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TIPO DE SERVIÇO:CENTRO PARA 
CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS E 11 

MESES 
CENTRO PARA ADOLESCENTES DE 

12 A 14 ANOS E 11 MESES 
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ANEXO V- Minuta de Trabalho 
 

1- Dados do Serviço 

 
 

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

para 
Criança e Adolescentes. 

 
Supervisão de Assistência Social: Capela do Socorro 

 
 

1.2. Modalidades: Centro para Crianças de 06 anos a 11 anos e onze meses e Centro 

para Adolescentes de 12 a 14 anos e onze meses. 
 

Bem Imóvel: Cedido pela COHAB 

 
 

1.3 Capacidade de atendimento:120 

 
 

1.4. Nº total de vagas: 120 

 
 

1.5. Distrito possível para instalação do serviço: Grajau 

 
 

1.6. Area de abrangência do serviço em Distrito: Vila Arco íris,Ocupação Anchieta, 
Jardim Lucélia, Aristocrata, Jardim São Pedro, Vila Nascente, Jd.Belcito, Pq. Cocaia 
Jardim Novo Jaú e Jardim Noronha. 

 
Bem imóvel: Disponibilizado pela organização 

 
Forma de pagamento de concessionária(água/luz): Pela OSC com repasse 

 
 

Valor de Repasse de Recurso Mensal: R$ 41.208,41 

Edital: 143/SMADS/2017 

 
 

Processo Nº: 2013. 0.003.777-2 
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2.1 Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÌRIS - AMAI 
 

2.2.CNPJ: nº. 56.098.460/0001-59 
 

2.3 Endereço Completo: Rua Presidente Alves, 254 Conjunto Habitacional Brigadeiro Faria 

Lima 
 

2.4.CEP:04850-740 
 

2.5.Tel.: 59319325 
 

2.6. E-mail: amaiarcoiris@gmail.com / amaiarcoiris@yahoo.com.br 
 

2.7 site:www.amaiarcoiris.org.br 
 

2.8 Nome do Presidente: Maria de Fatima Silva Soares 
 

2.8.1. CPF: 111.482.998/66 
 

2.8.2. RG/Orgão Emissor: 12.774.592-0/SSP Data de expedição: 19/11/2015 
 

2.8.3. Endereço Completo: R;Eduardo das Neves, 16 Vila Arco íris, Cep;04852-760 São 

Paulo 

 

 

3 2- IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 
 
 

mailto:amaiarcoiris@gmail.com
mailto:amaiarcoiris@yahoo.com.br
http://www.amaiarcoiris.org.br/
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3- Descrição da Realidade Objeto da Parceria 

CURRICULO DA ORGANIZAÇÃO: 

 

A Associação dos Moradores da vila Arco Íris – AMAI foi constituída em 1986 

com o objetivo de promover a inclusão social de famílias, crianças e adolescentes em 

situação de risco social sem distinção de gênero, credo, cor, religião ou origem 

regional. Iniciou suas atividades em 1987 prevendo a construção de 82 unidades 

habitacionais (construídas em regime de mutirão), saúde, educação, saneamento 

básico, cultura, esporte e lazer. 

Ao longo dos seus 31 anos de existência a AMAI vêm mantendo suas atividades 

socioassistenciais com a participação de toda a comunidade ali estabelecida desde o 

início de sua constituição, elegendo entre seus moradores a diretoria que os 

representa, conforme consta em seus estatutos e documentação devidamente 

registrados em cartório. 

A AMAI está localizada no bairro Vila Arco Íris, Distrito do Grajaú, região que 

está submetida à Lei de Proteção dos Mananciais, o que permitiu que a expansão dos 

bairros ocorresse na ilegalidade dos loteamentos irregulares e favelas. Atualmente, o 

entorno da Entidade é constituído de núcleos de ocupações de favelas localizadas à 

beira de córregos e encostas de morros, ocasionando precárias condições de 

habitação e saneamento básico. 

Atua numa infraestrutura voltada às necessidades de seus usuários, com outras 

demandas relacionadas ao perfil socioeconômico da população, que direciona para a 

reestruturação de seu formato de programa para atingir a efetividade da demanda da 

região, caracterizada por alto índice de violência e exclusão social. 

A Entidade tem como objetivo principal, criar condições para a identificação e o 

desenvolvimento do capital humano e sócio cultural das crianças, adolescentes e das 

famílias inseridas na comunidade onde atua, através de seus serviços e projetos. 

Sendo eles: 

CEI ARCO ÍRIS 

Faixa Etária: 01 a 3 anos e 11 meses atendidos: 124 crianças 

R: Diamante Preto, Vila Arco íris 

Fone: 59315286 
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CCA AMAI- I VILA ARCO IRIS 

Faixa etária: 06 a 14 anos e 11 meses Atendidos: 120 

R: Domingos da Costa Figueira, 85 vila Arco Iris 

Fone: 55285981 

CCA AMAI- II 

Faixa etária: 06 a 14 anos e 11 meses Atendidos: 120 

R: Presidente Alves, 254 COHAB Brigadeiro Faria Lima 

Fone: 59326458 

SASF IV 

Atendimento: 1000 famílias 

R: João Amos Comenius, 1109 Jd. São Bernardo 

Fone: 59247542 

SASF V 

Atendimento: 1000 famílias 

R: Saturnino Lopes de Moraes, 13 Jd. Zilda 

Fone: 55270578 

SAICA 

Atendidos: 20 

R: Luiz de França Junior, 132 Vila Caledônia. 

Fone: 21297173 

 
CERTIFICADOS, TÍTULOS E REGISTRO. 

Data da Fundação 15 de Junho de 1986 

 
COMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) – N 270/2010 

SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) – 

27.1018 

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) 

0303/CMDCA/94 

Certidão de Personalidade Jurídica: nº.227264/94 

CCM: nº 9337480.1 
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PARCERIAS: 

Com outras organizações nacionais e internacionais a AMAI mantém parcerias 

com recursos e ações direcionados. 

Parceiros Item da parceria 

Associação Pro Adopt. E.V.Alemanha Auxilia na Oficina de Percussão 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de 

São Paulo 

Doações diversas 

CEAGESP; Doação de alimentos perecíveis 

ONG Banco de Alimentos da Vl. Maria Doação de alimentos perecíveis e não 

perecíveis 

Escola Samuel Wainer Auxilia nas sacolas de Natal 

Médicos; Dentistas entre outros Auxilia nas sacolas de Natal 

Empresa Leer Auxilia nas sacolas de Natal 

Programa Viva leite Distribuição de leite para a comunidade 

AIESEC Voluntários Intercambista- Que vem de outros 

países para ensinar nossas crianças sua 

cultura/jogos/língua do país. 

Ação Comunitária do Brasil Oferece Consultoria e Formação 

Projeto Olimpo Oficina de Flauta 

 
 

A Parceria se Destina: 

 
 

A parceria se destina ao atendimento do Centro para Crianças e Adolescentes 

que é um espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioeducativas com 

crianças e adolescentes, que buscam assegurar o fortalecimento dos vínculos 

familiares e o convívio grupal, comunitário e social. Ele é organizado em duas 

modalidades: Centro para Crianças de 6 a 11 anos e 11 meses e Centro para 

Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses. 

O serviço destina-se a: 

 Crianças e adolescentes em situação de trabalho; 
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 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; 

 Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. 

Este serviço deve propor ações que fortaleçam os vínculos familiares e 

que propiciem a constituição de espaços de convivência. Para tanto deve 

desenvolver ações com as famílias dos usuários, referenciando-os como 

coparticipes no processo de formação integral das crianças e adolescentes, 

possibilitando a participação e corresponsabilidade na proteção e 

desenvolvimento destes. 

O serviço deve buscar a articulação dos diversos serviços no território 

para uma ação integral e Intersetorial, respondendo assim às necessidades da 

população em situação de vulnerabilidade. As atividades desenvolvidas devem 

atender aos interesses e peculiaridades presentes no território, propiciando a 

participação cidadã e o desenvolvimento de competências para a compreensão 

crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. 

Para a constituição do espaço de convivência, as crianças e adolescentes 

são considerados como sujeitos de direitos, reconhecendo-se a condição 

peculiar de desenvolvimento dos ciclos de vida, garantindo cuidados, processos 

educativos de socialização e de experimentação. 

As vivências e atividades oferecidas no serviço visam ao alcance da 

autonomia e ao protagonismo social, possibilitando a constituição de espaço de 

convívio a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa 

etária, através de experiências lúdicas, culturais e esportivas, como forma de 

expressão, que favorecem o desenvolvimento de sociabilidades e a prevenção 

da situação de risco social. E o Distrito de Grajaú é a maior cidade de São 

Paulo, com aproximadamente meio milhão de habitantes e uma densidade 

demográfica de 4.460 moradores por quilômetros quadrados. 

A porcentagem do crescimento populacional anual é de 5,04% uma das 

mais altas do município. Mulheres (51,06%) são a maioria, jovens entre 01 e 29 
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anos 52% também 50 mil pessoas vivem aglomeradas em ocupações não 

planejadas, irregulares, muitas vezes favelas ou casas sem acabamento. 

A região do extremo sul – Grajaú incluído – é onde o número de pessoas 

engajadas em movimentos sociais é mais expressivo: cerca de 7% da 

população, ante 5,6% na média paulistana. Grajaú tem 68 grupos ou 

associações que atendem ou beneficiam mais de 10 mil pessoas. 

(periferiaemmovimento.wordpres.com/Grajau). 

O Distrito do Grajau foi apontado pelo Mapa da desigualdade, elaborado 

pela rede nosso são Paulo (2013) como o pior Distrito da Cidade de São Paulo 

no quesito qualidade de vida, pois dos 55 critérios analisados, o Grajau registrou 

32 indicadores classificados como ruins. Segundo o IVJ o Grajau apresenta a 

4ºmaior taxa de mortalidade por homicídio da população masculina de 15 a 19 

anos; 356,80 por 100.000 habitantes, 53,47% dos jovens de 18 a 19 anos não 

concluíram o ensino fundamental, o 4ºpercentual do município. (cf.Fundação 

SEADE). 

E sabido que os investimentos nas ultimas décadas elevaram as 

condições de infraestrutura urbana e diminuíram a ausência de equipamentos e 

serviços, porém ainda se percebe uma má distribuição destes equipamentos 

pela malha da cidade bem como diferenças relacionadas à qualidade e a 

padrões de atendimento. 

Essa heterogeneidade das condições de vida em cada território pode ser 

apreendida por meio de pesquisas que procuram construir indicadores do nível 

de bem-estar e a exposição da população a riscos sociais. Este e o caso do 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). Essa região faz parte do grupo 

5- Vulnerabilidade Alta que engloba os setores censitários que possuem as 

piores condições na dimensão socioeconômica (baixa) estando entre os dois 

grupos em que os chefes de domicílios apresentam em media, os níveis mais 

baixos de renda e escolaridade. Concentra famílias mais velhas, com menor 

presença de crianças pequenas. 
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Subprefeitura Numero de famílias 

residentes  nos  setores 

censitários do IPVS 5 e 6 

Participação Percentual 

no MSP 

Capela Do Socorro 34.325 8,9 

Fonte: Fundação Seade IPVS 2004 E SMADS/CGB PLAS 2010. 

 
 

Outro Sistema de indicadores de monitoramento relacionado à questão dos 

direitos humanos que nos ajudam a caracterizar a população com a qual atuamos e o 

Sistema Intraurbano de Direitos Humanos (SIM-DH) que nos fornece dados de 2010. 

Nesse sistema as variáveis que compõe indicadores síntese são; criança e 

adolescente, mulher, negro, população idosa e violência. Destacamos o quadro e mapa 

comparativo dentre as subprefeituras que atuamos na dimensão criança e adolescente. 

 
 

Subprefeitura Taxa de mortalidade 

infantil (por mil 

nascidos vivos). 

Proporção de mães 

com ate 17 anos, por 

local de residência 

(em%). 

Taxa de 

mortalidade por 

agressões 

(homicídio)  em 

homem de 15 a 19 

anos (por cem mil 

homens   de   15 a 

19 anos). 

Capela 11,9 7,70 19,73 

 
 

 

4- Descrição das Metas a serem atingidas e Parâmetros para Aferição de seu 

cumprimento: 

1- Dimensão Organização e Funcionamento – Espaço Fisico 
 

Indicador Metas Parâmetros de Aferição 

Ambiente organizado e 

acolhedor 

- Manter a limpeza e 

conservação do espaço. 

- Acompanhar o cronograma 

de limpeza diário. 

Acessibilidade - Ter um espaço adequado de 

acordo com a necessidade do 

usuário. 

- Verificar e acentuar os 

espaços para atendimento. 

Espaço Fisico - Ter acesso ao espaço 
acolhedor, manter disponível 

- Adequação de mobiliário e 
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 mobiliário adequado, para a 
execução do trabalho. 

espaços em consonância 

com Normativa da Portaria 46 

e 47; 

Manutenção - Realizar a manutenção 
sempre que houver 
necessidade; 

- Realizando reparos e 
preservando o imóvel de 
vazamentos, infiltrações, 
problemas elétricos, pintura 
interna e externa, troca de 
azulejo e demais serviços de 
conservação. 

Alimentação - Manter um padrão higiênico 
com condições fundamental à 
qualidade da 
alimentação/lanche oferecida 
aos usuários. 

- Incentivando o consumo dos 
diversos alimentos oferecidos 
no cardápio. Atentando a 
variedade de alimentos, bem 
como a sua apresentação. 

Preservação 

materiais 

e guarda dos - Armazenar os materiais em 
lugares adequado. 

- Acompanhar os materiais as 
condições dos mesmos no 
ambiente. 

 

2- Dimensão Organização e Funcionamento- Gestão de Recursos Financeiros 
 

Indicador Metas Parâmetros de Aferição 

Justificativa de gastos 

imprevistos ou fora do padrão 

- Registrando pendências, 

propondo formas de melhoria 

e estabelecendo prazo para 

correção através de 

providências internas e/ou 

encaminhamento à OSC 

responsável. 

- Preenchimento/organização/ 

arquivo de documentos, livros 

oficiais e instrumentais de 

controle; 

Grau de organização das 

informações administrativas e 

financeiras 

- Mantendo arquivo 

administrativo atualizado e 

organizado, contendo 

documentos relativos à rotina 

e instrumentais de controle do 

Serviço; 

- De acordo com a solicitação 

do Gestor de Parceria 

apresentar, notas fiscais e 

documentos que se façam 

necessários para 

comprovação de gastos 

pertinentes; 
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Indicador Metas Parâmetros de Aferição 

Quadro de profissionais - Organizar o Quadro de 

Recursos Humanos de modo 

a assegurar o atendimento 

administrativo durante todo o 

período de funcionamento do 

Serviço; 

- Atualizando junto ao CRAS 

de parcerias da SAS 

eventuais alterações no 

quadro de Recursos 

Humanos/RH, comunicando a 

Gestor de Parceria e aferindo 

a qualificação mínima 

obrigatória, conforme previsto 

na legislação 

Participação em ações 

formativas 

- Participar do planejamento, 

parada técnica e execução 

das atividades. 

