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                                 CCA                                                 

       Associação A Mão Cooperadora Obras Sociais e Educacionais.                                                                                 

Rua Professor Francisco Marques de Oliveira Júnior, 119                                                                               

Jd. Três Corações CEP- 04855-340 São Paulo SP Fone: 5932-6698                                                

CNPJ: 52.582..202/0005-16 

                                           

                                             PLANO DE TRABALHO  
  

EDITAL nº: 407/SMADS/2018     

PROCESSO Nº 2016-0.139.474-4 

1 – DADOS DO SERVIÇO (De acordo com o edital publicado) 

1.1. Tipo de Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para crianças e 

adolescentes 

1.2. Modalidade (quando for o caso): CCA –Centro para crianças e adolescentes de 06 anos a 11 anos e 11 meses  e 

adolescentes de 12 anos a 14 anos e 11 meses 

1.3. Capacidade de atendimento: 120 USUÁRIOS 

1.4. Nº total de vagas:120 

1.4.1. Turnos (se for o caso): 2 turnos de quatro hs cada  

1.4.2. Nº de vagas x turnos (se for o caso): 60 manhã/ 60 tarde 

1.4.3. Nº de vagas x gêneros (se for o caso): 

1.5. Distrito(s) possível(is) para instalação do serviço: Grajaú 

1.6. Área de abrangência do serviço (em distrito(s)): Jdim Moraes Prado, Jdim Noronha, Chácara do Sol, Jdim Tres 

Corações, Jdim Belcito, Jdim das Pedras, Jdim Porto Velho, Jdim Novo Jaú, Jdim Mirna, Jdim Almeida Prado e 

Chácara Cocaia 

 

2– IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

2.1. Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO “A MÃO COOPERADORA” OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS 

2.2. CNPJ: 52.582.202/0005-16 

2.3. Endereço completo: RUA PROFESSOR FRANCISCO M ARQUES DE OLIVIERA JUNIOR Nº 119   JDIM TRES 

CORAÇÕES- SP 

2.4. CEP: 04855-340 

2.5. Telefone(s): 5932-6698 / 5931-8609 

2.6. E-mail: amaocooperadoraccatrescoracoes@gmail.com  e/ou kugeleclaudia@gmail.com 

2.7. Site: 

2.8. Nome do(a) Presidente da OSC: MONICA SHIMING CHAVES 

2.8.1. CPF: 536.107.689-91 

2.8.2. RG/Órgão Emissor: 18.928.865-6   SSP 

2.8.3. Endereço completo: RUA ANTONIO RANGEL DE CASTRO Nº 114 

                                        JDIM COLONIAL – SP 

                                        CEP- 04821-070 

                                        TELEF.- 5661-1623/9741-4778  

 

 

 

 

 

mailto:amaocooperadoraccatrescoracoes@gmail.com
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HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO “A MÃO COOPERADORA” OBRAS        SOCIAIS E 

EDUCACIOANAIS 

“A MÃO COOPERADORA” presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer 

discriminação de usuários, de acordo com os planos de trabalho  

aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 

Com 34 anos de existência, a Associação A Mão Cooperadora Obras Sociais e Educacionais, 
associação de direito privado, sem fins lucrativos, possui atuação consolidada, em parceria com 
inúmeras organizações de bairro, e possui serviços nas áreas de educação, parceria  cultural e 
assistência e desenvolvimento social, contribuindo para a inclusão social de crianças, 
adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, mais de 2.000 
usuários participam dos serviços diariamente. Por isso, a organização tem avaliado positivamente 
sua intervenção junto às famílias e comunidades locais ao longo de 34 anos. 

    A Mão Cooperadora conta hoje com 5  unidades de Centros de Educação Infantil (CEIs),  4 
unidades de  Centro da Criança de 6 a12 anos e  Centro do Adolescente  de 12 a 14 anos e 11 
meses – (CCA’s) e 1 unidade de Centro da Juventude (CJ) em plena execução e constantes 
avanços na área social, sempre com muita transparência e seriedade.  

 

MATRIZ 

CNPJ: 52.582.202/0001-92 

Endereço: Rua Prof. Francisco Marques de Oliv. Jr. Nº 151 

Bairro:      Jdim Tres Corações                                                 CEP: 04855-340 

Município:                  São Paulo                                         UF: SP 

Telefone:                     (11) 5933-3982                                   

Email: cei3coracoes@amaocooperadora.org.br  

  

FILIAL 

CNPJ: 52.582.202/0005-16 

Endereço: Rua Prof. Francisco Marques de Oliv. Jr. Nº 119 

Bairro:             Jdim Tres Corações                                          CEP: 04855-340 

Município:                                 São Paulo                          UF: SP 

Telefone:  (11) 5932-6698                                

Email: amaocooperadoraccatrescoracoes@gmail.com 

mailto:cei3coracoes@amaocooperadora.org.br
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Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: Capela do Socorro 

1. CCA 

FILIAL 

CNPJ:  52.582.202/0006-05 

Endereço: Rua Manoel Martins de Araújo nº 393 

Bairro:        Engenheiro Marsilac                                           CEP:  04891-390 

Município:          São Paulo                                                 UF: SP 

Telefone:     (11)   5975-2495                                                      

Email: 

Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: Parelheiros 

CCA    /  CJ 

 

 

FILIAL: 

CNPJ:  52.582.202/0008- 69 

Endereço: Rua Ricardo Macedo nº 14 

Bairro:    Parque São Miguel                                                     CEP: 04855-020 

Município:     São Paulo                                                      UF: SP 

Telefone:     (11)  5933-4127                                                        

Email: 

Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: Capela do Socorro 

1. CCA 
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FILIAL: 

CNPJ:  52.582.202/0001-92 

Endereço: Estrada da Ponte Seca nº 25 

Bairro:        Ponte Seca                                                          CEP: 04891-360 

Município:     São Paulo                                                      UF: SP 

Telefone:                                                              

Email: 

Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: Parelheiros 

1. CCA 

 

 

 

FILIAL: 

CNPJ:  52.582.202/0002-73 

Endereço: Rua Travessa Pau Santo nº 1735 

Bairro:  Parque Residencial Cocaia      CEP: 04849-420 

Município:     São Paulo                                                      UF: SP 

Telefone:      (011)5931-4846                                                        

Email: cledikopp@hotmail.com 

Supervisão  DRE Capela do Socorro 

1. CEI 
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FILIAL: 

CNPJ:  52.582.202/0004-35 

Endereço: Rua Jacob Rochel Cristee nº 78 

Bairro: Jdim dos Álamos      CEP:  04883-090 

Município:     São Paulo                                                      UF: SP 

Telefone:      (011) 5920- 4232 

Email:  nucleojdalamos@yahoo.com.br 

Supervisão  DRE C.S. 

1. CEI 

 

 

 

FILIAL: 

CNPJ:  52.582.202/0003-54 

Endereço: Rua Hierápolis nº 239 

Bairro:  Jdim Santa Fé     CEP:   04859-090 

Município:     São Paulo                                                      UF: SP 

Telefone:      (011) 5526-8973 

Email: cooperadoranatal@hotmail.com 

Supervisão  DRE C.S. 

1. CEI 

 

 

 

 

 

 

mailto:nucleojdalamos@yahoo.com.br
mailto:cooperadoranatal@hotmail.com
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FILIAL: 

CNPJ:  52.582.202/0007-88 

Endereço:  Rua Estela Naves Junqueira nº 78 

Bairro: Jdim Parque América     CEP:  04841-000 

Município:     São Paulo                                                      UF: SP 

Telefone:      (011) 5927-7806 

Email: ceiamerica2008@hotmail.com 

Supervisão  DRE C.S. 

1. CEI 

 

  Ao longo desses 34 anos de trabalho da Mão Cooperadora, hoje temos crianças, adolescentes e  
jovens  que se encontram formados ou em formação tanto em instituições nacionais quanto 
internacionais.  

       Além disso, cerca de 70% destes contribuem de maneira direta ou indiretamente para a 
manutenção e progresso do trabalho desta organização.  

      Portanto, percebe-se que este trabalho tem contribuído na prevenção de situações de risco 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 

 “A MÃO COOPERADORA” O Centro para Crianças e Adolescentes é um espaço de referência 

para o desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e onze 

meses, tendo por foco a constituição de espaço de convivência, a partir dos interesses, 

demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas em experiências 

lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade 

e proteção social. Com atendimento à crianças e adolescentes com deficiência, retiradas do 

trabalho infantil e/ou submetidas a outras violações de direitos, com atividades que contribuam 

para retirada de vivências de isolamento, bem como propiciar experiências favorecedoras do 

desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de situações de risco social. 

