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EDITAL nº: 170/SMADS/2017 
 

PROCESSO nº: 6024.2017/0002950-6 
 

 

 

 

 

 

 

1 – DADOS DO SERVIÇO 

 
1.1 Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

1.2 Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes de 06 anos a 14 anos e 11 meses. 

1.3 Capacidade de atendimento: 300 VAGAS 

1.4 Nº  total de vagas: 300 

1.5 Local de Intalação do serviço: Distrito Jardim Helena 

1.6 Área de abrangência do serviço: Distrito Jardim Helena 

1.7 Bem imóvel: Disponibilizado pela própria organização. 

1.8 Forma de pagamento de oncessionárias (água/luz): pagas pela organização com o valor do 

repasse mensal. 

1.9  Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 82.721,24     

1.10  Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 89.085,91 

1.11  Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00 
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2– IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 

2.1. Nome da OSC:  Sociedade de Ensino Profissional e Assistência Social 

2.2. CNPJ: 47.296.884/0001-37 

2.3. Endereço completo:  Rua Santa Rosa de Lima ,701 

2.4. CEP: 08080-000 

2.5. Telefone(s): 2581-0579 

2.6. E-mail:  sepas@sepas.org.br 

2.7. Site: www.sepas.org.br 

2.8. Nome do(a) Presidente da OSC:  Pe. Márcio Santos Ramos 

2.8.1. CPF:  132.819.218/09 

2.8.2. RG/Órgão Emissor:  20.918.731-1/ SSP 

2.8.3. Endereço completo:  Rua Santa Rosa de Lima ,723 /CEP 08080-000/ Parque Paulistano 
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3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV 

CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES / CCA 

 

Caracterização do serviço: 

 (De acordo com a Portaria 46/SMADS/2010) 

Desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e onze meses, tendo por foco a 

constituição de espaço de convivência, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As 

intervenções 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 a outras violações de direitos, com atividades que contribuam para resignificar 

vivências de isolamento, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e 

prevenção de situações de risco social.  

 Modalidades:  

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

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

 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.  

 

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.  
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Objetivos específicos:  

• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, especialmente aquelas com 

deficiência, assegurando convivência familiar e comunitária;  

• Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em especial serviços de educação, saúde, 

cultura, esporte e lazer existentes no território;  

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

• Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, 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.  

 

Funcionamento:   

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, por período de 8 horas diárias divididas em dois turnos de 4 horas.  

Unidade:   

Espaços (cedidos), administrados por entidades/organizações sem fins econômicos.  

 Abrangência:   

Distrital.  
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Configuração do serviço:   

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.  

 

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;  

• 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.  
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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.  

  

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;  

• 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.  

 

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.  
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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.  

 Inserção no território, trabalho em rede e ação integrada   

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.  

  

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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4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA 

AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 
 

Metas e parâmetros por dimensão conforme parágrafo 4º, artigo 15 da portaria 55/SMADS/2017: 

  

1. Dimensão Organização e Funcionamento – Espaço Físico: Indicadores: ambiente organizado e acolhedor; 

acessibilidade; espaço físico; manutenção; alimentação; preservação e guarda dos materiais; comunicação visual; e social. 

2. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão dos Recursos Financeiros: Indicadores: acompanhamento das 

propostas de flexibilização; compatibilidade dos elementos de despesa e quantidades, justificativa de gastos imprevistos ou 

fora do padrão, grau de organização das informações administrativas e financeiras.  

3. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão Administrativa: Indicadores: quadro de profissionais; participação 

em ações formativas; abrangência da supervisão in loco, horário de funcionamento; posturas dos profissionais; fluxos de 

informação dos usuários; estimula à participação em espaços de controle social ou defesa de direitos;  

4. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Usuários: 

Indicadores: grau de participação na construção das normas de convivência; atualização de registro dos usuários; 

socialização das informações; discussão de casos; estratégias para inclusão/atualização dos usuários no CadÚnico e outros 

programas de transferência de renda; mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos usuários nos projetos 

de revitalização; participação dos usuários no planejamento das atividades; aquisições dos usuários por atividade 

desenvolvida; atividades externas; canais de comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos 

profissionais na mediação de conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; articulação entre atividades e espaços 

para difusão das produções dos usuários; estimulo à participação dos usuários durante as atividades, laicidade e respeito à 

diversidade religiosa nas atividades desenvolvidas;  

5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Família: 

Indicadores: mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos familiares nos projetos de revitalização; 

participação dos familiares no planejamento das atividades; aquisições dos familiares por atividade desenvolvida; 

habilidades de sociabilização e convívio; canais de comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos 

profissionais na mediação de conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; visitas domiciliares; serviços de 

referência e contrarreferencia; articulação entre atividades e espaços para difusão das produções dos usuários; estimulo à 

participação dos usuários durante as atividades;  

6. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Território; 

Indicadores: participação nas atividades do território; Mapeamento dos recursos acionados no mês/semestre no território; 

Articulação com outros serviços socioassistenciais, especificando quais e os objetivos; Articulação com outros serviços de 

outras políticas, especificando quais e os objetivos; Articulação para realização de eventos comunitários, passeios ou 

atividades externas com usuários/famílias; 
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5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

Forma de cumprimento das Metas: 

 

• Realizar, atividades envolvendo os usuários, suas famílias e a comunidade, que possibilite identificar os desafios 

e potencialidades do território para a execução do serviço;  

• Identificar, mapear e manter atualizada relação de serviços socioassistenciais e intersetoriais do território;  

• Estabelecer interlocução com os demais serviços através da divulgação do CCA, por meio da participação em 

fóruns, redes etc.  

 

Cronogramas de Metas 

 

1. Dimensão Organização e Funcionamento  

– Espaço Físico: JANEIRO DE 2019 

 

2. Dimensão Organização e Funcionamento  

– Gestão dos Recursos Financeiros: JANEIRO DE 2020 

 

3. Dimensão Organização e Funcionamento  

– Gestão Administrativa: JANEIRO DE 2021 

 

4. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho  

– Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Usuários: JANEIRO DE 2023 

 

5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho  

– Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Família: JANEIRO DE 2023 

 

6. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho  

– Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Território: JANEIRO DE 2023 
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6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1. PÚBLICO ALVO  

• Crianças e adolescentes em situação de trabalho;   

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

• Crianças e adolescentes com deficiência, 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.  

 

6.2. INFORMAÇÕES DAS INSTALAÇÕES A SEREM UTILIZADAS  

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050:2004), o espaço disponibilizado 

pela SEPAS apresenta-se adequado. Sendo este amplo, ventilado, iluminado e arejado, com a presença de corrimão e 

iluminação de emergência, bem como acessibilidade para cadeirantes e outras deficiência física no salão térreo; facilitando 

a integração e desenvolvimento da autonomia do individuo em todas as suas esferas. 

Ainda com base na ABNT NBR 9050:2004 que  estabelecer critérios e parâmetros técnicos observados em 

construção, instalação e adaptação de edificações,  mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, o  espaço apresenta 

instalações e mobiliários  adaptados que favorecerão o desenvolvimento das atividades lúdicas e socioeducativas, bem 

com a pratica de atividades desenvolvidas ao ar livre 

A estruturação física do serviço deverá seguir os padrões discriminados neste item e assegurar identificação visual da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O espaço fisico do serviço deverá contemplar: 

a) 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; 

b) Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias: espaço destinado à realização de atividades grupais, tendo uso múltiplo, 

com capacidade para 30 crianças/adolescentes; 

c) Espaço abertos para atividades lúdicas e esportivas, em instalações próprias ou cedidas; 

d) 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; 

e) Instalações sanitárias exclusivas para as crianças e adolescentes com separação de uso feminino e masculino; 

f) Acessibilidade em todos seus ambientes para pessoas com deficiência; 

g) Iluminação e ventilação adequadas; 

h) Limpeza e conservação do espaço. 
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ESPAÇO FISICO DISPONIBILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO 

 

 

QUANTIDADE 

 

ESPAÇO 

 

5 Salas de atividades coletivas com capacidade para 30 usuários e 01 educador 

1 Sala de atendimento individualizado para atendimento a familias e usuários 

1 Sala do material pedagógico 

1 Sala do material de limpeza 

1 Sala multiuso para atividades diversas 

1 Sala administrativa 

1 Sala da gerência 

1 Espaço para jogos 

3 Banheiros femininos 

2 Banheiros masculinos 

2 Mictórios 

1 Cozinha 

2 Refeitórios 

1 Quadra poliesportiva 

2 Corredores cobertos 

1 Estacionamento fechado 

1 Dispensa 
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6.3. VINCULAÇÃO DA AÇÃO COM AS ORIENTAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E DIRETRIZES NACIONAIS – LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, 

PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊCIA DE 

RENDA  

 

A Vinculação da Ação se dará sob as orientações do Plano Municipal de Assistência Social, e diretrizes nacionais - LOAS, 

PNAS, SUAS, Tipificação Nacional, Protocolos de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios de Transferência de Renda, 

em permanente articulação com o CRAS/MP, objetivando a resolutividade das necessidades apresentadas pelos usuários e 

suas respectivas famílias.  

Comprometemos, informar semanalmente quanto ao número de vagas disponíveis no serviço. 

Será desenvolvido juntamente com o CRAS a articulação com a rede de proteção social do território na perspectiva da 

intersetorialidade e com os programas estratégicos da SMADS, visando o fortalecimento familiar e a sustentabilidade das 

ações desenvolvidas, de forma a superar as condições de vulnerabilidade que Segundo o PLAS – SP. O CRAS/MP possui 

o numero de Famílias Residentes nos Setores  Censitários do IPVS 5 e  6 de 20.483. e um Total de Famílias Vulneráveis  

Residentes nos IPVS 5 e 6  + Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família e dos Benefícios de Prestação  de 28.060, 

sua participação percentual é de 5,4. 

A execução das atividades de acordo com as orientações estabelecidas pelo PLAS- SP e a NOB, deverá funcionar de 

forma vinculada a rede socioassistencial. 

Para tal vinculação de alta e média complexidade contamos também com o poder executivo e judiciário, tais como: vara 

da infância e juventude, deij- departamento da execução da infância e juventude, aos serviços das 31 prefeituras regionais 

da cidade de São Paulo, bem como os demais serviços públicos, tais como: educação (escolas), conselhos tutelares, 

distritos policiais, saúde, trabalho e renda, cultura, esporte e lazer, oferecidos não só pela PMSP, mas também pelos 

governos estaduais e federais, que estejam em funcionamento na cidade de São Paulo, buscando a reinserção social das 

famílias, adolescentes e crianças, bem como a reaproximação e o estreitamento dos laços familiares e de pertencimento na 

comunidade onde vivem , tornando-os capazes de usufruírem de seus direitos como cidadãos plenos. 

 

A SEPAS de acordo com o PLAS/SP assegura: 

➢ Defesa de direitos: explicitar com transparência como se apropriar dos seus direitos, que tem efetivamente a 

contrapartida de deveres. O direito de ser ouvido, ao recurso, de ser incluído, reclamável e reclamado que são 

partes do processo de construção do protagonismo e da cidadania. 

➢ Política de convívio: socialização e fortalecimento das relações, com vistas à organização grupal e  constituição 

de novos vínculos sociais (a dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, na 

perspectiva do direito ao convívio.  

➢ Desenvolvimento de capacidades para autonomia: provisão de meios para a construção de autonomia de 

sobrevivência, como horizonte do processo de defesa da cidadania e inclusão social. 
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➢ Travessia: provisão de apoios e atenções para que o cidadão seja alcançável pelas políticas sociais, partindo da 

condição de exclusão para uma melhoria de condição de vida. 

➢ Acesso às políticas e serviços municipais, programas e projetos de assistência social prestados nos distritos da 

cidade por órgãos governamentais; direcionando a emancipação, o aumento de resiliência e o desenvolvimento do 

protagonismo necessário à democracia e cidadania. 

 

6.4. FORMA DE ACESSO DOS USUÁRIOS E CONTROLE DA DEMANDA OFERTADA  

FORMA DE ACESSO 

A Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS/MP, 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 nº 07/2009. Será dada prioridade absoluta à inclusão de crianças e adolescentes retirados da situação de 

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 e ser encaminhada ao CRAS/MP para a inclusão ou atualização dos dados 

das crianças e/ou adolescentes e de sua família no CadÚnico. 

 

DEMANDA  

O registro da demanda que busca espontaneamente o serviço será realizado por meio do preenchimento da  Ficha de 

Inscrição/Matrícula/Desligamento do CCA, o qual possibilitará a identificação da necessidade de proteção social às 

crianças e/ou adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco e as necessidades de fortalecimento da função protetiva 

das famílias.  

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.  

Durante o preenchimento desta ficha se a família possui o Número de Identificação Social – NIS. Caso não o possua, ela 

deverá ser orientada a comparecer ao CRAS para cadastramento no CadÚnico, por meio da Ficha de Encaminhamento. 

Posteriormente, o nº do NIS deverá ser apontado na ficha de Inscrição/Matrícula/Desligamento. 

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.  
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MATRÍCULA  

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.  

Será observada 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. Será observado os prontuários das 

crianças/adolescentes inseridas no PETI que 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 deverá 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 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 irá entrar em contato com o Técnico Supervisor do 

serviço para encaminhamento ao CRAS para inserção e acompanhamento no PAIF.  

O prontuário do usuário desligado será separado dos demais, compondo outro arquivo, devendo ser guardado por cinco 

anos.  
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ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E INSTRUMENTAIS  

O Prontuário será 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 a 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;  

➢ Ficha de Acompanhamento Mensal e Frequência do PETI: deverá ser preenchida e encaminhada 

mensalmente ao técnico supervisor do serviço para fins de alimentação do SISPETI;  

➢ Plano de Desenvolvimento Familiar – PETI: deverá ser pactuado com a família  

➢ Registro das Atividades em Grupo: preenchido apenas para crianças/adolescentes do PETI. 

 

6.5. METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDA NA ACOLHIDA E NO TRABALHO SOCIAL DE 

MODO A EVIDENCIAR AS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO PARA ALCANCE DAS METAS  

 
METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDA  

O Centro para crianças e Centro para adolescentes aplicará a metodologia de projetos, pensados a partir de 

intencionalidades, conhecimentos e experiências da realidade local visando a produção de mudanças significativas. 

Promovendo a convivência e a participação social das crianças, adolescentes, suas famílias e membros nos processos de 

aprendizagem. 

A metodologia de trabalho estará pautada na Política Nacional de Assistência Social – PNAS, na Norma Operacional 

Básica - Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS, na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no  Plano 

Municipal de Assistência Social – PLAS, na Lei de Diretrizes e Bases –LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA. O processo de trabalho será desenvolvido através de ações socioeducativas que deverão destacar-se pelas seguintes 

características:  

• Da utilização do método dialético da construção de conhecimento; do método por projetos (que consolida a 

Pedagogia por Competências, viabiliza a articulação entre os saberes acadêmicos com os saberes sociais, sem 

fragmentação e dicotomia entre eles);  

• Do trabalho em equipe, visando à construção coletiva do conhecimento. A sua ação deverá ser assegurada através 

de: Quatro Pilares da Educação para o Século XXI formulado pela UNESCO; referencial explicativo 

construtivista (sóciointeracionista); pedagogia diferenciada ou por competências; e educação interdimensional 

(Antonio Carlos Gomes da Costa). 
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Os projetos propiciam construção de conhecimentos mediados pela ação, estimulando o processo de aprender fazendo. 

Crianças, adolescentes e orientadores vivem uma experiência colaborativa de aprendizagem em que definem o que 

pretendem realizar, escolhem rotas de pesquisa-ação, discutem responsabilidades, estabelecem cronogramas de ação e 

desenham claramente onde querem chegar. 

Esta metodologia prioriza o diálogo, a troca de saberes, a expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das 

diferenças como elementos- chave no processo de apropriação e expansão de conceitos, atitudes, valores, competências 

pessoais e sociais. 

É uma atividade intencional, planejada, com objetivos e metas definidas coletivamente que dão unidade as ações. É 

composto por um conjunto de atividades diversificadas, porém articuladas entre si para que as metas e objetivos sejam 

alcançados; com duração prevista e um produto final que concretiza as metas, indo de encontro com a metodologia do 

Curso Memória Local. 

Todos os envolvidos num projeto, sejam eles usuários, familiares, membros e comunidade terão a oportunidade de 

expressar a meta que pretendem alcançar, o que dá sentido a sua   participação parcial ou em todo o processo. 