- Acompanhar as atividades 

através dos registros e 

planos, GRAS. 

Horário de Funcionamento - Cronograma de horário para 

atendimento os usuários 

- Verificando os horários a 

serem seguidos da grade. 

Posturas dos profissionais - Profissional prestativo, 

dinâmico, pró ativo, 

acolhedor, escuta ativa, olhar 

critico,atenção com 

manifestação do usuário 

- Pontuar através de 

participação e observação 

nas atividades diárias. 

Fluxos de informação dos 

usuários 

- Prontuarios com 

documentos de cada 

usuarios, demanda de vagas. 

- Acompanhar os prontuários 

através da atualização de 

dados dos usuarios. 

Estimular a participação em 

espaços de controle social ou 

defesa de direitos 

-Atraves de reunião sócio 

educativa esclarecer 

informações sobre a defesa 

de direitos. 

- Avaliar as reuniões sócio 

educativa junta com as 

famílias participantes sobre 

os temas. 

 

4- Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico 

Operativa – Trabalho com usuarios 

Indicador Metas Parâmetros de Aferição 

Grau de participação na 

construção das normas de 

convivência. 

- Desenvolver as regras de 

convívio junto com os 

usuarios e Orientador. 

-    Criar   um   painel   com   as 

regras e escolher um usuario 

para  acompanhar  se há estão 
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  seguindo corretamente. 

Atualização de registro dos 

usuarios 

- Pastas com documentos 

dos usuarios 

- Acompanhar diariamente a 

documentação dos usuarios 

diante da atualização 

Socialização das informações - Criação de fichas com 

nome e dados com 

informações dos usuarios 

exposto na sala para 

manusear quando 

necessário. 

- Buscar 

Discussão de casos - Articulação permanente 

com o CRAS por meio do 

Gestor da parceria para o 

acompanhamento de 

discussão de casos e 

encaminhamentos 

necessários. 

- Busca ativa para a 

identificação de dificuldades 

através de relatório , referencia 

e contra referencia. 

Estrategias para 

inclusão/atualização dos 

usuarios no CadUnico e 

outros         programas       de 

transferência de renda 

- Toda demanda de usuarios 

o responsável e orientado a 

se inscrever no CAD 

ÚNICO. 

-Acompanhar já na matricula a 

inscrição no CAD ÚNICO. 

Mapeamento das relações de 

vínculos afetivos 

- Elaborar mapa da área de 

abrangência do CCA 

pontuando os recursos 

existentes e a indicação das 

áreas de riscos e 

vulnerabilidade social; 

- Acompanhar a área de 

abrangência partindo da 

realidade que temos no cca. 

Participação dos usuarios nos 

planejamento das atividades 

- Partindo da vivencia dos 

usuarios sera desenvolvido 

atividades de acordo com a 

sugestão e interesse dos 

mesmos. 

- Sera acompanhado através 

dos registros de atividades 

diárias. 

Aquisições dos usuários por - Devem ser - Estipular um cronograma 
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atividade desenvolvida identificadas as demandas 

de cada grupo em  

específico e quais atividades 

serão desenvolvidas 

para que estes objetivos 

sejam alcançados 

para as atividades do grupo 

com prazo de finalização. 

Atividades externas - Visualizar e identificar 

outra realidade adquirir 

conhecimentos foram do 

seu espaço. 

- Atraves de atividades em 

outros CCA,S, passeios, e 

cartografia. 

Canais de comunicação e 

sugestão de usuarios 

- Conversa informal, fóruns 

de discussão que permitam 

a todos um espaço que 

sejam ouvidos e resolvido a 

situação apresentada. 

- Possibilitar um caderno de 

anotação para facilitar na 

correção e falhas permitindo 

melhorias ao serviço. 

Intensidade das intervenções 

dos profissionais na 

mediação de conflitos 

- Possibilitar ao usuario uma 

capacidade de fazer com 

que ao seu redor exista um 

clima de confiança e 

serenidade a escuta ativa, 

permitir a coleta de 

informações que contribui 

para a definição da situação 

a capacidade de entrar na 

relação. Propiciar a 

utilização de uma linguagem 

neutra para facilitar o 

estabelecimento da relação 

e a arte de bem resumir a 

situação: assegurando que 

todos os participantes tenha 

a compreensão dos fatos. 

- Propiciar oportunidades junto 

com o usuario para a tomada 

de decisões pelas partes em 

conflito,da forma que auxiliem 

na comunicação no tratamento 

das diferenças de forma 

construtiva e interativa entre os 

mesmos. 

Mecanismo de avaliação das 

atividades 

-   Promover   uma avaliação 

em grupo com perguntas 

sugeridas pelos usuarios 

- Acompanhar através dos 

registros a avaliação das 

atividades desenvolvidas. 
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 para avaliar as atividades 

aplicadas. 

 

 

5- Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho- Trabalho com Familia 
 

Indicador Metas Parâmetro de Aferição 

Mapeamento das relações de 

vínculos afetivos 

- Elaborar mapa da área de 

abrangência das famílias do 

CCA pontuando os recursos 

existentes. 

- Acompanhar a área de 

abrangência partindo da 

realidade que temos no cca. 

Participação dos familiares no 

planejamento das atividades 

- Partindo das sugestões de 

temas especificos pelas 

famílias, feito grade de 

atividades para execução do 

trabalho escolhido através de 

temas pelos mesmos. 

- Desenvolver registros das 

atividades e acompanhar seu 

desenvolvimento com 

membros dos grupos. 

Aquisições dos familiares por 

atividade desenvolvida 

- Incentivar o convívio e o 

fortalecimento de laços de 

pertencimento, a exposição 

de ideias, discussão de  cada 

proposta sugerida pelo grupo. 

- Acompanhar através de 

registro sobre o tema 

escolhido de acordo com as 

necessidades das famílias e 

território; 

Habilidades de socialização e 

convivio 

- Trocas de experiências 

entre famílias as famílias e 

construção de projetos 

pessoais e coletivos; 

- Acompanhar através da 

comunicação e avaliação 

sobre o tema desenvolvido. 

Canais de comunicação e 

sugestão de usuarios 

- Conversa informal, fóruns 

de discussão que permitam a 

todos um espaço que sejam 

ouvidos e resolvido a situação 

apresentada. Realizar 

encontros e ter objetivos claro 

e definido de acordo com a 

demanda de cada família. 

- Possibilitar um 

caderno(diário de bordo) de 

anotação para facilitar na 

correção e falhas permitindo 

melhorias ao serviço. 

Intensidade das intervenções 

dos profissionais na 

mediação de conflitos 

- Possibilitar a familia uma 

capacidade de fazer com que 

ao seu redor exista  um  clima 

- Observar a capacidade de 

estabelecer relações entre o 

tema e sua vivência 
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 de confiança e serenidade a 

escuta ativa. Favorecendo o 

processo de reflexão crítica e 

possibilitar o entendimento de 

que os problemas 

vivenciados por famílias 

atingem outros indivíduos e 

outras famílias; 

 

Mecanismo para avaliação 

das atividades 

- Promover uma avaliação em 

grupo com perguntas 

sugeridas pelas familias para 

avaliar as atividades 

aplicadas. 

- Acompanhar as avaliações 

feitas pelas famílias buscando 

melhorar o trabalho 

desenvolvido. 

Visitas domiciliares - Fortalecer o vinculo da 

familia com o CCA,conhecer 

sua realidade, Coletar e 

organizar as informações, 

subsídios necessários para a 

atualização e inserção de 

dados nos instrumentais de 

monitoramento  e 

acompanhamento das 

famílias, e fazer 

encaminhamentos 

necessários. 

- Desenvolver relatórios de 

acordo com a realidade de 

cada família atendida dando 

encaminhamento necessário. 

Serviços de Referencia e 

contrarreferencia 

- Responsabilizar-se pela 

referencia contrarreferencia 

no atendimento dos usuarios 

e famílias. 

- Acompanhar junto com 

Gestor de parceria as 

referencia e contrarreferencia 

encaminhadas a CRAS. 

Articulação entre atividades e 

espaços para difusão das 

produções dos usuarios 

- Atraves dos temas 

desenvolvidos são expostos 

as criações e ideias das 

famílias. 

- Acompanhar as atividades 

em registro. 

Estimulo   a   participação dos 

usuarios durante as 

- Promover a inserção 

produtiva através das oficinas 

- Acompanhar através da 

avaliação feita pelas familias 
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atividades desenvolvidas pelo serviço 

para o desenvolvimento de 

habilidades e capacitação das 

famílias 

 

 

6- Dimensão acompanhamento de Plano de Trabalho – Trabalho com 

território 

Indicador Metas Parâmetro de Aferição 

Participação nas atividades 

do territorio 

- Realizar atividade com 

diferentes atores no território, 

incluindo a rede 

socioassistencial, intersetorial 

e as famílias, que possibilite a 

discussão e estabeleça ações 

efetivas sobre os desafios 

para a redução das 

vulnerabilidades do território; 

- Acompanhar 

Mapeamento dos recursos 

acionados o mês/semestre o 

territorio 

- Articulação com a rede 

socioassistencial para o 

fortalecimento entre as 

políticas públicas 

- Acompanhar o trabalho de 

acordo com os grupos. 

Articulação com outros 

serviços de outras politicas, 

- Promover acesso à rede 

socioassistencial e aos 

serviços de outras políticas 

públicas (educação, saúde, 

transporte especial, programa 

de desenvolvimento de 

acessibilidade, serviços de 

defesa de direitos e 

programas especializados de 

habilitação e reabilitação; 
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5- Forma de Cumprimentos das metas: 

Elaboração da grade semanal das atividades desenvolvidas junto às crianças e 

adolescentes, em consonância com as ações socioeducativas destacadas na GRAS: 

identidade, socialização e brincar, protagonismo, participação e autonomia, arte e 

cultura, esporte e lazer, família e sociedade; Organizar e publicitar junto às famílias 

usuárias a grade de atividades semanal. 

Para o monitoramento das ações desenvolvidas pelo serviço, buscando que os 

percentuais não ultrapasse o estabelecido pela Portaria 046/SMADS/2010, o serviço 

propõe avaliação e acompanhamento mensal por meio dos instrumentais de controle 

de frequência, acompanhamento pela equipe técnica das ações desenvolvidas pelos 

orientadores socioeducativos e oficineiros, conforme planejamento mensal, bem como 

a avaliação trimestral realizada pelos usuários1 e famílias, em relação a todo o trabalho 

prestado pelo serviço. 

Os usuários da Assistência Social são cidadãos e sujeitos de direitos. Sendo 

assim, rejeita-se a noção de “carente”, “necessitado” e a tutela sobre os usuários, e 

assume-se a perspectiva, de estímulo ao desenvolvimento da autonomia dos 

indivíduos, famílias, coletividades e o respeito às suas formas próprias de organização 

coletiva e de intervenção social e política (PNAS, 2004). 

Indicador Como cumprir a meta 

Limpeza e conservação - Estabelecer um cronograma diário. 

Acessibilidade - Permitir acesso ao usuário aos espaços com 

as adequações necessárias. 

Quadro de Funcionários - Selecionar funcionários com qualificação 

profissional. 

Participação em ações formativas - Planejar junto com colaboradores temas 

relevantes ao contexto das necessidades 

apresentadas pelos atendidos. 

 

 

 
1 Segundo a PNAS, são os cidadãos e grupos “que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais 

como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 

ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; 

diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção 

no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 

representar risco pessoal e social (PNAS, 2004).BRASIL. Política Nacional de Assistência Social, 2004. 
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Cronograma de horário para funcionamento - Garantir com os colaboradores que seja 

efetiva o inicio e termino das atividades dentro 

do horário estabelecido do atendimento do 

CCA. 

Postura dos profissionais - Realizar trabalho em equipe e capacitação. 

Fluxo de informações dos usuários - Manter os documentos organizados e 

atualizado no prontuário. 

Grau de participação nas normas de 

convivência 

- Efetivar esse trabalho mediante o Orientador 

acompanhar as normas. 

Alimentação - Controle de armazenamento adequado dos 

alimentos e datas de vencimentos. Garantir 

de acordo com a portaria 45. 

Atualização de registro dos usuarios - Solicitando a cada usuário matriculado todos 

os documentos necessários. 

Discussão de casos -   Através   de encontros  mensais com o 

Gestor da parceria. 

Estratégias para atualização no CAD UNICO - Garantir através da referencia e contra 

referencia. 

Mapeamento das relações vínculos afetivos - Garantir através de visitas domiciliares em 

parceria com Gestor. 

Participação dos usuários no planejamento 

das atividades 

- Promover dinâmicas de grupos para temas 

de interesse do usuário. 

Trabalho com territorio - Adquirir conhecimentos dos serviços como 

funciona para dar ecaminhamentos. 

 
 
 
 
 

6- Detalhamento da Proposta: 

O Centro para Criança e Adolescente, visa 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 potencialidade dessa 

faixa etária. As mediações devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e 

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

proteção social. 
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Deve atender crianças e adolescentes com deficiência, retiradas do trabalho 

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

para re-significar vivências de isolamento, bem como propiciar experiências 

favorecedoras de sociabilidades e prevenção de situações de risco social. 

Utilizaremos como práticas socioeducativos para o alcance da metodologia a 

orientação do conjunto de trajetórias que apresentaremos a seguir: cartografia e 

trabalho com projetos. Essas escolhas estão sustentadas na necessidade de explicitar 

dois caminhos privilegiados na promoção da convivência e participação social com 

crianças, adolescentes e jovens nos processos de aprendizagem. 

As ações socioeducativas, desenvolvida no CCA, torna-se efetiva visceralmente 

com a qualificação do convívio como estratégia de formação do indivíduo social, 

adotando um percurso próprio para atingir sua meta: 

 Aprender a SER, conhecer seus anseios, transformá-los em projetos; 

 Aprender a CONVIVER, saber ser com o outro, reconhecer e respeitar 

diferenças, considerar anseios e projetos coletivamente; 

 Aprender a CONHECER, descobrir caminhos para o conhecimento, 

desenvolver a curiosidade, saber saberem acadêmicos e culturais; 

 Aprender a FAZER e transformar seus saberes e anseios em produtos. 

 

6.1 Público Alvo: 

 
 

O SCFV - Centro para criança e Adolescente, ele é organizado em duas 

modalidades: 

Centro para Crianças de 06 a 11 anos e onze meses e Centro para Adolescente 

de 12 a 14 anos e onze meses 

O serviço destina-se a: 

 Crianças e adolescentes em situação de trabalho; 
 

 Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, após medida 

protetiva de acolhimento; 

 Crianças e adolescentes com deficiência, beneficiárias ou não do BPC; 
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 Crianças e adolescentes oriundas de famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda; 

 Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

De acordo com o caderno “Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos” 

(MDS/2011), este serviço deve propor ações que fortaleçam os vínculos familiares e 

que propiciem a constituição de espaços de convivência. Para tanto deve desenvolver 

ações com as famílias dos usuários, referenciando-os como coparticipes no processo 

de formação integral das crianças e adolescentes, possibilitando a participação e 

corresponsabilidade na proteção e desenvolvimento destes. 