Tem por objetivo o atendimento mediante a realização das seguintes ações: 

a) Desenvolvimento de Serviços de Proteção à Família, por meio de proteção básica e 
especial conforme a tipificação;  

b) Participar, ativamente, em campanhas propostas e realizadas pelo Poder Público 
competente, como colaboradora; 

c) Promover ações e articulações com diversas áreas da Assistência Social, da Saúde, 
da Educação, do Trabalho, do Esporte da Cultura e do Lazer; 

d) Promover conferências, seminários e palestras públicas que objetivem dar 
esclarecimento sobre temas atuais e de interesse social coletivo; 

mailto:ceiamerica2008@hotmail.com
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e) Promover a educação infantil de forma harmoniosa com o desenvolvimento físico, 
mental, espiritual e social da criança, em complementação à ação da família, visando 
proporcionar condições adequadas para a criança, buscando a ampliação de suas experiências e 
conhecimentos,  

 

f) Estimulando seu interesse pelo processo de transformação da natureza e pela convivência 
social; 

g)  Promover e desenvolver atividades e eventos culturais e artísticos com o apoio da 
comunidade 
 
 
3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA (Demonstrar o nexo entre as atividades e as metas 
a serem atingidas) 

 
 Objetivo Geral 

Oferecer proteção social a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade e risco, por 
meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para a 
conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários 

Objetivos Específicos 

- prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, especialmente 
aquelas com deficiência, assegurando convivência familiar e comunitária; 

- Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em especial serviços de 
educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território; 

- Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o exercício de cidadania; 

-Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais e esportivas e de lazer, com vistas 
ao desenvolvimento de novas habilidades; 

- Favorecer o desenvolvimento de atividades Inter geracionais, propiciando trocas de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 
comunitários; 

- Estimular a reinserção e permanência da criança e adolescente no sistema educacional; 

-Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações  
de solidariedade e respeito mútuo; 

- Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo competências para a 
compreensão crítica da realidade social e o mundo contemporâneo; 

- Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, 
visando a proteção e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
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4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU 

CUMPRIMENTO (No mínimo em conformidade com mencionadas no item 10 desta minuta) 

 

 

1- DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO- ESPAÇO FÍSICO: 
 

INDICADOR           METAS            AFERIÇÃO 

Ambiente organizado e 

acolhedor 

Oferecer espaço acolhedor, 

limpo e organizado para os 

usuários (sala, refeitório, 

banheiros e espaço externo) 

Verificar a limpeza e a 

organização geral do espaço. 

Averiguar a disposição dos 

móveis e materiais diversos, 

proporcionando autonomia e 

respeito  

Acessibilidade Oferecer facilidade no acesso 

ao SCFV, aos materiais 

disponíveis, a alimentação 

servida e  aos espaços dentro 

da OSC. 

Oferecer fácil acessibilidade 

aos portadores de deficiência 

Conferir se há alguma 

dificuldade de acessibilidade 

por parte dos usuários e 

funcionários a acessibilidade 

dos itens citados ao lado 

Espaço Físico Oferecer ambientes com 

espaço suficiente para 

atender os usuários e equipe 

de funcionários    

Verificar se não há excesso 

de usuários num espaço 

causando desconforto aos 

mesmos 

Manutenção Realizada conforme as 

necessidades apresentadas. 

Garantir a boa iluminação, 

ventilação, higiene nos 

diversos ambientes da OSC 

Verificar a necessidade de 

alguma manutenção a ser 

realizada e, caso sim, que a 

mesma seja realizada para 

bom andamento do convívio 

e serviço 

Alimentação Conforme Portaria  SMADS nº 

45/2015 - oferecer 

alimentação balanceada, em 

condições higiênico-sanitárias,  

proporcionando assim  hábitos 

saudáveis de alimentação 

Verificar se a alimentação 

servida está de acordo com 

cardápio planejado 

mensalmente e segundo 

portaria 45/SMADS/2015. 

Datas de validade 

(verificação 

mensal). Limpeza do local de 

armazenamento e quantidade 

de alimentos a disposição. 

Preservação e Guarda dos 

materiais 

Manter organizado e 

preservado o espaço e os 

materiais usados 

Manutenção, conservação e 

higiene adequada aos 

espaços e materiais 

utilizados  

Comunicação visual / social Manter  em local de fácil 

acesso  informações referente 

ao  serviço. 

Expor  pesquisas relacionados 

ao projeto,  fotos e 

comunicados.    
 
 
Manter a Comunidade 

informada sobre os 

acontecimentos do Serviço 
 

Conservação e/ou 
manutenção devida. 

Divulgação respeitando a 
identidade visual da OSC e da 
Secretaria de Assistência 
Social. 

Atualização de informes e 
acontecimentos em Redes 
sociais. 
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Painéis informativos e 
atualizados dispostos no 
equipamento.  

Ter comunicação social com 

pais e sociedade via internet 

(meio mais usado) através de 

watsap e facebook  

 

   

 

 
2- DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO -  GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

INDICADOR METAS AFERIÇÃO 

Acompanhamento das 
propostas de flexibilização 

 Flexibilizar somente qdo 
houver gastos imprevistos 
em algum ítem que não 
possuir verba suficiente 

Ter o cuidado de usar 
somente a verba destinada 
para o  ítem destinado mas 
quando se fizer necessário, 
usar fazendo a 
flexibilização com 
autorização da supervisora 

Compatibilidade dos 
elementos de despesa e 
quantidades 

Procurar manter 
compatível a quantidade e 
os gastos nos elementos 
de despesas 

Mantendo o padrão de 
gastos necessário a este 
ítem 

Justificativa de gastos 
imprevistos ou fora do 
padrão 

Justificar sempre que 
necessário gastos 
imprevistos através do 
relatório mensal  

relatório mensal enviado a 
supervisão   

Grau de organização das 
informações 
administrativas e 
financeiras 

Manter organizado (pastas 
tipo arquivo) toda 
documentação referente a 
administração e financeiro 
(DESP/ DEMOFIN/ 
Relatórios/ DEMES e 
demais) 

Fazendo e apresentando  
documentação de 
organização à supervisão 
de CRAS Grajaú e Capela 
Soc. 

Mantendo organizado no 
escritório da 
gerência/assist. técnico 
para eventuais 
conferências 
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3- DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

INDICADOR METAS AFERIÇÃO 

Quadro de profissionais Manter o quadro de 
funcionários suficiente 
para atendimento 
diário/mensal/anual  e  
exposto em lugar visível, 
de fácil visibilidade  

Verificar diariamente 
possível falta de algum 
funcionário, fazer 
adequações quando 
necessário. Manter 
atualizado quadro de 
funcionários exposto 

Participação em ações 
formativas 

Fazer com que  a equipe 
participe (sempre que 
possível) de cursos de 
formação   

Averiguar  disponibilidade 
de cursos  na região, 
inscrevendo os 
funcionários para tal 

Abrangência da supervisão 
in loco 

Oferecer atendimento aos 
usuários (cinco dias na 
semana, oito hs diárias 
divididas em dois turnos 
com atividades variadas; 

Manter organizada toda 
documentação referente 
ao funcionamento da OSC 
e usuários matriculados 

 Mantendo  e averiguando   
lista de presença dos 
usuários e cartão de ponto 
funcionários, pastas de 
arquivo com 
documentações em geral 

Horário de funcionamento Cumprir o horário de 
funcionamento da OSC (40 
hs semanais,  8 hs diárias 
(7 as 11 hs/ 12 as 16 hs) 
com 1 hs de almoço dos 
funcionários 

 Verificar o relógio e os 
cartões de ponto e mantê-
los em ordem, 
averiguando sempre que 
possível o não 
cumprimento dos horários 

Postura dos profissionais Que o profissional esteja  
sempre presente junto aos 
usuários e ofereça  
amizade, escuta  e ajuda 
qdo necessário. 

 Que os mesmos 
mantenham a postura de 
acordo com seu cargo,  
mantendo-se como 
exemplo de conduta 

Observando o 
comportamento e bom 
desempenho de cada 
funcionário junto aos 
usuários, familiares e 
equipe técnica 

Fluxos de informação dos 
usuários 

Manter nossos usuários 
bem informados qto ao 
funcionamento da OSC 

Observar se as 
informações (oral e via 
cartaz)  estão de acordo 
com os acontecimentos e 
se estão de fácil 
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compreensão e alcance de 
leitura  para os usuários  

Estimular a participação 
em espaços de controle 
social ou defesa de direitos 

Que usuários e familiares 
saibam de seus direitos e 
procurem participar e 
tomarem  posse do que 
lhes é  devido 

Manter familiares e 
usuários bem informados  

 

 

4 – DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO – DIMENSÃO TÉCNICO  

OPERATIVA- TRABALHO COM USUÁRIOS 

 

INDICADOR METAS AFERIÇÃO 

Grau de participação na 
construção das normas de 
convivência 

Fazer com que os usuários  
participem  na construção  
das normas de convivência  

Proporcionando conversas   
aleatórias, em grupos, 
debates em sala e assim, 
construírem juntos 
(educador/usuário/equipe 
técnica) as normas de 
convivência. 

 

Verificar se há essa 
liberdade usuário/equipe 
técnica de participação 
para essa construção 
através da observação, 
conversa informal ou 
reunião com o grupo 

Atualização de registro dos 
usuários 

Que se faça sempre que 
necessário- mudança de 
endereço, mudança de 
telefone, etc. 