A partir dos resultados, a metodologia de projeto possibilita que crianças, adolescentes, famílias, comunidade se formem 

como sujeitos culturais, capazes de projetar intervenções pessoais e sociais; criando espaços democráticos, favorecendo o 

encontro, o diálogo e a reflexão; garantindo condições necessárias para  o envolvimento, comprometimento e sucesso. 

Através da disseminação dos projetos os usuários percebem que o conhecimento produzido socialmente é patrimônio de 

todos, e vivendo em uma sociedade democrática, é necessário ter o compromisso de compartilhar os conhecimentos que 

adquirimos com outras pessoas como forma de participar da melhoria das condições de vida da comunidade; também por 

questões políticas, que se configura como uma oportunidade para o Centro conquistar maior transparência e legitimidade 

junto à sua comunidade, além de atender a um compromisso ético de prestar contas do trabalho e do resultado que é 

investido em termos de recursos técnicos e financeiros através das parcerias (SMADS,  Comércio Local e outros). 

Utilizaremos também à cartografia, pois considera crianças, adolescentes, orientadores e comunidade como portadores de 

saberes fundamentais,  propiciando o fortalecimento de vínculos sócio-relacionais, assegurando o protagonismo, a 

prevenção de riscos e vulnerabilidade sociais.  

Três eixos são importantes evidenciar nesse método: os interesses, os sentimentos e os relacionamentos; permitindo 

ampliar o olhar do educador, considerando os diferentes aspectos físicos, afetivos, relacionais, além de explicitar 

interesses, sonhos e desejos envolvidos na ação educativa; mobiliza diferentes possibilidades de expressão; considera a 

opinião e a imaginação dos usuários. 

 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

As ações socioeducativas do Centro para Criança e Adolescente iniciam-se com as atividades de planejamento, que é 

ferramenta utilizada para estudar as situações, prever limites e possibilidades, propor objetivos e definir estratégias. O 

planejamento deve ser um processo participativo, coletivo, grupal, tendo a participação de todos os atores envolvidos: a 

equipe de organização formada pelos profissionais do quadro de RH, os beneficiários da ação, usuários e suas famílias e os 

parceiros do território. Visa garantir padrão de qualidade das ações, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais 
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definidas pela SMADS.  

Seguem os subsídios técnicos a serem consultados por gerentes, técnicos e educadores durante o processo de formulação 

do planejamento das ações socioeducativas no CCA:  

• Caderno de Orientações Técnicas sobre o Serviço de  Convivência e  

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos que em síntese aborda o trabalho sociofamiliar e a 

oferta de atividades socioeducativas;  

• Parâmetros das Ações Socioeducativas: proteção social para crianças,  

adolescentes e jovens – publicação formada por um conjunto de três cadernos.  

*Caderno 1: apresenta uma breve síntese das ações socioeducativas e as dimensões das aprendizagens socioeducativas;  

*Caderno 2: explicita as concepções orientadoras e a configuração da política de assistência no escopo socioeducativo 

para a infância e adolescência e  

*Caderno 3: contém orientações sobre o funcionamento dos serviços socioeducativos, as metas de aprendizagem, as 

referências metodológicas e um repertório de atividades.  

Podemos definir ações socioeducativas como sendo aquelas que  

concretizam a educação integral e se dão por meio do entrelaçamento da proteção social às características das práticas 

educacionais e culturais. Desta forma, o termo socioeducativo é o que qualifica a ação, propiciando um campo de 

aprendizagens socioeducativas voltado para o desenvolvimento de capacidades substantivas e de valores éticos, estéticos e 

políticos. As aprendizagens socioeducativas constituem-se pela ação e na ação. A apropriação e a expansão de  conceitos, 

atitudes, valores e competências pessoais e sociais ocorrem em contextos intencionais, quando necessidades e propósitos 

de aprendizagem são significativos, partilhados pelos envolvidos e apresentam sentidos reais.  

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, dos educadores, da família e devem ter como objetivo central o fortalecimento de vínculos 

afetivos e solidários, reconhecendo as potencialidades de todos os envolvidos.  

O trabalho social e o socioeducativo serão norteados pelos eixos de trabalho com os usuários e suas famílias, 

possibilitando aquisições que viabilizem a  

convivência e o fortalecimento de vínculos, prevenindo o agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou até mesmo a 

saída da família desta situação.  

 

 

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS E ONZE MESES 

  

A SEPAS compreende que a fase dos 6 a 11 anos e onze meses comporta diferenças bastante significativas. 

Por meio de nosso trabalho com essa faixa etária conciliaremos a garantia e o valor ao acesso, permanência e sucesso na 

escola prevenindo a evasão escolar que ocorre freqüentemente com os pré-adolescentes e adolescentes no término do 
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ensino fundamental II,  como também a circulação e ampliação do universo relacional e cultural.  

Contudo, para fertilizar a convivência focaremos o respeito às regras, a capacidade de ouvir e de se expressar sendo 

continuamente exercitados e sempre analisados. 

Daremos continuidade na participação da criança no processo de construção e reavaliação dos combinados permitindo a 

compreensão da função das regras onde o resultado esperado será a facilitação da convivência social. 

Utilizaremos os jogos e as brincadeiras como um dos meios para se chegar ao coletivo humano. Por meio deles a SEPAS 

entende que a criança trabalha questões importantes de seu campo afetivo – medo, desejo, faz-de-conta; experimenta 

relações sociais como cooperação, competição, comando, subordinação e se desenvolve também intelectualmente.  

O jogo está muito ligado ao próprio funcionamento da inteligência: estratégias de ação, análise da situação, análise dos 

erros, lidar com perdas e ganhos, replanejar jogadas em função dos movimentos dos adversários, sendo importante para o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas. O jogo provoca conflitos internos, a necessidade de buscar soluções e é desses 

conflitos que o pensamento sai enriquecido, reestruturado e apto para lidar com novas transformações. 

Reavivaremos a memória das brincadeiras e buscaremos aproximação com a cultura lúdica contemporânea, observando as 

brincadeiras da atualidade. 

Utilizaremos também a linguagem, como mediadora da convivência e ampliação do repertório cultural; incentivando o 

contato permanente com bons livros, filmes, músicas e, na freqüência que for possível, o contato com a arte (dança, teatro 

e visita a exposições). 

 

 

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO PARA ADOLESCENTES DE 12 A 14 ANOS E ONZE 

MESES 

 

A SEPAS baseada na sua experiência com trabalhos sociais e por meio de estudos entende que a adolescência é 

reconhecida como um período de mutações físicas, emocionais e intelectuais, atravessadas por contextos culturais que dão 

sentido as diversas expressões do “ser adolescente”. É Assim que a adolescência se revela também como um processo de 

construção sociocultural. 

A construção da identidade torna-se um processo particularmente crítico na adolescência. Percepção de diferentes modos 

de ser, possibilitada pela ampliação da autonomia, pela maior circulação nos espaços de vida pública e pelo 

desenvolvimento da capacidade reflexiva afetam sua compreensão de mundo.  

Muitos adolescentes já assumem responsabilidades perante a família; para uma significativa parcela deste grupo, o término 

do ensino fundamental II marca o encerramento da vida escolar. Os que pretendem continuar os estudos terão, em muitos 

casos, que conjugar trabalho e estudo. A fluência comunicativa tanto a leitura e escrita são ferramentas fundamentais para 

assegurar um bom trânsito no mundo societário.  

O SEPAS reconhece que esta é uma fase rica para desenvolver valores e atitudes de convívio: a dignidade, a solidariedade, 

a justiça, a coragem, o cuidado com as pessoas, com o meio ambiente e com a comunidade.  É importantíssimo dar valor 

aos debates sobre dilemas morais, pois é uma modalidade rica para que adolescentes dêem significado a valores e atitudes. 
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Os passeios e pesquisas em outros ambientes, dentro e fora do bairro, são oportunidades para a exploração da cidade, para 

adensar o convívio e exercitar sua participação em grupos organizados em torno de causas comuns. 

Serão valorizadas as expressões corporais e artísticas, pois são inúmeras entre os adolescentes e representam um canal de 

expressão de suas inquietações e proposta de mudança; dá abertura para a discussão da diversidade, dos diferentes 

referenciais de cultura e de seus posicionamentos. 

Deve ser constantemente estimulado o acesso dos adolescentes aos serviços de políticas sociais. A cultura, o esporte, o 

aprendizado das tecnologias digitais e multimídia e projetos de intervenção na comunidade ganham especial relevância. 

 

GARANTIA DE LIBERDADE DE CRENÇA E RELIGIÃO 

Os preceitos religiosos de crianças e adolescentes devem ser respeitados tanto pelo serviço quanto por aqueles com os 

quais venha a manter contato em razão de trabalho desenvolvido pela organização. “Nenhuma criança ou adolescente 

deverá ser incentivado ou persuadido a mudar sua orientação religiosa enquanto estiver sob cuidados.” (Projeto de 

Diretrizes das Nações Unidas Sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças (2006), 

p.24) Visando a garantia do direito à liberdade de crença e culto religioso, assegurado no Art. 16 do ECA, o SEPAS 

deverá propiciar, ainda, que criança e o adolescente possam satisfazer suas necessidades de vida religiosa e espiritual. 

Nesse sentido, sera viabilizado o acesso às atividades de sua religião, bem como o direito de “não participar de atos 

religiosos e recusar instrução ou orientação religiosa que não lhe seja significativa” (Projeto de Diretrizes das Nações 

Unidas Sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças (2006), p.24) 
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 PROJETOS MENSAIS 
PROJETOS/AÇÃO MÊS OBJETIVO 

 
 
SAÚDE E HIGIENE 

 
 
FEVEREIRO 

Estabelecer e divulgar a importância de cuidar de sua saúde e 
higiene 
Pesquisar sobre as formas de prevenção de doenças 

 
EXERCÍCIOS CARTOGRÁFICOS 

 
 
MARÇO 

 
Considerar a opinião e a imaginação dos usuários assegurando o 
protagonismo. 

 
 
 
ALIMENTAÇÃO 

 
 
 
MARÇO 

Saber adequar a alimentação às suas necessidades; 
Identificar os diferentes tipos de vitaminas e suas funções; 
Identificar os nutrientes, suas fontes e funções. 

 
MEU BAIRRO 

 
ABRIL 

 
Divulgar o trabalho do Centro e reconher as potencialidades do 
entorno. 

 
NOSSO CORPO 

 
MAIO 

Conhecer e compreender a função de cada órgão do corpo 
humano. 
Identificar as mudanças do corpo na adolescência; 
Valorização dos aspectos higiênicos. 

 
FESTA JUNINA 

 
JUNHO        

Resgatar a memória das Festas Juninas 
Desenvolver ritmo, compasso e criatividade 

RECREAÇÃO 
ESPORTE 
LAZER 
 

 
JULHO 

Valorizar a convivência em grupo e relações de amizade com 
liberdade de escolha e expressão. 
Trabalhar: união, iniciativa, cooperação, persistência, observação, 
coordenação motora. 

 
 
FOLCLORE 

 
 
AGOSTO 

Promover pesquisa sobre lendas, cantigas e brincadeiras, pratos 
típicos. Despertar e desenvolver a imaginação e a curiosidade. 
Resgatar as brincadeiras culturais e regionais. 

 
ECOLOGIA  
MEIO AMBIENTE 
LIXO E RECICLAGEM 

 
 
SETEMBRO 

 
Sentir-se parte integrante do meio ambiente e se responsabilizar 
por sua preservação. 

TEATRO, PINTURA FACIAL E 
RECREAÇÃO   

 
 
OUTUBRO 
 

Divulgar o trabalho do Centro na rede , interação, integração e 
socialização nas diferentes faixas etárias, promover a inserção no 
território e a ação integrada. 

LITERATURA 

 
NOVEMBRO 

 
Valorizar a leitura e propiciar atividades para aquisição de um 
melhor vocabulário. 

 
RETROSPECTIVA 

 
DEZEMBRO 
 

 
Avaliar os pontos positivos e negativos das atividades propiciadas 
no ano, opinar e sugerir novas ações e projetos. 
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 ATIVIDADES DIÁRIAS 

 
OFICINAS 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Despertar hábitos alimentares, reduzir o desperdício, 
incentivar o consumo variado de vitaminas , nutrientes e 
proteínas. 
Identificar as funções e fontes de vitaminas, propiciar uma 
alimentação variada,  

 Self-Service oferecendo um cardápio 
diferenciado com cores variadas e diversas 
formas de preparo  com o mesmo alimento. 

 
 
 
 
 
RECREAÇÃO 

 
Possibilitar o exercício da autonomia e facilitar a 
socialização. 
Descobrir preferências e desfrutar o prazer de brincar. 
Propiciar vivência do repertório da cultura popular, 
integrando-os à memória pessoal de cada participante.  
Desenvolver capacidades de liderança e concentração, 
Questionar regras e papéis sociais. Densenvolvimento 
psicomotor. 

Organização do  tempo livre 
Conversas, organização de eventos, música, 
grêmio organizado pelos usuários. 
Na liberdade e espontaneidade do jogo, 
interagindo buscando cumplicidade e laços 
de amizade. Através do jogo e brincadeira 
aprender as regras básicas da convivência 
social. 

 
 
 
 
 
CULTURA E EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA 
 

Inserir os usuários no coletivo, ampliando sua consciência de 
mundo e sua visão de ser humano. 
Conhecer as raízes de seu acervo cultural, local e do 
entorno. 
Resgatar a cultura popular. 
Favorecer a integração das crianças e adolescentes com a 
comunidade. 
Propiciar momentos em que os usuários possam manifestar 
seus sentimentos,  traços e liberdade para expressar  a sua 
arte. 

Valorizando o saber social da comunidade, 
redescoberta da origem dos moradores e da 
história local. 
utilizando a metodologia do “Memória Local” 
Regaste da memória coletiva, através de 
atividades de música, teatro, entrevistas, 
dança, artesanato, pintura etc. 

 
RODA DE CONVERSA E 
ORIENTAÇÃO 
 
 

Fortalecer laços e criar acordos e combinações sobre o 
próprio trabalho. 
Estimular o desenvolvimento da linguagem oral, assegurar o 
direito de todos de se manifestar, de contar experiências, de 
expressar opiniões e sentimentos. 
Respeitar e ouvir o outro. 

Início do dia, com a participação de todos os 
usuários e educadores. Formato de círculo 
permitindo que os participantes enxerguem 
um ao outro. 

 
 
 
 
QUALIDADE DE VIDA 
SAÚDE E SEXUALIDADE 

Estimular a prática de habilidades e direitos fundamentais 
como caminho de conquista de uma boa qualidade de vida. 
Incentivar o auto-conhecimento, auto-estima e a maneira de 
ver o mundo. 
Identificar as possibilidades e recursos para viver e 
sobreviver com prazer. 
Estimular a descoberta e a negociação das formas de 
proteção pessoal e social.  
Preparar o adolescente para a convivência social saudável e 
para lidar com o contexto da realidade. Facilitar o exercício 
responsável da sexualidade. Favorecer a identificação de 
meios para enfrentar os desafios e os conflitos ampliando 
sua capacidade de defender a vida. 

Projetos articulados com a rede 
socioassistencial. Promovendo debates e 
discussões de padrões de comportamento 
em saúde e sexualidade em função das 
mensagens, modas e valores transmitidos  
pela mídia. Promovendo espaço de 
orientação, informação e discussão de 
questões relacionadas à  realidade dos 
adolescentes.  
Pesquisas e depoimentos e ampliando a 
compreensão sobre a temática. 

 
 
 
 
 
MEIO AMBIENTE 

Desenvolver uma consciência individual e coletiva que 
considere as relações entre as pessoas e ambiente. 
Estimular as crianças e adolescentes à reflexão sobre as 
relações e a natureza. 
Contribuir para o desenvolvimento da noção de que todos 
são responsáveis para a conquista de melhores condições 
de vida e do ambiente a que pertence. 

Projeção de vídeos e palestras sobre 
problemas do meio ambiente. 
Visitas a  locais de reaproveitamento do lixo, 
percebendo as conseqüências para o meio 
ambiente quando não for reciclado. 

VÍDEOS 

Propiciar momentos de descontração e entrosamento. 
Despertar  o senso critico, promovendo o exercício da 
cidadania. 
Analisar e identificar no filme as dificuldades e soluções de 
problemas. 

Filmes sugeridos e analisados pelas 
crianças, adolescentes e orientadoras. 
Roda de conversa e  debate sobre o tema 
abordado. 
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OFICINAS SEMESTRAIS 

ESPECIALIDADE OBJETIVO CARGA HORÁRIA 

CAPOEIRA Pratica  e Teoria , expressão corporal, reconhecimento cultural, conhecer os tipos de regras, músicas e 
instrumentos, reconhece-la como arte e não como luta.  