O serviço deve buscar a articulação dos diversos serviços no território para uma 

ação integral e Intersetorial, respondendo assim às necessidades da população em 

situação de vulnerabilidade. 

As atividades desenvolvidas devem atender aos interesses e peculiaridades 

presentes no território, propiciando a participação cidadã e o desenvolvimento de 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo. Para a constituição do espaço de convivência, as crianças e 

adolescentes são considerados como sujeitos de direitos, reconhecendo-se a 

condição peculiar de desenvolvimento dos ciclos de vida, garantindo cuidados, 

processos educativos de socialização e de experimentação. 

As vivências e atividades oferecidas no serviço visam ao alcance da autonomia 

e ao protagonismo social, possibilitando a constituição de espaço de convívio a partir 

dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária, através de 

experiências lúdicas, culturais e esportivas, como forma de expressão, que favorecem 

o desenvolvimento de sociabilidades e desenvolvimento integral, a prevenção da 

situação de risco social. 

Caracterizará e quantificará o público-alvo de acordo com o perfil atendido em 

cada serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, considerará: idade, 

fases da vida (criança, adolescentes, jovens, idosos e famílias), gênero, escolaridade, 

raça/etnia; e, principalmente, descreverá quais foram às variáveis de situações de 

vulnerabilidade social (altíssima, alta, média ou baixa) e/ou risco pessoal e social 

conforme a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Sistema Único de 
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Assistência Social (SUAS), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) e demais 

legislações da área de Assistência Social contempladas na Resolução COMAS-SP 

nº1080/2016. 

 
6.2 Informações das instalações a serem utilizadas: 

a) 1 Sala de atendimento individualizado: ambiente que devem garantir 

privacidade do atendimento prestado aos usuários e o estabelecimento de 

vínculos de confiança com os profissionais do serviço. 

b) 2 Salas de atividades coletivas e comunitárias: espaço destinado a 

realização de atividades grupais, tendo uso múltiplo, com capacidade para 30 

crianças/adolescentes. 

c) 1Espaço abertos para atividades lúdicas e esportivas, em instalações 

próprias e cedidas. 

d) 1 Cozinha,1Dispensa,1Refeitório: Espaço para organização e elaboração das 

refeições e lanches a serem oferecidos no decorrer de atividades com as 

crianças e adolescentes. 

e) 3 Instalações sanitárias exclusivas para as crianças e adolescentes com 

separação de uso feminino e masculino e um de acessibilidade. 

f) 1Sala de Multi uso, para desenvolver oficinas e adquirir conhecimentos. 

g) 1 Sala de Direção para desenvolver trabalhos necessários para andamento 

do serviço. 

h) 1 Área externa coberta para atividades com palestras e dinâmicas. 

i) A organização esta adequando o espaço para acessibilidade. 

j) Iluminação e ventilação adequada. 

k) Limpeza e conservação do espaço. 
 

Fotos: 
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O Serviço possui: 

a) Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto, sendo; mesas, cadeiras. 

b) Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de dados e 

provedor de internet de banda larga, TV, DVD, e câmera fotográfica. 

c) Materiais socioeducativas: artigos pedagógicos, lúdicos, culturais, esportivos, 

vídeos, cartazes, dentro outros. 

d) A organização estará providenciando Crachá e jaleco para identificação, de 

acordo com padrão oferecido por SMADS. 

e) Banco de Dados da rede de serviços do território. 
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6.3 Vinculações da ação com as orientações do Plano Municipal da Assistência 

Social e diretrizes nacionais-LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, 

PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFICIOS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA. 

A vinculação da ação será norteada com as orientações do Plano Municipal de 

Assistência Social e diretriz nacional – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) no direcionamento da Proteção Social Básica/CRAS/ Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais (Resolução 109), Protocolo de Gestão Integrada de 

Serviços, Benefícios de Transferência de Renda. 

A defesa dos direitos socioassistenciais consubstancia a efetiva possibilidade de 

conhecimentos e acesso dos usuários aos seus direitos e à sua fruição, bem como os 

benefícios assistenciais concretizam direitos no campo da assistência social. 

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) definiu a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS), como marco para mudanças conceituais no campo da 

Assistência Social e sua forma de organização com a criação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS estabelece como público 

usuário dessa política cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos, tais como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de 

vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades estigmatizadas em 

termos étnicos, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultantes de deficiências; 

exclusão pela pobreza e ou no acesso às demais políticas públicas que podem 

representar risco pessoal e social. 

Política que se propõe alcançar o entendimento da prestação de serviços 

públicos no campo dos direitos socioassistenciais, garantindo direitos aos cidadãos 

bem como enfrentar riscos sociais, propondo-se a prevenir as situações de 

vulnerabilidade social. 

Sendo assim, ao materializar a centralidade do Estado no atendimento e 

acompanhamento das famílias, de modo proativo, protetivo, preventivo e 
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territorialidade2, assegurando o acesso a direitos e a melhoria da qualidade de vida. 

Garantindo o acesso dos usuários às informações, bens, serviços, direitos 

socioassistenciais e às demais políticas setoriais e de defesa de direitos, exatamente 

como contraponto à invisibilidade do público e à naturalização da pobreza e das 

desigualdades em suas múltiplas dimensões: sociais, políticas e culturais. 

Os territórios são espaços de vida, de relações, de trocas, de construção e 

desconstrução de vínculos cotidianos, de disputas, contradições e conflitos, de 

expectativas e de sonhos, que revelam os significados atribuídos pelos diferentes 

sujeitos. É também o terreno das políticas públicas, onde se concretizam as 

manifestações da questão social e se criam os tencionamentos e as possibilidades 

para o seu enfrentamento (BRASÍLIA, 2008, p, 53). 

Promover a inclusão social da população mais vulnerável e possibilitando 

orientação sobre seus direitos e encaminhamento de suas necessidades a rede de 

serviço e para os órgãos competentes. 

A família é considerada a mais importante de todos os grupos sociais, pois é 

através dela que aprendemos a perceber o mundo e nos situarmos nele, reconhecer a 

família como elemento básico da sociedade para o desenvolvimento e o bem estar de 

seus integrantes. 

Neste sentido o trabalho realizado no Centro para Crianças e Adolescentes, vem 

ao encontro no contexto da Constituição Federal de 1988 como também com a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2005), quando ambos 

têm como objetivo trabalhar de forma integrada às políticas setoriais 

(intersetorialidade), levando em consideração às desigualdades socioterritoriais, à 

garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências 

sociais e à universalização dos direitos sociais e do acesso a benefícios e serviços de 

qualidade a todos os que necessitarem, respeitando à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia, o direito à convivência familiar e comunitária, à igualdade de direitos e à 

dimensão pública do atendimento. 

 
 

2 
O território é a base de organização do SUAS, mas é necessário elucidar que o território representa muito mais 

do que o espaço geográfico. Assim, o município pode ser considerado um território, mas com múltiplos espaços 

intra-urbanos que expressam diferentes arranjos e configurações socioterritoriais. (BRASIÍLIA, 2008, p, 53). SUAS. 

Configurando os Eixos de Mudança, 2008. 

25 



Rua Presidente Alves, 254 – CEP: 04852-540 – Conjt.Habitacional Brig.Faria Lima – São Paulo SP – CNPJ 

56.098.460/0001-59 Fone: 5931-9325 (Escritório) Email: amaiarcoiris@yahoo.com.br 

Associação dos Moradores da Vila Arco Íris “AMAI” 
CCA AMAI-I VILA ARCO IRIS 

 

 

 

Portanto a vinculação da ação se dará através das orientações norteadoras do 

PLAS (Plano de Assistência Social), apontando como eixo estruturante a matricialidade 

familiar, territorialização, a preservação dos vínculos familiares e comunitários no 

cotidiano institucional, bem como por meio da rede local, mobilização de órgãos 

oficiais, ONGs, família, e empresas. 

O serviço estará em permanente articulação com o CRAS, estabelecendo referência e 

contra referência, para encaminhar os usuários que apresentem perfil para PTR 

(Programa de Transferência de Renda), bem como a articulação a Rede 

Socioassistencial, Educação, Saúde, Trabalho, Esporte e Lazer do território, além de 

mantê-lo informado mensalmente informado quanto ao número de vagas disponíveis 

para atendimento e complementação das metas. 

Todas as ações, mobilizações, orientações e encaminhamentos deste Serviço, 

objetivam contribuir de forma efetiva para o resgate e construção da cidadania das 

crianças, adolescentes e suas famílias, portadores sujeitos de direitos, explicitados nos 

diferentes segmentos da Legislação vigente, Política Nacional de Assistência Social, 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social; Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Plano da Assistência Social/2009-2012, Sistema Nacional de Atendimento 

socioeducativo/ 2012, Sistema de Garantia dos Direitos/ Resolução 113 CONANDA, 

Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes/ CONANDA. 

 
6.4 Formas de Acesso dos usuários e controle de demanda ofertada. 

Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência, na proporção 

de 60% do total de vagas pactuadas no termo de convênio e as organizações sociais 

conveniadas poderão fazer a inclusão de 40% dos usuários do seu território, conforme 

Resolução CIT nº07/2009. Será dada prioridade absoluta á inclusão de crianças e 

adolescentes retirado da situação trabalho infantil. 

Toda demanda que acessar diretamente o serviço através de procura 

espontânea: encaminhamento da rede socioassistencial, de outras políticas públicas, 

por meio dos órgãos do sistema de garantia dos direitos, entre outros, deverá fazer sua 

inscrição e/ou matrícula no serviço a ser encaminhada ao CRAS abrangência para a 

inclusão ou atualização dos dados das crianças e/ou adolescente e de sua família no 

CAD/ÚNICO, caso não possua o Número de Identificação Social – NIS. 
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As informações constantes nesta ficha deverão orientar o gerente do serviço na 

seleção das crianças e/ou adolescentes para matrículas, com prioridade para aqueles 

retirados de situação de trabalho infantil, vítima de violência e exploração sexual, os 

reconduzidos ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento e adolescentes 

em conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa. 

Após o atendimento da família, deverá ser preenchido o Quadro Situacional das 

Inscrições no mês. A soma das inscrições realizadas durante o mês deverá ser 

transportada para o campo da DEMES referente ao número de crianças/adolescentes 

inscritos no mês (aguardando vagas). Ao final do ano, se ainda existirem famílias que 

não puderam ser inseridas no serviço, por falta de vagas, o CCA deverá consultá-las 

sobre a continuidade do interesse e orientá-las para que compareçam no início do 

próximo ano, em data previamente agendada, para novas inscrições. 

 
Período de funcionamento 

O espaço deve garantir atendimento diário de segunda a sexta feira, divididos 

em dois turnos de quatro horas cada, ofertando atividades socioeducativas num 

período mínimo de oito horas diárias. O horário de entrada e saída dos usuários deverá 

ser definido de acordo com a demanda, a fim de favorecer a frequência na escola e no 

CCA. Possui atividades regulares, com periodicidade definida de acordo com 

planejamento prévio de suas ações, de modo a responder às necessidades de suas 

crianças e adolescentes. Uma vez por mês, o funcionamento das atividades será 

interrompido para que possa ser realizada uma reunião geral com o grupo de 

funcionários do serviço. 

 
Férias Coletivas 

A Declaração de Férias Coletivas deverá ser elaborada anualmente pela 

organização conveniada e entregue ao técnico supervisor até 1º de dezembro. O 

período de 30 dias deverá obrigatoriamente situar-se entre 15 de dezembro e 31 de 

janeiro do ano subsequente, conforme Portaria nº 45/SMADS/2008. 

 
MATRÍCULA: 

27 



Rua Presidente Alves, 254 – CEP: 04852-540 – Conjt.Habitacional Brig.Faria Lima – São Paulo SP – CNPJ 

56.098.460/0001-59 Fone: 5931-9325 (Escritório) Email: amaiarcoiris@yahoo.com.br 

 

 

    Associação dos Moradores da Vila Arco Íris “AMAI” 
CCA AMAI-I VILA ARCO IRIS 

 

 

No momento da matrícula ou rematrícula, o responsável deverá comparecer ao 

serviço portando cópia da Certidão de Nascimento ou RG, Carteira de Vacina e 

declaração de matrícula da escola frequentada por seu(s) filho(s). Estar matriculado na 

escola não é pré-requisito para a matrícula no CCA; contudo deve ser por ele 

incentivado, pois se trata de um direito da criança e do adolescente. Importante 

observar se a data de nascimento corresponde à faixa etária estabelecida para este 

serviço. 

O número de matriculados poderá exceder a capacidade conveniada, no 

percentual necessário para que a frequência média diária corresponda à meta de 

atendimento mensal definida para o serviço. 

As informações prestadas na ocasião da inscrição deverão ser registradas na 

Ficha de Inscrição/Matrícula/Desligamento e na Ficha de Saúde. É composto, neste 

momento, o prontuário do usuário, que deverá conter todos os instrumentais referentes 

ao acompanhamento do trabalho realizado com o usuário e sua família. Importante 

observar que os prontuários das crianças/adolescentes inseridas no PETI deverão 

conter toda documentação exigida no Plano de Ação para Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil na Cidade de São Paulo – Protocolo IV, abril/2011. O nome da criança 

ou adolescente deverá ser apontado no Controle de Frequência Diária do grupo ao 

qual passará a frequentar. 

 
DESLIGAMENTO: 

A informação referente ao desligamento do usuário deverá ser registrada na 

Ficha de Inscrição/Matrícula/Desligamento, no campo referente ao motivo. Após três 

faltas consecutivas e injustificadas, a família deverá ser contatada pelo serviço. Caso 

não seja possível estabelecer o contato, deverá ser programada visita domiciliar. Após 

10 faltas consecutivas não justificadas e esgotadas as possibilidades de contato com a 

família, o CCA deverá proceder ao desligamento da criança ou adolescente. 

Esta informação deve ser registrada no prontuário e no Controle de Frequência 

Diária do grupo frequentado pelo usuário. Destacamos que a frequência da 

criança/adolescente ao CCA é diária, e na ocorrência de mais de 15 faltas interpoladas 

no mês, o serviço devera consultar a criança/adolescente e sua família sobre os 

motivos do não comparecimento. Após a análise dos motivos, poderão ser encontradas 

causas atreladas a programação do CCA; quando isso ocorrer é necessário replanejar 
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e adequar as atividades aos desejos e interesses das crianças e adolescentes, a fim de 

incentivar a permanência no serviço. Contudo, existem causas atreladas a 

vulnerabilidades sociais da família que podem afetar a frequência da 

criança/adolescente. Nesses casos, a equipe de profissionais do CCA deverá entrar em 

contato com o Técnico Supervisor do serviço para encaminhamento ao CRAS para 

inserção e acompanhamento no PAIF. O prontuário do usuário desligado deverá ser 

separado dos demais, compondo outro arquivo, devendo ser guardado por cinco anos. 