Fazer acompanhamento 
dos registros verificando 
junto a assistente técnica  
e pasta do usuário 

socialização das 
informações 

Manter usuários bem 
informados 

Verificar se estão sendo 
bem  informados dos 
acontecimentos atuais da 
OSC em conversas 
informais e/ou grupos 

discussão de casos Realizar com educadores 
e/ou equipe técnica 
sempre que se fizer 
necessário 

Verificando junto a equipe 
de funcionários se há casos 
a serem discutidos e se 
estamos conseguindo  
soluções e/ou amenizar o 
caso em discussão 
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estratégias para 
inclusão/atualização dos 
usuários no CadÚnico e 
outros programas de 
transferência de renda 

Orientar e encaminhar 
quando a família não 
possui o CadÚnico ou  falta  
atualização do mesmo 

Acompanhar junto com 
Assistente Técnica 
possíveis famílias que não 
possuem tal direito 

mapeamento das relações 
de vínculos afetivos 

Manter um bom  
relacionamento 
educador/usuário, através 
da escuta, valorizar e 
reconhecer cada  usuário 
em sua individualidade, 
mapear o foco de possíveis 
problemas e trabalhar 
individualmente/ grupo 
e/ou familiares 

Observando se há um bom 
contato 
educador/usuário/família 

participação dos usuários 
nos projetos de 
revitalização 

Fazer com que os usuários 
participem, valorizem e 
mantenham o espaço  
revitalizado 

Fazer acompanhamento 
dos usuários em relação 
aos cuidados com o 
espaço, orientar e 
estimular sempre que 
necessário 

participação dos usuários 
no planejamento das 
atividades 

Dar oportunidade para que 
os usuários exponham 
suas ideias quanto ao 
desenvolvimento das 
atividades dentro da OSC 
através da escuta e troca 
de informações 

Observar se há a 
participação dos mesmos 
na construção das 
atividades oferecidas e se 
há um contentamento dos 
usuários em relação as 
atividades oferecidas na 
OSC 

aquisições dos usuários 
por atividade desenvolvida 

Desenvolver 
aprimoramento e 
conhecimentos gerais 
dentro das atividades 
desenvolvidas 

Verificar junto ao 
educador  se com a 
atividade oferecida há um 
objetivo a ser desenvolvido 

atividades externas Promover atividades 
externas em locais que 
ofereçam diversão, novas 
amizades  e aprendizado 
em geral   

Planejando com 
antecedência e verificando 
a possibilidade da 
atividade externa vir a 
acontecer 

canais de comunicação e 
sugestão de usuários 

Usar os meios mais 
comuns de comunicação 
(facebook e watsap) junto 
aos usuários para 
desenvolver bom 
relacionamento e 

 verificar usuários que 
fazem uso desses meios de 
comunicação e tê-los em 
sua rede de contato 
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orientação  

intensidade das 
intervenções dos 
profissionais na mediação 
de conflitos 

Fazer com que o usuário 
sinta-se amparado em 
relação a intervenção dos 
funcionários  na mediação 
de conflitos 

Estando, gerente  e/ou 
assist. técnica,  junto ao 
educador, sempre que 
possível, nas mediações de 
conflitos 

mecanismos para 
avaliação das atividades 

Desenvolver a observação 
atenta e constante para 
avaliar a participação dos 
usuários nas atividades 

Procurar conhecer o 
usuário, tê-lo como 
parceiro e observá-lo 
sempre 

Articulação entre 
atividades e espaços para 
difusão das produções dos 
usuários 

Procurar oferecer as 
atividades que condizem 
com o espaço  

Conferindo se a atividade 
realizada está de acordo 
com o espaço utilizado 
para que não haja estresse 
e desinteresse por parte 
de todos os participantes 

Estímulo a participação 
dos usuários durante as 
atividades 

Oferecer estímulo aos 
usuários através de 
palavras, atitudes e gestos 

Orientar para que haja, da 
parte da equipe técnica 
palavras de estímulo para 
com os usuários em 
relação as atividades 
desenvolvidas. 

Laicidade e respeito a 
diversidade religiosa nas 
atividades desenvolvidas 

Manter o respeito as 
adversidades religiosas 

Orientar equipe técnica e 
usuários/familiares,  
através de reuniões, 
conversa individual e/ou 
palestras sobre o respeito 
as diferenças de crenças 

 
 

 

5-DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO- DIMENSÃO TÉCNO- OPERATIVA- 
TRABALHO COM FAMÍLIAS 

 

INDICADORES METAS AFERIÇÃO 

Mapeamento das relações 
de vínculos afetivos 

Manter um 
relacionamento 
OSC/família, valorizando a 
escuta, reconhecendo cada  
familiar em sua 
individualidade, mapear o 
foco de possíveis 

Procurar estar informada 
das problemáticas da 
família e/ou conquistas, 
visitar sempre que possível 
e ter bom contato com a 
mesma, para desenvolver 
uma boa relação vínculo 
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problemas e trabalhar a 
família 
individualmente/coletivo  

afetiva 

Participação dos familiares 
nos projetos de 
revitalização 

Fazer com que os 
familiares  participem, 
valorizem  e mantenham o 
espaço  revitalizado 

Fazer acompanhamento da 
participação dos familiares 
em relação aos cuidados 
com o espaço, orientando-
os e estimulando-os 
sempre que necessário 

Participação dos familiares 
no planejamento das 
atividades 

Dar oportunidade para que 
os familiares exponham 
suas ideias quanto ao 
desenvolvimento das 
atividades na OSC 

Observar se há a 
participação dos mesmos 
na construção das 
atividades oferecidas e se 
há um contentamento dos 
familiares em relação as 
atividades oferecidas na 
OSC 

Aquisições dos familiares 
por atividade desenvolvida 

Desenvolver e aprimorar 
os conhecimentos gerais 
dentro das atividades 
desenvolvidas 

Através da escuta em 
reunião de pais/ reunião 
socioeducativa e/ou atend.  
Individual.   

Habilidades de socialização 
e convívio 

Promover atividades/ 
eventos aos quais pode- se 
desenvolver melhor 
convívio entre equipe 
técnica/ famílias 

Promovendo atividades 
para usuários e familiares 
promovendo socialização 
família/usuário/equipe 
técnica 

Canais de comunicação e 
sugestão de usuários 

Fazer uso dos meios de 
comunicação atuais  para 
comunicação com 
familiares (watsap e 
facebook) 

Criar e envolver o máximo 
possível de familiares e 
usuários no grupo de 
contato 

Intensidade das 
intervenções dos 
profissionais na mediação 
de conflitos 

Fazer com que a família 
sinta-se amparado em 
relação a intervenção da 
equipe técnica na 
mediação de conflitos 

Fazer com que a família 
esteja sempre informada 
de qualquer situação de 
conflito dentro da OSC e 
da mediação para solução 
da questão que foi 
utilizado. 
Convocando a família 
sempre que necessário 

Mecanismos para 
avaliação das atividades 

Monitorar através da  
observação e bom 
desempenho na 
participação das famílias 

Observando se há 
interesse na participação 
dos familiares nas 
atividades desenvolvidas  
sempre averiguando o 
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porque do desinteresse  

Visitas domiciliares Realizar sempre que se 
fizer necessário (faltas 
consecutivas de usuários, 
caso de doenças, entre 
outros) 

Acompanhando as visitas 
realizadas  

Serviços de referência e 
contrarreferência 

Encaminhar a família para 
os serviços quando se fizer 
necessário 

CRAS Grajaú, CREAS e 
CRAS Cap. Socorro, NASF, 
Saúde, Educação 

Articulação entre 
atividades e espaços para 
difusão das produções dos 
usuários 

Procurar oferecer as 
atividades que condizem 
com o espaço 

Orientar para que seja 
usado sempre espaço 
adequado dentro da OSC 
para atender a demanda 
na atividade 

Estimulo à participação 
dos usuários durante as 
atividades 

Oferecer estímulo aos 
usuários através de 
palavras, atitudes e gestos 

Orientar para que haja, da 
parte da equipe técnica,  
palavras de estímulo para 
com os usuários em 
relação as atividades 
desenvolvidas. 

 
6- DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO- DIMENSÃO TÉCNO-OPERATIVA- 
TRABALHO COM TERRITÓRIO 
 

INDICADORES METAS AFERIÇÃO 

Participação nas atividades 
do território 

Estimular a participação dos 
usuários/ familiares nas 
atividades desenvolvidas no 
território, já que as mesmas 
acontecem nos finais de 
semana 

Procurar saber se houve 
participação através de 
conversas informais  

Mapeamento dos recursos 
acionados mês/ semestre 
no território 

Mapear os recursos no 
entorno para 
orientação/encaminhamentos   
de usuários e familiares 

Procurar manter-se    
informados se os  recursos 
acionados no território 
foram utilizados de forma 
adequada 

Articulação com outros 
serviços socioassistenciais 
(especificar quais e 
objetivos) 

Procurar ter bom contato 
com serviços 
socioassistenciais do entorno 
para troca de experiências, 
palestras  e 
encaminhamentos. 
Serviço que mantemos mais 
contato: Projeto Anchieta, 
CCA Fé e Alegria, CCA Padre 

Participando, sempre que 
possível, de reuniões com 
serviços socioassistenciais 
do entorno, realizar visitas 
a esses locais e manter 
bom relacionamento de 
amizade com a equipe 
técnica desses serviços 
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Pegoraro, CCA Amcose II, CCA 
Auri Verde 

Articulação com outros 
serviços de outras políticas 
(especificar quais e 
objetivos) 

Procurar ter bom contato 
com serviços de outras 
políticas do entorno para 
troca de experiências, 
palestras e 
encaminhamentos. 
Serviço que mantemos 
contato: UBS Três Corações, 
Educação (estadual e 
Municipal), CAPS, CCM, 
comércio do entorno) 

Participando, sempre que 
possível, de reuniões com 
serviços de outra política 
do entorno, realizar visitas 
a esses locais e manter 
bom relacionamento de 
amizade com a equipe 
técnica desses serviços 

Articulação para realização 
de eventos comunitários, 
passeios ou atividades 
externas com usuários/ 
famílias 

Realizar eventos/passeios 
com usuários sempre que 
possível 

Pesquisando,  planejando 
e organizando com 
antecedência possíveis 
passeios e/ou visitas a 
eventos comunitários 

 

 

5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

 

1. DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ESPAÇO FÍSICO: 

Durante todo o ano e sempre que se fizer necessário: 
 
Adquirindo, mantendo, substituindo e repondo equipamentos e mobiliários de maneira 
sistemática; 
 
Observando com frequência os espaços do CCA a fim de identificar demanda de manutenção 
e/ou aquisição; 
 
Realizando pesquisa de satisfação com a comunidade; 
 
Realizando reparos e preservando o imóvel de vazamentos, infiltrações, problemas elétricos, 
pintura interna e externa  e demais serviços de conservação. 
 