32h 

 

DANÇA 

Trabalhar sincronização, equilíbrio, raciocínio, diversos ritmos, expressão corporal. 

Promover condições para as crianças e adolescentes socializem-se e trabalhem em equipe, formando 
grupos para apresentações. 

 

 
32h 

 

XADREZ 

Desenvolver noções de lateralidade, domínio de espaço, atenção e abstração por meio das jogadas. 

Desenvolver o raciocínio lógico-matemático.  

 

32h 

 

 

ARTES EM GERAL 

Incentivar e explorar  a imaginação e a criatividade para confecções de roupas, máscaras e adereços. 

Visar a expressão plástica, artística e técnica.  

Incentivar e desenvolver o talento criador na criança e no adolescente.  

Promover  ambiente onde todos tenham liberdade para se expressar. 

Estimular a percepção e habilidades ampliando o universo cultural. 

Desenvolver a coordenação motora e a concentração. 

 

 
 
 
 
 
 
 
32h 

a.) OBS: As oficinas deverão ocorrer conforme a curiosidade, necessidade,  e a sugestão das crianças e 
adolescentes, favorecendo e estimulando à participação, opinião e avaliação; sendo permitido a troca ou a 

inclusão de outras oficinas e profissionais especializados. 

ROTINAS DAS ATIVIDADES:     

OBJETIVO: Promover fortalecimento da autoestima, momentos de autoconhecimento, fortalecimento de vinculos 

familiares e palestras informativas 

 

 

PERIODO DA MANHÃ  - DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA: 

08:00 -  Entrada/Acolhida 

08:15 -  Café  

09:00 -  Roda de conversa (Familia, Bullying , drogas, higiene, etc...)  

10:00 -  Recreação/ Esporte/Lazer 

11:00 -  Atividades Socioeducativas: (Meio Ambiente, Oficina, Vídeo, Qual. de vida e Arte Educação) 

11:45 -  Almoço                                                                                                                                                                                                                        

12:00 -  Saída   
 

 

 

PERIODO DA TARDE  - DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA:  

13:00 -  Entrada/Acolhida 

13:15 -  Almoço  

14:00 -  Roda de conversa (Familia, Bullying , drogas, higiene, etc...)  

15:00 -  Recreação/ Esporte/Lazer/ Cultural 

16:00 -  Atividades Socioeducativas: (Meio Ambiente, Oficina, Vídeo, Qual. de vida e Arte Educação) 

16:45 -  Lanche                                                                                                                                                                                                                        

17:00 -  Saída  
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PROVISÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAIS 

O Serviço deve contar com estrutura adequada ao atendimento das crianças e adolescentes, por meio da organização/ 

entidade/ associação, elementos de contrapartida para aquisições e reposições que assegurem a qualidade no atendimento. 

O serviço deverá disponibilizar: 

 

a.) ALIMENTAÇÃO 

No que diz respeito à alimentação que será oferecida, a SEPAS deverá cobrir todas as necessidades nutricionais das 

crianças e adolescentes com elaboração de cardápio diversificado e balanceado de acordo com a faixa etária, rico em 

fibras, proteínas e vitaminas, contendo diariamente alimentos dos 8 grupos da Pirâmide Alimentar. O cardápio semanal 

será afixado em local visível. . A manipulação e armazenamento dos gêneros alimentícios serão de acordo com as normas 

da COVISA, balanceada e em condições higiênico sanitário adequado ao conceito de segurança alimentar e nutricional. 

As refeições oferecidas seguirão o esquema alimentar descrito abaixo: 

 

ESQUEMA ALIMENTAR   

 

Café da Manhã ou Lanche/ Almoço ou Jantar:   

 
TIPO DE REFEIÇÃO 

 
ALIMENTOS 

 
CAFÉ DA MANHÃ 

OU 
LANCHE DA TARDE 

 
- Leite com café, chocolate, etc. ou  
 iogurte ou mingau; 
- Pães, biscoitos, bolos, etc.; 
- Margarina, geléia; 
- Fruta. 
 

 
 
 

ALMOÇO 
OU 

JANTAR 
 
 

- Arroz ou macarrão; 
- Feijão ou ervilha ou lentilha; 
- Carne ( boi, frango, porco, peixe) ou  
  ovo; 
- Acompanhamento (verduras  
  refogadas ou cozidas em diversas  
  formas de preparações); 
- salada (se possível crua); 
- sobremesa (doce ou de preferência  
  fruta). 
 

b.) Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto; 

 

c.) Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de dados, provedor de internet de banda larga, 

TV, DVD e câmera fotográfica; 

 

d.) Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, lúdicos, culturais, esportivos, vídeos, cartazes, dentre outros; 

 

e.) Crachá e jaleco para identificação, de acordo com padrão oferecido por SMADS; 

 

f.) Banco de dados da rede de serviços do território. 
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QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

FUNÇÃO  CARGA HORARIA SEMANAL NUMERO 

Gerente de Serviço  40h 01 

Assistente Técnico  40h 01preferencialmente Assistente 
Social para trabalhar as famílias* 

Auxiliar administrativo 40h 01 para serviços com capacidade a 
partir de 180 usuários 

Orientador Sócio Educativo 40h de acordo com o número total e a 
composição de grupos de usuários 

 

01 para cada 30 usuários 

Cozinheira 40h 01 

Agente Operacional 40h de acordo com o número total e a 
composição de grupos de usuários 

02 para cada 60 usuários sendo 
um para a cozinha 

Oficineiro De acordo com a  
capacidade de vagas  
conforme quadro abaixo 

De acordo com a programação  
estabelecida 

              * O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária semanal de 30horas em cumprimento as 

disposições contidas na Lei Federal nº 12.317/2010 

 

QUADRO DE OFICINAS  

Vagas Horas Oficinas Mensal   
De 60 a 119 8h  

De 120 a 179 16h  

De 180 a 239 24h  

Acima de 240   32h  

 

AÇÕES OFERTADAS PELO SERVIÇO 

O Centro para crianças e Centro para adolescentes - SEPAS prevê o acolhimento das crianças/ adolescentes e seus 

familiares com o propósito de  prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições,e 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a inclusão social  e a autonomia da família e 

seus membros, bem como reduzir índices de eventos. 

Por meio da acolhida temos como objetivo ouvir, identificar e registrar as necessidades pessoais dos usuários promovendo 

encaminhamentos monitorados através de procedimentos de referência e contra-referência a rede socioassitencial em 

parceria com o CRAS, garantindo desta forma a articulação com os serviços locais, do distrito, das regionais e do 

município, parceiros que permitam realizar, receber, orientar e encaminhar os usuários para solução das necessidades 

apresentadas. Ainda por meio desta articulação com a rede o Centro estará inserindo as pessoas com deficiência bem como 

orientando e acompanhando, os usuários, e famílias na rede de serviço assistenciais, para aquisição de habilidades e 

desenvolvimento de suas potencialidades. 
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6.6. FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

MONITORAMENTO 
Conforme Artigo 94 da Portaria  55/SMADS/2017 

 

O acompanhamento e monitoramento da parceria firmada entre a SMADS e a organização que prestará o serviço 

socioassistencial serão realizados, de modo complementar e integrado, sem prejuízo do controle social do COMAS-SP, 

conselhos municipais específicos e demais órgãos de controle interno e externo, por:  

I - Gestor da Parceria;  

II - Comissão de Monitoramento e Avaliação;  

III - Equipe responsável pelas atribuições financeiras das parcerias do Núcleo de Gestão Administrativa da SAS.  

 

Parágrafo único - Poderão ainda colaborar com o acompanhamento e monitoramento da parceria:  

I - Supervisor de Assistência Social ou Coordenador de Pronto Atendimento Social;  

II - Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, ou Coordenador do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS, ou Coordenador do Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua – Centro Pop, nos termos do que dispõem as normas da Pasta aplicáveis;  

III - Coordenação de Proteção Social Básica, Coordenação de Proteção Social Especial e Coordenadoria de Gestão SUAS, 

que, no âmbito de suas respectivas competências, devem estabelecer diretrizes e estratégias para a rede socioassistencial, 

apoiar a solução de controvérsias, definir os padrões para a supervisão dos serviços socioassistenciais executados sob 

regime de parceria, entre outras atribuições;  

IV - a Coordenação de Gestão de Parcerias, que deve prestar orientação, quando solicitado, com relação aos 

procedimentos das parcerias, aprimoramento e unificação das atividades e entendimentos entre as diversas Supervisões de 

Assistência Social, no âmbito de sua competência, entre outras atribuições, consultando se necessário os setores 

específicos;  

V - Coordenação do Observatório da Vigilância Socioassistencial – COVS que, na qualidade de órgão responsável pela 

vigilância socioassistencial, deve apoiar as atividades de planejamento e avaliação das ofertas socioassistenciais, provendo 

as Supervisões com instrumentos padronizados de monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais prestados 

sob regime de parceria;  

VI – a Supervisão de Contabilidade da SMADS, que deve prestar orientação, quando solicitado pela Coordenação de 

Gestão de Parcerias, para análise da documentação que compõe as prestações de contas, acompanhar a execução 

financeira das parcerias, sem prejuízo de outras atribuições previstas nesta Portaria e em outros instrumentos.  

 

Obs: Estaremos publicizando no Centro, aos usuários, famílias, membros e comunidade a parceria com a Prefeitura do 

Município de São Paulo. da SMADS, todo tipo de material como placa e convites garantindo a presença dos logos da 
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PMSP e SMADS e materiais elaborados pelo serviço, com prévia autorização das mesmas. 

Inclusive através do sitio exclusivo do serviço como é o caso do Blog do CCA:  

Ex: http://cca-parquepaulistanosepas.blogspot.com.br/  

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

O controle e a avaliação da execução desta parceria ficarão a cargo da SMADS, órgão responsável pela execução da 

política de assistência social no município de São Paulo.  

Os Conselhos de Garantia de Direitos poderão, de acordo com as suas atribuições legais, realizar a avaliação do 

objeto desta parceria.  

O controle e a avaliação da execução desta parceria tomarão como base o cumprimento dos padrões das ofertas que 

compõem o objeto deste Termo de Colaboração, o cumprimento das diretrizes do Plano Municipal de Assistência 

Social – PLAS-SP, a garantia dos direitos dos usuários e a boa e fiel utilização dos recursos financeiros repassados 

pela SMADS à parceira.  

O sistema de monitoramento e avaliação da vigilância socioassistencial com relação aos serviços da rede pública 

socioassistencial, na qual esta parceria faz parte, será executado nos termos da legislação específica emanada pela 

SMADS.  

As atribuições, os procedimentos, instrumentais e indicadores qualitativos do monitoramento e avaliação da parceria 

firmada entre a SMADS e a OSC PARCEIRA, será de acordo com o normatizado específica emanada pela SMADS.  

A SMADS manterá, em seu sitio oficial na internet, a relação de parcerias celebradas e dos planos de trabalho, por 

no mínimo 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, contendo as informações mencionadas no 

artigo 6º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 57.575/2016.   

 
 

INDICADORES DE AVALIÇÃO DO SERVIÇO 

Declaração Mensal de Execução do Serviço - DEMES 

- Percentual de crianças de 06 a 11 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre - Meta: Inferior a 10% 

- Percentual de crianças de 12 a 14 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre - Meta: Inferior a 10% 

- Percentual médio de crianças e adolescentes com deficiência, atendidos durante os meses do trimestre - Meta: 10% ou 

mais 

- Percentual de crianças e adolescentes beneficiários de bolsa PETI, encaminhados pelo CRAS, inseridos no serviço 

durante o trimestre - Meta: 100% 

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

80% ou mais 

- Percentual de famílias de usuários, beneficiárias de PTR, que não cumpriram  

condicionalidades dos Programas de Transferência durante o trimestre - Meta: 0% 

 

http://cca-parquepaulistanosepas.blogspot.com.br/
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GRADE DE ATIVIDADES SEMESTRAL (GRAS) 

 

De acordo com a Portaria nº 46/SMADS/2010, a Grade de Atividades  

Semestral (GRAS) é o documento que orienta o planejamento das atividades do serviço, destacando aquelas destinadas aos 

usuários, às famílias, ao território e aos profissionais que compõem o quadro de recursos humanos. Sua elaboração deve 

contemplar os quatro campos das aprendizagens socioeducativas: convivência e fluência comunicativa; saberes e fazeres 

próprios da vida cotidiana; participação na vida pública e acesso e usufruto dos serviços sociais básicos 

O planejamento das atividades será apresentado semestralmente pelo serviço, até o dia 15 de dezembro, correspondendo às 

atividades para o primeiro semestre do ano subsequente. Ao final da sua execução deve ser disparado um processo de 

avaliação, para subsidiar a confecção da GRAS do semestre  

seguinte, que será entregue até 15 de junho. Ambas devem ser ratificadas pelo técnico supervisor, por meio de parecer.  

O serviço socioassistencial de Proteção Social Básica tem em seu plano de trabalho um dia no mês dedicado à avaliação e 

ao replanejamento das atividades. Este é um momento de reolhar o que foi feito, de avaliar o que foi ou não significativo, 

de sintetizar a apropriação do conhecimento. E a partir daí, replanejar. Este é, em síntese, um processo contínuo de 

planejamento: ação, reflexão, ação.  

 

6.7. DEMONSTRAÇÃO DE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS.  

TRABALHO COM AS FAMÍLIAS 

  

A SEPAS realizará o Trabalho com Famílias assegurando a proteção social  integral as famílias em situação de alta 

vulnerabilidade social. 

Promover ações intersecretariais nos territórios que concentram maior número de famílias vivendo em situação de alta 

vulnerabilidade social; 

Fortalecer o tecido social urbano, formentando a participação social e o desenvolvimento comunitário das  famílias em 

situação de alta vulnerabilidade social pelo acesso a uma rede de serviços públicos governamentais e organizações não 

governamentais conveniadas; 

Contribuir para consolidação de ação governamental intersecretarial, mediante a articulação e integração dos programas, 

projetos, serviços e benefícios desenvolvidos pela Secretaria e demais órgãos da Administração Municipal, com atuação 

voltada para famílias vulneráveis socialmente; 

Desenvolver ações compartilhadas que facilitem o acesso das famílias as políticas públicas sociais e gerem oportunidades 

de reconstrução da sua autonomia, sustentabilidade e inclusão social. 

A SEPAS acredita que o trabalho com a família, prevê o acolhimento por meio da escuta, registro das necessidades 

pessoais e sociais, orientação e encaminhamento para a rede local, partindo da concepção de que família significa não só 

um grupo de pessoas unidas por laços sanguíneos, mas pessoas que vivem e convivem juntas, com interesses em comum 

ocupando o mesmo espaço. 
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JUSTIFICATIVA DO TRABALHO COM AS FAMILIAS 

 

A família e demais opções familiares é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos 

filhos e demais membros, independente do arranjo familiar ou da forma como se estruturam.  

É a família que propicia os aportes afetivos e materiais necessários ao desenvolvimento e bem - estar dos seus membros; 

ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal e no seu espaço são absorvidos os valores éticos e 

humanitários, onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu interior que se constroem as marcas entre 

as gerações e são observados valores culturais. 

A primeira Declaração dos Direitos da Criança do ano de 1924 – Genebra - sinaliza a relevância da proteção à criança. 

Esse documento foi reconhecido na Declaração Internacional dos Direitos Humanos em 1948 no art.16-§2.  “A família é o 

núcleo natural e fundamental da  sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.” e  adotada pela 

Assembléia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil. 

O Programa de Fortalecimento Familiar e Comunitário incitará  as famílias o  desenvolvimento social como 

empoderamento, não vendo os indivíduos pobres como carentes de apoio externo, mas de uma maneira positiva, buscando 

criar uma perspectiva de desenvolvimento interativo e compartilhado no qual se reconheçam as habilidades, 

potencialidades e conhecimentos das pessoas para enfrentar as dificuldades e buscar garantir os direitos básicos. 

Propiciará  às famílias atendidas no Centro para crianças e Centro para adolescentes a possibilidade de aprimoramento 

profissional mediante cursos para geração de renda, facilitar o acesso à cultura e integração familiar; discussão através de 

palestras e reuniões sócia -educativas sobre sua realidade enquanto comunidade, bem como membro de uma família e 

proporcionar ambiente para reflexão e busca de alternativas possíveis para sanar problemas que dificultem o exercício da 

cidadania. 

 

 

OBJETIVO GERAL DO TRABALHO COM AS FAMILIAS 
 

Objetivo reduzir os riscos de vulnerabilidade social e pessoal a partir de estratégias de fortalecimento das famílias e 

enfrentamento da situação de exclusão social, suplantado o ciclo vicioso do assistencialismo. 

