compoe urn computador: gabinete, monitor. modem, impressora, leclado, mouse, scanner.

Contefldo resumido: Acoes que consigam associar a pratica da Inclusz‘ao socio Digital aos conlei'ldos. percepcfies e
valores inerentes aos aspectos de cidadania, tais como: convivéncia social. trabalho em equipe. autooonfianca. sentrdo de
responsabilidade, compreensao e respeilo as regras.

I- lNDENTlFlCACAO

Facilitador de Oficina IOficina: Libras Total de Oficinas Semanais: 01 I Carga Horan'a Diaria: 6 Horas

Horarios das Oficinas: Manha: 08:00h as 11: 30h Tarde: 13:00h as 17:00h

Objetivo: Alender o Decreto Lei 5.296104, oompreender a importancia da LlBRAS para insercao do suroo na sociedade,
ampliar as 89635 de inclusao social, propiciar conhecimentos basicos sobre a Lingua Brasileira de Sinals- LIBRAS
relacionada ao dia- 51- dia.
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Contefldo resumido: A oficina proporcionara os conhecimentos dos aspectos historicos culturais dos surdos. através de
aulas expositivas usando a imagens para introdugao de temas culturais durante a aula. Apos a apresentagao dos sinais a
turma vai treinar a conversagéo em duplas.

l- IDENTIFICACAO

Facilitaclor de Oficina I Oficina: Antes Plasticas ! Dia da Semana: Segunda e Sexlas Feiras Sextas- Feiras Total de
Oficinas Semanal: 01 vez [Cargo Horaria semanal : 06 Horas

Objetivo: Busca pmporcionar aos participantes do projeto um espago que estimule a expressividade. a cn‘atividade
individual e coletiva. Alravés de conhecimentos em artes a criangaladolesoente se expressa e se comunica. experiments,
descobre e deixa suas marcas por meio da imaginagao e do faz de coma. Por meio do desenho, pintura. escultura,
folografia, criagfies utilizando materiais altemativos, com o objetivo de estabeleoer assim um novo oihar, uma nova ordem
de contato com o mundo cultural.

Contefido resumido: A9695 que consigam associar a pratica do artesanato e das artes plasticas aos contefldos.
percepgoes e valores inerentes aos aspectos de cidadania. tais como: convivéncia social, trabalho em equipe,
autoconfianga, sentido de responsabilidade. compreensfio e respeilo as regras.

7.2 TEMAS TRANSVE;_RSAIS: Cabera ao EDUCADOR SOCIAL desenvolver junto com os
Facilitadores de Oficina, realizar' atividades remotas com base no planejamento realizado
com o TECNICO RESPONSAVEL, considerando os EIXOS ORlENTADORES DO
SERVIQO. Os TEMAS TRANSVERSAIS devem perpassar todas as atividades, em algum
memento e de acordo com o percurso a ser desenvolvido pelo grupo, partindo de suas
necessidades e interesses. Este planejamento devera considerar as orientagoes do Técnica
de Referéncia do CRAS.
Observagoes: Caso haja normalidade no servigo de Convivéncia e Fortalecimento de
Vinculos no ano de 2021, seguiremos as oficinas de acordo com o quadro descritivo das
Atividades presenciais.

Toda sexta feira tera a oficina de corte e costura para as mass dos usuarios I Uma vez por
més 0 Instituto da Familia (palestras e atividades para a rede familiar). A Equipe Técnica da
instituigao, continuamente trabalha por meio de LIVE na pagina da instituigéo, na realizagao
de campanhas informativas e educativas (lnstituto da Familia), com a finalidade de prevenir
aos atendidos e sua rede familiar.

7.3 IMPACTOS SOCIAIS ESPERADOS
. Conhecimento e acesso seus direitos socioassistenciais e humanos
. Valorizagao a diversidade de opinioes e a resolugao negociada de conflitos.
- Acesso e garantias praticam lfldicas, esportivas, cognitivas, de lazer e cultura;

convivam em um ambiente saudavel, de respeito e valorizagao da Vida.
Maior conhecimento e capacidade de analise criticam da realidade.
Redugao da ocorréncia de situagoes de vulnerabilidade social.
Prevengao de ocorréncia de riscos sociais. seu agravamento ou reincidéncia.
Aumento do acesso aos direitos socioassistenciais e setoriais.O

.
.
.
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7.4 Cronograma de Execugéo do Servigo

‘Y ,W' '1’0b
.f_ 53%.!)

