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Sorocaba, 28 de Maio de 2021.
Ofício n° 12/2021.
Ao Senhor Secretário
Clayton Cesar Marciel Lustosa
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID.
Ref.: Interesse de Prorrogação Termo de Colaboração Parceria n° 21660/2017.

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, vem por este expressar o interesse de nossa
organização em prorrogar o presente Termo de Parceria n° 21660/2017 através do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de Crianças entre 6 e 11 anos
e 11 meses, ofertado pelo Projeto Renovar conforme plano de Trabalho 2021-2022.
N

Certo de poder contar com sua valiosa atehção, apresentamos os nossos protestos de
elevada estima e consideração.
\

riloCarinho Mauad

7

Presidente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.
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PLANO DE TRABALHO 2021 -2022
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
PROJETO RENOVAR
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
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PLANO DE TRABALHO 2021.
I. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Nome da Organização: Far Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.
Data do Constituição; 19 05 1946
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Data de inscrição no CNPJ: 19/03/1968

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz n°
Cidade / UF: Sorocaba

Bairro: Pq. S:-;; = :.i K:!xl

Telefone: 15-3221-4970

Fax:

CEP: 18.052-280
Site / email:
wwru.monteirolobato-sorocaba.org.br
falecom&monteirolobatosorocaba.org

Horário de funcionamento: 06:30 a.s 12:45
Dias da semana: 2' a 6a Feiras - janeiro a dezembro.
2. INSCRIÇÕES E REGISTROS
Inscrição no C M AS
N" 27
Registro no CMDCA (quando houver)
N° 13
Inscrição CM AS Votorantim
N° 25
Inscrição CMDCA Votorantim
N° 15
Inscrição no CNAS
N"
Inscrição no CMI (quando houver)
N°
CEBAS - último registro c validade
N° 25/11 2020 a 24/11/2023
Utilidade Pública
( )Fcderal
( X )Estadual
N° Lei 8977/65 (Estadual)
N" Lei 695/59 (Municipal)
( X )MunicipaI
3. C O M P O S I Ç Ã O DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Presidente ou Representante legal da entidade: José Murilo Marinho Mauad
Profissão: Dentista
Cargo: Presidente
CPF: 054.049.068-71
Órgão Expedidor: SSP'SP
Data de nascimento:
RG: 12.301.874
19/05/1962
03/02/2020 até 02/02/2022.
Vigência do mandato da diretoria atual
a) R E L A C I O N E OS DEMAIS DIRETORES
Nome do Diretor: Archimedes Alvarenga da Silva
Cargo: Vice-Presidente
"~(profissão: Aposentado
C P F : T69.6Õ1/738-68"
Órgão Expedidor: SSP/SP
RG: 6.635.075-X

;
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Nome do Diretor: José Gustavo Crespo Barreiros
Cargo: 1° Secretário
Profissão: Arquiteto
C P F : 149.654 228-21
i R G : 11.503.595-3
Õrgão Expedidor: SSP/SP
Nome do Diretor: Muco Aurelio Laham Dot s ore
Cargo: 2° Secretário
C P F : 160.087.068-62

Profissão: Administrador de Empresas
RG: 23.469.435-X
j Órgão Expedidor: SSP/SP

Nome do Diretor: Ailton Sewaybrívker
Cargo: 1° Tesoureiro
[Profissão: Aposentado
C P F : 750.500.728-91
j RG: 8.123.042
Órgão Expedidor: SSP/SP
Nome do Diretor: Manoel Francisco Vasques
Cargo: 2 o Tesoureiro
CPF: 077.120.338-1 1

Profissão: Aposentado
RG: 18.668.042-9
Órgão Expedidor: SSP/SP

Nome do Diretor: Vanderlei da Silva
Cargo: I o Diretor de Projetos
CPF: 051.545.858-95

Profissão: Advogado
: RG: 15.748.757-X
Órgão Expedidor: SSP/SP

"Nome do Diretor: Luís Henrique Alves
Cargo: 2C Diretor de Projetos
CPF: 794.944.'Í28-34