 
ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E INSTRUMENTAIS: 

O Prontuário é uma ferramenta essencial e obrigatória para identificação e 

acompanhamento sistemático e atualizado de todas as crianças e adolescentes 

matriculados. É composto dos seguintes instrumentais: 

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

quando ocorrer à matrícula, deverá ser colocada no Prontuário do usuário; 

• Ficha de saúde: Deve ser preenchida no ato da matrícula com informações 

referentes à saúde da criança/adolescente; 

• Folha de Prosseguimento: Nesta folha deverão ser colocadas todas as 

informações referentes às demandas, orientações e encaminhamentos realizados; 

• Ficha de Visita Domiciliar: deverá conter todas as informações sobre a visita 

domiciliar, demanda da família, encaminhamentos e orientações; 

 
 

6.5 Metodologias a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a 

evidenciar as estratégias de atuação para alcance de metas. 

As ações socioeducativas realizadas no CCA possuem um currículo flexível, e 

devem ser construídas a partir das especificidades dos sujeitos envolvidos e de sua 

realidade social. As atividades, oficinas e a própria rotina do atendimento serão 

elaboradas a partir dos desejos, curiosidades e necessidades das crianças, 

adolescentes, do Orientador Sócio Educativo, da família e devem ter como objetivo 

central o fortalecimento de vínculos afetivos e solidários, reconhecendo as 

potencialidades de todos os envolvidos. Essa metodologia prevê ações de intervenção 

educacional, propiciando situações desafiadoras e proposições de problemas que 
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orientem e estimulem os educandos na construção de suas aprendizagens. Cada ação 

metodológica acontecerá em sequência de três momentos distintos: 

 Grupo de base: É o momento da proposição do trabalho e da compreensão da 

realidade do grupo, da família e do meio em que vivem: todos os momentos da 

relação grupal devem gerar o conhecimento dessa realidade. Esse 

conhecimento deverá se processar em dois níveis: do objeto da discussão em si 

e do contexto em que esse objeto está inserido. 

 Grupo de Execução: Momento em que o grupo estará trabalhando as 

atividades propostas; é o momento da ação propriamente dita junto aos 

educandos, a partir da perspectiva de que o projeto não se esgota em si mesmo. 

 Grupo de reflexão: momento em que o grupo estará avaliando o trabalho, 

estabelecendo relações com o antes e o depois da construção do conhecimento. 

É o momento em que a ação será continuamente avaliada e reorientada, a fim 

de que responda à realidade que está sempre em movimento. 

As atividades serão implementadas utilizando procedimentos, técnicas e 

instrumentos nas oficinas culturais esportivas, acrescidos de passeios e visitas a outras 

organizações, filmes, debates, relatos e pesquisas. As oficinas acontecerão com a 

presença do Orientador Social que auxiliará o oficineiros exercitando a observação 

participante. 

Abrangeremos temas coletivos, porém com iniciativas individuais aonde cada 

atitude venha a contribuir para o todo. Nesse sentido, as atividades ocorrerão de 

acordo com a programação feita, partindo sempre de diálogos, rodas de conversas, 

orientação, palestras, filmes, mapeamento territorial, reportagens, dramatizações, 

pesquisas, dinâmicas, atividades expositivas, oficinas, lazer, esportes, recreação, 

dança, músicas, dinâmicas de sensibilização e conhecimento, entre muitas outras 

atividades, buscando assim a realização das tarefas programáticas mencionadas 

acima. 

PROJETOS DESENVOLVIDOS COM OS USUÁRIOS: 
 

 
Tipo de Atividade Periodo de 

realização 

Objetivos 

Identidade Duas vezes semana  Construir conceito próprio de 
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Familia 

Cidadania 

 identidade; 

 Valorizar e reconhecer a 

importância da obtenção e uso de 

documentos; 

 Assegurar espaço para o convívio 

grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de solidariedade 

e respeito mútuo; 

 Fortalecer a relação familiar e 

estimular o convívio harmonioso; 

 Disponibilizar informações sobre 

direitos e participação, 

oportunizando o exercício da 

cidadania; 

 Resgatar as histórias familiares 

interligando as particularidades a 

contextos mais amplos; 

 Orientar os usuários sobre a 

necessidade de compreender e 

respeitar a diversidade cultural, as 

diferenças físicas e de gênero, 

para a formação de uma 

sociedade igualitária. 

 Respeitar pontos de vista 

distintos, valorizando o trabalho 

cooperativo e o diálogo para 

resolver conflitos. 

 Tomar consciência de suas 

potencialidades e limites, 

respeitando a si próprio e aos 

outros em suas diferenças. 
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Tipo de Atividade Periodo de realização Objetivos 

Grupo de Orientação 

Projeto de Vida 

 
 

Duas vezes na semana 

 Desenvolver o autoconhecimento, 

a autoestima e a autoconfiança. 

 Conhecer e reivindicar seus 

direitos e assumir 

responsabilidades. 

 Participar de processos decisórios 

na esfera social e política. 

 Saber prevenir-se das doenças em 

geral e proteger os outros e a 

si mesmo das DST e do HIV/aids. 

 
 Gerenciar conflitos de forma 

saudável e positiva, inclusive 

conflitos intergeracionais. 

 
 Estabelecer relações interpessoais, 

afetivas e sustentáveis no 

âmbito da família e da comunidade. 

 
 Adotar atitude de respeito à 

diversidade. 

 Utilizar novas tecnologias da 

informação e comunicação e ter 

uma visão crítica da mídia. 

 
 Desenvolver a comunicação 

interpessoal. 

 Identificar quando os outros 

precisam de ajuda e adotar atitude 

de solidariedade. 

 Gravidez na adolescência e seus 

riscos. 
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Tipo de atividade Periodo de Realização Objetivos 

Alimentação 

Saude e Higiene 

 
Duas vezes por semana 

 Promover o consumo de alimentos 

saudáveis, manter hábitos de 

higiene e a consciência de sua 

contribuição para a promoção da 

saúde de uma forma atraente, 

lúdica e educativa. 

 Identificar os cuidados com a 

higiene pessoal e dos objetos na 

preparação dos alimentos e ao 

sentar à mesa para as refeições; 

 Identificar e criar o hábito de uma 

boa higiene e cuidados com o 

corpo para ser saudável; 

 Refletir sobre as suas ações diárias 

em relação a sua saúde, o que 

engloba cuidado e preservação 

com o meio ambiente e com a 

higiene; 

 Identificar a necessidade de 

contribuir para manter seu 

ambiente familiar saudável, 

organizado para que todos tenham 

saúde, valorizando as atitudes 

relacionadas à saúde e ao bem 

estar individual e coletivo 

 
 
 
 
 

Arte , Cultura e Lazer 
 

Tipo de atividade Período de 

Realização 

Objetivos 

   Possibilitar experiências e 
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Arte, Cultura e Lazer 

 
Duas vezes por 

semana 

manifestações artísticas, culturais, 

e de lazer, com vista ao 

desenvolvimento de novas 

habilidades; 

 Oferecer oficinas artesanais; 

 (Re) conhecer e ter contato direto 

com arte e artesanato, artistas e 

artesãos contemporâneos. 

 Oportunizar as 

crianças/adolescentes conhecer 

espaços culturais e novas opções 

de lazer (passeios culturais e 

recreativos); 

 Aproximação das crianças e 

adolescentes com as principais 

fontes históricas, documentos, 

textos críticos, esculturas, etc. 

 Desenvolver preferências 

estéticas e sensibilidade cultural e 

artística. 

 

ESPORTE E RECREAÇÃO 
 

Tipo de Atividade Periodo de Realização Objetivos 

 
 
 
 

 
Esporte e Recreação 

 
 

Duas vezes por semana 

 Melhorar a qualidade de vida 

dos usuários através do 

esporte, jogos e brincadeiras; 

 Convivência em grupo, 

respeito ao próximo, 

construção de regras e 

definição de 

responsabilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento 

de atividades intergeracionais, 
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  propiciando trocas de 

experiências e vivencias, 

fortalecendo o respeito e a 

solidariedade. 

 Adotar atitude saudável pela 

prática de esportes. 

 
 

 

MEIO AMBIENTE 
 

Tipo de Atividade Periodo de 

Realização 

Objetivos 

 
Meio Ambiente 

Sustentabilidade 

Consumo Consciente 

 
Duas vezes na semana 

 Desenvolver a construção de 

atitudes de corresponsabilidade 

para preservação do planeta 

terra, com equilíbrio ecológico e 

com desenvolvimento 

sustentável. 

 Conhecer processos de 

industrialização de elementos da 

realidade contemporânea; 

 Reconhecer que os cuidados 

com o meio ambiente promovem 

qualidade de vida para os seres 

vivos. Perceber que o lixo pode 

ser uma fonte importante de 

recurso financeiro através da 

reciclagem. Sensibilizar sobre a 

importância da água para manter 

a vida no planeta, além de 

buscar meios para economizar e 

usá-la racionalmente. 
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Tipo de Atividade Periodo de Realização Objetivos 

 
 
 

 
Cantos, aula de flauta 

Leitura de Partituras 

 
Aula de Bluwaker 

 
Uma vez por semana 

 Ensinar as notas da Flauta 

Doce. 

 Mediar conhecimentos 

histórico e teórico-práticos 

sobre a Flauta. 

 Estimular o estudo e a difusão 

desse instrumento de 

expressão musical. 

 Dar a conhecer aspectos 

teóricos sobre uso, manejo 

postura e conservação do 

instrumento. 

 Orientar a leitura das 

partituras musicais para 

alfabetizar na escrita da nota. 

 Orientar o exercício de 

interpretação e expressão 

rítmica musical na pratica do 

instrumento. 

 Organizar apresentação 

publica musical como 

encerramento da oficina. 

 
 

 

OBSERVAÇÃO: A oficina citada acima, e uma parceria com Instituto Olimpo. Portanto 

a mesma permanecera enquanto houver parceria com executor voluntario. 
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Tipo de Atividade Período de 

Realização 

Objetivos 

 
 

Musica, som, toques 

de cada instrumentos 

Uma vez por semana  Conhecer os diferentes tipos de 

instrumentos musicais. 

 Perceber as diferenças entre os 

instrumentos de sopro, de corda e 

percussão. 

 Explorar ritmos percussivos, 

desenvolver habilidade cognitiva e 

motora. 

 Trabalhar a exploração sonora, 

concentração e atenção. 

 Organizar apresentação publica 
musical como encerramento da 
oficina. 

 
 

OBSERVAÇÃO: A oficina citada acima, e uma parceria com a Pro-Adopt. Portanto a 

mesma permanecera enquanto houver parceria com executor voluntario. 

 
OFICINA DE DANÇA 

 

 
Tipo de Atividade Período de 

Realização 

Objetivos 

 
 

Conhecer e identificar 

ritmos 

 
Aprender a expressar 

por essa linguagem 

corporal 

 
Uma vez por semana 

 Valorizar e aprender a se 

expressar por meio dessa 

linguagem; 

 Improvisar e experimentar as 

possibilidades de criação dos 

movimentos. 

 Compreender e apreciar as 

diversas danças como 

manifestação cultural. 
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   Compreender a estrutura e o 

funcionamento do corpo e 

elementos que compõem seus 

movimentos. 

 Aprimorar as possibilidades de 

movimentação do usuário, 

superando suas limitações e 

condições para enfrentar novos 

desafios quanto aos aspectos 

motores, sociais, afetivos e 

cognitivos. 

 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA PARA AS OFICINAS: 

Diante da realidade apresentada sobre os recursos de cultura e lazer, serem 

insuficientes para atender a demanda da região para milhares de moradores, a 

comunidade em sua maioria, faz-se necessárias atividades voltadas para este campo a 

fim de apresentar-lhes opções de ocupações e proporcionar-lhes atividades que abram 

seus horizontes, abranjam seus conhecimentos e perspectivas de um futuro. 

 
6.6. Forma de monitoramento e avaliação de resultados. 

 
 

A avaliação consistirá no levantamento de dados e informações, com 

temporalidade definida (mês, trimestre, semestre ou ano) por meio de pesquisas e 

estudos, com a finalidade de analisar os aspectos de eficiência, resultados, impactos 

em relação ao objetivo inicialmente traçado, de forma a dar subsídio para o 

planejamento e/ou programação e tomadas de decisões para o aperfeiçoamento do 

Serviço. O controle e avaliação se darão de diversas formas: em conjunto com a 

família, e a comunidade, por meio de encontros com as famílias que acontecerão 

bimestralmente, onde serão feitas rodas de conversas e dinâmicas. 
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A partir desse momento de trocas, questionamentos, sugestões e críticas. 

Posteriormente elaboraremos as proposta e metas a serem atingidas a curto, médio e 

longo prazo. A cada nova reunião as propostas serão revista e reavaliadas. Outra 

forma de avaliarmos será atraves da cartografia, que acontece semestralmente com os 

usuários, funcionários e família. Com base nos resultados será medido o rendimento do 

trabalho e se as metas traçadas foram atingidas. 

INSTRUMENTAL AVALIAÇÃO 

 
 
 
 

 
GRAS- Grade de Atividade Semestral 

Instrumental de planejamento necessário para que o 

serviço, por meio de todos os seus profissionais, 

desenvolva as ofertas apresentadas na Portaria nº 

46/2010/SMADS. É também um instrumento de 

fundamental importância para a supervisão técnica 

aferir se de fato o serviço está atendendo à sua demanda 

dentro das normatizações estabelecidas, e promovendo 

a garantia dos direitos dos usuários em acordo com as 

diretrizes do SUAS. 

DEMES- Declaração Mensal de Execução de Serviços 

Socioassistenciais 

A DEMES deve ser preenchida e assinada pelo gerente 

do serviço e entregue para o técnico supervisor. Deve 

constar o número de vagas instaladas e executadas, o 

número de usuários atendidos, a presença diária por 

faixa etária, as atividades realizadas com as famílias e 

usuários, atividades externas, matrículas e 

desligamentos, encaminhamentos e as informações dos 

usuários em relação aos programas de transferência de 

renda, bem como os indicadores mensais de resultados 

que comporão a avaliação trimestral. O técnico 

supervisor fica com uma cópia, enviando a original à 

Unidade de Prestação de Contas. 

 
 
 
 

 
RESUP- Mensal RESUP Trimestral- Relatório de 

Supervisão Técnica 

Na RESUP Mensal o Gestor de Parceria do serviço 

pode apontar se os dados inseridos na DEMES e na 

GRAS estão sendo cumpridos pelo serviço no seu 

cotidiano. O RESUP Trimestral constitui-se, também, 

em uma avaliação que dará subsídios para se verificar  

se o serviço está funcionando a contento, bem como a 

organização executora. A elaboração dos RESUP é 

sistemática, ocorre mensal e trimestralmente. 
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6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias. 

Realizada diariamente através da gerente e assistente técnico. A acolhida à 

família compõe na ação eficaz e de extrema importância para o serviço, pois é quando 

se inicia o vínculo entre o serviço e a Família. É o momento em que o profissional deve 

buscar compreender os múltiplos significados das demandas, vulnerabilidades e 

necessidades apresentadas pelas famílias, buscando também identificar seus ativos e 

potencialidades e como tais situações se relacionam e ganham significado no território. 