Promover o fortalecimento familiar e comunitário por meio de ações preventivas que identificam potencialidades e 

habilidades das pessoas envolvidas no processo. 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO TRABALHO COM AS FAMILIAS 

 

Diminuir os índices de abandono infantil na comunidade onde o Programa opera, evitando que as crianças sejam separadas 

de suas famílias e comunidades; 

Ampliar redes comunitárias que contribuam para o desenvolvimento das crianças e suas famílias que vivem em situação 

de vulnerabilidade; 

Propiciar espaço de discussão e informação para a família, para conhecimento de seus direitos e forma de reivindicá–los;  
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Despertar o senso crítico e a construção coletiva de alternativas para os problemas enfrentados no cotidiano; 

Estabelecer vínculos afetivos com as famílias, fortalecendo a auto–estima de seus membros e contribuindo para evolução 

gradativa de suas potencialidades de comunicação e interação social; 

Oferecer atendimento em grupo socioeducativo com perspectiva de promoção continuada dos grupos familiares e de 

capacitação para geração de renda; 

Promover discussões que apóiem o processo de empoderamento das mulheres em busca de desenvolvimento pessoal e 

social; 

Criar e capacitar o comitê familiar para que possa atuar na comunidade fortalecendo a estrutura local no propósito de 

exigir seus direitos e defender os interesses da comunidade; 

Oferecer momentos de lazer para as famílias atendidas através de passeios a Parque, Teatro, entre outros. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO COM AS FAMILIAS 
 

Nas reuniões socioeducativas e nos cursos de geração de renda as famílias serão divididas em grupos. Nas palestras e 

passeios as famílias participarão juntas para que haja uma maior integração e discussão do tema abordado. 

 

ATIVIDADE METODOLOGIA PERIODICIDADE 

Cadastramento das 
Famílias e Atualização do 
Banco de Dados 

Através de formulário próprio, realizaremos o cadastro das famílias, 
referente à situação sócio –econômica; posteriormente estes  dados 
serão inseridos no banco de dados. 

Mensalmente 

Reunião sócia - educativa 

Utilizaremos dinâmica, vídeos, textos e atividades que propiciem um 
ambiente descontraído para a discussão dos temas 
propostos.Faremos uma pesquisa para obter interesse do grupo 
quanto ao tema e também abordaremos temas que observarmos 
necessários, conforme a realidade do entorno do Centro. 

Mensalmente 

Palestras 

Serão utilizados temas sugeridos pelo grupo nas reuniões sócio 
educativas, tais como: Direitos e Deveres da Criança/ Adolescente, 
Agressividade, Sexualidade, Saúde da Mulher, Violência contra a 
Mulher, Direitos Humanos, Competências dos Órgãos Públicos, 
entre outros. 

Bimestral 

 
Integração familiar 

Atividades desenvolvidas entre pais e filhos, através de eventos 
festivos; apreciação da família às atividades desenvolvidas pelas 
crianças. 

 
Semestral  02 dias 

 
Curso de geração de renda 

Através de curso de fácil realização na comunidade local, acessível 
economicamente, proporcionaremos capacitação profissional 
respeitando a escolha das famílias quanto aos tipos de curso que 
desejem executar ou aprimorar. Junto com o grupo discutiremos 
formas de inserção no mercado de trabalho (formal ou informal). 
 

Semestral  02 dias 

 
Lazer e Cultura 

Visita a parques, teatro, onde a família possa ampliar seu repertório 
cultural e participação eventos culturais da região. 

1 dia Semestral 

Atendimento Familiar 

 
Orientação e encaminhamento quanto aos serviços/ recursos da 
comunidade, visitas domiciliares, apoio e orientação Legal, bem 
como apoio e acompanhamento a projetos de vida. 

01 vez por semana 

Criação do Comitê Familiar 

Formado por familiares dos usuários; haverá reuniões que 
abordarão os seguintes temas: Liderança, organização de grupos, 
autonomia, planejamento de atividades, mecanismos de controle 
social, controle e gestão comunitária e outros conforme a solicitação 
do grupo. 

 
 
Bimestral 
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AVALIAÇÃO DO TRABALHO COM AS FAMILIAS 

A cada atividade, os grupos se reunirão e farão avaliação conjunta da atividade desenvolvida e a equipe de profissionais do 

projeto, utilizando os relatórios elaborados promoverão a avaliação dos avanços conquistados e dificuldades encontradas; 

A cada dois meses será passado um questionário para as famílias para verificarmos os avanços conquistados; 

Uma vez no mês a Equipe fará reunião para verificar os avanços e dificuldades encontradas. 

Para todo o processo de avaliação serão utilizados os seguintes indicadores: 

Desenvolvimento dos grupos e individuais; 

Desenvolvimento das famílias; 

Banco de Dados que é uma ferramenta utilizada pelo Programa de Fortalecimento Familiar e Comunitário para armazenar 

dados sobre a situação sócia - econômica da família atendida, saúde da mulher, bem como da criança, acompanhamento da 

participação das famílias em palestras, reuniões e também em cursos. 

 

DIMENSÕES DO TRABALHO SOCIOASSISTENCIAL 

 

USUÁRIOS  

Nesta dimensão, o CCA irá elaborar uma grade de atividades que  

totalize 20 horas semanais e englobe os interesses  e desejos das crianças e dos adolescentes por turma para cada 

orientador socioeducativo. Apresenta dois eixos norteadores: 

 

ATIVIDADES DE CONVÍVIO 

Deverão propiciar ao usuário o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, a construção da identidade e a 

afirmação da individualidade. O  

convívio permitirá a transmissão dos códigos sociais e culturais, estabelecendo os valores que norteiam a vida em 

sociedade.  

 

ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

As atividades de participação cidadã devem ser pensadas de forma diferenciada para o público de 6 a 11 anos e 11 meses 

(crianças) e de 12 a 14 anos e 11 meses (adolescentes), considerando as peculiaridades de cada fase de desenvolvimento. 

Deverão possibilitar a sensibilização e o desenvolvimento da percepção da realidade social, econômica, cultural, ambiental 

e política, e, também, apropriação dos direitos de cidadania, o reconhecimento de deveres, visões de mundo e 

posicionamento no espaço público.  
 

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 publicizar junto às famílias usuárias a grade de atividades semanal.  
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FAMÍLIAS  

Esta dimensão deverá possibilitar o desenvolvimento de autonomia individual de cada família, propiciar e fortalecer  o 

convívio ou vivência 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 das atividades com as famílias deve prever: acolhida e 

escuta; visita domiciliar; orientação e encaminhamento ao CRAS e a outras políticas públicas; elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Familiar (PDF); elaboração de relatórios; manutenção de prontuários e registro de informações de 

gestão, definidos pela SMADS.  

 

REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS 

As atividades de trabalho social coletivas deverão ser realizadas com as famílias usuárias com o objetivo de fortalecer os 

vínculos afetivos e solidários, por meio da discussão de temas de interesse das famílias, apresentação e avaliação do 

trabalho realizado com as crianças e os adolescentes. 

 

 

REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RETIRADOS DO 

TRABALHO INFANTIL (PETI) E FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES 

Reuniões realizadas com as famílias dos usuários do serviço, visando a compreensão das condicionalidades do Programa 

Bolsa-Família e do Programa PETI, enquanto direito de cidadania, tanto para o acesso  quanto para a permanência na rede 

de serviços das políticas públicas de saúde, educação e assistência social.  
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6.8. DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO E CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO COM 

SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

SETORIAIS, NO ÂMBITO TERRITORIAL.  

 
REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA 

O Centro para Crianças e Adolescentes estará localizado, no Distrito do Jardim Helena , periferia da Zona Leste. Segundo 

O CENSO 2010 a população total do distrito é de 153.634; sendo 26,48% em situação de alta ou muito alta 

vulnerabilidade, segundo dos dois piores grupos em termos da dimensão socioeconômica (baixa), famílias originárias do 

Nordeste, com grande concentração de famílias jovens, com baixos níveis de renda e escolaridade e presença significativa 

de crianças pequenas. Trata-se de uma localidade com 23 setores censitários, caracterizados pelo  IPVS (05 E 06), permite 

interferir ser este o grupo de maior vulnerabilidade à pobreza – conforme o IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social – IPVS 04/SMADS – Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais./PLAS 2009 - 2012). 

As áreas possuem inúmeros problemas e grande demanda de intervenção social. Parte das moradias utilizam iluminação e 

água encanada clandestina; o esgoto em alguns locais ainda corre a céu aberto tornando as enchentes constantes. Existem 

áreas loteadas irregularmente, construções em áreas de risco e às margens de córregos não canalizados e  a ferrovia. 

  

O bairro apresenta alto índice de violência, desemprego, mínimas e precárias condições de esporte, cultura e lazer. Em 

relação ao transporte, é satisfatória já que dispomos de grande quantidade de linhas de ônibus municipais e 

intermunicipais, além duas estações de trem e previsão de mais duas. O comércio é de pequeno e médio porte tendo vários 

bazares, mini mercados, supermercados e  muitos templos religiosos. 

No entorno deste serviço existem 10 escolas, sendo 05 Municipais e 05 Estaduais; 01 UBS (Unidade Básica de Saúde) e 

01 AMA (Assistência Médica Ambulatorial 

A partir do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal realizada pelo Observatório de SAS/MP e da 

SEPAS nos anos de 2006 e 2007,  a maior parte dos responsáveis por domicílios é composta por mulheres que têm 

rendimento inferior a três salários mínimos. Os índices de desemprego são altos e o trabalho informal é uma das  

principais fontes de   renda  da  população; à  escolaridade   das   famílias   mais   de    70% completaram somente o ensino 

fundamental l, ou seja, concluíram apenas a quarta série do ensino fundamental.  

Contudo, a SEPAS vai de encontro com o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) quando esclarece que ao invés de 

metas setoriais a partir de demandas ou necessidades genéricas, cabe-nos identificar os problemas concretos, as 

potencialidades e as soluções, a partir de recortes territoriais que identifiquem conjuntos populacionais em situações 

similares, e intervir através das políticas públicas, com o objetivo de alcançar resultados integrados e promover impacto 

positivo nas condições de vida; ou seja, atender a necessidade e não o necessitado dando por fim o assistencialismo. 
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ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO FRENTE A REALIDADE 

 

A SEPAS- Sociedade de Ensino Profissional e de Assistência Social nasce a partir dos trabalhos já realizados na região 

pela Paróquia de Santa Rosa de Lima, que estava ainda em formação na década de 60 e, que resolvendo organizar-se em 

torno de uma ação social concreta resolve criar uma associação. Desde modo, surge a SEPAS. Uma organização não 

governamental criada em 08 de Dezembro de 1968 no bairro de São Miguel Paulista a fim de oferecer formação e 

qualificação profissional a juventude da região. O surgimento da entidade se dá a partir da necessidade detectada na 

comunidade de cursos profissionalizantes para o bairro que nesta época está em expansão devido a chegada de algumas 

indústrias e comércios, trazendo como consequência um grande número de migrantes que buscavam oportunidades de 

emprego e interessados em fixar moradia na região.  A preocupação relacionada  a moradia também aparece explicito na 

ATA de fundação da entidade, “preparar uma qualificação artesã à juventude operária e melhorar as condições de 

habitação das famílias desamparadas desta zona”. 

As atividades da SEPAS nessa época se concentraram na atuação de voluntários que juntos realizavam ações 

que ofereciam a comunidade um local para encontros, reflexões e principalmente debates. Pode-se dizer que a SEPAS já 

neste primeiro momento, vive uma fase de grande identidade com as principais necessidades da população do território 

que naquele momento eram a qualificação de mão de obra e luta por moradia. 

Em 04 de junho de 1970, a SEPAS inicia a instalação do Ginásio Industrial “Divino Trabalhador”, que foi 

realizado em parceria com a Companhia Nitro Química em um espaço cedido pela própria empresa. O Objetivo foi a 

instalação no espaço de uma escola de ensino profissional e um ginásio. Interessante notar que no parágrafo de contrato 

assinado com a Companhia Nitro Química há uma cláusula específica: “Fica estabelecido que para matrícular nos 

referidos cursos  será dada preferência para os filhos ou dependentes de operários da Outorgante cedente”, neste caso a 

Nitro Química. Era a primeira parceria assinada pela entidade. Alguns anos mais tarde, especificadamente em 23 de Maio 

de 1974, foi firmado acordo com entre a SEPAS e a Secretaria do Bem Estar Social da PMSP para a realização nas 

dependências da organização do Projeto Forno, que fazia parte do programa para a Formação rápida de Mão de Obra. 

Deste modo, a década de 70 representou para a entidade, assim como para todo o bairro de São Miguel 

Paulista, avanços em todos os sentidos: estrutural, organizacional e de planejamento. Com tantas mudanças, o estatuto da 

entidade passa por uma readequação em 1974 visando adequar-se as novas demandas do bairro. Diante dessa 

reestruturação, surge uma possibilidade de convênio com a FASPG (Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo ) 

que faz a diretoria da instituição convocar para o 05 de Setembro de 1975,  uma assembleia visando discutir o assunto. Era 

uma proposta de parceria  entre a SEPAS e a FASPG para a implantação do NUPAC (Núcleo de Participação 

Comunitária), que consistia na criação de um posto de Assistência Social. Este convênio foi aprovado nesta mesma data 

em assembleia reunida. 

Em 10 de Dezembro de 1975 surge uma outra proposta de parceria com a Prefeitura do Município de São 

Paulo através da Secretaria do bem estar Social. Este convênio dispunha sobre a implantação de um outro  posto de 

assistência social denominado APPS (Assistência a população com problemas de subsistência). Em 13 de Janeiro de 1978, 

foi implantado o projeto “OSEM”, Orientação Sócio Educativa ao Menor e uma programação de cursos 
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profissionalizantes  visando atendimento da população de baixa renda da região. O projeto OSEM deu-se inicio com 

voluntários e seu primeiro termo de convênio com a prefeitura municipal de São Paulo foi em 29 de Dezembro de 1983. 

Junto a estes projetos a entidade ainda oferecia os cursos de tricô, corte e costura, eletricista e pedreiro. Deste modo, 

somava-se  em 1977 um total de 70 turmas realizando os mais diversos cursos que a entidade oferecia. A SEPAS 

conseguia unir uma grande quantidade de pessoas em torno de seus objetivos que neste ano foi declarado em “atender as 

necessidades da juventude pobre”. 

Ainda na década de 70, especificadamente em 13/07/1977, a COBES – Coordenadoria de Bem Estar Social 

– cede a SEPAS através do processo 02497/77 bens patrimoniais que passaram a contribuir aos projetos a época 

existentes, entre esses bens haviam produtos como motores elétricos, furadeiras etc. Ambos foram de importância 

significativa para melhora do atendimento e da infraestrutura dos programas oferecidos.  

No ano de 1984 foi constituído na entidade um grupo voltado a solidariedade no desemprego, denominado 

de Solidariedade e Fé. Objetiva-se encaminhar auxilio financeiro conforme estabelecido pela Associação Paulista de 

Solidariedade no desemprego, regulamentado por regimento próprio. Em 1985 este grupo passa a se chamar Grupo 

Fraternidade.  

Os projetos seguiam aumentando na entidade e em 1985 mantinha os projetos de Creche, Centro da 

Juventude, APPS, NUFORT, Pró-vítima, Assistência a Infância e o Grupo de mulheres. Em 1992, a entidade também 

oferecia um curso profissionalizante de datilografia e computação. Em 1998, através de convenio assinado com a 

SEHAB/FUNAPS, a instituição passa a oferecer assistência jurídica gratuita a população carente com problemas de 

moradia ou que esteja, utilizando nomenclatura da época, em habitação sub-normal. Além dos postos de assistência social 

do NUPAC e APPS, funcionavam também na entidade os  seguintes projetos: Escola Divino Trabalhador e Fabrica de 

Blocos. 