Fazendo sempre que necessário a manutenção e ou instalação de placas de identificação ou 
sinalização no espaço do serviço.  
 
Instalar de acordo com as normas técnicas, instrumentos e realizar  adaptações  para garantir 
à acessibilidade nos espaços a disposição do serviço. 
 
Adotando os procedimentos e orientações do Manual Pratico para uma Alimentação Saudável 
da SMADS 3ª edição; com base na portaria 45 SMADS/2015 quanto ao recebimento, 
armazenamento, preparo e distribuição de alimentos; 
 
Disponibilizando o cardápio oferecido em lugar visível à comunidade de acordo com a  
portaria 45 SMADS/2015; 
 
Disponibilizando o cardápio oferecido em lugar visível, acessível a todas às crianças e em 
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linguagem apropriada aos usuários; 
 
Servindo os alimentos de forma variada e atrativa para as crianças e adolescentes; 
 
Adotando padrão higiênico – sanitário na preparação dos alimentos; 
 
Incentivando o consumo dos diversos alimentos oferecidos no cardápio. Atentando a 
variedade de alimentos, bem como a sua apresentação. 
 
Servindo os alimentos de forma variada e atrativa para as crianças e adolescentes; 
 
 
 
 

 

2-DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Durante todo o ano e sempre que se fizer necessário: 
 
Usar valor acima da verba destinada a algum elemento de despesa  somente  em caso de 
necessidade 
 
Fazer a flexibilização acima dos 25% somente com autorização da supervisora 
 
Cuidar com os gastos acima da verba de algum elemento de despesa e verificar se não há 
gastos excessívos  
 
Manter organizado os documentos  financeiros  ( pastas tipo arquivo / PC) , para maior 
facilidade de acessibilidade 
 
 
 

3- DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Durante todo o ano e sempre que se fizer necessário: 
 
Manter o quadro de  funcionários suficientes para o atendimento no service 
 
Manter a relação de funcionários exposta, de fácil visibilidade 
 
Proporcionar capacitação para os funcionários 
 
Averiguar sempre possíveis atrasos e /ou falta do funcionário 
 
Que os funcionários sejam presentes na vida interna dos usuários 
 
Que os usuários sejam   informados das  atividades a serem realizadas dentro da OSC (seja 
verbal ou escrita) 
 
Fazer com que os usuários e familiares lutem por  seus direitos ,  estimulando-os na busca do 
mesmo 
 

 

 

4-- DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO – DIMENSÃO TÉCNICO- 
OPERATIVA – TRABALHO COM USUÁRIOS: 
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Durante todo o ano e sempre que se fizer necessário: 
 
Que o usuário sinta-se a vontade para colocar suas idéias para um melhor funcionamento da 
OSC 
 
Que seja feito  atualização dos registros do usuário através de visitas aos lares, telefonemas, 
bilhetes, entre outros 
 
Que seja proporcionado conversas entre educador /equipe técnica (parade técnica, reunião 
aleatória) sobre problemáticas do usuário, e que se procure entendê-lo e ajudá-lo como 
equipe que o ama 
 
Que se procure encaminhar o usuário/família na inserção dos beneficios a que teêm direito 
 
Que se mantenha  um bom relacionamento entre usuário /funcionários, para que os mesmos 
sintam-se aceitos e tenham prazer em participar da família CCA 
 
Que se proporcione projetos de melhorias no espaço e que o usuário participe na contrução 
do mesmo para que se sinta valorizado e valorize o espaço que revitalizou 
 
Que se faça  com que o usuário sinta-se útil , junto com a equipe técnica, do planejamento 
das atividades da OSC 
 
Que se promova  passeios ao entorno e locais agradáveis e/ou que ofereça conhecimentos 
variados 
 
Que haja amparo ao usuário quanto a dificuldades enfrentadas internamente e externamente 
 
 Que se ofereça  oportunidades de avalição dos usuários para com a OSC (atividades 
desenvolvidas , alimentação, amizade, etc) sendo por escrito ou oralmente 
 
Que todos (usuário e equipe possam usufruir com intensidade do espaço que lhes é oferecido 
 
Que haja sempre palavras de carinho e estímulo para com o usuário 
 
Que haja liberdade de expressão em relação a suas crenças e o devido respeito para com os 
mesmos (usuários) 
 
 
 
 

 

5- DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO –DIMENSÃO TÉCNICO –
OPERATIVA- TRABALHO COM FAMÍLIA: 

Durante todo o ano e sempre que se fizer necessário: 
 
Procurar manter bom relacionamento com as famílias atendidas na OSC 
 
Procurar envolver os familiars na revitalização do espaço para que assim, valorizem o espaço 
usado por seu filho e sintam-se úteis, usando seu dom (ou não) e ajudando a OSC 
 
Procurar fazer com que a família participle na elaboração das atividades desenvolvidas no 
CCA, através de reunião de pais, reunião sócio educative e conversa informal 
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Oferecer capacitação informative e/ou  trabalhos manuais para que haja um descobrimento 
de dons e até uma possível renda financeira 
 
Oferecer as famílias amparo nas mediações de conflitos e se necessário, orientá-los na busca 
de seus direitos 
 
Observar  o desempenho na participação dos familiares   junto a OSC para avaliar a 
valorização dos mesmos quanto ao trabalho desenvolvido  internamente 
 
Procurar encaminhar as famílias aos serviços de referência e contra referência sempre que se 
fizer necessário 
 
Oferecer atividades as famílias para usufruirem do espaço oferecido  
 
Oferecer palavras de incentivo, conduzindo-os a desenvolver um bom desenvolvimento na 
atividade oferecida  
 
 

 

 

6- DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO –DIMENSÃO TÉCNICO –
OPERATIVA- TRABALHO COM TERRITÓRIO: 

Durante todo o ano e sempre que se fizer necessário: 
 
Manter boa comunicação com os familiares e saber se há valorização e participação nas 
atividades no entorno 
 
Estar bem informados dos recursos na região para possíveis encaminhamentos e orientações 
 
Ter bom contatos com os serviços socioassistenciais do entorno para trabalharmos juntos em 
prol das OSC/ usuários/familiares 
 
Ter bom relacionamento com serviços de outras políticas para que possamos trabalhar juntos 
pela causa do território 
 
Sempre que possível, estar realizando passeios para proporcionar diversão e conhecimento 
de novos locais  aos nossos usuários 
 

 

 

 
6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA (Mínimo necessário de detalhamento) 

 

6.1. Público alvo 

 Crianças e adolescentes em situação de trabalho; 

 Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de 
acolhimento; 

 Crianças e adolescentes com deficiência, beneficiários ou não do BPC; 

  Crianças e adolescentes oriundos de famílias beneficiárias de programas de transferência de 
renda e; 

 Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. 



20 
 

 
 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas 

Nossa OSC encontra-se na Rua Professor Francisco Marques de Oliveira Junior nº 119- Jdim Três Corações- Região 

Grajaú- SP    CEP 04855-340 

 
Item Quantidade 

1-Almoxarifado ou similar 1 

2-Banheiros 10 

3-Brinquedoteca 1 

4- Sala de artesanato 1 

5-Cozinha 2 

6-Instalações elétricas 3 

7-Dispensa  2 

8- Sala de materiais pedagógicos 1 

9- Instalações hidráulicas 1 

10- Jardim/parque 1 

11- Lavanderia 1 

12- Quadra esportiva 1 

13- Salas de atendimento aos usuários 2 

14- Pátio 1 

15- Instalações de gás 2 

16- Refeitório 1 

17- Salas de atendim.. em grupo/ Ativ. 

comunitárias 

3 

18- Salas de atendimento 

individual/Recepção 

1 

19- Sala de material de esporte 1 

20- Escritório Gerente 1 

     21-   Sala de TV 1 

    22-  Escritório Assistente Técnico 1 
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OBS.- Item 5- Cozinha = 2 unidades- Temos uma cozinha onde são preparados os alimentos 

para consumo e uma cozinha adicional onde está o forno industrial, um freezer, duas geladeiras, 

1 fogão (sem uso mas que funciona) e alguns materias de uso na cozinha(bacias, panelas, 

alimentos não perecíveis etc) 

Item 7 – Dispensa = 2 unidades– Temos a dispensa alimentar e a dispensa de produtos de 

limpeza  

 

 

6.3. Vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes 

nacionais – 

 

 LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE 

SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊCIA DE RENDA 

 

Assim, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, modalidade Centro para crianças 

e adolescentes estará em consonância comas leis vigentes do país: 

 

-Constituição Federal (1988) 

Art. 226: CAPÍTULO VII – DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE DO JOVEM E DO 

IDOSO. 

Art 226: A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado 

Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a 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 a convivência familiar e 

comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. (Emenda 65, de 2010) 

 

- Lei Orgânica da Assistência Social (1993) 

Art. 2, par. I: A proteção à família, a maternidade, à infância, à adolescência e a velhice 

c)a promoção da integração ao mercado de trabalho. 

 

-Estatuto da criança e do adolescente (1990) 

Art. 4- É dever da Família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. 

 

- Sistema Único da Assistência Social (2004) 

O SUAS organiza a oferta da Assitência Social em todo Brasil, promovendo bem-estar e 

proteção social à famílias, crianças, adolescente s e jovens, pessoas com deficiência, 

idosos, enfim, a todos que dela necessitarem 

 

 

6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada 

 

- Encaminhamentos: CRAS, CREAS, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Saúde, Educação  e 

demais órgãos  
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- 

6.5. Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a evidenciar 

as estratégias de atuação para alcance das metas 

 

Com as crianças e adolescentes realizamos os seguintes métodos para evidenciar as estratégias 

de atuação para alcance das metas:  

- Participação na construção e reavaliação dos combinados- onde se desenvolverá a fácil 

compreensão do cumprimento das “regras” por eles estipulados 

- A escuta e o ato de fazer-se entender – fará com que os usuários analisem o barulho ao seu 

redor; 

- Jogos e brincadeiras-  por meio deste trabalha-se o medo, o faz de conta, competição – 

ganhar e perder, o pensar antes de realizar, etc. 