@153;

ATIVIDADESIAQOESIEVE EXECUQAO (JANEIRO A DEZEMBRO)
NTOSIETAPAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Planejamento com equipe tecnica e Cras X X
Otaiorio [organizagfio das atividades.
Inscrioéo de novos atendidos X X X X X X X X X X X X
Reuniéo com a Equipe do CRAS X X X X X X X X X X X X
Oficinas: lncluséo Sécio Digital; Aries pléstioas: X X X X X X X X X X
Danoa; Teatro Ah'vidades Esportivas; Produoéo de
Texto; MiJsica; Libras Contaoéo de histérias:

Atividades Socio dirigidas com X x x x x X x x x x x
temas Transversais
Reuniéo com CRAS de referéncia X X X X X X X X X X X X
Reuniéo com a rede e equipamentos X X X X X X X X X x X X
de apoio
Reuniéo de Equipel Planeiamento e alinhamento X X X X X X X X X X X X
do servioo
Passeios X X
Comemoracoes X X X X X
lnsiituto da Familia X X X X X X X X X X X X
LIVE 3 video chamadas corn as familias X X x X X
airaves da Pagina da lnstituioéo.

Julho: No més referido (férias escolares, com desenvolvimento de atividades com temas
transversais). No periodo de atividades todos os profissionais estaréo envolvidos para o
planejamento do segundo semestre.

Recesso: seguiremos o calendério do CRAS. aguardando o periodo programado para
informaoéo via oficio.

Dezembro: No més referido (férias escolares. com desenvolvimento de atividades com
temas transversais). No periodo de atividades 03 oficineiros estaréo envolvidos no projeto.
Recesso: seguiremos o caiendério do (IRAS, aguardando o periodo programado para
informaoéo via oficio.
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\L ‘ '7.5 Recursos Humanos, Materiais e Financeiros. c. ‘

Quadro Geral de Recursos Humanos da 080
Carga Custo Fonte dos
' ' 3

Quantidade Cargo1 Formaoao Horana Vinculo2 Mensal Recursos
Mensal Total

01 Assislente Social Bacheral 30 CLT R$ 2.658.00 02

01 Tecnico Social Psicologia 40 CLT R$ 2328.00 02
01 Educadora Social Bachetal adm e 40 CLT R$ 2598.00 02

Servigo social
concluindo

01 Cozinheira Ensino Media 40 CLT R$ 1200.00 01
01 Auxiliar de Cozinha Ensino Medio 40 CLT R55 1228.00 02

01 Contador Contador 20 Autonomo R$1.400.00 02
Pflblico

01 Advogado Advogad 20 Voluntario RS 0.00 01
0

01 Auxiliar Curso Técnico 40 CLT R$ 1.40000 01
Administrative

01 Facilitador do Curso Técnico 06 Aulonomo R$ 510,00 02
Oficina: Musica

01 Facilitador de Curso Técnioo 06 MEI R$ 510.00 02
Oficina: Esporte _

01 Facilitador de Curse Técnioo 01 MEI R$ 510.00 02
Oflcina: Danoa

01 Facilitador de Curso Técnico 12 MEI R$ 1020.00 02
Oficina: Produoao

Textual
01 Facilitador de Curso Técnico 06 MEI R$ 510,00 02

Oficina: Teatro
01 Facilitador de Curso Técnico 18 MEI R$ 1530.00 02

Oflcina: Inclusao
Sociodigital

01 Facilitador de Curso Técnico 06 MEI R$ 510.00 02
Oficina: LIBRAS

01 Facilitador de Curso Técnico 06 MEI R$ 1.020.00 02
Oficina: Aries

Plasticas.
01 Facilitador de Curso tecnico 18 MEI R$ 1530,00 02

Oiicinas

‘ Na coluna cargo, registrar nomenclature conforme sera apresentado na prestaoao de contas.

seguido, entre parénteses ( ) a correspondéncia de funoéo conforme descn'to no referencial técnico

de cada servigo
2 ‘l- Empregado 2 — Autonomo 3 -— Voluntério 4 — Dirigente 5 — Estagiério
3 1 —— Préprio 2 — Repasse FMAS 3 — Repasse FMDCA
Obs: Caso a 080, tenha previsao de contratar Pedagogo, o mesmo deve ser inserido neste quadro

e previsto no quadro de aplicagfio dos recursos financeiros.