Com intuito de aproximar e estreitar a relação entre o serviço e as famílias, 

realizamos reflexões e avaliações que possam ser mais interessante e necessário para 

ser trabalhado com a população da região. 

As temáticas a serem discutidas acontecerão através de palestras, debates e 

oficinas no decorrer do ano, sendo abordados temas que venham reconhecer a 

matricialidade e a centralidade da família como elemento básico da sociedade para o 

desenvolvimento e o bem estar de seus integrantes, visando à promoção e estimulo à 

participação da comunidade junto à organização; integrando a família e usuários na 

proposta de trabalho oferecido pelo serviço; estabelecer vínculo de confiança entre 

usuários, famílias e organização; proporcionar momentos de integração entre os 

familiares e funcionários; buscar o fortalecimento da função protetiva da família e 

mobilização e fortalecimento de redes de apoio. 

O reforço da abordagem familiar no contexto das políticas sociais, tendência que 

se observa não apenas na assistência social requer, portanto, cuidados redobrados 

para não se produzam regressões conservadoras no trato com as famílias, nem se 

ampliem ainda mais as pressões sobre as inúmeras responsabilizações que devem 

assumir, especialmente no caso de famílias pobres. 

Podemos dizer que legitimamos o trabalho com a família através dos seguintes 

pontos: 

 Visitas domiciliares; 

 Atendimento individual; 

 Reuniões coletivas; 

 Não responsabilizar as famílias pelos seus problemas, dificuldades e 

condições de vulnerabilidade social, a fim de não reforçar vitimizações 
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descoladas dos fatores estruturantes que condicionam / determinam as 

situações por elas vivenciadas, rompendo-se com a noção de que é 

responsabilidade dos indivíduos superar as dificuldades criadas pelos 

efeitos perversos das políticas econômicas adotadas; 

 Não perder a perspectiva societária no trabalho que busca organizar 

atores sociais e sociabilidades coletivas para a participação social e para 

a luta por direitos e transformações concretas nas condições de vida das 

famílias. 

A metodologia de trabalho com as famílias será desenvolvida a partir das suas 

necessidades, contemplando os seus capitais: humano, social e produtivo na 

perspectiva promocional e de direitos. 

O Centro para Criança e Adolescentes consolida suas diretrizes elegendo a 

família como sistema dinamizador de mudanças frente às situações de vulnerabilidade 

presentes nos processos de exclusão social. Propomos e realizamos trocas de 

experiências e serviços, visando uma vivência integrada, onde vínculos são 

estabelecidos. 

Evidenciamos a comunicação entre a organização e as famílias demandatárias, 

que consideramos ser o ponto inicial deste processo de interação, visto que tanto as 

famílias como a organização, trocam informações de interesses comuns, segundo 

pontos de vista de cada uma das partes. 

As atividades oferecidas no Centro serão de natureza sócio-educativa, 

participativas e colaborativas com estratégias específicas capazes de enriquecer e 

ampliar as dimensões pessoais, comunitárias e profissionais com o objetivo de 

fortalecer a autoestima, a noção de direitos e deveres, os vínculos sócio-comunitários, 

o desenvolvimento de habilidades para a inserção no mercado de trabalho, a geração 

de renda e ampliação da autonomia. 

A participação das famílias em atividades que as orientem para o acesso à rede 

de serviços públicos básicos é fundamental neste processo, pois assim ampliam-se as 

oportunidades de emancipação e transformação do capital humano, social e produtivo 

das mesmas. 

As atividades serão oferecidas para todas as faixas etárias presentes no grupo 

Familiar: crianças, jovens, adultos e idosos em sintonia com o objetivo de potencializar 
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Dimensão: Trabalho com famílias. Essa dimensão devera possibilitar o 

desenvolvimento de autonomia individual de cada família, propiciar e fortalecer o 

convívio ou vivencia familiar e garantir o acesso às redes setoriais e 

socioassistenciais. Apresenta três eixos norteadores; 

 
Atividades individualizadas; Atividades realizadas individualmente com cada 

família, visando à superação das vulnerabilidades identificadas e o fortalecimento 

de sua função protetiva. A organização da grade de atividades com as famílias 

deve prever; acolhida, escuta, visita domiciliar, orientação e encaminhamento ao 

CRAS e a outras políticas publicas, elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Familiar (PDF), elaboração de relatórios, manutenção de prontuários e registro de 

informações de gestão, definidos pela SMADS. 

 
Reuniões Sócio Educativas com as famílias dos usuários; As atividades de 

trabalho social coletivas deverão ser realizadas com as famílias usuárias com 

objetivo de fortalecer os vínculos afetivos e solidários, por meio de discussão de 

temas de interesses das famílias, apresentação e avaliação do trabalho realizado 

com as crianças e adolescentes. 

 
Metas: Organizar com dias e horários o atendimento de escuta, orientações e 

encaminhamento para as famílias do serviço da seguinte forma: 

 
 Realizar reunião mensal com as famílias dos usuários. 

 Visita domiciliar, orientação e encaminhamento para CRAS. 

 Elaboração de relatórios, manutenção de prontuários e registro de informações 

de gestão, definidos pela SMADS. 

 A inclusão das famílias no projeto institucional abrange canais de comunicação 

que ocorre desde o início do processo de matrícula até o término das atividades 

do ano letivo. 

 Planejarão ações educativas visando desenvolver trabalhos de prevenção a 
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saúde, integração social e de lazer e, para tal, utilizaremos metodologias 

diversas tais como: palestras, seminários, encontros e reuniões. 

 Promoverá reuniões para orientação, reflexão, encaminhará e fortalecerá o 

convívio de vizinhança, para o fortalecimento do núcleo familiar e 

confraternização. 

 Facilitará acesso das famílias ao Serviço, estimulando a participação e a 

corresponsabilidade destas no processo de desenvolvimento de seus filhos. 

 Eventos de datas comemorativas com a participação e colaboração da 

comunidade e pais de usuários. 

 Realização de Ação Social para a comunidade e pais dos usuários. 

 Atendimento e encontros individuais. 

 Palestras com temas voltados para as famílias. 

 Atividade manual desenvolvida pelas famílias. 

 Integração das famílias na rede Sócio Assistencial/Vinculada. 

 

6.8. Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços 

da rede socioassistencial local e políticas setoriais, no âmbito territorial. 

 
No âmbito territorial do CCA estamos entorno de uma área de risco e 

vulnerabilidade social, com isso desenvolvemos articulação com algumas rede 

sócioassistencial sendo elas; algumas escolas da região( Escola João da Silva, Escola 

Eurípedes, Escola Samuel Wainer, Emef Charlita entre outras) quando necessário 

fazemos encaminhamentos, no caso de usuários precisando da vaga na escola, ate 

mesmo casos de comportamentos para uma conversa em ajudar na dificuldade 

apresentada pelos mesmos. Também alguns encaminhamentos para o Conselho 

Tutelar de Grajaú buscando uma parceria de trabalho e o mesmo quando necessário 

encaminha famílias em busca de orientação e/ou adolescentes em situações de risco, 

mantendo como contra partida o acolhimento dos encaminhamentos. Possibilitamos 

parceria com a Maria Antonieta/Hospital Grajau que atende os casos emergenciais de 

acidentes ocorridos no serviço. Com CRAS/CREAS a articulação e permanente, 

fazemos busca ativa para a identificação de dificuldades e potencialidades do território 
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de acordo com os encaminhamentos, Referencia e Contra Referencia necessária para 

o trabalho desenvolvido. 

Apresentamos um trabalho de parceria com a UBS Jd. Eliana que atende os 

casos de atendimento as famílias encaminhadas para triagem e acompanhamentos 

especializados. A Terapia Ocupacional (TO), com atendimentos duas vezes por 

semana. 

Os Agentes Comunitários, Fisioterapeuta da UBS, acompanham a caminhada na 

quadra do CCA com a comunidade e as famílias atendidas, exercitando o alongamento 

e ginástica laboral, com o propósito de melhorar o controle de pressórico e de glicemia, 

além de mobilidade. Encaminhamentos para o Centro de Atendimento Psicossocial 

(CAPS) Jd. Varginha para uma equipe multidisciplinar contribuindo com o 

desenvolvimento do trabalho com os usuários. O CCA desenvolve também Integração 

com as escolas da região facilitando, através das informações e capacitações, 

ampliando o trabalho em equipe. 

A participação nos Fóruns da Assistência Fórum da Assistência Social (FAS) 

como também da participação do Fórum Regional da Capela do Socorro e Parelheiros, 

para Integração das Organizações Sociais da região do Grajaú e Capela que promove 

debate, proposituras e controle social da Politica Publica de Assistência Social de São 

Paulo. 

 
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. 

 
 

Qtde Função 
Carga 

Horária 
Salário Totais Salários 

01 Gerente de Serviço II 40hs 4.161,60 4.161,60 

01 Assistente Técnico II 30hs 2.458,51 2.458,51 

02 Orientador Socioeducativo I 40hs 1.726,81 3.453,62 

01 Cozinheiro 40hs 1.470,16 1.470,16 

02 Agente Operacional I 40hs 1.201,22 2.402,44 
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Total 13.946,33 

 

A equipe de referência para o CCA é constituída por profissionais de diferentes áreas. 

O perfil dos profissionais deve ser compatível com as atividades inerentes à sua 

função. O trabalho de profissionais de diferentes áreas proporciona um enriquecimento 

mútuo de diversos saberes e possibilita a oferta qualificada do serviço para 

contemplação de seus objetivos. A formação continuada dos profissionais é importante 

para a manutenção da qualidade das ofertas previstas para este serviço. 

Gerente de Serviço Il 
Perfil: 

 

Escolaridade de nível superior com experiência de atuação e/ou gestão em programas, 

projetos ou serviços socioassistenciais voltados à área da criança/adolescente, com 

prioridade no âmbito da Política da Assistência Social. 

Atribuições: 

 Coordenar a elaboração do planejamento semestral e sua execução mensal em 

conjunto com a equipe técnica, levando em conta a legislação vigente e as 

necessidades dos usuários do serviço e de suas famílias; 

 Organizar e monitorar as atividades conforme planejamento. 

 Articular com o CRAS a inclusão/matrícula/desligamento das 

crianças/adolescentes no serviço (conforme as formas de acesso estabelecidas 

na Portaria nº 46/SMADS/2010); 

 Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e das demais políticas do 

território; 

 Monitorar os encaminhamentos à rede socioassistencial e demais serviços 

públicos; 

 Articular com CRAS/CREAS e demais serviços da rede socioassistencial 

visando à qualificação dos encaminhamentos da criança/adolescente/família; 

 Promover articulações e parcerias com as redes sociais presentes no território; 

 Responsabilizar-se pela gestão administrativa, que compreende os 

instrumentais de controles técnicos e financeiros, documentação legal pertinente 

à prestação do serviço, relatório mensal de usuários de famílias em 

descumprimento de condicionalidades, PETI e BPC; 
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 Requisitar à Organização Social o material e/ou o equipamento necessário para 

o desenvolvimento do trabalho; 

Assistente Técnico II 

Perfil: 
Escolaridade de nível superior, preferencialmente com formação em Serviço Social, 

para o desenvolvimento do trabalho com as famílias, com conhecimento e/ou 

experiência comprovada na área da infância e adolescência. 

 
Atribuições: 

 Participar da elaboração do planejamento semestral e mensal levando em conta 

a legislação vigente e as necessidades dos usuários do serviço; 

 Registrar as atividades relacionadas à sua atuação; 

 Participar da elaboração do cronograma de realização de visitas domiciliares, 

para a inclusão das crianças e adolescentes no 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, o 

Relatório Mensal dos usuários de famílias beneficiárias do PBF em 

descumprimento de condicionalidades; 

 Realizar entrevista com famílias de crianças e adolescentes e avaliar a 

possibilidade da inclusão nos Programas de Transferência de Renda; 

 Realizar visita domiciliar às crianças/adolescentes/famílias, quando necessário; 

 
 

Orientador Socioeducativo 
Perfil: 

Escolaridade de nível médio, preferencialmente com experiência comprovada na área 

criança/adolescente, em programas ou projetos sociais prioritariamente, no âmbito da 

Política de Assistência Social. 

Atribuições: 

 Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação e orientação 

técnica estabelecida; 

 Participar do planejamento, implantação e execução das atividades do serviço; 
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 Zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas atividades 

socioeducativas; 

 Controlar a frequência dos usuários na execução das atividades internas e 

externas; 

 Informar ao gerente/assistente técnico sobre 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 dos 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. 

Cozinheiro 
Perfil: 
Escolaridade de nível fundamental, preferencialmente com experiência comprovada na 
área. 

 
Atribuições: 

 Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições, em 

acordo a legislação vigente e sob a supervisão do gerente; 

 Distribuir as tarefas referentes 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; 

 
Agente Operacional – Cozinha/ Limpeza Geral 
Perfil: 

Alfabetizado 
 

Atribuições na cozinha: 

 Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia; 
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 Executar as tarefas de pré-preparo e preparo de refeições a ele designadas; 

 Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à 

cozinha, tais como refeitório e despensa entre outros; 

 Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os 

sempre em boas condições de uso; 

 Envolver-se nas atividades socioeducativas relacionadas a essa temática. 

 
Atribuições na limpeza geral: 

 Executar e manter serviços de higienização, limpeza e arrumação nos 

ambientes do serviço; 

 Zelar e vigiar o espaço físico do serviço, quando necessário. 

Oficineiro 
Perfil: 
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. 

Atribuições: 

 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 após a atividade; 

 Avaliar as atividades com os usuários e equipe técnica; 

 Elaborar relatório sobre os resultados das oficinas, para avaliação e 

aperfeiçoamento. 

 
6.9.1. Especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada 

profissional, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e competências. 