A década de 90 é marcada por diversas alterações estatutárias na entidade.  Há uma atualização de ações a 

partir do Estatuto da criança e adolescente de 1990 (ECA) que tem como fundamentação jurídica o artigo 227 da 

constituição federal e as convenções internacionais, que veio substituir o antigo código de menores do Brasil. Como os 

demais dispositivos legais, a lei 8069/90 imputa a família , comunidade, sociedade e o poder público, a garantia do 

cumprimento no seio familiar (sendo a família biológica ou não). A entidade por meio de seus projetos e atividades 

sempre buscou propiciar e garantir as famílias e seus membros seguindo todos os principio do E.C.A. – Estatuto da criança 

e do adolescente – (Art. 90 incisos I, II, III e IV e art. 92, incises I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX) à qualidade de vida, 

autonomia, integração e participação na sociedade articulando as competências das várias áreas e seus respectivos órgãos: 

ministérios da previdência e assistência social, educação, justiça, cultura, trabalho, saúde, esporte e turismo, transporte, 

planejamento, orçamento e gestão. Outra alteração importante é a mudança do mandato da diretoria que a partir de 22 de 

outubro de 1999 passa de 2 para 4 anos com possibilidade de reeleição por mais 4 anos. Além disso, a entidade havia 

incorporado em seus projetos no ano de 1995 o Curso Profissionalizante de datilografia, sendo este bastante concorrido.  

O ano de 2003 representa um ano de transição em muitas políticas públicas na cidade de São Paulo. As 

creches, ora pertencentes a Secretaria de Assistência Social passa para o controle da Secretaria Municipal de Educação, 

sendo chamados de Centros de Educação Infantil. Outra alteração foi a substituição das Pajens pelo cargo de Professoras. 
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O Projeto OSEM também passa por alterações e denomina-se a partir de então de CCA – Centro para Criança e 

Adolescentes. Tais alterações atingiram  toda a cidade e, claro, também a instituição.  

No ano de 2007,  firmamos parceria com a organização Aldeias Infantis SOS Brasil que atua em 14 estados 

brasileiros. Com essa parceria foi implantado o programa de fortalecimento familiar e comunitário (PFFC) que tem como 

proposta de trabalho prevenir o abandono infantil e fortalecer as familiar de comunidades em situação de vulnerabilidade 

social, através de atividades focadas em 4 componentes (família, criança, mulher e comunidade). 

Em 2012 – a SEPAS  passa a ser uma das organizações selecionadas para fazer parte do programa Jovens 

Urbanos, idealizado pela Fundação Itau Social em parceria com o CENPEC. Tal projeto além de todo beneficio provocado 

nos que foram por ele atendido provocou ainda uma grande atualização de procedimentos, métodos e repertórios para a 

instituição, beneficiando e influenciando diretamente os demais projetos. No ano seguinte, inicia junto a um grupo de 

empresas o projeto pré-vestibular, voltado a adolescentes e jovens que pretendem se candidatar a uma vaga nos 

vestibulares de escolas públicas e/ ou avaliações como o ENEM – exame nacional do ensino médio.  

Já ao fim de 2013, o prédio da instituição passa por reformas e adaptações, o que tornou possível incorporar 

na sede da instituição um novo programa municipal: o NCI – Núcleo de Convivência do Idoso. Tal iniciativa visava 

acompanhar de forma atualizada as demandas do bairro que naturalmente passou a ter um número grande de pessoas 

idosas sendo que muitos estão no território desde o inicio de seu desenvolvimento, e, acompanham a instituição a décadas. 

Deste modo, atender a este público tornou os trabalhos da instituição ainda mais abrangentes no território. Além disso,  

foram firmados acordos formais e pontuais com a Secretaria da Cultura para fornecimento de um curso para comercio 

eletrônico no ano de 2015, 02 termos de doação de fornecimento de equipamentos eletrônicos por parte da IBM 

computadores  ainda no mesmo ano e a construção de uma nova sala de atividades doada pelo Rotary Club Jardim São 

Paulo. Já em 2016 outra sala foi doada via Itáu Social, reforçando as articulações da instituição com a iniciativa privada.  

Por fim, em 2017, foi firmado acordo com duas instituições distintas que passaram a oferecer aos usuários 

da instituição aulas de Karate, jiu-jitsu, música, canto coral e violão. Tais iniciativas atendem um total de 210 crianças e 

adolescentes.  

Em resumo, podes-se dizer que a SEPAS, na virada do século XX passou a engajar-se cada vez mais na 

discussão e elaboração de políticas públicas, rejeitando veemente ser uma ONG apenas executora de projetos. Neste 

debate, se viu diante do desafio de fortalecer a atual visão organizacional: solidariedade e serviço. A instituição passou a 

ocupar os plenários, as assembleias, os fóruns, as ruas e todo e qualquer lugar onde havia uma luta pelos direitos da 

população da cidade e de forma particular dos que estão em maior vulnerabilidade socioeducacional. No ano de 2018, a 

organização celebra o seu jubileu de 50 anos de fundação e atuação. Buscando aperfeiçoar a demandas do território as 

respostas institucionais. Nossa história continua a revelar quem somos.  

      O Jardim Helena está geograficamente localizado no extremo Leste da cidade de São Paulo, a 

aproximadamente 30 km de distância da região central. Faz divisa com duas cidades da grande São Paulo: Guarulhos e 

Itaquaquecetuba. O distrito possui ainda uma particularidade no que diz respeito a sua localização: esta situado entre o 

margeamento do Rio Tiete por um lado e pela linha férrea da CPTM por outro.  
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O distrito "Jardim Helena" foi criado há poucas décadas atrás por parte da prefeitura de São Paulo para 

facilitar a administração, que pegou parte de São Miguel Paulista e de Itaim Paulista (ao norte). Isso o transformou dentre 

os 96 distritos da cidade no 24° mais populoso, ocupando uma área total de 9,1 km², tendo ao todo segundo senso de 2010,  

153.634  habitantes.  

 

 

                Localização do Distrito Jardim helena 

A história do Jardim Helena em sua parte leste é a mesma do distrito de Itaim Paulista e a do distrito da Vila 

Curuçá, o início da exploração pelos portugueses ocorreu no início do século XVII, com a doação de semarias a 

portugueses. Consta que entre o período de 1610 e 1611, o Bandeirante Domingos de Góes virou "sesmeiro" das terras da 

região do "boi sentado" que estão localizadas nas proximidades do Rio Tietê. Elas foram passadas para o controle dos 

padres carmelitas em 1621. Nesse período foi construído uma capela denominada Nossa Senhora da Biacica (esse nome 

vem do tupi "imbeicica" ou "cipó resistente", facilmente encontrado no rio Tietê), capela essa que é considerada como um 

marco da colonização da região. Por muito tempo Itaim Paulista e Vila Curuçá e a parte leste do Jardim Helena formavam 

um bairro só, chamado de "imbeicica", depois houve a separação. 

O distrito de Jardim Helena foi beneficiado com a construção da Estação Jardim Helena-Vila Mara da 

CPTM, pois a parte norte da estação pertence a esse distrito. O distrito possui também as estações Itaim Paulista e Jardim 

Romano (parte norte, pois a parte sul dessas estações pertencem ao distrito de Itaim Paulista). Diversas linhas de onibus 

passaram a cortar o distrito, facilitando a mobilidade da população local. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaim_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Curu%C3%A7%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Curu%C3%A7%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingos_de_G%C3%B3es&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaim_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Curu%C3%A7%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/CPTM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaim_Paulista
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Apesar do nitido crescimento que o distrito conseguiu nos ultimos anos e de sua grande densidade 

populacional, o distirto ainda encontra dificuldades com relação ao desenvolvimento humano. O IDH do distrito é o 

91° dos 96 da cidade, o que o coloca entre os que possui grande vulnerabilidade social.  

Na tese de doutorado de Euniciana Peloso da Silva e seu detalhado estudo sobre as condições das 

famílias do distrito Jardim Helena ela menciona:  

 [...] compreendi que o cotidiano das famílias “simples” é, na verdade, vivido de forma muito 

complexa. Complexidades que ja vem sendo experimentadas desde que viviam com suas 

famílias de origem, e que se repetem no processo de reprodução das próprias famílias. Este 

modo complexo significa lutar e investir energias cotidianamente, para sobreviver e para não 

ter de abdicar ou capitular diante das inúmeras dificuldades e das poucas oportunidades e 

alternativas que a vida lhes apresenta. As complexidades vividas por essas famílias precisar 

ser conhecidas e analisadas no contexto social em  que são vividas... simplifica-las, na 

verdade, significa em ultima instancia, conhecer na superficialidade e analisa-las de formar 

linear é propor ações superficiais. (p. 184) 

Deste modo, é através da experiencia de 50 anos trabalhando neste distrito que a SEPAS pretende 

continuar orientando e realizando a gestão de projetos que visem atender a necessidade local em todas as suas 

especificidades. A primeira creche da região foi inagurada pela SEPAS, assim como o primeiro Projeto Jovem, o 

Primeiro OSEM, o primeiro curso de datilografia, o primeiro convenio com a casa de Governo, e com a COBES – 

Coordenadoria de Bem Estar Social. Este pionerismo, nossa marca, esta seguramente intrinsico ao crescimento do 

distrito Jardim Helena.  

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA ORGANIZAÇÃO ENTRE 2013 A 2017 

Nos últimos anos, a instituição tem continuado e ampliado sua vocação de trabalho em rede e articulado ao 

território e seus agentes, organizados como organizações da sociedade civil, coletivos, movimentos e outros interessados. 

Desde modo, a SEPAS desenvolveu diversas ações e intervenções voltadas as famílias, comunidade e ao território além é 

claro da participação e elaboração das políticas públicas. Através de um recorte do que foi realizado entre 2013 a 2017 

destacamos:  

 

2013  

• São Miguel Fashion Week 

• Sing Festival 

• Contos contra o bullying 

• Memórias do Território 

• Arena Cultural 

• De volta para o Passado 
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• Semana do Esporte e Lazer 

• Ler para Crescer  

• Pintar para mudar 

• Olhos Abertos 

• Web Rádio 

• I Ação social de enfermagem – distrito Jardim Helena 

• Palestra – câncer de mama – Outubro rosa 

• IV Festival do livro e da literatura de São Miguel Paulista 

• Projeto CET no seu bairro 

• Projeto Fora sedentarismo 

• IX Conferencia Municipal de Assistência Social - SP 

 

2014 

• São Miguel Fashion Week 

• Sing Festival 

• Contos contra o bullying 

• Memórias do Território 

• Arena Cultural 

• De volta para o Passado 

• Semana do Esporte e Lazer 

• Ler para Crescer  

• Pintar para mudar 

• Olhos Abertos 

• Web Rádio 

• I seminário da mulher idosa do distrito Jardim Helena 

• I semana da saúde do idoso 

• I Ação social de enfermagem – distrito Jardim Helena 

• Palestra – câncer de mama – Outubro rosa 

• V Festival do livro e da literatura de São Miguel Paulista 

• Projeto CET no seu bairro 

• Projeto Fora sedentarismo 

• VIII Conferencia Ludica Municipal de Assistência Social - SP 
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2015 

• II Seminário da mulher idosa do distrito Jardim Helena 

• II semana da saúde do idoso 

• I seminário de psicologia 

• 2° edição prefeitura no bairro 

• II ação Social de enfermagem do distrito Jardim Helena 

• Palestra – câncer de mama – outubro Rosa 

• Festival de contação de historias 

• I exposição consciência negra 

• Conferencia – o Idoso ativo 

• VI Festival do livro e literatura de São Miguel Paulista 

• I mostra cultural do distrito Jardim Helena 

• X Conferencia Municipal de Assistência Social - SP 

• IX Conferencia Estadual de Assistência Social – Atibaia - SP 

 

2016 

• Ação cultura – circo no território 

• III seminário da mulher idosa do distrito Jardim Helena 

• III seminário da saúde do idoso 

• II Exposição consciência negra 

• I seminário da assistência social no distrito jardim helena 

• Lançamento do livro: belas flores do meu bairro 

• II seminário de psicologia 

• Outubro Rosa – Outubro; 

• Novembro Azul – Novembro; 

• Campanha do agasalho – SEPAS 

• Ação social – farmácia popular – ciclo de palestras 

• Palestra – câncer de mama – outubro rosa 

• Projeto social – calçada do bem 

• I miss primavera – SEPAS 

• II Mostra cultural 

• VII Festival do livro e da literatura de São Miguel Paulista 

• I Carnaval de Rua SEPAS 

• X Conferencia Ludica Municipal de Assistência Social – SP 
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2017 

• I Seminário do envelhecimento feminino – Construções históricas que marcaram o meu corpo – Março 2017; 

• I Seminário de Saúde – Combate e Prevenção à hipertensão – Abril 2017; 

• I Seminário de Serviço Social – Maio 2017; 

• I Seminário de Prevenção de quedas – Junho 2017; 

• I Seminário de Psicologia – Agosto 2017; 

• I Miss e Mister Primavera – Setembro 2017 

• I Seminário de Alzheimer –Setembro 2017; 

• Outubro Rosa – Outubro 2017; 

• Novembro Azul – Novembro 2017. 

• IV seminário da saúde do idoso 

• II seminário da assistência social 

• Campanha do agasalho 

• Palestra – saúde bucal e ação social de saúde 

• IV seminário da mulher idosa do distrito Jardim Helena 

• III seminário de psicologia 

• Ação cultural de psicologia 

• Palestra câncer de mama – outubro rosa 

• Mister/miss primavera 

• III mostra cultural viver melhor 

• VIII Festival do livro de São Miguel Paulista 

• II carnaval de rua  

• XI Conferencia Municipal de Assistência Social – SP 

• Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – 

Etapa Sudeste – Aparecida – SP – Abril – 2017 

• Palestra – Prevenção DST´s – Agosto e Setembro 

• Lançamento do CD da Oficina de Capoeira- Dezembro  

Além dos eventos, algumas pesquisas e estudos elaborados pela SEPAS ou que contaram com sua 

contribuição foram apresentados em eventos no Brasil e no exterior: 

• Colóquio Científico Internacional: Paisagem, imaginário e narratividade.  Algumas contribuições para o 

enfrentamento das questões éticas implicadas na remoção dos habitantes do distrito Jardim Helena, derivadas de 

estudos em Psicologia Socioambiental na megalópole de São Paulo (Brasil).. 2013.  Barcelona - Espanha 

• Segundo Seminário Internacional sobre Educación y Educadores del Primer Congreso Internacional sobre 
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Educación. 2014. Antequera – Malaga – Espanha. 

• Diferenças e desigualdades nas creches da zona Leste da cidade de São Paulo: um estudo comparativo das 

condições de trabalho e operação dos ceis Diretos, Indiretos e Conveniados.  

• Organizações não governamentais na cidade de São Paulo. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. 

Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2014, LA PLATA. VIII 

Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, 2014. La Plata – Buenos Aires – Argentina. 

• Algumas contribuições para o enfrentamento das questões éticas implicadas na remoção dos habitantes de um 

território, derivadas de estudos em Psicologia Socioambiental na megalópole São Paulo (Brasil). In: VIII 

Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, 2014, LA PLATA. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de Sociología de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2014. La Plata – Buenos Aires – Argentina. 

• A Questão da remoção dos habitantes de um território: reflexões éticas sobre os casos do Jardim Pantanal e do 

bairro da Luz em São Paulo - SP. In: IV Congresso Brasileiro Psicologia e Profissão, 2014, São Paulo. Os 

impactos da psicologia na sociedade brasileira, 2014. São Paulo -SP. 

• Estudo diagnóstico da rede assistencial para a pessoa idosa da cidade de São Paulo. In: VIII SEMINÁRIO DE 

PESQUISA EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2015, CAMPINAS. VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA 

EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2015. Campinas – SP – Brasil. 

• Percepção do Centro para Criança e Adolescentes na visão de seus cuidadores. In: 1° Encontro Sulamericano de 

Psicologia Politica, 2015. 1° Encontro Sulamericano de Psicologia Politica, 2015. São Paulo – SP. 

• Análise comparativa entre as creches diretas e conveniadas da cidade de São Paulo. In: VII SEMINÁRIO 

NACIONAL SOCIOLOGIA & POLITICA, 2016, CURITIBA. ANAIS VII SEMINÁRIO NACIONAL 

SOCIOLOGIA & POLITICA, 2016. Curitiba – Brasil. 

• Estudo comparativo das condições de trabalho e operação dos Ceis Diretos, Indiretos e Conveniados. In: 3° 

Congreso Internacional de invetigacion educativa, 2016, San José. Educación y globalización, 2016. San José – 

Costa Rica. 

Grupos de trabalho, fóruns e movimentos. 

• Fórum de educação infantil da cidade de São Paulo - FEI 

• Fórum da assistência social da cidade de São Paulo – FAS – Função: executiva ampliada – comissão de políticas 

públicas. 