- Brincadeiras em geral- onde se trabalha a diversão, conflitos internos visando buscar a 

solução, regras a serem respeitadas em cada brincadeira 

- Passeios- quando possível para  contatos com a natureza, exposições, serviços do entorno,etc 

- Filmes - com bons conteúdos e educativos 

- Rodas de conversa- onde se coloca em destaque temas atuais, com discussão e possíveis 

soluções para problemas levantados; 

- Realizações artísticas – (Músicas e teatro) apresentações diversas em eventos realizados no 

CCA e pelo CCA 

 

Com as famílias realizamos os seguintes métodos para evidenciar as estratégias de atuação para 

alcance das metas:  

 

-Acolhimento as famílias no CCA – recepção na sala de atendimento, escuta, inscrição e/ou  

matrícula.  

-Entrevista com as famílias – no ato da inscrição/ matrícula acontece essa entrevista para saber 

a situação da família - qtos da família estão empregados/desempregados; quantos membros 

há na família; situação da moradia- aluguel, cedida, invasão, própria; , objetivo de se colocar 

a criança no serviço, etc  

-Visitas domiciliares-  sempre que se faz necessária ( faltas do usuário, doença, conhecer a 

verdadeira  situação da família) 

-Palestras – Realizadas conforme a necessidade do momento (com pais e/ou usuários) Ex. 

higiene. Percebe-se a falta de higiene em grande nº de usuários. Vamos trabalhar em sala 

com os usuários e procurar contato com a Saúde (UBS- Tres Corações) para palestra e 

trabalho com pais e usuários 

-Eventos – São realizados conforme datas especiais do calendário do ano. Nessa programação 

os usuários apresentam músicas, teatro, poesias, jograis, entre outros. Também 

confeccionam lembranças para serem entregues conforme a data a ser comemorada. Alguns 

dos eventos que realizamos durante o ano:  Programa de Páscoa, Programa Dia das Mães, 

Programa de Férias- (uma semana durante férias escolares em julho) atividades especiais 

(brincadeiras, competições, histórias, trabalhos manuais, entre outras atividades) realizada 

com CCA e comunidade no espaço do CCA, Programa Dia dos Pais, Festa da Primavera, 

Programa Dia das Crianças, Programa de Natal- festa no CCA. 

-Oficinas- realizada toda quarta-feira oficina de artesanato com usuários e comunidade. É 

ensinado crochê, pintura em tecido, bordado em  ponto cruz, bico em panos de prato) 
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- Dia do amigo- Nesse dia, cada usuário tem o direito de trazer um amigo (março). Nesse dia são 

realizadas diversas brincadeiras envolvendo os usuários e os amigos. Objetivo- Promover dia 

diferente para os usuários, divulgar o CCA de maneira que  os pais dos amigos conheçam o 

que é realizado dentro do CCA  

- As reuniões Sócio educativas são realizadas uma vez por mês com objetivo de trazer 

confraternização entre as famílias. Neste dia temos uma palestra (com convidado ou não) 

abordando assunto que são escolhidos pelas famílias (num primeiro encontro) . Faz- se 

também algum tipo de trabalho manual para descontração e após  é servido um  lanche. 

- Reunião de pais- realizadas pelo menos três vezes por ano ou de acordo com alguma 

necessidade. Objetivando informação do serviço e últimos acontecimentos do CCA. Procura-

se também ouvir opiniões e sugestões dos pais/familiares  sobre as atividades  e programas 

realizados dentro do CCA 

   

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

O controle e a avaliação do Centro para Criança e Adolescente tomará como base o cumprimento 

das diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social e a garantia dos direitos dos usuários. 

O monitoramento e a avaliação serão mensurados através dos instrumentais, DEMES, 

GRAS, Relatórios mensais, DESPs,  e outros citados na portaria 46 e 47/2010/SMADS. 

       Organização de Prontuários e Instrumentais para monitoramento 

O Prontuário é uma ferramenta essencial e obrigatória para identificação e acompanhamento 

sistemático e atualizado de todas as crianças e adolescentes matriculados e será composto 

dos seguintes instrumentais: 

• Ficha de Inscrição/Matrícula/Desligamento: Preenchida no ato da inscrição e, quando 

ocorrer à matrícula, é colocada no prontuário do usuário; 

• Ficha de saúde: preenchida no ato da matrícula com informações referentes à saúde da 

criança/adolescente; 

• Ficha de Autorização de uso da imagem- ficha lida e assinada pelo pai/ responsável no 

ato da matrícula quando o mesmo autoriza o uso da imagem do filho(a) para eventual 

propaganda do CCA (folder ou outro);  

• Relatórios : Feito quando se fizer necessário devido algum acontecimento dentro do CCA ( 

machucados, brigas, encaminhamentos, orientações, etc); 

• Ficha de Visita Domiciliar: Contém todas as informações sobre a visita domiciliar, 

demanda da família, encaminhamentos e orientações; 

• Controle de presença dos pais – Usada em reuniões de pais e  reuniões socioeducativas 

para  controle de presenças 

 

•Ficha de Presença Diária dos Usuários – chamada feita diariamente pelo educador. 
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•Ficha de Controle de saída dos Funcionários – Mantemos uma ficha de controle de saída dos 

funcionários para que não aconteça de dois ou mais funcionários marcarem saída no mesmo dia 

(encontra-se no refeitório) 

O Serviço será monitorado e avaliado permanentemente através de supervisões técnicas da 

equipe e da Supervisão de Assistência Social da Capela do Socorro. Será monitorada 

mensalmente a quantidade de atendimentos e a qualidade do serviço prestado, através da 

análise de registros ( instrumentais, DEMES, GRAS, Relatórios mensais, DESPs,  e outros 

citados na portaria 46 e 47/2010/SMADS) conduzidas pela Gerência do Serviço, em 

consonância com as metas estabelecidas pela portaria 46/2010/SMADS. 

 

Indicadores de Avaliação.  

 Percentual de crianças de 06 a 11 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre  

 Percentual de crianças de 12 a 14 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre  

 Percentual médio de crianças e adolescentes com deficiência, atendidos durante os meses 
do trimestre   

 Percentual médio de famílias de crianças e/ou adolescentes que participam do trabalho 
com famílias no trimestre   

 Percentual de famílias de usuários, beneficiárias de PTR, que não cumpriram 
condicionalidades dos Programas de Transferência durante o ano decorrente 

 
 
 

6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias. 

- As atividades de trabalho social coletivas são realizadas com as famílias usuárias com o objetivo 

de fortalecer os vínculos afetivos e solidários, por meio da discussão de temas de interesse das 

famílias, apresentação e avaliação do trabalho realizado com as crianças e os adolescentes. 

- Realização de  reuniões socioeducativas com as famílias de crianças e adolescente em 
descumprimento de condicionalidades; 

- Reuniões realizadas para orientação, reflexão, encaminhamentos e fortalecimento do núcleo 
familiar e confraternização, estimulando a participação e a responsabilidade das famílias no 
processo de desenvolvimento de seus filhos;  

- Reuniões realizadas com as famílias dos usuários do serviço, visando a compreensão das 
condicionalidades do Programa Bolsa-Família e do Programa PETI, enquanto direito de 
cidadania, tanto para o acesso quanto para a permanência na rede de serviços das políticas 
públicas de saúde, educação e assistência social.  

- Realização de visitas domiciliares.  

-Encontros individuais – objetivando escutas e possíveis orientações; 

- Articulação com CRAS de referência; 

- Elaboração de relatórios e manutenção dos prontuários 
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6.8. Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da rede 

socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial. 

 

A região em que  atuamos tem a distância de 33 km do Centro de São Paulo. Os bairros ao 
entorno são: Jardim Três Corações, Jardim Morais Prado, Jardim Almeida Prado, Noronha I e II, 
Jardim das Flores, Jardim Novo Jaú, Porto Velho e Mangue Seco, localizados as margens da 
Represa Billings. 

De acordo com as pesquisas e índices locais na comunidade local, estamos preocupados com 
o crescente número de adolescentes envolvidos em crimes, furtos, prostituição, trabalho infantil, o 
uso de bebidas alcoólicas e drogas, a educação, a formação, a informação e o apoio social para 
crianças e adolescentes. Além do Grajaú ser o Distrito mais populoso de São Paulo, é também o 
que possui o maior número de pessoas vivendo em favelas 

 

Boa parte da população do distrito do Grajaú é composta por jovens em fase de formação, e 
necessitam de atenção reforçada no que diz respeito a programas de grande maioria da 
população do distrito é inclusão e participação, principalmente por meio de educação 
complementar, capacitação técnica e geração de trabalho e renda, para que se possa vislumbrar 
uma concorrência igualitária frente às ofertas que a criminalidade oferece. Segundo informações 
cedidas pela Coordenadoria de Educação, os tipos de violência mais comuns no entorno das 
escolas, por ordem de frequência, são: porte ilegal de armas, estímulo à utilização de bebidas 
alcoólicas e outros tipos de drogas, agressão física, furtos, homicídios, atentado ao pudor, 
incentivo à prostituição, toque de recolher e depredação do equipamento escolar.  

Os equipamentos públicos de esporte e lazer são insuficientes na região, considerando o grande 
número de crianças, adolescentes e jovens que utilizam esses espaços. O CEU , apesar de 
oferecer opção de cultura e lazer, também é insuficiente. 