 
 

 

Cargo 

 

Formação 

 

Carga 

horária 

 

Habilidades 

 

Atribuições 

 

Competências 

Gerente de 

serviço 

Escolaridade de 

nível superior 

com    experiência 

de atuação e/ou 

gestão em 

40 horas 

semanais 

Ter bom 

relacionament 

o interpessoal; 

Capacidade de 

formar e 

Coordenar a elaboração 

do planejamento 

semestral e sua execução 

mensal em conjunto com 

a equipe técnica, levando 

Facilidade para 
monitorar ações; 

capacidade de 

coordenar as ações 
técnicas do trabalho; de 

48 
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 programas, 
projetos ou 

serviços 

socioassistenciais 

voltados à área da 

criança/adolescent 

e, com prioridade 

no âmbito da 

Política da 

Assistência 

Social. 

 gerenciar 
equipe de 

trabalho; de 

desenvolver 

das  ações; 

Facilidade 

para tomada 

de decisões e 

resolução de 

conflitos. 

em conta as legislações 
vigentes e as 

necessidades dos 

usuários do serviço e de 

suas famílias; Organizar 

e monitorar as atividades 

conforme planejamento; 

Articular com o CRAS a 

inclusão/ 

matrícula/desligamento 

das 

crianças/adolescentes no 

serviço (conforme as 
formas de acesso 

estabelecidas na Portaria 

46/SMADS/2010); 

Pesquisar e visitar os 

recursos 

socioassistenciais e das 

demais políticas 

existentes no território; 

Monitorar  os 

encaminhamentos à rede 

socioassistencial  e 
demais serviços 

públicos; 

Articular      com 

CRAS/CREAS e demais 

serviços    da  rede 

socioassistencial visando 

à qualificação   dos 

encaminhamentos    da 

criança/adolescente/famíl 

ia; Promover articulações 

e parcerias com as redes 

sociais  presentes    no 
território; 

Responsabilizar-se  pela 

gestão   administrativa, 

que  compreende    os 

instrumentais     de 

controles   técnicos    e 

financeiros, 

documentação legal 

pertinente à prestação. 

do serviço, 

Requisitar à Organização 
Social o material e/ou o 

equipamento necessário 

para o desenvolvimento 

do trabalho; Administrar 

a distribuição do material 

do escritório, do material 

pedagógico, de limpeza e 

alimentação; Avaliar o 

desempenho dos 

funcionários;   Promover 
reuniões  de  avaliação de 

estabelecer os critérios 
de trabalho para a 

equipe; estabelecer um 

fluxo de informações 

para a equipe de 

trabalho. 
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    atividades, em conjunto 
com a equipe técnica, 

para manutenção   ou 

redirecionamento  das 

mesmas; Receber, avaliar 

e encaminhar sugestões 

dos usuários sobre as 

atividades do serviço; 

Emitir relatórios quando 

solicitado; Encaminhar a 

DEMES e o relatório 

mensal  das ações 

desenvolvidas para o 
Gestor de parceria do 

CRAS;   Apresentar, 

mensalmente,    os 

comprovantes fiscais de 

prestação de contas e a 

DESP para a SAS/UPC; 

; 
Planejar, em conjunto 

com os profissionais da 
cozinha, a execução do 

cardápio. 

 

 
Assistente 
Técnico

3
 

Escolaridade de 

nível superior, 

preferencialmente 

com formação em 

Serviço Social, 

para o 

desenvolvimento 

do trabalho com 

as famílias. 

40 horas 

semanais 

Ter 

relacionament 

o interpessoal, 

saber ouvir, 

ser flexível, 

equilibrado 

emocionalmen 

te  e 

neutralidade 

na análise das 

demandas 
apresentadas 

pelos 

usuários/famíli 

as. 

Participar da elaboração 

do planejamento 

semestral e mensal 

levando em conta as 

legislações vigentes e as 

necessidades dos 

usuários do serviço; 

Registrar as atividades 

relacionadas à sua 

atuação; 

Realizar entrevista com 
famílias de crianças e 

adolescentes e avaliar a 

possibilidade da inclusão 

nos Programas de 

Transferência de Renda; 

Realizar visita domiciliar 

às crianças/adolescentes 

/famílias, quando 
necessário; Elaborar 
relatório, quando houver 

abandono ou afastamento 

do usuário do CCA; 

Orientar e encaminhar 

para o CRAS, rede 

socioassistencial e 

demais serviços públicos 

as  crianças, adolescentes 
e/ou seus familiares; 

Facilidade para 

planejar, organizar e 

executar ações em 

equipe;  identificação 

de recursos e uso  

destes no atendimento, 

no        processo        de 

orientação e 
intervenção junto aos 

usuários e suas famílias 

na defesa de seus 

direitos com vistas a 

um   processo 

emancipatório; 

relacionar-se com os 

usuários e famílias de 

modo a propiciar o 
desenvolvimento  de 

vínculos interpessoais. 

 

3 
O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária semanal de 30horas em cumprimento às disposições contidas na Lei 

Federal nº 12.317/2010. 
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    Informar e discutir com 
os usuários  e    suas 

famílias os   direitos 

socioassistenciais   e  o 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente   -   ECA, 

sensibilizando-os para a 

identificação        de 

situações   de    risco; 

Realizar  mensalmente 

reunião   com     os 

familiares   das 

crianças/adolescentes 
para discussão de temas 

relevantes;  Orientar, 

encaminhar e auxiliar na 

obtenção de documentos 

quando necessário; 

Acolher,    identificar, 

elaborar e encaminhar 

relatório   para  o 

CRAS/CREAS sobre 

situações  de  risco, 

suspeita de    violência, 
abandono, maus tratos, 

negligência, abuso sexual 

contra       a 

criança/adolescente, 

consumo de drogas e 

gravidez;  Discutir  em 

reuniões   da   equipe 

técnica os casos que 

necessitem providências; 

Pesquisar e visitar os 

recursos 

socioassistenciais    e 
demais políticas públicas 

existentes no território; 

Elaborar o controle de 

frequências   diário   e 

mensal dos usuários; 

Elaborar controle diário e 

mensal das  atividades 

sociais e grupais que 

desenvolve; 

Responsabilizar-se  pela 

referência        e 

contrareferência no 
atendimento dos 

usuários; Monitorar e 

avaliar  as 

atividades/oficinas junto 

aos usuários e 

orientadores 

socioeducativos; 

Participar de reuniões de 
avaliação  das  atividades 
(para manutenção ou 
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    redirecionamento das 
mesmas) Substituir o 

gerente do serviço 

quando designado por 
este. 

 

 Nível médio, 20 / 40h de Ter Recebem e realizam Facilidade para 

Orientador 

Social 

preferencialmente 

com experiência 

comprovada na 

acordo com 

o número 

total e a 

relacionament 

o interpessoal; 

ser dinâmico e 

atividades junto aos 

usuários – de acordo com 

o  planejamento;  Orienta 

planejar,    organizar   e 

executar ações em 

equipe;  para  mediar os 
 área criança, Composi- criativo; ter e acompanha os usuários processos grupais, 
 adolescente, em ção boa expressão de acordo com a fomentando a 
 programas ou de grupos de verbal; saber programação e participação dos 

 projetos sociais 
prioritariamente, 

usuários. ouvir; ter 
equilíbrio 

orientação técnica 
estabelecida; 

usuários;  relacionar-se 
com    os    usuários  de 

 no 
âmbito da Política 

 emocional. Buscam se aproximar das 
famílias e envolvê-las em 

modo    a    propiciar  o 
desenvolvimento de 

 de Assistência   suas atividades assim vínculos interpessoais. 
 Social.   contribuindo para a  

    interação  e  

    fortalecimento dos  

    vínculos familiares e  

    podendo  detectar  

    demandas,  Escrevem  

    relatórios das atividades;  

    Participam  do  

    planejamento,  

    implantação e execução  

    das atividades do  

    serviço.  

Cozinheiro Ensino 
Fundamental 

40 horas 
semanais 

Ter 
relacionament 

Organiza e controla todas 
as   ações   pertinentes   à 

Facilidade para 
trabalho em equipe; 

 Preferencialmente  o interpessoal; elaboração das refeições; capacidade para 
 com experiência  Agilidade; Realizar a preparação das realizar planejamentos 
 comprovada na  dinamismo; refeições segundo o das ações a serem 
 área.  prestatividade cardápio planejado a desenvolvidas 
   responsabilida partir do  esquema semanalmente (de 
   - alimentar proposto por limpeza e organização 
   de; SMADS; Mantém a do espaço utilizado), 
   organização; organização, controle, bem como do 
    higiene e limpeza da planejamento do 
    cozinha e dependências cardápio; criatividade, 
    em geral. pro atividade e 

     atenção. 

Auxiliar de Ensino  Ter Executa as  tarefas de Facilidade para 

cozinha Fundamental 40 horas 
semanais 

relacionament 

o interpessoal; 
agilidade; 

pré-preparo e de preparo 

de refeições a ele 
designadas; executa e 

trabalho em equipe; 

atenção;   agilidade   no 
realizar  das atividades, 

   dinamismo; mantém a higiene, facilidade no manuseio 
   proativa; limpeza e arrumação dos de utensílios 
   prestatividade ambientes relacionados à domésticos. 
   responsabilida cozinha.  

   -de;   

   organização.   
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Agente 
Operacional. 

Ensino 
fundamental 

40 horas 
semanais 

Bom 
relacionament 

o interpessoal; 

agilidade; 

dinamismo; 

prestatividade 

responsabilida 

de; 

organização. 

Executar e manter 
serviços de higienização, 

limpeza e arrumação nos 

ambientes do serviço; 

Zelar e vigiar o espaço 

físico do serviço, quando 

necessário. 

Facilidade para 
trabalho em  equipe; 

atenção; agilidade no 

realizar das atividades, 

facilidade no manuseio 

de  utensílios 

domésticos. 

Auxiliar 

Admirativo 

Nível Médio com 

experiência  em 

rotinas 

administrativas 

conhecimento em 

informática: 
Word, Excel, 

Windows e 

Internet. 

40 horas 

semanais 

Bom 

relacionament 

o interpessoal; 

agilidade; 

dinamismo; 

prestatividade 
responsabilida 

- 

de; 

organização 

Participa das reuniões 

com o gerente e a equipe 

técnica a fim de garantir 

o fluxo de informações; 

organiza os documentos 

que compõem o processo 
de prestação de contas do 

serviço; 

Realiza serviços externos 

quando designado; 

Participa do 

preenchimento dos 

instrumentais, a partir de 

dados fornecidos pelo 

gerente e equipe técnica. 

Facilidade  para 

trabalho em equipe; 

atenção; agilidade no 

realizar das atividades, 

facilidade no manuseio 

de utensílios 
domésticos 

Oficineiros 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. 

8 horas 

semanais 

Ter 

relacionament 

o interpessoal; 

ser dinâmico e 

criativo;  ter 

boa expressão 

verbal; saber 
ouvir;  ter 

equilíbrio 

emocional 

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 após a atividade; 

Avaliar as atividades 

com os usuários e equipe 

técnica; 

Elaborar relatório sobre 

os resultados das 

oficinas, para avaliação e 
aperfeiçoamento. 

Facilidade para 

planejar, organizar e 

executar ações em 

equipe; para mediar os 

processos         grupais, 

fomentando a 
participação dos 
usuários; relacionar-se 

com os usuários de 

modo a propiciar o 

desenvolvimento de 

vínculos interpessoais. 

 
 

 

6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para o operacionalização e 

gestão do serviço para a garantia dos resultados e metas propostas. 
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FUNÇAO ESPECIFICIDADE 

Gerente II Elaborar o planejamento mensal e semestral em 
conjunto com a equipe técnica levando em conta a 

legislação vigente e as necessidades dos usuários do 

serviço e de suas famílias; • Organizar e monitorar as 

atividades conforme planejamento mensal; monitorar os 

encaminhamentos feitos pelo serviço à rede 

socioassistencial e demais serviços públicos; • Articular 

com CRAS/CREAS e demais serviços da rede 

socioassistencial, visando à qualificação dos 

encaminhamentos do adolescente/família, em especial 

para a inclusão das famílias nos programas de 
transferência de renda; 

Assistente Técnico Participar da elaboração do planejamento mensal e 

semestral levando em conta a legislação vigente e as 

necessidades dos usuários do serviço; registrar as 

atividades relacionadas à sua atuação; • Participar da 

elaboração do cronograma de visitas domiciliares, para 

a sensibilização e inclusão dos adolescentes no  serviço; 

• Realizar a visita domiciliar e a busca ativa de 

adolescente na comunidade seguindo as orientações do 

técnico do CRAS, para as situações que se fizerem 

necessárias; • Fazer entrevista de inclusão do 

adolescente no serviço e avaliar a possibilidade da 
inclusão nos Programas de Transferência de Renda; • 

Elaborar relatório, quando houver abandono ou 

afastamento do usuário do CJ; proceder à orientação e 

encaminhamento  aos  CRAS,  rede  socioassistencial  e 

demais serviços públicos dos adolescentes e/ou seus 

familiares; 

Auxiliar Administrativo Participar das reuniões com o gerente e a equipe técnica 

a fim de garantir o fluxo de informações; • Participar na 

organização dos documentos que compõem o processo 

de prestação de contas do serviço; • Auxiliar na 

sistematização mensal dos dados de atendimento; • 

Auxiliar na atualização e organização dos documentos 
do serviço e dos prontuários dos usuários; • Auxiliar na 

atualização da agenda das atividades e da equipe 
técnica; 

Orientador Socioeducativo Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a 
programação e orientação técnica estabelecida; • 

Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e 

demais políticas públicas do território, quando 

necessário, para as atividades propostas; • Participar do 

planejamento, implantação e execução das atividades do 

serviço; 118 • Zelar pela ordem das salas e do material 

utilizado nas atividades socioeducativas; controlar a 

frequência dos usuários na execução das atividades 

internas e externas; • Informar ao gerente sobre 

situações que indiquem alteração no comportamento 

dos usuários como: suspeita de risco, violência, 
abandono, maus-tratos, negligência e abuso sexual, 

consumo de drogas e gravidez; • Receber e encaminhar 

ao gerente sugestões dos usuários sobre as atividades do 

serviço; contatar o usuário no domicílio, quando 

solicitado;  •  Participar  de  atividades  de   capacitação, 
planejamento,  sistematização  e  avaliação  em conjunto 
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 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; 

Cozinheiro Organizar e controlar todas as ações pertinentes à 

elaboração das refeições; distribuir as tarefas referentes 

ao pré-preparo e ao preparo das refeições entre seus 

auxiliares; • Realizar a preparação das refeições 

segundo o cardápio planejado a partir do esquema 

alimentar proposto por SMADS; • Conhecer os métodos 

de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos e 

suas preparações; trabalhar adequadamente com os 
materiais e os equipamentos mantendo-os sempre em 

boas condições de uso; manter a organização, controle, 

higiene e limpeza da cozinha e dependências em geral. 

Agente Operacional Executar e manter serviços de higienização, limpeza e 
arrumação nos ambientes do serviço; • Zelar e vigiar o 

espaço físico do serviço, quando necessário. 

 

Sistematizar as informações, a fim de relatar, registrar e documentar as intervenções 

específicas e pertinentes ao trabalho da equipe, como também organizar materiais de 

oficinas, planejamento da semana e em especial espaço para atendimento de 

demanda. 

a) Supervisão semanal das práticas de atendimento: Esta sistemática permite ao 

Gestor e Equipe a possibilidade de acompanharem o caminhar das atividades 

desenvolvidas e redirecionarem as estratégias. 

b) Ampliação do Universo Cultural: A frequência a outros espaços de 

aprendizagem permite a comparação, a análise e a reflexão sobre outras formas de 

manifestações culturais e outras releituras da realidade. 

c) Encontros de Formação Interna: Estes encontros permitem que a equipe tenha 

um espaço onde possa se alimentar de uma reflexão teórica, rever seus conceitos e 

direcionar suas propostas de atuação dentro dos objetivos presentes no Serviço. São 

nestes encontros que todo o grupo de trabalho costura os projetos específicos de cada 

território, e é principalmente um espaço de troca de saberes e vivencias contribuindo 

para a construção de um processo coletivo. 

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

Não temos horas técnicas. 