• Rede SAS de assistência social da Zona Leste 

• Movimento Creche com qualidade – MCQ 

• Portaria n° 1.824 - Grupo de Trabalho para apresentação das alterações legais necessárias à adaptação de atos 

normativos referente à Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, conhecido como novo Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil. 
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PESQUISA SOBRE PERCEPÇÃO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO 

CCA PARQUE PAULISTANO EM 2017 
 

Esta pesquisa foi relizada pela primeira vez em 2014 e novamente em Agosto de 2017 com 90 familias do SCFV – CCA 

Parque Paulistano, a mesma tem por finalidade a percepção das familias sobre a qualidade do atendimento do CCA, sobre 

os relacionamentos dos usuários com seus familiares, amigos e seu comportamento, bem como o impacto do serviço no 

território  

 

Sobre os relacionamentos dos usuários com seus familiares e amigos e comportamento: 
 

 

 

 

15%

71%

11%

1% 0% 2%

RELACIONAMENTO EM CASA COM TODA A FAMÍLIA

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar
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12%

69%

12%

2%
1% 4%

RELACIONAMENTO COM OS AMIGOS

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar

78%

17%

2%
0% 3%

DESEMPENHO ESCOLAR

Melhorou Continua igual Piorou um pouco

Piorou muito Não sabe avaliar
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Sobre a qualidade do atendimento do CCA: 

 

 

 

 

 

9%

68%

15%

1% 2%

5%

PRATICAS DE ESPORTE

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar

6%

81%

9%

0%
0% 4%

AS ATIVIDADES OFERTADAS NO CCA

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar
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3%

83%

10%

1%
0% 3%

A EQUIPE DE COLABORADORES DO CCA

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar

84%

11%

1%
0% 4%

A ALIMENTAÇÃO OFERTADA NO CCA

Melhorou Continua igual Piorou um pouco

Piorou muito Não sabe avaliar
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Sobre o impacto do serviço no território: 

 

 

 

 

 

5%

84%

8%

0%
0%

3%

O ESPAÇO FISICO DO CCA 

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar

8%

67%

19%

0% 0%

6%

O USO DO ESPAÇO DO CCA PELA FAMILIA

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar
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82%

5%
0%

0%
13%

CONHECIMENTO DOS VIZINHOS, FAMILIARES E AMIGOS 
SOBRE O TRABALHO DO CCA

Melhorou Continua igual Piorou um pouco

Piorou muito Não sabe avaliar

6%

77%

9%

0%
0%

8%

O TRABALHO DO CCA TEM ALCANÇADO O TERRITÓRIO

Melhorou pouco Melhorou Continua igual

Piorou um pouco Piorou muito Não sabe avaliar
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PREFEITURA REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

Teve como núcleo inicial a chamada Capela dos Índios, uma igreja construída no século XVI para o aldeamento de 

indígenas da região, a capela está localizada na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, também conhecida como Praça do 

Forró. Ela é a única construção na cidade de São Paulo que, depois da reforma que sofreu no século XVII, conserva-se 

totalmente original, com paredes em taipa de pilão. 

Foi durante muitos anos chamado distrito da Penha de França, ganhando autonomia administrativa no fim do período 

imperial. Fez parte da constituição do bairro, a existência da estrada que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo e que passava 

por dentro da antiga Aldeia de São Miguel. Hoje a estrada transformou-se nas Avenidas Marechal Tito e São Miguel. 

Servido pela linha 12 da CPTM que foi inaugurada na década de 1930 e pelo Terminal São Miguel, o distrito permaneceu 

estagnado durante mais de um século. Hoje, tornou-se um importante centro comercial e populacional regional. É uma das 

regiões mais populosas da cidade. 

Teve como um dos principais fatores de desenvolvimento, as atividades da Companhia Nitro Química Brasileira, 

do Grupo Votorantim, desde 1937, que gerou uma grande migração para São Miguel, principalmente de nordestinos. A 

indústria foi uma resposta do empresário José Ermírio de Moraes à liderança das Indústrias Matarazzo na produção 

do raion, a seda sintética. Hoje a indústria trabalha com outros produtos, ainda na área química. 

São Miguel conta com uma rede de serviços públicos e privados considerável, com escolas, hospitais, comércio e 

indústrias variadas. 

 

O DISTRITO DO JARDIM HELENA 

 

O CCA irá construir o diagnóstico territorial. Para isto, é necessário considerar os indicadores e informações oficiais 

(censo populacional, PNAD, IDH, Mapa da Vulnerabilidade Social) e também informações coletadas através do contato 

com os usuários e suas famílias; moradores antigos do bairro; lideranças comunitárias, a fim de identificar a dinâmica 

territorial, suas potencialidades, vulnerabilidades e desafios.  

Para maior efetividade dessa ação, o CCA contará com o auxílio da Supervisão de Planejamento e Observatório da SAS 

de sua área de abrangência.  

Irá, também, utilizar a metodologia da Cartografia, que é um processo de  

produção de conhecimento, expresso por um conjunto  de informações objetivas e subjetivas acerca do território onde o 

serviço está inserido. Pressupõe diálogo e combinação entre as experiências, interesses, desejos e saberes de crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos e as suas possibilidades de criar, inventar e intervir em seus territórios sejam eles do 

grupo participantes dos serviços ou da comunidade.  

 
 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_dos_%C3%8Dndios
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Padre_Aleixo_Monteiro_Mafra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Forr%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Forr%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taipa_de_pil%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_Tito
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_12_da_CPTM
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitro_Qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Votorantim
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Erm%C3%ADrio_de_Moraes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Matarazzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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DADOS DEMOGRÁFICOS DOS DISTRITOS PERTENCENTES A  

PREFEITURA REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

 

Distritos 

 

Área (km²) 

 

População 

(1996) 

 

População 

(2000) 

 

População 

(2010) 

Densidade 

Demográfica 

(Hab/km²) 

 

São Miguel 9,10 100,094 97,441 135.043 14,840 

Jardim Helena 7,50 129,695 138,924 92.081 12,277 

Vila Jacuí 7,70 122,244 141,544 142.372 18,490 

TOTAL 24,30 352,033 377,909 369.496 15,206 

REDE SOCIOASSISTENCIAL 

A Rede Socioassistencial é uma política social constituída por um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios 

que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e são prestados diretamente ao cidadão ou por meio de 

convênios com organizações sem fins lucrativos. 

Os princípios e diretrizes devem assegurar garantias sociais, como Segurança de Acolhida; Segurança de Sobrevivência e 

Renda; Segurança de Convívio e Convivência. Estão voltadas para o atendimento de todos, pessoas de qualquer idade ou 

famílias que se encontram em situação de privação, vitimização, exploração, vulnerabilidade, exclusão pela pobreza, risco 

pessoal e social. 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) possui serviços de referência, responsáveis 

por assegurar a qualidade das ofertas da rede parceira, composto por 54 Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), 30 Centros de Referência de Assistência Social (CREAS), seis Centros POP e uma Central de Atendimento 

Permanente e de Emergência (CAPE). 

Além destes, segundo dados do Observatório de Políticas Públicas, a Secretaria possui rede pública de assistência social 

composta por 1.280 serviços conveniados, com 378 Organizações da Sociedade Civil, que ofertam 225.319 

vagas registrando, assim, uma das maiores redes de serviços socioassistenciais da América Latina. 

Para a população em situação de rua, dentre alguns dos serviços ofertados, estão as abordagens sistemáticas nas ruas e em 

pontos de concentração desta população, encaminhamentos para os núcleos de serviços e convivência, centros de acolhida 

e centros de acolhida especiais (públicos específicos como idosos, mulheres, LGBT e catadores). 

São oito Centros de Acolhida Especiais voltados com exclusividade para as mulheres (um de imigrantes) e um para 

gestantes. Além destes, a SMADS possui serviços que auxiliam e atendem mulheres vítimas de violência, como o Centro 

de Defesa e de Convivência da Mulher (CDCM) e cinco centros de acolhida sigilosos. 

Com foco nas famílias, os serviços ofertados pela rede possuem o objetivo de garantir a proteção e auxiliar na autonomia 
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de cada uma delas, por meio de serviços como o Família em Foco, Serviço de Assistência Social à Família e Proteção 

Social Básica no Domicílio, Autonomia em Foco, além dos sete Centros de Acolhida Especiais. 

A Secretaria mantém uma rede de proteção aos idosos, que atende pessoas com mais de 60 anos, por meio dos serviços e 

programas, como Núcleos de Convivência do Idoso (NCI), Centro de Referência da Cidadania do Idoso, Centro 

Dia, Centro de Acolhida Especial para Idosos e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

Para as crianças e adolescentes, dentre alguns dos serviços ofertados, estão o Centro para Crianças e Adolescentes 

(CCA), Centro para Juventude (CJ), Clube da Turma, Restaurante Escola, entre outros que são ofertados em Média e 

Alta Complexidade, de acordo com as necessidades de cada um. 

As pessoas com deficiência têm direito ao acesso dos Núcleos de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com 

Deficiência, que estão divididos em quatro especificidades de acordo com a idade e grau de necessidade, mas todos com 

foco na qualidade de vida, inclusão social e cidadania. 

A rede socioassistencial possui serviços para a população LGBT em situação de violência, ameaças e violações de direitos 

por ocorrência da orientação sexual e identidade de gênero. Dentre eles estão o Centro de Referência e Defesa da 

Diversidade (CRD) e o Centro de Acolhida Especial para Mulheres Transexuais – Florescer.  

 

CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada para a Rede Socioassistencial, e funciona como 

uma unidade básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. É responsável por executar os serviços, programas e 

projetos sociais desenvolvidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal.  

 

Instalado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade, o CRAS é um local público estatal de base territorial. O 

objetivo do equipamento é prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social nos territórios por meio do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários além da ampliação e garantia do acesso aos direitos de cidadania. 

 

Na cidade de São Paulo existem 54 Centros de Referência de Assistência Social onde as famílias podem ser encaminhadas 

para os mais de 790 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Rede Socioassistencial da cidade, que 

visam garantir a oferta de espaços de convivência e socialização para famílias e indivíduos. 

 

Destinado à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, acesso precário ou nulo aos serviços 

públicos, bem como fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, 

dentre outras), o espaço recebe famílias que começam a ser acompanhadas pelo PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família, de forma particularizada ou coletiva. 
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Com o adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das unidades da rede 

socioassistencial com uma atuação intersetorial a fim de fortalecer a proteção social. Assim, possibilita o acesso da 

população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, tornando-se referência para a população local e para os 

serviços setoriais. 

O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de São Miguel fica na rua Dr. José Guilherme Eiras, 182, em 

frente ao Hospital Tide Setúbal. 

 

 

FONTE: ATLAS SOCIOASSISTENCIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

São Paulo, janeiro de 2015 
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ARTICULAÇÃO COM O CRAS, COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E COM A REDE INTERSETORIAL 

 

A articulação realizada por meio de divulgação do trabalho da instituição nos fóruns e demais serviços da rede, fortalece 

as parcerias a fim de estabelecer interlocução com os demais serviços, garantindo a proteção integral a todos de que dela 

necessitarem. 

Atividades que demonstrem de que modo o serviço está referenciado ao CRAS e como é feita a articulação com a rede 

socioassistencial do território e a rede intersetorial. A implementação das ações socioeducativas no campo da Assistência 

Social pressupõe uma série de articulações intersetoriais, a fim de garantir a proteção integral a todos que dela 

necessitarem.  

 

INSERÇÃO NO TERRITÓRIO, TRABALHO EM REDE  E AÇÃO INTEGRADA  

O serviço 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. 

CONSELHO TUTELAR DO JARDIM HELENA: por meio deste é realizado um trabalho de referência e contra 

referência, no encaminhamento de famílias que não obtêm vagas nos postos de saúde, escolas, acompanhamentos com 

fonoaudiólogo e psicólogo; crianças e adolescentes que sofrem maus-tratos e inserção em nossa demanda; visando à 
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contribuição para a melhoria do serviço. 

CASA DE ISABEL encaminhar as famílias, seus membros e indivíduos  para  acompanhamento jurídico, avaliações e 

diagnóstico de problemas psicológicos, emocionais e sociais. 

MOCA (MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE):  encaminhamos os adolescentes 

que completarem 15 anos para inclusão na demanda desta Organização no Projeto Agente Jovem, a fim de continuar o 

atendimento e prepará-los para o mercado de trabalho. Possibilitamos um espaço para interação e oficinas na qual os 

adolescentes colocam em prática no Centro as ações como: contador de histórias,  higiene bucal,  adolescência x 

sexualidade , jogos cantados e recreação com o objetivo de desenvolver o conhecimento e a valorização das brincadeiras 

folclóricas, hábitos de higiene e prevenção a doenças e gravidez na adolescência. 

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE IRMÃ IDELFRANCA: A Associação Beneficente Irmã Idelfranca, é uma 

Organização Social, sem fins lucrativos, fundada em 17 de março de 1998, com a finalidade de oferecer a seus associados 

espaço de convívio social onde haja integração na dinâmica social e cultural do bairro, bem como representar as aspirações 

da comunidade, através de reivindicações junto aos poderes públicos. 

CCA VILA ITAIM: Atualmente o CCA Vila Itaim aplica a metodologia de projetos, pensados a partir de conhecimentos 

e experiências da realidade local, visando a produção de mudanças significativas junto ao seu público, e promovendo a 

convivência e a participação social das crianças, adolescentes, suas famílias e membros nos processos de aprendizagem. 

Os projetos propiciam a construção de conhecimento mediada pela ação, estimulando o processo de aprender fazendo. 

NCI IRMÃ SUZANNE CROS: O NCI tem por objetivo oferecer um espaço de convívio e apoio ao idoso. As atividades 

desenvolvidas, segundo o interesse de cada participante, são: oficinas de artesanatos, danças e músicas, bailes, passeios, 

roda de conversa com orientação, encaminhamentos, informações sobre serviços para o idoso, palestras e esclarecimentos 

sobre o Estatuto do Idoso. 

CENTRO DIA DO IDOSO DOM FERNANDO LEGAL: é um serviço publico que acontece durante o dia com as 

seguintes atividades sobre a vida diária: higiene, alimentação, medicação, danças, massoterapia, ginásticas adaptada, 

artesanatos, atividades socioculturais e lúdicas entre outras. 

CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL SANTA ROSA DE LIMA: é um serviço publico conveniado com a secretaria 

municipal de educação, que tem como compromisso de garantir as crianças o direito de viver situações acolhedoras, 

desafiadoras possibilitando o aprendizado de diferentes linguagens e saberes do nosso cotidiano contribuindo para o 

desenvolvimento da criança de forma: cognitiva, expressiva, afetiva, motora e social. 

ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES VIEIRA: é uma escola publica estadual que oferece ensino 

fundamental, médio e educação para jovens e adultos - supletivo. Além do ensino básico oferecem oficinas de dança e 

handebol. 

ESCOLA ESTADUAL DR. DIOGO DE FARIAS: é uma unidade educacional  que oferece inicio fundamental  1 e 2 , 

ensino médio e educação para jovens e Adulto- supletivo. 

NAISPED JARDIM HELENA: tem como  compromisso de promover uma vida digna  aos seus usuários e uma melhor 

qualidade de vida para os familiares, contribuindo com  desenvolvimento competência pessoais, relacionais e cognitivas.  

Seu objetivo e garantir e assegurar acolhimento provisório e excepcional  para seu publico alvo. 
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ESPAÇO DE LEITURA PARQUE AGUA BRANCA: é uma ação sociocultural e educativa do Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) que oferece aos cidadãos, em especial crianças, acesso à leitura e 

proporciona o prazer da leitura por meio da oralidade, da escrita, da observação e da interpretação com objetivo de 

incentivar ao publico a estabelecerem um contato mais próximo com o mundo dos livros. 

FABRICA DE CULTURA DO ITAIM: Com o objetivo de promover a democratização do acesso à cultura e garantir 

espaços de difusão, expressão e fruição cultural por meio da educação e da arte e oferece ateliês de teatro, dança, circo, 

artes plásticas, música, multimeios, xadrez, shows e apresentações no teatro abertos à comunidade.   

CASA DE REPOUSO LAR SÃO JOSE: para atender todas as necessidades de seus hóspedes, proporcionando a eles 

experiências incríveis e a sensação de bem-estar de que precisam para aproveitar sua vida. Trabalha para sanar todas as 

necessidades dos idosos, garantindo que eles se sintam confortáveis e felizes. 

COLEGIO CAVILAC: é uma instituição privada particular, que oferece o ensino infantil, fundamentais 1 e 2,ensino 

médio e academia. O projeto educacional do colégio propõe-se a formação de alunos com o projeto pessoal de vida e de 

atuação social transformadora e nessa direção organiza seu currículo desenvolvendo competências, habilidades e atitudes. 

SESC ITAQUERA: é uma entidade privada  tem como objetivo proporcionar o  bem- estar ,qualidade de vida, ações  

no campo da educação, cultura, laser, saúde e assistencial. 