16 Recursos Humanos pagos cofinanciamento



7.7 Recursos Materiais contrapartida (so 0 caso)
Contrapartida, na forma de bens economicamente mensuréveis, que conte no balango patrimo ‘ial, no

Pg”.

valor de R$ 106.788 (Cento seis mil 3 setesentos e oitenta e oito mil reais),

Conforme identificados abaixo:

ldentificagao do bem ou servigo Quantidade Valor
economico

Computadores 16 RS 16.000,00
Notebook 02 R35 3.000.00
lMesasr'plasticas 35 R5 2480,00
Mesas/Madera 24 R$ 3800,00
Cadeiras lnfantis 125 R$ 7.000.00
Cadeiras/ Adulto/plastico 130 R5 4.500.00
Cadeiras! Adulto/aluminio 33 R8 2970,00
Cadeiras de escritorio 16 R8 1300,00
Cadeira escolar 22 RS 2.838.00
Ventiladores 08 RS 1.500,00
lmpresoras 02 R5 3,500,00
Armarios de escritorio 15 R55 9000,00
Geladeira 03 R$ 9000,00
Freeser 01 R55 5.000.00
Fogéo Industrial 01 R$ 5.000.00
Forno eletrico 01 R$ 4,000.00
Forno Industrial 01 R$ 5000,00
Forno Microondas 01 R$ 200,00
Maquinas de costurar 15 R$ 10,500.00
Maquina de lavar 01 R$ 1.300,00
Televisao 02 R$ 1.600,00
Mixes 15 R$ 1.500,00
Bancadas de computadores 01 R$ 6.000.00

Valor total R5 106.788

7.8 — Aplicagéo dos Recursos Financeiros do FMASIDespesas de Custeio1

Encargos

Itens de Despesa Salario Total trabalhistas 9 Total
previdenciariosz

1 — Recursos Humanos — CLT R$ 133,280,80 RS 49659.35 R$ 182.940,15
2 — Recursos Humanos -— R$ 5120,00 R$1.739,10 R$ 7459,10
Auténomos

Recursos Humanos R$ 56.07000 R$ 56.070.00
Pessoa Juridica
Material de Consumo R$ 4.330,?5 R$ 4.330.75

Total Geral R$ 250.800,00



1 A entidade deve apresentar eIementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preoos

praticados no mercado on com outras parcerias da mesma natureza. devendo existir elementos indicativos
11-15"_. |

P A

da mensuraoéo desses custos. tais como: cotagoes, tabeIas de pregos de associagoes profissionais, Y)”

puicaoOes especializadas ou quaisquer outras fontes de informaoéo disponIveis ao pCIblico;

2 A entidade deve declarar estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos
M5

previdenciérios e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecugéo do objeto, durante o w

periodo de vigéncia proposto.

7.8 APLICACAO DE RECURSOS

Categoria ou finalidade de despesas FMAS/MES TOTAL
I Rec. Humanos (5) R$ 182.940,15 R$ 182.940.15
|| Rec. Humanos (6) R$ 63.529.10 R$ 63.529.10
III Géneros Alimenticios R$ 2.330,?5 R$ 2.330.75
IV Outros materiais de consumo R$ 2000,00 R$ 2,000.00
V Outros servigos de terceiros
VI Locagéo de Iméveis
VII Locagoes Diversas
VIII Utilidades Pfiblicas (7)
IX Combustivel
X Despesas financeiras e bancérias

XVI Outras despesas
TOTAL R$ 250800.00

Quadro de despesas presente no Demonstrativo de Receita e Despesas (TCE — SP).

Utilizar somente as categorias pertinentes ao desenvoIvimento do servigo.

7.8.1
7.8.2
7.8.3

Salérios, encargos e beneficios.
Autonomos e pessoa juridica.
Energia elétrica, égua e esgoto. gés, telefone e intemet.



5.6 Cronograma de Desembolso Financeiro:

Parcela Valor

1° R$13.703,31
2° R$ 19.077,35
3° R$ 19,380.70
4° R$ 19.41480
5° R$ 19.380.70
6° R$ 19.380.70
7° R$ 18,880.70
8° R$ 19,880.70
9° R$ 18.88070
10° R8 19.38070
11° R$ 23.151,70
12° R$ 40187.94

Total 125 250.800,00

CONSIDERAQAO FINAL

1 A vigéncia deste piano vai além do periodo de quarentena, ele compreendera

todo o periodo de emergéncia e o periodo que forem necessarias acées que

venham a mitigar os impactos da crise gerada pelo Coronavirus —-COVID—1 9 até

ser considerado o retorno da nonnalidade.
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Oficial da Uniao: secao 1, Brasilia, 7 fev. 2020.
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. Portaria do Ministério da Cidadania N° 337, de 24 de marco de
2020 que dispoe acerca de medidas para o enfrentamento da emergéncia de
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