    

A U.B.S.Três Corações que também não comporta a demanda dos bairros circunvizinhos devido 
a uma falta significante de profissionais, resultando que muitos dos usuários são encaminhados 
ao Hospital Grajaú, P.S. Balneário São José e  P.S. Maria Antonieta   

   Ao descrever a nossa região de atendimento podemos notar que “A Mão Cooperadora” se torna 
indispensável para essa comunidade, pois objetivamos com esse público um trabalho preventivo, 
resgatando a autoestima e a transformação do sujeito e do seu meio. 

 

REPORTAGEM  -  G1- GLOBO.COM 

“4 em cada 10 crianças de até 6 anos moram nos piores distritos de SP para a primeira infância, diz 
estudo 

Grajaú, no extremo Sul, e Cachoeirinha, na Zona Norte, encabeçam a lista dos piores distritos para as 
crianças. Ranking leva em conta 28 indicadores, como educação, renda, saneamento e saúde. 

 
Quatro em cada dez crianças de até seis anos moram nos 26 piores distritos da capital paulista para a 
primeira infância. 
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O Grajaú, no extremo Sul de São Paulo, e Cachoeirinha, na Zona Norte, encabeçam a lista dos mais 
mencionados negativamente, segundo estudo divulgado pela Rede Nossa São Paulo nesta terça-feira (5). 

Esses distritos estão quase sempre entre os piores em indicadores como educação, renda, saneamento e 
saúde. 

Segundo o estudo, 442.929 das 1,1 milhão de crianças de até seis anos que vivem na cidade moram nos 
26 piores distritos dentre os 96 da capital paulista (veja o mapa). 
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Ranking dos distritos de SP com piores indicadores para a primeira infância (Foto: Juliane Souza 
e Karina Almeida/Arte G1) 
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Desigualdade 

Para Jorge Abrahão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, as crianças, "nossas riquezas", como 
chama, não estão sendo tratadas de maneira correta. "Elas estão nesses espaços que têm os piores 
índices de saneamento, de segurança. Nesses espaços vulneráveis", disse. 

No Grajaú, diz Abrahão, a qualidade do serviço de uma maneira geral é ruim. "Acúmulo de desigualdades 
e problemas de várias dimensões fazem com que um distrito fique nessa condição. Seria razoável que os 
investimentos fossem mais para o Grajaú do que para o Jardim Paulista, por exemplo", afirma. 

Fernanda Vidigal, responsável pela Fundação Van leer no Brasil, parceira no estudo, concorda. "As 
distâncias [entre os distritos] são muito grandes, mas já esperadas. Com a pesquisa, fica claro onde são 
os pontos focais, fica mais fácil de fazer a intervenção, onde é preciso investir", afirma. 

O Mapa da Desigualdade da Primeira Infância tem como objetivo mostrar as diferenças existentes dentro 
da cidade de São Paulo em relação à situação das crianças. 

Utilizando a mesma metodologia do Mapa da Desigualdade da Cidade de São Paulo, o estudo inédito 
revela o "desigualtômetro" – a distância entre o melhor e o pior distrito – em cada um dos 28 indicadores 
vinculados à primeira infância. 

 

(Fonte- G1- GLOBO.COM) 

 

Articulação/ Encaminhamentos: 

O relacionamento com os órgãos Sócio Assistenciais enriquecem as atividades, articulando 

encontros promovidos pelas organizações e encaminhamentos. 

- Articulação com escolas do entorno 

- UBS Jdim Três Corações 

- Hospital Geral do Grajaú 

- Conselho Tutelar 

-CRAS Grajaú 

-CMDCA 

-FAS - Fórum de Assistência Social  

- Fórum da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- Comércios da região 

-Secretaria Municipal de Educação- Regional Capela do Socorro 

- Secretaria Municipal de Assistências Social- SAS- Capela Socorro 

-CRAS- Capela Socorro 

-CREAS- Capela Socorro. 

- Caps 

- CCAs/ CJ do entorno 
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6.9. Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como referencia o quadro 

de recursos humanos estabelecido na Portaria de tipificação dos serviços editada pela SMADS, 

quanto a profissionais e suas quantidades 

 

Função 
Carga horária 

semanal 
Formação 

Para serviço 
com 120 
usuários 

Gerente de serviço II 40hs Pedagogia 

Assistente Técnico 30 hs  Assistente Social 

Orientador 
Socioeducativo 

40hs Ensino médio completo 

Cozinheira 40hs Ensino Médio Completo 

Agente Operacional 40hs Ensino Médio Completo 

 
 

 

6.9.1. especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada profissional, bem como, a 

carga horária, habilidades, atribuições e competências 

 

PORTARIA 46/2010/ SMADS 
 
 

Função Nível de 
Escolaridade 

Competências Atribuições   

 

 

 

 

 

Gerente de 
serviço II 

( 40h 
semanais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nível 
Superior - 
Pedagoga 

 
 
 
Escolaridade de  
nível superior  
com experiência 
 de atuação e/ou 
 gestão em  
programas,  
projetos ou  
serviços 
socioassistenciais 
voltados a área 
 da criança/ 
adolescente, com 
prioridade no 
âmbito da Política 
da Assistência 
Social 

 Coordenar  a elaboração do 
planejamento semestral e sua 
execução em conj.com a equipe 
técnica 

 Organizar e monitorar as atividades 
conforme planejamento 

 Articular com CRAS a 
inclusão/matrícula/desligamento no 
serviço; 

 Pesquisar e visitar os recursos 
socioassistenciais e demais políticas 
da região; 

 Monitorar encaminhamentos; 

 Articular com CRAS/CREAS e demais 
serviçosvisando a qualificação dos 
encaminhamentos; 

 Promover articulação e parcerias com 
redes sociais presentes no território; 

 Responsabilizar-se pela gestão 
administrativa; 
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 Requisitar o material e/ou 
equipamento para desenvolvimento 
do trabalho; 

 Administrar a distribuição do material 
pedagógico, limpeza e alimentação; 

 Participar da seleção seletivo dos  
funcionários; 

 Avaliar o desempenho dos 
funcionários; 

 Promover reuniões de avaliação de 
atividades com a equipe técnica; 

 Receber, avaliar e encaminhar 
sugestão dos usuários; 

 Encaminhar a DEMES e relatório 
mensal das ações desenvolvidaspara 
supervisão técnica do CRAS; 

 Apresentar mensalmente os 
comprovantes fiscais de prestação de 
contas e a DESP para a SAS/UPC; 

 Apresentar a DEMOFIM. Planejar com 
equipe da cozinha, cardápio e 
execução do mesmo, segundo 
normatização da SMADS  

 

 

 

 

 

 

 

Assitente 
Técnico II 

(30h semanais) 

 

 

 

 

 

 

Nível 
Superior - 
Serviço 
Social 

 

 
 
 
 
 
 
Escolaridade de 
nível superior, 
preferencialmente 
com formação em 
Assistência Social, 
para o 
desenvolvimento 
do trabalho com 
as famílias, com 
conhecimento 
e/ou experiência 
comprovada na 
área da infância e 
adolescência 

 Participar da elaboração do 
planejamento semestral e mensal; 

 Registrar as atividades relacionadas a 
sua atuação; 

 Participar da elaboração do 
cronograma de realização de visitas 
domiciliarespara a inclusão das 
crianças e adolescno serviço, para as 
famílias beneficiárias do PBF que não 
estão cumprindo com as 
condicionalidades ou em outras 
situações que se fizerem necessárias; 

 Encaminhar ao Técnico supervisor do 
CRAS até o segundo dia útil do 
mês,Relatório mensal dos usuários de 
famílias beneficiadas do PBF em 
descumprimento de condicionalidade; 

 Realizar entrevista com famílias de 
crianças e adolescentes e avaliar a 
possibilidadeda inclusão nos 
programas de Transfer~encia de 
Renda; 

 Realizar visitas domiciliares as 
crianças/ adolescentes/ famílias, 
quando necessário 

 Elaborar relatório quando houver 
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abandono ou afastamento do usuário 
do CCA; 

 Orientar eencaminhar ao CRAS, rede 
socioassistencial e demais serv. 
Públicos as 
crianças/adolesc/familiares; 

 Informar e discutir com usuários e 
famílias os direitos socioassistenciais 
e o ECA; 

 Realizar mensalmente reuniões com 
familiares e criança/adolec. para 
discussão de temas relevantes; 

 Orientar, encaminhar e auxiliar na 
obtenção de documentos, qdo 
necessário; 

 Acolher, identificar, elaborar e 
encaminhar relatório para o 
CRAS/CREASsobre situação de risco, 
suspeita de violência, abandono, 
maus tratos, negligência, abuso sexual 
contra crianças/adolescentes, 
consumo de drogas e gravidez; 

 Discutir em reuniões da equipe 
técnica os casos que necessitam de 
providências; 

 Pesquisar e visitar recursos 
socioassistenciais e demais políticas 
públicas do território; 

 Elaborar o controle de frequência 
diário e mensal dos usuários; 

 Elaborar controle diário  e mensal das 
atividades sociais e grupais que 
desenvolve; 

 Responsabilizar-se pela referência e 
contra referência no atend. Aos 
usuários; 

 Monitorar e avaliar as 
atividades/oficinas junto aos usuários 
e orientadores socioeducativos; 

 Participar de reuniões e avalições das 
atividades; 

Substituir o gerente qdo designado por 
este. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Escolaridade de 
nível médio, 
preferencialmente  
com experiência 

•Orientar e acompanhar usuários de 
acordo com a programação e 
orientação técnica estabelecida; 
•Participar do planejamento, 
implantação e execução das ativid. Do 
serviço; 
•Zelar pela ordem das salas e 
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Orientador 
Socioeducativo 