A UNIDADE DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE (UBS): realiza atendimento voltado para a atenção primária 

à saúde como: serviço social, enfermagem, consultas médicas, inalações, administração de medicamentos, curativos, 

vacinas, coleta de exames laboratoriais, controle de diabetes e hipertensão, acompanhamento ginecológico e preventivo, 

tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. 

O CLUBE CURUÇA: oferece atividades gratuitas como alongamento, basquete, capoeira, dança de salão, futsal, 

ginástica, karate, kung fu,taichichuan, taekwondo e vôlei tem como objetivo estimular a participação da comunidade em 

geral. 

 

INTERSETORIAL 

• Secretaria da Saúde (AMA e UBS Jardim Helena e Jd. Romano e CTA ITAIM PTA e SÃO MIGUEL PTA): As 

famílias participarão das palestras com diferentes temas relacionados à saúde, higiene, DST, nutrição, stress, 

hipertensão, métodos anticoncepcionais e saúde bucal. Estarão sendo encaminhadas para orientação e 

planejamento familiar. Em parceria com CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) realizaremos quando 

agendado: palestra sobre DST com  vídeos, distribuição de preservativos, panfletos, aos adolescentes, seus 

familiares e comunidade.  

• Secretaria da Educação: Encaminharemos crianças e adolescentes que não se encontram regularmente 

matriculadas nas EMEIS, escolas públicas e estaduais por intermédio da articulação com a  rede que o Art. 53. do 

ECA seja cumprido...”A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. Apresentação de Peças Teatrais, 

Pintura Facial e Recreação nos CEIS. 
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• Secretaria de Cultura -  Divulgação para a participação das famílias e seus membros: 

• Biblioteca Raimundo de Menezes: oficinas, sarais de leitura, contadores de história, espaço para a leitura no local 

e empréstimos de livros.  

• Casa de Cultura Itaim e São Miguel Ptª Luiz Gonzaga: Hip Hop, dança negra contemporânea , oficinas de grafite, 

circo,  percussão, palestras, danças, canto e coral, violão, teatro, manipulação de fantoches, capoeira, artes 

plásticas e expressão folclórica. 

• Instituto Criança Cidadã: Circo Escola Águia de Haia: cama elástica, arame, trapézio e tecido. 

• CEU Curuçá (Atividades Culturais, Esporte, Lazer e Tele Centro): Propiciar as crianças, adolescentes, famílias e 

seus membros atividades culturais de dança, música, teatro, cinema, desfile de moda, espetáculos, circo, 

apresentação de capoeira e exposições. 

• Parque Chico Mendes: trilha, bicicletário, quiosque, quadra poliesportiva, playground, tanque de areia, centro de 

convivência para portadores de problemas de saúde mental. 

• Parque do Carmo: Bicicletários, anfiteatro para apresentações, vestiários, aparelhos de ginástica, campo de 

futebol, ciclovia, mesas para jogos, pista de Cooper, playground, nascentes, lagos, viveiros de mudas e animais, 

Casarão (museu do meio ambiente), projetos saúde nos parques orientando a prática de esportes e 

condicionamento físico. 
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6.9. Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como referencia o quadro de 

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

quanto a profissionais e suas quantidades:  

 

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

carga horária, habilidades, atribuições e competências  

 

Profissional Gerente de Serviço II 

Formação Superior 

Carga Horária 40 h 

Habilidades atribuições e 

competências 

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 usuário, em especial para a 

inclusão das famílias nos programas de transferência de renda; 

Promover articulações e parcerias com as redes sociais do território; 

Responsabilizar-se pela gestão administrativa, que compreende os 

instrumentais de controles técnicos e financeiros; 

Realizar e/ou supervisionar a aquisição e administrar a distribuição dos 

materiais necessários ao desenvolvimento das atividades do serviço; 

Realizar o processo seletivo dos funcionários que atendam aos requisitos da 

proposta do serviço e à demanda dos usuários, com o acompanhamento do 

técnico do CRAS supervisor do serviço; 

Emitir relatórios quando solicitado; 

Requisitar à Organização Social, quando necessário, a possibilidade de 

aquisição de equipamento necessário para o desenvolvimento do trabalho; 

Promover reuniões de avaliação de atividades em conjunto com a equipe 

técnica para manutenção ou redirecionamento delas; 

Avaliar o desempenho dos funcionários; 

Coordenar a avaliação das atividades junto à equipe técnica, bem como, com 

os usuários; 

Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações desenvolvidas para o 

técnico do CRAS supervisor do serviço; 

Apresentar mensalmente os comprovantes fiscais de prestação de contas e a 

DESP para a UPC em acordo com a legislação vigente; trimestralmente, 

apresentar a DEGREF; 

Elaborar com o técnico do CRAS supervisor do serviço o cronograma de 

visitas domiciliares, sempre que for necessário. 
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Profissional Assistente Técnico II 

Formação Ensino Superior 

Carga Horária 40h 

Habilidades atribuições e 

competências 

Conhecer a Política de Assistência Social Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes À Convivência Familiar e Comunitária; 

- Pró-atividade; 

-Capacidade de planejar atividades técnicas compatíveis com sua formação, 

junto à equipe, aos atendidos, família e comunidade local; 

-Facilidade na comunicação oral e escrita, organização técnica e 

administrativa; 

-Capacidade de interação com a diversidade da população atendida; 

- Ter domínio de Informática; 

Oferece suporte técnico ao gerente de serviço no trabalho desenvolvido pela 

Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Básica, 

com funcionamento diário de prevenção e convívio para a garantia dos 

direitos socioassitênciais. 

Exerce suporte técnico ao gerente de serviço no trabalho desenvolvido pela 

Proteção Social Básica 
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Profissional Orientador Socioeducativo 

Formação Nivel Médio 

Carga Horária 40h 

Habilidades atribuições 

e competências 

Conhecer a Política de Assistência Social Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes À Convivência Familiar e Comunitária e a Legislação específica 

sobre população em situação de rua; 

- Pró atividade; 

-Facilidade de comunicação oral e escrita, organização técnica e administrativa; 

-Capacidade de interação com a diversidade da população atendida; 

- Ter domínio de Informática; 

- Capacidade de planejar suas atividades diárias; 

Oferecer educação social e educativa de acordo com a orientação técnica 

estabelecida.    

Exerce atividades de orientação social e educativa junto aos usuários, de acordo 

com a programação e orientação técnica estabelecida. 

Profissional Auxiliar Administrativo 

Formação Médio 

Carga Horária 40h 

Habilidades atribuições e 

competências 

 

• 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 nos processos administrativos de compras, estoques e organização do 

serviço; 

• Realizar serviços externos quando designado; 

• Auxiliar no controle e distribuição do material de escritório e do material 

pedagógico; 

• Auxiliar na alimentação do banco de dados disponibilizados pela SMADS; 

• Participar do preenchimento dos instrumentais, a partir de dados fornecidos 

pelo gerente e equipe técnica, de controles técnico-financeiros. 
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Profissional Agente Operacional 

Formação Alfabetizado 

Carga Horária 40h 

Habilidades atribuições e 

competências 

Atribuições na cozinha; 

Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia; 

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

Realizar 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; 

Atribuições na limpeza, manutenção, vigilância e apoio geral; 

Executar e manter serviços de manutenção, higienização, limpeza e arrumação 

nos ambientes do serviço; 

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

Apoiar a equipe de trabalho em atividades rotineiras de forma a manter o bom 

atendimento aos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

Profissional Cozinheiro 

Formação Ensino Fundamental 

Carga Horária 40h 

Habilidades atribuições e 

competências 

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; 

Afixar o cardápio semanal em local visível. 
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6.9.2. especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço para 

a garantia dos resultados e metas propostas  

Função Quantidade Escolaridade Atribuições 

Carga 

horária 

diária 

Carga 

horária 

semanal 

 

Gerente 

de 

Serviço 

ll 

 

01 
Nível 

Superior 

• 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 usuário, 

em especial para a inclusão das 

famílias nos programas de 

transferência de renda;  

• Promover articulações e 

parcerias com as redes sociais 

do território;  

• Responsabilizar-se pela 

gestão administrativa, que 

compreende os instrumentais 

de controles técnicos e 

financeiros;  

• Realizar e/ou supervisionar a 

aquisição e administrar a 

distribuição dos materiais 

necessários ao 

desenvolvimento das atividades 

do serviço;  

• Realizar o processo seletivo 

dos funcionários que atendam 

aos requisitos da proposta do 

serviço e à demanda dos 

usuários, com o 

Das 08 ás 

12h 

Almoço das 

12 ás 13h 

Das 13 ás 

17h 

 

40 

horas/Sem

anais 
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acompanhamento do técnico do 

CRAS, supervisor do serviço;  

• Emitir relatórios quando 

solicitado;  

• Requisitar da Organização 

Social, quando necessário, a 

possibilidade de aquisição de 

equipamento necessário para o 

desenvolvimento do trabalho;  

• Promover reuniões de 

avaliação de atividades em 

conjunto com a equipe técnica 

para a manutenção ou 

redirecionamento delas;  

• Avaliar o desempenho dos 

funcionários; 

 • Coordenar a avaliação das 

atividades junto à equipe 

técnica, bem como, com os 

usuários;  

• Encaminhar a DEMES e o 

relatório mensal das ações 

desenvolvidas para o técnico 

do CRAS supervisor do 

serviço;  

• Apresentar mensalmente os 

comprovantes fiscais de 

prestação de contas e a DESP 

para a UPC em acordo com a 

legislação vigente e 

trimestralmente, apresentar a 

DEGREF e  

• Elaborar com o técnico do 

CRAS supervisor do serviço o 

cronograma de visitas 

domiciliares, sempre que for 

necessário. 

Assisten

te 

técnico 

II 

01 

Superior 

preferencial- 

mente em 

Serviço 

Social 

• Participar da elaboração do 

planejamento mensal e 

semestral levando em conta a 

legislação vigente e as 

necessidades dos usuários do 

serviço;  

• Realizar visita domiciliar, 

quando necessário, produzindo 

relatórios pertinentes a sua área 

de atuação;  

• Fazer entrevista de inclusão 

do usuário no serviço e, após 

matrícula efetuada, encaminhá-

lo ao CRAS para inclusão no 

CADÚNICO;  

 • Elaborar relatório, quando 

Das 08 ás 

12h 

Almoço das 

12 ás 13h 

Das 13 ás 

17h 

 

40 

horas/Sem

anais 
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houver abandono ou o 

afastamento do usuário e 

efetuar os devidos 

encaminhamentos ao CRAS, 

rede socioassistencial e demais 

serviços públicos conforme 

situação apresentada;  

• Elaborar relatórios, quando 

necessário, relativos ao 

atendimento e encaminhamento 

realizado com o usuário e sua 

família;  

• Proceder a orientação e 

encaminhamento dos usuários e 

suas famílias aos 

CRAS/CREAS, rede 

socioassistencial e demais 

serviços públicos;  

• Informar e discutir com os 

educadores os direitos 

socioassistenciais e suas 

respectivas legislações, 

sensibilizando-os para a 

identificação de situações de 

risco, suspeita de violência, 

abandono, maus-tratos, 

negligência e abuso sexual;  

• Orientar os usuários, 

familiares e/ou responsáveis 

sobre os programas de 

transferência de renda e 

documentos necessários; 

 • 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 o usuário, consumo de 

drogas e gravidez;  

• Discutir em reuniões da 

equipe técnica, bem como, com 

o técnico supervisor do CRAS 

os casos que necessitem de 

providências;  

• Organizar e executar ações 

com os usuários e sua família, 

de modo individual ou em 

grupo, favorecendo o exercício 

da autonomia, do 
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protagonismo, da convivência e 

do fortalecimento de vínculos;  

• Pesquisar e visitar os recursos 

socioassistenciais e, também, 

os serviços das demais políticas 

públicas do território; 

 • Receber, avaliar e 

encaminhar sugestões dos 

usuários sobre as atividades do 

serviço; 

 • Elaborar e acompanhar o 

preenchimento dos 

instrumentais necessários para 

o desenvolvimento e controle 

das atividades do serviço;  

• Responsabilizar-se pela 

referência e contra-referência 

no atendimento dos usuários; 

 • Acompanhar o 

desenvolvimento dos 

educadores e usuários nas 

dimensões sociais, pessoais e 

profissionais;  

• Participar de reuniões de 

avaliação das atividades (para 

sua manutenção ou 

redirecionamento);  

• Fazer a convocação do 

responsável familiar, quando 

houver necessidade;  

• Articular ações em rede para 

a potencialização da inserção 

no mundo do trabalho;  

• Assessorar o gerente na 

supervisão das atividades 

administrativas, pedagógicas, 

sociais e/ou tecnológicas;  

• Substituir o gerente do 

serviço quando por ele 

designado ou na sua ausência. 

 

Auxilia

r 

Admini

strativo 

01 Ensino Médio 

• 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 nos processos 

administrativos de compras, 

estoques e organização do 

serviço; 

Das 08 ás 

12h 

Almoço das 

12 ás 13h 

Das 13 ás 

17h 

 

40 

horas/Sem

anais 
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 • Realizar serviços externos 

quando designado;  

• Auxiliar no controle e 

distribuição do material de 

escritório e do material 

pedagógico;  

• Auxiliar na alimentação do 

banco de dados disponibilizado 

pela SMADS;  

• Participar do preenchimento 

dos instrumentais, a partir de 

dados fornecidos pelo gerente e 

equipe técnica, de controles 

técnico-financeiros. 

 

Cozinhe

iro 

 

01 
Ensino 

Fundamental 

• 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 pela 

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;  

• Afixar o cardápio semanal em 

local visível. 

Das 08 ás 

12h 

Almoço das 

12 ás 13h 

Das 13 ás 

17h 

 

40 

horas/Sem

anais 

Agente 

Operaci

onal 

 

06 Alfabetizado 

Atribuições na cozinha:  

• Auxiliar o cozinheiro na 

elaboração do cardápio do dia;  

• Executar as tarefas de pré-

preparo e de preparo de 

refeições a ele designadas;  

• Realizar 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 

3 

Profissionai

s  

Das 08 ás 

12h 

 

Almoço das 

12 ás 13h 

 

3 

Profissionai

s  

Das 13 ás 

40 

horas/Sem

anais 
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equipamentos, mantendo-os 

sempre em boas condições de 

uso. Atribuições na limpeza, 

manutenção, vigilância e apoio 

geral:  

• Executar e manter serviços de 

manutenção, higienização, 

limpeza e arrumação nos 

ambientes do serviço;  

• Zelar e vigiar o espaço físico 

do serviço, quando necessário;  

• Apoiar a equipe de trabalho 

em atividades rotineiras a fim 

de manter o bom atendimento 

aos usuários. 

17h 

 

Orienta

dor 

Socioed

ucativo 

05 Nivel Médio 

• Orientar e acompanhar os 

usuários de acordo com a 

programação e orientação 

técnica estabelecida;   

• Participar do planejamento, 

implantação e execução das 

atividades do serviço;  

•  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, maustratos, 

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. 

Das 08 ás 

12h 

Almoço das 

12 ás 13h 

Das 13 ás 

17h 

 

40 

horas/Sem

anais 
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7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA  
  

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

dos Serviços elaborada pela SMADS)  

  

VALORES EM REAIS COM ISENÇÃO DE COTA PATRONAL 

Valor Mensal  Valor Anual  Valor Total da Parceria  

 

$ 82.721,24 

 

 

$ 992.654,88 

 

$ 4.963.274,40 

Observações:   

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

tributária.  

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

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

vigência.  

  

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

a Planilha Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS)  
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São Paulo, 10 de JANEIRO de 2018.