 
7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 



Rua Presidente Alves, 254 – CEP: 04852-540 – Conjt.Habitacional Brig.Faria Lima – São Paulo SP – CNPJ 

56.098.460/0001-59 Fone: 5931-9325 (Escritório) Email: amaiarcoiris@yahoo.com.br 

Associação dos Moradores da Vila Arco Íris “AMAI” 
CCA AMAI-I VILA ARCO IRIS 

 

 

 
 

 

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 
Observações: 

 
 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da Parceria 

41.208,41 
s/cota patronal 

494.500,92 2.472.504,60 

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

parceria deve ser de acordo com a Planilha Referencial de Custos dos Serviços 
elaborada pela SMADS) 

 
 
 
 

DEMOSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO 
 

SAS CAPELA DO SOCORRO 

 

TIPOLOGIA 

Centro para Crianças de 06 anos a 11 anos e 
onze meses e Centro para Adolescentes de 12 

a 14 anos e onze meses 

NOME FANTASIA CCA AMAI-I VILA ARCO IRIS 

EDITAL 143/SMADS/2017 

Nº PROCESSO 6024.2017/000.2893-3 

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO  

 

RECEITAS 

 

Valor mensal de desembolso da Parceria 41.208,41 

Valor de contrapartida em bens 22.056,78 

Valor em contrapartida em serviços  

Valor em contrapartida em recursos financeiros  

TOTAL 63.265,19 

 

DESPESAS 

 

 C
U

S
T

O
S

 D
IR

E
T

O
S

 

CATEGORIAS VALOR 

I - RECURSOS HUMANOS 14.305,85 

II - ENCARGOS SOCIAIS 8.293,88 

III - IMÓVEIS 1.717,76 

IV - DEMAIS DESPESAS 
PERTINENTES 

 
16.180,92 

TOTAL 40.498,41 

56 
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C
U

S
T

O
S

 

IN
D

IR
E

T
O

S
 

ITENS VALOR 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE 645,00 

Serviços de Internet 65,00 

  

  

  

TOTAL 710,00 

 

CUSTOS DIRETOS 40.498,41 

CUSTOS INDIRETOS 710,00 

TOTAL DE DESPESAS 41.208,41 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DEPESAS 

 

CUSTOS DIRETOS 

 

CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS (descrever todos os trabalhadores diretos) 

 

Cargos Turno 
Carga 

Horária 
Salário 
Base 

Total Remuneração 

Gerente 8hrs 40hrs 4.161,60 4.161,60 

1Assistente Tecnico 8hrs 40hrs 2.458,51 2.458,51 

2 Orientador Socioeducativo 8hrs 40hrs 1.726,81 3.453,62 

1 Cozinheira 8hrs 40hrs 1.470,16 1.470,16 

2 Agente Operacional 8hrs 40hrs 1.201,22 2.402,44 

Oficina 8hs 16hs 359,52 359,52 

TOTAL 14.305,85 

 

CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS (descrever) 

 

Encargo Alíquota Valor 

(DESCREVER SE É OU NÃO ISENTA DE 
COTA PATRONAL) 

 
Não 

 

ENCARGOS 37,9 5.285,66 

FUNDO PROVISIONADO 21.57% 3.008,22 

TOTAL 8.293,88 

 

CATEGORIA III - IMÓVEIS (descrever valor mensal) 

 



Rua Presidente Alves, 254 – CEP: 04852-540 – Conjt.Habitacional Brig.Faria Lima – São Paulo SP – CNPJ 

56.098.460/0001-59 Fone: 5931-9325 (Escritório) Email: amaiarcoiris@yahoo.com.br 

Associação dos Moradores da Vila Arco Íris “AMAI” 
CCA AMAI-I VILA ARCO IRIS 

58 

 

 

Item Valor Total 

CONCESSIONÁRIAS 1.717,76 

ALUGUEL  

IPTU = valor mensal sendo, (VALOR TOTAL DIVIDIDO POR 12)  

TOTAL 1.717.76 

 

CATEGORIA IV - DEMAIS DEPESAS (descrever de acordo com os itens previsto para a 

tipologia) 
 

Item Valor Total 

ALIMENTAÇÃO 12.782,33 

MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E 
PEDAGÓGICO 

 
1.018,82 

  

TOTAL 13.801,15 

PARA O ELEMENTO DE DEPESA: "OUTRAS DESPESAS" (descrever de acordo com previsto nas 

normas legais vigentes) 

Item Valor Total 

Material de Escritório e Expediente 903,80 

Higiene e Limpeza 1.425,97 

Serviços em Copiadora 50,00 

  

  

TOTAL 2.379,77 

 

CUSTOS INDIRETOS 

 

DESCRIÇÃO Valor Mensal 

Serviço de Contabilidade 645,00 

Serviços em Internet 65,00 

  

  

 
 

7.3 Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros 

 

Receitas Despesas 

Valor Mensal de desembolso 
da Parceria 

 
R$41.208,41 

 
Custos Diretos 

 
40.563,41 

Contrapartidas em bens R$ 22.056,78 Custos Indiretos 710,00 

Contrapartidas em serviços 
 

VALOR TOTAL 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). 

Não se aplica. 

 
 

7.5 Descrição de aplicação da verba de implantação ( de acordo com o plano de 

Trabalho apresentado) 

Não há necessidade da Verba de Implantação uma vez que o serviço já está em 

continuidade. 

7.6 Previsão de valor mensal para pagamentos de despesas por impossibilidade 

de pagamento por operações bancaria eletrônicas: 

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

OBS: A utilização do cheque sera quando houver algum impendimento 

administrativo. 

8- Contrapartida (se houver) 
 

 

8.1 Contrapartidas em bens. 
                       

Descrição de cada item 
Unidade de 

Medida 

Quantidade Valor unitário Valor total 

Monitor * 19”5 02 R$ 323,99 R$ 647,98 

CPU * 2.41 
02 

R$ 485,00 R$ 970,00 

Mouse * Si 300 
02 

R$ 69,90 R$ 139,80 

Teclado * USB  FC 530 
02 

R$ 35,90 R$ 71,80 

Estabilizador  500VA 
02 

R$ 137,52 R$ 275,04 

Geladeira* DC 34 
01 

R$ 650,00 R$ 650,00 

Geladeira* 460lt 
01 

R$ 650,00 R$ 650,00 

Freezer* 310lt 
01 

R$ 610,00 R$ 610,00 

Fogão 6bocas 
01 

R$ 830,00 R$ 830,00 

Mesa 1metro e 20 
01 

R$ 208,00 R$ 208,00 

Mesa para computador  1m 
02 

R$ 198,54 R$ 397,08 

Mesa para Orientador 1m 
02 

R$ 198,54 R$ 397,08 

Mesa com bancos (sala T:1) 2metros 
02 

R$ 1.420,00 R$ 1.840,00 

Mesa com bancos(sala T:2) 1metro 
03 

R$ 460,00 R$ 1.380,00 

Mesa c/bancos refeitorio - 
03 

R$ 460,00 R$ 1.380,00 

Sofa* - 
02 

R$ 650,00 R$ 1.300,00 

TV 32 polegadas 
01 

R$ 590,00 R$ 590,00 

Mesa de vidro - 
01 

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
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Self-Service - 
01 

R$ 760,00 R$ 760,00 

Arquivo de aço - 
01 

R$ 160,00 R$ 160,00 

Caixa de som amplificada - 
01 

R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 

Instrumentos de Percussão* - 
20 

R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 

Ventiladores de parede* - 
05 

 R$ 150,00 R$ 450,00  

  Total    R$ 17.397,39  R$ 22.056,78 

             •   Bens acima citados (em asteriscos*) são comodato em parceria com a DRADS, não podendo ser     

incorporados com bem Municipal. 
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8.2 Contrapartidas em serviços 
 

Descrição de cada item Unidade de 

medida 

Quantidade Valor unitario Valor total 

     

     

     

     

     

     

     

Total     

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

 
 

 
9- Quadros de Desembolso 

1-Quadro 

60 

Parcelas Verba de 

Implantação 

Custos diretos e 

indiretos 

Contrapartidas 

em bens 

Contrapartias 

em serviços 

Contrapartidas 

em recursos 

financeiros 

Parcela 

Única 

     

1º      

2º     

3º     

4º 41.208,41 R$ 22.056,78   

5º 41.208,41 R$ 22.056,78   

6º 41.208,41 R$ 22.056,78   

7º 41.208,41 R$ 22.056,78   

8º 41.208,41 R$ 22.056,78   

9º 41.208,41 R$ 22.056,78   

10º 41.208,41 R$ 22.056,78   
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11º  41.208,41 R$ 22.056,78   

12º 41.208,41 R$ 22.056,78   

 
 
 
 
 

2- Quadro 
 

Parcelas Verba de 

Implantação 

Custos diretos e 

indiretos 

Contrapartidas 

em bens 

Contrapartias 

em serviços 

Contrapartidas 

em recursos 

financeiros 

Parcela 

Única 

     

1º  41.208,41 R$ 22.056,78   

2º 41.208,41 R$ 22.056,78   

3º 41.208,41 R$ 22.056,78   

4º 41.208,41 R$ 22.056,78   

5º 41.208,41 R$ 22.056,78   

6º 41.208,41 R$ 22.056,78   

7º 41.208,41 R$ 22.056,78   

8º 41.208,41 R$ 22.056,78   

9º 41.208,41 R$ 22.056,78   

10º 41.208,41 R$ 22.056,78   

11º 41.208,41 R$ 22.056,78   

12º 41.208,41 R$ 22.056,78   

 
3- Quadro 

 

Parcelas Verba de 

Implantação 

Custos diretos e 

indiretos 

Contrapartidas 

em bens 

Contrapartias 

em serviços 

Contrapartidas 

em recursos 

financeiros 

Parcela 

Única 

     

1º  41.208,41 R$ 22.056,78   

2º 41.208,41 R$ 22.056,78   

3º 41.208,41 R$ 22.056,78   

4º 41.208,41 R$ 22.056,78   
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5º  41.208,41 R$ 22.056,78   

6º 41.208,41 R$ 22.056,78   

7º 41.208,41 R$ 22.056,78   

8º 41.208,41 R$ 22.056,78   

9º 41.208,41 R$ 22.056,78   

10º 41.208,41 R$ 22.056,78   

11º 41.208,41 R$ 22.056,78   

12º 41.208,41 R$ 22.056,78   

 

4- Quadro 
 

Parcelas Verba de 

Implantação 

Custos diretos e 

indiretos 

Contrapartidas 

em bens 

Contrapartias 

em serviços 

Contrapartidas 

em recursos 

financeiros 

Parcela 

Única 

     

1º  41.208,41 R$ 22.056,78   

2º 41.208,41 R$ 22.056,78   

3º 41.208,41 R$ 22.056,78   

4º 41.208,41 R$ 22.056,78   

5º 41.208,41 R$ 22.056,78   

6º 41.208,41 R$ 22.056,78   

7º 41.208,41 R$ 22.056,78   

8º 41.208,41 R$ 22.056,78   

9º 41.208,41 R$ 22.056,78   

10º 41.208,41 R$ 22.056,78   

11º 41.208,41 R$ 22.056,78   

12º 41.208,41 R$ 22.056,78   

 
5- Quadro 

 

Parcelas Verba de 

Implantação 

Custos diretos e 

indiretos 

Contrapartidas 

em bens 

Contrapartias 

em serviços 

Contrapartidas 

em recursos 

financeiros 

Parcela 

Única 
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1º  41.208,41 R$ 22.056,78   

2º 41.208,41 R$ 22.056,78   

3º 41.208,41 R$ 22.056,78   

4º 41.208,41 R$ 22.056,78   

5º 41.208,41 R$ 22.056,78   

6º 41.208,41 R$ 22.056,78   

7º 41.208,41 R$ 22.056,78   

8º 41.208,41 R$ 22.056,78   

9º 41.208,41 R$ 22.056,78   

10º 41.208,41 R$ 22.056,78   

11º 41.208,41 R$ 22.056,78   

12º 41.208,41 R$ 22.056,78   

 

6- Quadro 
 

Parcelas Verba de 

Implantação 

Custos diretos e 

indiretos 

Contrapartidas 

em bens 

Contrapartias 

em serviços 

Contrapartidas 

em recursos 

financeiros 

Parcela 

Única 

     

1º  41.208,41 R$ 22.056,78   

2º 41.208,41 R$ 22.056,78   

3º 41.208,41 R$ 22.056,78   

4º     

5º     

6º     

7º     

8º     

9º     

10º     

11º     

12º     

 
Obs:Este quadro demonstra os valores das parcela referentes ao período entre o mês 

de inicio de vigência da parceria e o termino do exercício civil. A partir do exercício civil 
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seguinte, serão de 12 parcelas de igual valor ate o penúltimo exercício. No ultimo 

exercício, o número de parcelas correspondera ao período entre o primeiro mês do 

exercício e o mês de termino de vigência parceria. 

 
 

10-Indicadores de Avaliação 
 

 
Dimensão Espaço Fisico: 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem utilizados para 
aferição do cumprimento das metas 

Forma de execução da atividade e de cumprimento das metas a 
ela atreladas 

Atividade Parâmetro de aferição Metodologia Cronograma 

Adequar os espaços/mobiliário, 

de acordo com a necessidade 

do serviço; 

Adequação de mobiliário e 

espaços em consonância 

com a portaria 55. 

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, troca de 
azulejo e demais serviços de 

conservação. 

 
 

Incentivando o consumo dos 

diversos alimentos/lanches 
oferecidos no cardápio. 

Atentando a variedade de 
alimentos, bem como a sua 

apresentação. 

Durante todo o ano, sempre 

que se fizer necessário. 

Manter disponível mobiliário 

adequado, de acordo com a 
faixa etária atendida e 
característica dos usuários; 

Acesso dos educandos e 

funcionários aos diversos 
espaços do CCA. 

 

 

Realizar a manutenção 
periódicaem todos os espaços e 
equipamentos do CCA 

Conservação e/ou 
manutenção devida aos 
equipamentos que dela 
necessitarem; 

 

 
Limpeza e Higiene nos 
diversos espaços, 
equipamentos e materiais; 

 

 

Ofertar almoço integrais e 
lanches saudáveis . 

  

 
 

Manter um padrão higiênico 
sanitário adequado como 
condição fundamental à 

qualidade da 
alimentação/lanche 

oferecida aos usuários. 

Manual de Boas Práticas 

Alimentares para os Serviços 
e Portaria 45. 

 
 

Continuamente e em 
conformidade com o cardápio 

elaborado pela cozinheira 

 
Controlar o estoque, as datas 

de validade e acondicionamento 
para que não haja descarte de 

alimentos; 

. 

  

 
 
 
 

Dimensão Gestão de Recursos Financeiros 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem utilizados 

para aferição do cumprimento das metas 

Forma de execução da atividade e de cumprimento das metas 

a ela atreladas 
Atividade Parâmetro de aferição Metodologia Cronograma 

64 
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Cumprir os deveres 
tributários/fiscais, encargos 

sociais e trabalhistas,bem 
como quitar despesas com 
concessionaria, e afins. 