(40 hs 
semanais) 

Nível Médio comprovada na 
área criança/ 
adolescente, em 
programas e 
projetos sociais 
prioritariamente, 
no âmbito da 
Política de 
Assistência Social 

materiais utilizados; 
•Controlar a frequência dos usuários; 
•Informar ao gerente/assist. técnico 
situações que indiquem alteração no 
comportamento dos usuários como: 
suspeita de violência, abandono, 
maus tratos, negligência e abuso 
sexual, consumo de drogas e gravidez; 
•Receber e encaminhar ao gerente 
sugestões de usuários sobre as 
atividades do serviço; 
•Participar de atividades de 
capacitação, planejamento, 
sistematização e avaliação em conj. 
Com a equipe técnica; 

•Auxiliar na organização e coordenação 
das atividades socioeducativas, 
objetivando promover e qualificar o 
convívio social entre os usuários e sua 
convivência comunitária 

 

 

 

 

 

 

Cozinheira 

(40 hs 
semanais) 

 

 

 

 

 

 

Nível Médio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolaridade de 
nível 
fundamental, 
preferencialmente 
com experiência 
comprovada na 
área 

 Organizar e controlar as ações 
pertinentes a elaboração das 
refeições, em acordo com a legislação 
vigente e sob a supervisão do 
gerente; 

 Distribuir as tarefas referente ao pré-
preparo e preparo das refeições entre 
seus auxiliares; 

 Realizar a preparação das refeições 
segundo o cardápio planejado a partir 
do esquema alimentar proposto por 
SMADS; 

 Trabalhar adequadamente com os 
materiais e os equipamentos 
mantendo-os sempre em boas 
condições de uso; 

 Manter a organização, o 
armazenamento, o controle, a higiene 
e a limpeza da cozinha e nas 
dependências em geral; 

Participar do planejamento/avaliação 
das atividades socioeducativas na 
perspectiva da elaboração de um 
cardápio que, balanceado e norteado 
por parâmetros técnicos nutricionais, 
contemple a participação das 
crianças/adolescentes nesta ação. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 Auxiliar o cozinheiro na elaboração do 
cardápio do dia; 

 Executar as tarefas de pré-preparo e 
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Agente 
operacional 

Cozinha/ 
Limpeza Geral  

(40 hs 
semanais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nível médio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetizado 

preparo de refeições a ele 
designados; 

 Executar e manter a higiene, limpeza 
e arrumação dos ambientes 
relacionados com a cozinha, tais como 
refeitório, dispensa e outros; 

 Trabalhar adequadamente com os 
matérias e os equipamentos e 
mantendo-os sempre em boas 
condições de uso; 

 Envolver-se nas atividades 
socioeducativas relacionadas a essa 
temática; 

 (Limpeza- executar e manter serviços 
de higienização, limpeza e arrumação 
nos ambientes do serviço; zelar e 
vigiar o espaço físico do serviço, 
quando necessário) 

 

 

 

Oficineira 

(16 hs 
mensais) 

Autônoma 

 
 
 
 
 
 
Ensino 
Médio 

Escolaridade de 
nível médio ou 
superior, com 
habilidades e 
conhecimentos 
específicos, 
obtidos ou não via 
educação formal, 
que possam ser 
usados em 
formato de 
oficinas; com 
experiência 
comprovada de 
no mínimo 1 ano 
em programas ou 
projetos sociais 

 Elaborar material com informações 
sobre a oficina a ser oferecida, 
detalhando os objetivos e 
metodologias a serem utilizadas; 

 Desenvolver a oficina de forma 
adequada ao segmento atendido pelo 
serviço; 

 Organizar o espaço antes e depois a 
atividade; 

Avaliar as atividades com os usuários e 
equipe técnica;Elaborar relatório sobre 
os resultado das oficinas, para avaliação 
e aperfeiçoamento. 

 
 

 

6.9.2. especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço 

para a garantia dos resultados e metas propostas 

 

 
 

 
                             METAS 

Gerente de Serviço II  

 Monitoramento da equipe e dos casos 
em acompanhamento; 

 Monitoramento de entrada e saída de 
casos; 

 Controle de materiais; 
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 Compras para o serviço; 

 Leitura de relatórios; 

 Prestação de contas; 

 Emissão e controle de nota fiscal; 

 Atendimento telefônico 

 Controle e sistematização do relógio de 
pontos; 

 Controle de demandas; 

 Articulação com a rede; 

 Participação em reuniões e discussões 
de caso; 

 Elaboração de documentos; 

 Monitoramento do plano de trabalho; 

 Organização da rotina da equipe; 

 Articulação junto a organização social; 

 Articulação junto a gestão de CRAS 
GRAJAÚ E SAS CAP. SOC.; 

 Participação em capacitações, de acordo 
com as possibilidades; 

 Participação em seminários, quando 
possível; 

 Condução de reuniões internas da 
equipe e famílias. 

 

   

 
METAS 

Assistente Técnico II 

 Acolhida e escuta; 

 Atendimento individual; 

 Atendimento familiar; 

 Visita domiciliar; 

 Grupo socioeducativo; 

 Contato com familiares; 

 Articulação com a rede; 

 Encaminhamentos; 

 Participação de reuniões internas e 
externas; 

 Discussão de casos; 

 Elaboração de relatórios; 

 Preenchimento de instrumentais; 

 Participação em capacitações, quando 
possível; 

          • participação em seminários, quando possível. 

 

 

                          METAS 

 

 

•Orientar e acompanhar usuários  
•Participar do planejamento, implantação e 
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           Orientador Socioeducativo 

execução das atividades; 
•Zelar pela ordem das salas e materiais 
utilizados; 
•Controlar a frequência dos usuários; 
•Informar ao gerente/assist. técnico situações 
que indiquem alteração no comportamento dos 
usuários como: suspeita de violência, abandono, 
maus tratos, negligência e abuso sexual, consumo 
de drogas e gravidez; 
•Receber e encaminhar ao gerente sugestões de 
usuários sobre as atividades do serviço; 
•Participar de atividades de capacitação, 
planejamento, sistematização e avaliação em 
conjunto com a equipe técnica; 

•Auxiliar na organização e coordenação das 
atividades socioeducativas, objetivando 
promover e qualificar o convívio social entre os 
usuários e sua convivência comunitária 
 

 

 
 

                            METAS 

 
 
 
 
 
                  COZINHEIRA 

Ser responsável em relação a preparação dos 
alimentos; 

 Gerenciar o pré-preparo e preparo das refeições; 

 Realizar a preparação das refeições segundo o 
cardápio; 

 Trabalhar adequadamente com os materiais e os 
equipamentos mantendo-os sempre em boas 
condições de uso; 

 Manter a organização, o armazenamento, o 
controle, a higiene e a limpeza da cozinha e nas 
dependências em geral; 

•Participar do planejamento/avaliação  do cardápio 

 

                            METAS 

 
 
 
 
               AGENTE OPERACIONAL 

 Auxiliar a cozinheira no preparo do 
Auxiliar a cozinheira no preparo do 
cardápio do dia; 

 Executar as tarefas de pré-preparo e 
preparo de refeições a ele designados; 

             Executar e manter a higiene, 
limpeza e arrumação dos ambientes 
relacionados com a cozinha, tais como 
refeitório, dispensa e outros; 

 Trabalhar adequadamente com os 
materias e os equipamentos e 
mantendo-os sempre em boas condições 
de uso; 
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  Limpeza- Organização e limpeza do 
ambiente 

 cardápio do dia; 
             

 
 

 

6.9.3. especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso 

(Não é nosso caso) 

 

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

 

7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria (de acordo com a Planilha Referencial 

de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 

 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da Parceria 

R$ 41.208,41 (sem 
isenção) 

R$ 494.500,92 R$ 2. 472.504,60 

 

 

Observações:  

1. especificar se o valor mensal é com ou sem isenção de cota patronal ou outro tipo de 

isenção tributária. 

VALOR MENSAL SEM ISENÇÃO DE COTA PATRONAL 

 

2. o valor anual da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado por 12. 

 

3. o valor total da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado pelo total de meses de 

vigência. 

 

7.2.Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (o valor total da parceria deve ser de 

acordo com a Planilha Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 

 

Observação: Para o valor de Aluguel da Categoria III deve ser observado o limite que consta na 

Portaria Intersecretarial SF/SGM nº 06, de 27 de junho de 

 2017 

 

7.3 Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros 

 

 

RECEITAS DESPESAS 

Valor Mensal de desembolso 
da Parceria 

R$ 41.208,41 Custos Diretos  R$ 40.254,41 

Contrapartidas em bens R$ 62.522,00 Custos Indiretos  R$ 954,00 

Contrapartidas em serviços  VALOR TOTAL  R$ 41.208,41 

Contrapartidas em recursos 
financeiros 
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7.4. Descrição de rateios de despesas (de acordo com o Plano de Trabalho apresentado) 

 

Descrição da 

Despesa 

SAS 

envolvidas 

Serviços 

envolvidos 

Valor 

rateado 

Memória de 

Cálculo do 

rateio 

     

     

     

 

7.5. Descrição de aplicação da verba de implantação (de acordo com o Plano de Trabalho 

apresentado) 

 

7.5.1. Valor solicitado: R$ 0,00 

 

7.5.2. Descrição das despesas: 

Descrição da Despesa Valor unitário Valor Total 

   

   

TOTAL  

 

 

 

 



38 
 

 



39 
 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.Previsão de valor mensal para pagamentos de despesas por impossibilidade de pagamento 

por operações bancárias eletrônicas: 

7.6.1. ( X ) em espécie no valor máximo mensal de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) 

7.6.2. (X) em cheques nos termos do § 4º do artigo 63 da Portaria 55/SMADS/2017. 