______________________________________________________________

Pe. Márcio Santos Ramos - Presidente

TIPOLOGIA SCFV: CENTRO PARA CRIANÇAS E CENTRO PARA ADOLESCENTES DE 06 ANOS Á 14 ANOS E 11 MESES

TOTAL DE DESPESAS

80376,43

170/SMADS/2017

CATEGORIAS VALOR

C
U

ST
O

S 
D

IR
ET

O
S

ITENS VALOR

C
U

ST
O

S 
IN

D
IR

ET
O

S

82721,24

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO

2344,81

TOTAL

CUSTOS DIRETOS

2344,81

I - RECURSOS HUMANOS

II - ENCARGOS SOCIAIS

III - IMÓVEIS

IV - DEMAIS DESPESAS PERTINENTES

Valor mensal de desembolso da Parceria

Valor de contrapartida em bens

Valor em contrapartida em serviços

82721,24

CUSTOS INDIRETOS

DEMOSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO

80376,43

915

1429,81

90.000,00

172721,24

DESPESAS

RECEITAS

29271,23

SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ADMINISTRATIVO ORGANIZAÇÃO

TOTAL

Valor em contrapartida em recursos financeiros

8909,51

3500

38695,69

TOTAL

Nº PROCESSO

EDITAL

NOME FANTASIA

SAS MP

CCA PARQUE PAULISTANO

170/SMADS/2017

6024.2017/0002950-6
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Turno Salário Base

MANHÃ E TARDE 4.290,49             

MANHÃ E TARDE 2.534,66             

MANHÃ E TARDE 1.695,47             

MANHÃ E TARDE 1.780,28             

MANHÃ E TARDE 1.515,68             

MANHÃ E TARDE 1.238,42             

MANHÃ E TARDE 2.000,00             

0,3267

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORIENTADOR SOC. DIA 40H

COZINHEIRO 40H

40H/SEM

40H/SEM

40H/SEM

1695,47

9198,65

1545,45

915

1429,81

CUSTOS INDIRETOS

DESCRIÇÃO Valor Mensal

SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ADMINISTRATIVO ORGANIZAÇÃO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CATEGORIA III - IMÓVEIS (descrever valor mensal)

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

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DEPESAS

Carga Horária

40H/SEM

40H/SEM

32H/MÊS

29271,23

Valor Total

3500

0

0

3500

8909,51

5882,421,57

Valor

Total Remuneração

4490,49

2801,18

CUSTOS DIRETOS

3027,11

Cargos

GERENTE DE SERVIÇOS II

ASSITENTE TÉCNICO II

HORAS OFICINAS

Item

CONCESSIONÁRIAS

ALUGUEL

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

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

CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS (descrever)

Encargo

ISENTA DE COTA PATRONAL

FUNDO PROVISIONADO

Alíquota

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

Item Valor Total

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE OU CHEQUE 1000

TOTAL 1000

2000

Item

ALIMENTAÇÃO

MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO

TOTAL 37695,69

25.000,00

3000

OUTRAS DESPESAS 9.695,69

AGENTE OPERACIONAL 40H/SEM 7539,99

Valor Total
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7.3. Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros  

  

RECEITAS   DESPESAS  

Valor Mensal de desembolso da 

Parceria  

 82721,24 Custos Diretos   80376,43 

Contrapartidas em bens  90000,00 Custos Indiretos   2344,81 

Contrapartidas em serviços   779,00 VALOR TOTAL   82721,24 

Contrapartidas em recursos 

financeiros  

 79,90     

 
7.4. Descrição de rateios de despesas (de acordo com o Plano de Trabalho apresentado)  

 

 

Descrição da 

Despesa  

SAS 

envolvida

s  

Serviços envolvidos  Valor 

rateado  

Memória de 

Cálculo do 

rateio  

Horas 

rateadas 

Memória 

de 

calculo 

do rateio 

de horas  

Administrativo 

da Organização 

SAS/MP CCA Parque Paulistano R$ 5.479,02 R$ 1.429,81 30 horas 

semanais 

6 horas 

semanais 

Administrativo 

da Organização 

SAS/MP CCA Vila Itaim R$ 5.479,02 R$  1.049,00 30 horas 

semanais 

6 horas 

semanais 

Administrativo 

da Organização 

SAS/MP NCI Irma Suzanne 

Cros 

R$ 5.479,02 R$ 1.055,39 30 horas 

semanais 

6 horas 

semanais 

Administrativo 

da Organização 

SAS/MP CDI Dom Fernando 

Legal 

R$ 5.479,02 R$ 849,00 30 horas 

semanais 

6 horas 

semanais 

Administrativo 

da Organização 

DRE/MP Cei Santa Rosa de Lima R$ 5.479,02 R$1.095,82 30 horas 

semanais 

6 horas 

semanais 

 

Nome do profissional remunerado pelo custo indireto como administrativo da organização: 

Adriano Francisco de Oliveira 

▪ Cargo: Gerente Diretor 

▪ Valor total rendimentos: R$ 5.479,02 

▪ Carga horária total: 30 Horas semanais – Distribuídos da seguinte forma: 

▪  

▪ CCA Parque Paulistano:  R$ 1429,81 (Um mil quatrocentos e vinte e nove reais e 

oitenta e um centavos - 6  horas por semana; 

▪ Centro Dia Dom Fernando Legal: R$ 849,00 (oitocentos e quareta e nove reais) -  6 

Horas por semana; 

▪ CCA Vila Itaim:  R$ 1049,00 (Um mil e quarenta e nove reais -  6 Hhoras por semana 
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▪ NCI Irma Suzanne Cros: R$ 1.055,39 (Um mil cinqüenta e cinco reais e trinta e nove 

centavos – 6 Horas por semana 

▪ CEI Santa Rosa de Lima: R$ 1.095,82 (Um mil noventa e cinco reais e oitenta e dois 

centavos  - 6 Horas por semana 

FORMAÇÃO: Licenciatura Plena e bacharelado em psicologia, Pós graduação em 

Psicopedagogia Clinica e instituicional, Mestre em Politicas públicas. 

▪ ATRIBUIÇÕES: representante da diretoria da instituição perante os convênios assinados por 

meio de procuração renovada anualmente respondendo por assinatura de convênios, 

assinatura de prestações de contas e demais responsabilidades incubidas a organização; 

responsável pela contratação dos funcionários junto aos gerentes e equipe técnica; 

acompanhamento de funcionários desligados no que se refere a necessidade de 

documentação. Responsavel pela atualização obrigatória para a manutenção dos convênios 

junto a receita federal, INSS, Secretaria de Finanças da PMSP, atualizando certidões e 

declarações. Responsável pelas questões trabalhistas que envolvem os contratados como 

também pela analise do desempenho e do desenvolvimento das atividades, principalmente 

dos gerentes e equipe tecnica. Responsável por conseguir melhoria nos serviços conveniados 

a partir de recursos oriundos da iniciativa privada e/ ou demais organizações de alcance 

nacional e internacional bem como emendas parlamentares que visem melhorar a qualidade 

do atendimento oferecidos. Rsponsavel pelas avaliações no que se refere a qualidade da 

equipe de trabalho. Responsável pela avaliação quantificadora da qualidade da equipe de 

trabalho. Reponsavel pelo pagamento de recursos humanos no que se refere a direitos como 

salário, vales transporte, férias, rescissões e 13° salário. Responsável pelas negociações que 

envolvam os sindicatos da categoria. Responsável por atrair parceiros e parcerias que visem o 

ponto de vista estrutural, socioeducativo, cultural e financeiro. Responsável por fornecer aos 

serviços materiais de contrapartida da organização quando solicitado. Responsavel por 

Gerenciar, planejar, organizar e controlar as atividades das áreas administrativas da 

instituição como um todo para que não haja prejuizos nos convênios assinados. Responsável 

por organizar o departamento de contas a pagar e receber, financeiro, departamento de 

pessoal, tesouraria e jurídico, responsabilizando-se por todas as áreas que envolvem 

a administração da instituição. Responsável por dar todo e qualquer tipo de assessoria aos 

gerentes de serviço e demais funcionários da instituição  

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

7.5.1. Valor solicitado: R$ 5.000,00 

7.5.2. Descrição das despesas:  

Descrição da Despesa  Valor unitário  Valor Total  

PINTURA EXTERNA   5000,00 5000,00  

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

operações bancárias eletrônicas:  

7.6.1.  ( x  ) em espécie no valor máximo mensal de R$ 1000,00  

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

8 – CONTRAPARTIDAS (se houver)  

8.1. Contrapartidas em bens  

Descrição de cada item  Unidade de 

medida  

Quantidade  Valor unitário  Valor total  

Computador 2kg 3 1500,00 4500,00 

Teclado  1kg 3 30,00 90,00 

Mouse  100g 3 15,00 45,00 

Monitor para computador 2kg 3 300,00 900,00 

Ventilador de parede 5kg 8 60,00 480,00 

Ventilador de chão 20kg 3 300,00 900,00 

Mesa de plastico 2kg 46 40,00 1840,00 

Mesa de escritório 50kg 5 600,00 3000,00 

Mesa pequena 20kg 4 100,00 400,00 

Mesa grande 80 kg 1 100,00 100,00 

Mesa refeitório 80kg 12 200,00 2400,00 

Carro de servir (self service) 50kg 1 800,00 800,00 

Estação de trabalho 80kg 3 600,00 1800,00 

Cadeiras de Plastico 5kg 135 20,00 2700,00 

Cadeiras universitárias 20kg 40 50,00 2000,00 

Cadeiras de escritório giratória 20kg 4 50,00 200,00 

Cadeiras de escritório comum 10kg 7 50,00 350,00 

Longarina 3 lugares 100kg 1 150,00 150,00 

Bancos para refeitório 30kg 20 70,00 1400,00 

Radio 5kg 1 50,00 50,00 

4Impressora multifuncional 5kg 2 300,00 600,00 

Impressora comum 2kg 1 150,00 150,00 

Armario com arquivo 30kg 4 200,00 800,00 

Bebedouro de água refrigerada 10kg 2 200,00 400,00 

Interfone  100g 3 50,00 150,00 

Aparelho de DVD 2kg 1 30,00 30,00 

Relógio de ponto cartográfico 2kg 1 700,00 700,00 

Guilhotina papel grande 3kg 1 100,00 100,00 

Maquina de alta pressão WAP  5kg 1 300,00 300,00 

Central de alarme 2kg 1 300,00 300,00 

Aparelho telefonico sem fio 1kg 3 60,00 180,00 

Estabilizador  2kg 2 100,00 200,00 

Nobreak 2kg 1 200,00 200,00 

Cortina  500g 2 30,00 60,00 

Persianas  1kg 5 100,00 500,00 

Armario de escritório 80kg 5 200,00 1000,00 

Armario de aço 50kg 6 200,00 1200,00 

Tv a cores 32 polegadas 3 100,00 300,00 

Camisetas  200g 177 10,00 1770,00 



 

SOCIEDADE DE  ENSINO  PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEPAS 

INSCRIÇÃO CNPJ: 47.296.884/0001-37  C.C.M. 8.212.370-5                                                                                                     
RUA SANTA ROSA DE LIMA, 701/703 - PARQUE PAULISTANO                                                    
SÃO MIGUEL PAULISTA -  SAO PAULO - SP -  CEP: 08080-000                                        

TELEFONE: 2581- 0579 

 76 

Aparelho de som 5kg 1 100,00 100,00 

Relógio de parede 200g 6 10,00 60,00 

Umidificador de ar 10kg 1 300,00 300,00 

Iluminação para eventos  50kg 6 peças 300,00 1800,00 

Maquina de fumaça 5kg 2 100,00 200,00 

Projetor  32 polegadas 1 1000,00 1000,00 

Geladeira industrial 8 portas 1000 kg 1 4000,00 4000,00 

Freezer vertical 200kg 1 2000,00 2000,00 

Freezer horizontal  200kg 1 1200,00 1200,00 

Caixa amplificadora 20kg 1 100,00 100,00 

Panela de pressão 8 litros 500g 2 60,00 120,00 

Panela de presão 20 litros 1kg 2 100,00 100,00 

Fogão industrial 6 bocas 300kg 1 1000,00 1000,00 

Coifa  150kg 1 700,00 700,00 

Forno industrial a gás 100kg 1 1000,00 1000,00 

Colher de inox 10g 236 0,50 118,00 

Facas em inox 10g 157 0,50 78,50 

Garfos de inox 10g 186 0,50 93,00 

Pratos de vidro 300g 150 1,00 150,00 

Liquidificador industrial 3 litros 5kg 1 300,00 300,00 

Cortador de batata 5kg 1 100,00 100,00 

Cortador de frios 30kg 1 500,00 500,00 

Espremedor de batata 10kg 2 100,00 200,00 

Bule grande 500g 1 20,00 20,00 

Batedeira  2kg 1 160,00 160,00 

Panelas de cerãmica 2kg 3 100,00 300,00 

Carrinho de mão 10kg 1 200,00 200,00 

Escada pequena 3kg 1 200,00 200,00 

Escada média 5kg 1 300,00 300,00 

Extintores de água 10kg 5 100,00 500,00 

Extintores de pó 5kg 4 60,00 240,00 

Mesa de pebolim 100kg 1 1000,00 1000,00 

Sala de atividades com capacidade 

para 30 usuários e um educador 

43 m.2 5 40,90 8793,50 

Sala de atendimento 

individualizado para atendimento a 

familias e usuários 

12 m.2 1 40,90 490,80 

Sala do material pedagógico 12 m.2 1 40,90 490,80 

Sala do material de limpeza 5 m.2 1 40,90 204,50 

Sala multiuso para atividades 

diversas 

24 m.2 1 40,90 981,60 

Sala administrativa 9 m.2 1 40,90 368,10 

Sala da gerência 13 m.2 1 40,90 531,70 

Cozinha 24 m.2 1 40,90 981,60 

Refeitório 23 m.2 2 40,90 940,70 

Banheiros 12 m.2 2 40,90 490,80 

Quadra poliesportiva 564,20 m.2 1 40,90 23075,90 

Estacionamento fechado 35,22 m.2 1 40,90 1440,50 

TOTAL 90.000,00 
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8.2. Contrapartidas em serviços 

Descrição de cada item Unidade 
de medida 

Quantidade Valor unitário Valor total 

MEDICINA DO TRABALHO 01 01 249,00 249,00 

ASSESSORIA JURIDICA 01 01 530,00 530,00 

TOTAL 779,00 

 
8.3. Contrapartidas em recursos financeiros: (informar valor, periodicidade) 
9 – QUADRO DE DESEMBOLSO 
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1ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

2ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

3ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

4ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

5ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

6ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

7ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

8ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

9ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

10ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

11ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

12ª  82721,24 90.000,00 779,00 79,90 

TOTAL  992.654,88 1.080,000,00 9348,00 958,80 

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de início de 
vigência da parceira e o término do exercício civil. A partir do exercício civil seguinte, serão 12 
parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último exercício, o número de parcelas 
corresponderá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de término de vigência da 
parceria. 
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10 – INDICADORES DE AVALIAÇÃO  
Os indicadores de avaliação e as metas previstas deverão estar no mínimo de acordo com o 
preceituado no parágrafo 4º, do artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017. 

 
 

São indicadores qualitativos para cada dimensão: 

  

1. Dimensão Organização e Funcionamento – Espaço Físico: Indicadores: ambiente organizado e acolhedor; 

acessibilidade; espaço físico; manutenção; alimentação; preservação e guarda dos materiais; comunicação visual; e social. 

2. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão dos Recursos Financeiros: Indicadores: acompanhamento das 

propostas de flexibilização; compatibilidade dos elementos de despesa e quantidades, justificativa de gastos imprevistos ou 

fora do padrão, grau de organização das informações administrativas e financeiras.  

3. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão Administrativa: Indicadores: quadro de profissionais; participação 

em ações formativas; abrangência da supervisão in loco, horário de funcionamento; posturas dos profissionais; fluxos de 

informação dos usuários; estimula à participação em espaços de controle social ou defesa de direitos;  

4. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Usuários: 

Indicadores: grau de participação na construção das normas de convivência; atualização de registro dos usuários; 

socialização das informações; discussão de casos; estratégias para inclusão/atualização dos usuários no CadÚnico e outros 

programas de transferência de renda; mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos usuários nos projetos 

de revitalização; participação dos usuários no planejamento das atividades; aquisições dos usuários por atividade 

desenvolvida; atividades externas; canais de comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos 

profissionais na mediação de conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; articulação entre atividades e espaços 

para difusão das produções dos usuários; estimulo à participação dos usuários durante as atividades, laicidade e respeito à 

diversidade religiosa nas atividades desenvolvidas;  

5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Família: 

Indicadores: mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos familiares nos projetos de revitalização; 

participação dos familiares no planejamento das atividades; aquisições dos familiares por atividade desenvolvida; 

habilidades de sociabilização e convívio; canais de comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos 

profissionais na mediação de conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; visitas domiciliares; serviços de 

referência e contrarreferencia; articulação entre atividades e espaços para difusão das produções dos usuários; estimulo à 

participação dos usuários durante as atividades;  

6. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Território; 

Indicadores: participação nas atividades do território; Mapeamento dos recursos acionados no mês/semestre no território; 

Articulação com outros serviços socioassistenciais, especificando quais e os objetivos; Articulação com outros serviços de 

outras políticas, especificando quais e os objetivos; Articulação para realização de eventos comunitários, passeios ou 

atividades externas com usuários/famílias; 

 

 
 

 
 

 
 

 