 

Propor e cumprir o Plano de 
trabalho para a equipe do 
Cca. 

 

Apresentar a prestação de 
contas referente a aplicação 
dos recursos em 
conformidade com a 

legislação vigente. 

 
 

Seguir as portarias 55,e as 

demais orientações propostas 
pela documentação e técnica 
orientação de CRAS. 

 

Mantendo arquivo 
administrativo 

atualizado e 
organizado, contendo 
documentos relativos a 
rotina e instrumentais 

do controle do 
CCA.(ofícios, 
frequência, protocolos 
Portarias) 
documentação de 

funcionários ,histórico 
de execução de 
serviços e 
agendamento de 

manutenções, 
documentação 
relativas ao 
funcionamento do 

CCA. 

 

Reconstituição do quadro de 
recursos humanos: prazo máximo 60 

dias conforme legislação vigente. 
 

Preenchimento/organização arquivo 
de documentos livros oficiais e 

instrumentais de controle. 
 

Apresentação de documentação 
pertinente a prestação de contas em 

CRAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão Gestao Administrativa: MANTER O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS PREVISTO, OBSERVADOS OS 
PRAZOS DA PORTARIA Nº 46/47 SMADS 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem utilizados 
para aferição do cumprimento das metas 

Forma de execução da atividade e de cumprimento das metas 
a ela atreladas 

Atividade Parâmetro de aferição Metodologia Cronograma 
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Organizar o Quadro de 
Recursos Humanos de modo 
a assegurar o atendimento 

administrativo durante todo 

o período de funcionamento 
do Serviço; 

 

Observar os aspectos 
quantitativos e qualitativos; 

 

Apresentar no setor de 
Parceria da SAS a relação 

nominal dos funcionários 
contendo a Formação 

mínima exigida. 

 

Portaria específica 
46/SMADS/2010 de sobre 

módulo do Orientador e 
usuario em cada 
agrupamento. 

Atualizando junto ao 
CRAS de parcerias da 

SAS eventuais 

alterações no quadro 

de Recursos 
Humanos/RH, 

comunicando a Gestor 
de Parceria e aferindo 
a qualificação mínima 

obrigatória, conforme 
previsto na legislação; 

 

Providenciando 
alterações e/ou 

substituição conforme 
prazos previstos na 

legislação. 

Sempre em que houver necessidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão trabalho com usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 
utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de execução da atividade e de cumprimento das 
metas a ela atreladas 

Atividade Parâmetro de aferição Metodologia Cronograma 

Planejar e definir as matricula e 

renovação de matriculas diante 
da demanda do território e do 
Cras. 

 
 
 

Iniciais para matrícula, 

observados os procedimentos 
estabelecidos. 

Todas as vagas definidas, 
conforme celebração do Termo 
de Colaboração; 

 
 

Efetivar a matrícula pelos pais / 

responsáveis, após, respeitado o 
prazo máximo de 10 dias a partir 
do seu envio; 

 
 
 

Confirmar todos os dados 
necessários para a formalização 
da matrícula. 

Termo de Colaboração para 

verificação da quantidade 
celebrada e para a 
necessidade de 
aditamentos; 

 
 
 

Verificar de acordo com a 

demanda se o número de 
vagas disponíveis e 

matrículas correspondem ao 
número celebrado no Termo 
de Colaboração 

 
 

Relatórios médico e ficha de 

saúde com as informações 
do usuário. 

A seleção dos candidatos 

acontecerá por ordem de 
inscrição, ressalvando-se os 
casos emergentes de maior 

risco e vulnerabilidade social, 
conforme acima descrito. 

 

Convocando o (a) pai/mãe ou 
responsável legal pela criança 

para a efetivação da matrícula, 

após comprovação da 
convocação pela inscrição; 
No caso de não existir interesse 

da família na vaga oferecida, a 
desistência devendo ser 
formalizada pelo pai/mãe ou 
responsável legal. 

 
 
 

Quando for a época, efetivando 
a rematrícula na perspectiva da 
garantia da continuidade de 

atendimento aos Usuários 
frequentes; 
Atualizando os dados aos 

usuários solicitando a 

atualização do NIS. 

Definição das vagas iniciais 

– de acordo com a demanda 
e a necessidade diante da 

situação de alta 
vulnerabilidade social e 
encaminhamento pelo CRAS 
e outros órgãos. 

 

Cadastramento dos 

candidatos às vagas – 
ininterruptamente ao longo 

do ano; 
 

Formalização da desistência 
dada pelo pai/mãe ou 
responsável legal – até 5 

dias após a convocação; 
 

Preenchimento das Fichas 
de Matrícula, de Saúde e de 
Informações 

Complementares – no ato  
da matrícula. 

 

Cadastramento intenções de 
cancelamentos e baixa de 
matrículas – sempre que 

solicitado e após 15 (quinze) 
dias de faltas consecutivas 

sem  justificativa, esgotadas 
e registradas todas as 
possibilidades    de   contato 
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Elaborar plano do trabalho 
pedagógico, ,pautado no 
documento, reflexões e 
discussões de acordo com a 

programação do GRAS. 

 
Desenvolver atividades de 

acordo com as ofertas 
socioassistenciais; 

 

 
Propor objetivos e definir 
estratégias para as atividades do 

planejamento; 

 
 
 

Aplicar atividades de acordo 

com Gras . 

 
 
 
 

Segurança de 
desenvolvimento da 

autonomia; 

 
 

Verificando os registros de 
reuniões pedagógicas. 

 
 
 
 
 

Vivenciar experiências que 
contribuam  para  o 
estabelecimento e 
fortalecimento de vínculos 

com a família inclusive 
visitas domiciliares para as 
devidas providencias de 

cancelamento da matricula. 

 
 
 
 
 
 

 
Continuamente sempre 
fazendo reflexão sobre a 
atividade aplicada. 

 
 

Dimensão Trabalho com Familias 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem utilizados 
para aferição do cumprimento das metas 

Forma de execução da atividade e de cumprimento das metas a 
ela atreladas 

Atividade 
Organizar o funcionamento 

das ações do trabalho com 
as famílias; 

Propor objetivos e definir 
estratégias para as 

atividades do 
planejamento; 

Desenvolver atividades de 
acordo com as ofertas 

socioassistenciais; 

 
 
 
 
 
 

Encontro Socioeducativo 

Parâmetro de aferição 
Segurança e Acolhida; 

Segurança de convívio familiar 
e comunitário 
Segurança de 

desenvolvimento da 

autonomia; 

 
 
 

Análise da realidade de cada 

território; 
Incentivar o convívio e o 

fortalecimento de laços de 
pertencimento, a exposição de 

ideias, discussão de proposta; 
 

Trocas de experiências entre 

famílias as famílias e 
construção de projetos 
pessoais e coletivos; 

 

Favorecer o processo de 

reflexão crítica e possibilitar o 
entendimento de que os 

problemas vivenciados por 
famílias atingem outros 

indivíduos e outras famílias 

Metodologia 

Ter acolhidas suas demandas, 
interesses, necessidades e 

possibilidades; 
Ter acesso ao ambiente 

acolhedor; 
; 

Vivenciar experiências que 
contribuam para o 
estabelecimento e 

fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários; 

 
 
 

Informar sobre o tema escolhido 
de acordo com as necessidades 

das famílias e território; 
 

Facilitar a compreensão e 

apropriação de informação; 
 

Incentivar a reflexão crítica 
sobre o tema; 

Cronograma 

De acordo com o planejamento 
do território; 

 
 
 

Continuamente 

 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo com o planejamento 
estabelecido e definido como 

aferição e propostas 

planejadas; 

 
 
 
 

Dimensão Trabalho no Territorio 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem utilizados para 
aferição do cumprimento das metas 

Forma de execução da atividade e de cumprimento das metas 
a ela atreladas 

Atividade Parâmetro de aferição Metodologia Cronograma 

Promover espaço para o Ofertar para todo o grupo Promover ação territorial e Continuamente; 
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1- Caracterização do Serviço 

Desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 06 anos 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 devem ser 

pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Deve atender crianças e 

adolescentes com deficiência, retiradas do trabalho infantil e ou submetidas vivências 

de isolamento, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de 

sociabilidades e prevenção de situações de risco social. 

 
2- Modalidades: 

 Centro para Crianças de 6 a 11 anos e 11 meses; 

 Centro para Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses. 

 

3- Usuários: 

 Crianças e adolescentes em situação de trabalho; 

 Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, após medida 

protetiva de acolhimento; 

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

 Crianças e adolescentes oriundas de famílias beneficiárias de programas 

de transferência de renda; 

 Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. 

 

4- Objetivo: 

Oferecer proteção social à 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. 

 
5- Objetivos Específicos: 
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 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, esportivas e 

de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas habilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, 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 dos adolescentes. 

 
6- Funcionamento 

 
 

O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, por período de 8horas diárias 

divididas em dois turnos de 4 horas. 
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7- Forma de Acesso 

Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência. 

 
 

8- Unidade: 

CEI ARCO ÍRIS 

Faixa Etária: 01 a 3 anos e 11 meses atendidos:124 crianças 

R: Diamante Preto, Vila Arco ìris 

Fone: 59315286 

CCA AMAI- I VILA ARCO IRIS 

Faixa etária: 06 a 14 anos e 11 meses Atendidos:120 

R: Domingos da Costa Figueira, 85 vila Arco ìris 

Fone:55285981 

CCA AMAI- II 

Faixa etária: 06 a 14 anos e 11 meses Atendidos:120 

R:Presidente Alves, 254 COHAB Brigadeiro Faria Lima 

Fone:59326458 

SASF IV 

Atendimento:1000 famílias 

R: João Amos Comenius, 1109 Jd. São Bernardo 

Fone:59247542 

SASF V 

Atendimento: 1000 famílias 

R: Saturnino Lopes de Moraes,13 Jd. Zilda 

Fone:55270578 

SAICA 

Atendidos:20 

R: Oswaldo Paes Moreira,56 Vila São Paulo 

Fone: 21297173 

 
 
 

 
9- Abrangencia: 
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Grajau, Vila Arco ìris, Ocupação Anchieta, Jardim Lucélia, Jardim São Pedro, 

Vila nascente, Pq.cocaia, Jardim Novo Jaú e Jardim Noronha. 

 
10- Provisões Institucionais, Físicas e Materiais 

 Alimentação 

 Sala(s) de atendimento individualizado: ambiente(s) que deve(m) garantir 

a privacidade do atendimento prestado aos usuários e o estabelecimento 

de vínculos de confiança com os profissionais do serviço; 

 Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias: espaço destinado à 

realização de atividades grupais, tendo uso múltiplo, com capacidade para 

30 crianças/adolescentes; 

 Cozinha, despensa e refeitório: espaço para organização e elaboração 

das refeições e lanches a serem oferecidos no decorrer de atividades com 

as crianças e adolescentes; 

 Instalações sanitárias exclusivas para as crianças e adolescentes com 

separação de uso feminino e masculino; 

 Acessibilidade em todos seus ambientes para pessoas com deficiência; 

 Iluminação e ventilação adequadas; 

 Limpeza e conservação do espaço. 

 Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto; 

 Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de 

dados e provedores de internet de banda larga; 

 Materiais socioeducativos, pedagógicos, culturais e esportivos; 

 Banco de dados da rede de serviços do território 

 

10.2- Trabalho Social 

 Acolhida e escuta; 

 Realização de entrevistas, visitas domiciliares; 

 Orientação e encaminhamentos; 

 Fortalecimento da função protetiva da família; 

 Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário; 
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 Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para inserção 

em programas de transferência de renda; 

 Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 

- Realização de grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; 

 Mobilização para a cidadania; 

 Articulação com o CRAS de referência; 

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários. 

 

10.3- Trabalho Socioeducativo 

 Realização de trabalho com famílias, objetivando o fortalecimento do grupo 

familiar; 

 Realização de atividades de convivência grupal; 

 Apropriação das famílias dos recursos do território; 

 Informação, comunicação e defesa de direitos; 

 Desenvolvimento de ações e vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos 

outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

 Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o desenvolvimento 

de potencialidades e a ampliação do universo informacional e cultural; 

 Desenvolvimento de ações de convivência grupal; 

 Mediação de conflitos por meio de diálogo, compartilhando outros modos de 

pensar e agir. 

 
10.4- Aquisições Dos Usuários 

 
 

 Ter acesso a ambiente acolhedor e espaços reservados a manutenção da 

privacidade do (a) usuário (a); 

 Ter experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

 Ter acesso à rede socioassistencial e a serviços de outras políticas públicas; 

 Inserção e permanência na rede de ensino; 

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

construtiva; 
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 Ter experiências de participação em projetos sociais, esportivos e culturais; 

 Ampliar a capacidade protetiva de sua família e a superação de suas 

dificuldades; 

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

localidades; 

 Reconhecer seus direitos como cidadão; 

 Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e 

reivindicações. 

 
11- Cadastro de crianças e adolescentes 

 
 

A Organização deverá cadastrar e manter atualizado os dados das crianças, 

adolescentes e suas famílias nos instrumentais instituídos pela Norma Técnica dos 

Serviços Socioassistenciais – Proteção Social Básica publicada no DOC de 07/12/2012 

e instituída pela Portaria nº 21/SMADS/GAB/2012, pela Portaria nº. 46/SMADS/2010 e 

outros que vierem a ser disponibilizados pela SMADS como forma de acesso à 

identificação das necessidades destes usuários, a produção de informações e a 

realização de acompanhamento do trabalho social, conforme preconiza a Política 

Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS, objetivando a construção de 

um sistema de informações com vistas à ampla divulgação dos beneficiários, 

contribuindo para o exercício da cidadania. 

 
12- Relação com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

 
 

O serviço Centro para Crianças e Adolescentes deverá estar em permanente 

articulação com o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, objetivando a 

resolutividade das necessidades apresentadas pelos usuários e suas respectivas 

famílias, além de mantê-lo informado mensalmente quanto ao número de vagas 

disponíveis para atendimento e complementação de metas. 
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13- Inserção no território, trabalho em rede e ação integrada 
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O serviço Centro para Crianças e Adolescentes deverá desenvolver, 

juntamente com o CRAS, a articulação com a rede de proteção social do território, na 

perspectiva da intersetorialidade, visando o fortalecimento familiar e a sustentabilidade 

das ações desenvolvidas, de forma a superar as condições de vulnerabilidade. 

14- Este serviço tipificado é regido pela seguinte legislação específica: 
 

Manual Prático de Alimentação Saudável – Orientações Técnicas para a elaboração de uma 
alimentação adequada e segura aos usuários dos serviços conveniados. 

Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais – Proteção Social Básica - Publicado no 
D.O.C em 07/12/2012 
Portaria 21/SMADS/GAB/2012 publicada em 22/12/2012 que institui a Norma Técnica dos serviços 
Socioassistenciais – Proteção Social Básica 

Portaria nº 25/SMADS/2013 publicada no DOC de 24 de agosto de 2013, que reordena os 

Serviços de Convivência Tipificados e Complementares da Rede Socioassistencial da Proteção 
Social Básica. 
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