JUSTIFICATIVA:-  Havendo a falta da máquina de cartão no ato do pagamento de gás e/ou 

carne e/ou pão, faz-se necessário o uso de pagamento em espécie ou cheque 
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8 – CONTRAPARTIDAS (se houver) 

8.1. Contrapartidas em bens 

             ITENS        VALOR UNIDADE          TOTAL 

GELADEIRA INDUSTRIAL (1) R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

GELADEIRA FROSS FREE (2) R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 

FREEZER (1) R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 

FOGÃO INDUSTRIAL (2) R$ 1.300,00 R$ 2.600,00 

FORNO INDUSTRIAL (1) R$ 900,00 R$ 900,00 

MESAS (5) /CADEIRAS 
(50)REFEITÓRIO - madeira 

 R$ 3.000,00 R$15.000,00 

ARMÁRIO COZINHA(1JOGO) R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

CARRINHO DE SERVIR 
ALIMENTAÇÃO(1) 

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 

COMPUTADORES (6) R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 

IMPRESSORAS (3) R$ 250,00 R$ 750,00 

CADEIRAS PLÁSTICO (50) R$ 25,00 R$ 1.250,00 

MESAS SALA (2) R$ 200,00 R$ 400,00 

MESAS DE PLÁSTICO(5) R$ 45,00 R$ 225,00 

JOGO ARMÁRIO E 
ESCRIVANINHA (1) 

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 

MESA DE VIDRO (1) R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

CADEIRAS ALMOFADADAS 
(56) 

R$ 150,00 R$ 8.400,00 

ESTANTES DE FERRO (15) R$ 85,00 R$ 1.275,00 

MESA SALA OFICINA(1) R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

TV (1) R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

DVD (1) R$ 72,00 R$ 72,00 

ARMÁRIOS PARA 
ESCRIT./SALAS(11) 

  

MESA DE PING- PONG (1) R$ 500,00 R$ 500,00 

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO (6) R$ 200,00 R$ 1.200,00 

TANQUINHO (1) R$ 250,00 R$ 250,00 

SOFÁ – 3 LUGARES (1) R$ 100,00 R$ 100,00 

BOTIJÃO GRANDE GÁS  (4) R$ 250,00 R$ 1.000,00 

                                                                          TOTAL R$ 62.522,00 

 

 

 

8.2. Contrapartidas em serviços 

**Não preenchemos por não fazer parte de nossa realidade 

 

8.3. Contrapartidas em recursos financeiros: (informar valor, periodicidade) 

**Não preenchemos por não fazer parte de nossa realidade 
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9 – QUADRO DE DESEMBOLSO  
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1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

7ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

8ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

9ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

10ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

11ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

12ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

TOTAL  R$ 288.458,87 R$ 437.654,00   

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de início de vigência da parceira e o 

término do exercício civil. A partir do exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último 

exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de término de vigência da 

parceria. 
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QUADRO DE DESEMBOLSO 
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1ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

2ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

3ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

4ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

5ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

6ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

7ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

8ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

9ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

10ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

11ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

12ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

TOTAL  R$ 494.500,92 R$ 750.264,00   

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de início de vigência da parceira e o 

término do exercício civil. A partir do exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último 

exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de término de vigência da 

parceria. 
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QUADRO DE DESEMBOLSO 
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1ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

2ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

3ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

4ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

5ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

6ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

7ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

8ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

9ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

10ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

11ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

12ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

TOTAL  R$ 494.500,92 R$ 750.264,00   

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de início de vigência da parceira e o 

término do exercício civil. A partir do exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último 

exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de término de vigência da 

parceria. 
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QUADRO DE DESEMBOLSO 
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1ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

2ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

3ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

4ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

5ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

6ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

7ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

8ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

9ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

10ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

11ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

12ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

TOTAL  R$ 494.500,92 R$ 750.264,00   

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de início de vigência da parceira e o 

término do exercício civil. A partir do exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último 

exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de término de vigência da 

parceria. 
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QUADRO DE DESEMBOLSO 
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1ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

2ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

3ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

4ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

5ª  R$ 41.208,41 R$ 62.522,00   

6ª      

7ª      

8ª      

9ª      

10ª      

11ª      

12ª      

TOTAL  R$ 206.042,05 R$ 312.610,00   

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de início de vigência da parceira e o 

término do exercício civil. A partir do exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último 

exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de término de vigência da 

parceria. 
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10 – INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 Os indicadores de avaliação e as metas previstas deverão estar no mínimo de acordo com o 

preceituado no parágrafo 4º, do artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017. 

METAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCERIA - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE BÁSICA  
Provisões 
Institucionais, Físicas e 
Materiais 

Trabalho Social 
Trabalho 
Socioeducativo 

Aquisição dos Usuários 

Alimentação/lanche  Acolhida e escuta  

Realização de 
atividades em grupo 
de convivência 
familiar e comunitária  

Ter acesso a ambiente 
acolhedor e espaços 
reservados a manutenção 
da privacidade do usuário 

Sala para recepção e 
acolhida  

Realização de 
entrevistas e visitas 
domiciliares  

Realização de grupos 
para fortalecimento 
de laços de 
pertencimento e 
construção de 
projetos pessoais, 
sociais e coletivos  

Vivenciar experiências que 
contribuam para o 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; 

Sala(s) de atendimento 
individualizado/família  

Atendimento individual 
e familiar para 
elaboração do estudo 
social  

Palestras, oficinas, 
reuniões 
socioeducativas, 
atividades 
comunitárias  

Ter acesso à rede 
socioassistencial, 
programas de 
transferência de renda e a 
serviços de outras políticas 
públicas; 

Sala(s) para atividades 
coletivas e 
comunitárias  

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento do 
Familiar - PDF  

Desenvolvimento de 
ações e experiências 
que possibilitem o 
desenvolvimento de 
potencialidades e a 
ampliação do 
universo 
informacional e 
cultural 

Desenvolver habilidades, 
capacidades e 
potencialidades das 
famílias; 

 

Apropriação das 
famílias dos recursos 
do território  

Apropriação das 
famílias, adolescentes 
e idosos dos recursos 
do território  

Ampliar a capacidade 
protetiva da família e a 
superação de suas 
dificuldades; 

Instalações sanitárias 
adequadas  

Encaminhamento de 
famílias e indivíduos 
aos projetos, 
programas, benefícios, 
serviços da rede  

Desenvolvimento de 
ações e vivências 
pautadas pelo 
respeito a si próprio e 
aos outros, 
fundamentadas em 
princípios éticos de 
justiça e cidadania  

Ter acesso a 
documentação pessoal; 

Copa, Cozinha, 
Orientação e 
encaminhamentos à 

Desenvolvimentos de 
ações de convivência 

Ter oportunidade de 
avaliar as atenções 
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Provisões 
Institucionais, Físicas e 
Materiais 

Trabalho Social 
Trabalho 
Socioeducativo 

Aquisição dos Usuários 

Despensa e Refeitório  rede socioassistencial e 
demais políticas 
públicas  

grupal  recebidas, expressar 
opiniões e reivindicações. 

Iluminação e ventilação 
adequadas  

Realização de trabalho 
com famílias 
objetivando o 
fortalecimento do 
grupo familiar e de sua 
função protetiva  

Mediação de conflitos 
por meio de diálogo, 
compartilhando 
outros modos de 
pensar e agir  

Inserção e Permanência na 
Rede de Ensino;  

Limpeza e conservação 
do espaço  

Elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários  

Produção de 
informação/comunica
ção sobre defesa de 
direitos  

Ter experiências que 
possibilitem lidar com 
potencialidades e limites, 
de forma construtiva;  

Acessibilidade em 
todos os ambientes  

Identificação de 
pessoas e famílias 
elegíveis para inclusão 
nos PTR e BPC  

 

Participação em projetos 
sociais, esportivos e 
culturais;  

Computador com 
configuração que 
comporte sistemas de 
dados e provedores de 
internet de banda larga  

Articulação com CRAS 
de referência   

Ter experiências no 
processo de formação e 
intercâmbios com grupos 
de outras localidades;  

Mobiliários compatíveis 
com o atendimento 
proposto  

Disseminação e 
mobilização de 
informações sobre os 
direitos de cidadania  

 

Reconhecer seus direitos 
como cidadão; 

Material 
socioeducativo; 
pedagógicos, culturais 
e esportivos  

  

Ter acesso à alimentação 
em padrões nutricionais 
adequados e adaptados às 
necessidades específicas  

Artigos pedagógicos, 
lúdicos, culturais, 
esportivos, vídeos  

Orientação para acesso 
a documentação 
pessoal   

Ser acolhido em suas 
demandas, interesses, 
necessidades e 
possibilidades.  

 

Acompanhamento e 
desenvolvimento do 
convívio familiar e 
comunitário  

Experiências no 
processo de formação 
e intercâmbios com 
grupos de outras 
localidades  

Ter acesso a atividades de 
lazer, esporte e 
manifestações artísticas e 
culturais do território e da 
cidade;  

   

Ter espaço com padrões 
de qualidade quanto a: 
higiene, acessibilidade, 
habitabilidade, 
salubridade, segurança e 
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Provisões 
Institucionais, Físicas e 
Materiais 

Trabalho Social 
Trabalho 
Socioeducativo 

Aquisição dos Usuários 

conforto.  

Banco de dados dos 
beneficiários PTR e 
BPC;  Banco de dados 
dos usuários e da rede 
de serviços de território  

Receber ações pautadas 
pelo respeito a si próprio e 
aos outros, 
fundamentadas em 
princípios éticos de justiça 
e cidadania 
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