Profissão: Engenheiro Mecânico
Órgão Expedidor: SSP/SP
RG: 5.983.981-8

4- AREA DA ATIVIDADE Preponderante:
( X )Assistência Social ()Saúde
()Educaçào ( ) Cultura ( )Esporte
Secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1)
( jAssistência Social ( )Saúde
(jEducação ( ) Cultura ( )Esporte
5- NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
( X)Atendimento
()Ássessoramento
( ) Defesa e garantia de direitos
6- IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO POR P R O T E Ç Ã O
( X)Básica ( ) Especial de Média Complexidade ( ) Especial de AltaComplexidade
7 - T I P O DF. S FR VICO A SER OFERTADO
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Serviço de Com ivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças c adolescentes de 06 a 15 anos
dc idade,
8- PÚBLICO ALVO
Crianças entre 6 e 1 1 anos e 11 meses, em situação de vulnerabilidade social, que apresentem situações
prioritárias para o atendimento como as previstas na resolução CNAS n;ü 1/2013.Deve ser priorizada
ainda a inclusão de crianças beneficiárias do BPC, com famílias cm programas de transferência de
renda ou com insuficiência de renda c acesso aos serviços públicos, vítimas de violência doméstica e
em situação de trabalho infantil.
9- IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Região Oeste: CRAS Ipiranga e Nova
Esperança; Região Sul/Leste: CRAS
Joào Romão.
10- VAGAS OFERECIDAS PARA O SERVIÇO
108 Vagas.
11- DESCRIÇÃO DA REALIDADE (Diagnóstico)
As famílias atendidas pelo Projeto Renovar são oriundas de uma realidade social marcada pela luta e
busca por melhores condições de vida. Famílias estas instaladas em bairros que apresentam inúmeras
necessidades estruturais, graves problemas de segurança, tráfico de drogas, moradias insalubres com
problemas de saneamento básicos, fornecimento de água e energia elétricas irregulares.
As famílias tem por obrigação e necessidade de trabalhar o dia todo, não podendo cuidardes filhos que
ficam nas escolas meio período, e no contra turno sem a tutela de um adulto, vi vendando situações
de vulnerabilidade e toda sorte de riscos, desde pessoas mal-intencionadas, acidentes domésticos,
proximidade com o uso de álcool e drogas. O serviço a ser ofertado atenderá crianças cujas encontramse em vulnerabilidade social e com a precariedade de acesso aos serviços públicos, algumas destas
famílias encontram-se instaladas em área verde sem rede de água tratada e sem saneamento básico
expondo famílias e indivíduos a situações de riscos e vulnerabilidade física, emocional e social.

12- D E S C R I Ç Ã O DO SERVIÇO A SER OFERTADO
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, através do Projeto Renovar oferta o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 11 anos e 11 meses,
visando a constituição de espaços de convivência que contribuam para a participação, cidadania e o
enfrentamento das desigualdades sociais a qual nossas famílias estão inseridas.
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Nosso projeto desenvolve atividades pautadas a partir dos interesses, demandas e potencialidades de
nosso público, tendo como pilares as experiências lúdicas, culturais e esportivas, fomentando as
diversas formas de expressões, interações, aprendizagem, sociabilidades e proteção social.
Estimulando e orientando nossas eiianças e adolescentes na construção e reconstrução de suas
histórias, vivências individuais e coletivas, na família e no território, desenvolvendo o sentimento de
pertenci memo de identidade, fortalecendo os vínculos familiares incentivando a socialização e a
convivência comunitária. O Serviço é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de medo
a garantir aquisições progressivas, de acordo com o seu ciclo de vida. afimde complementar o trabalho
social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.
Trata-se de uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e
orienta os na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família
e no território. Assim, o Projeto Renovar possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e
afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance
de alternativas emaneipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
O Projeto Renovar desenvolve um horário diário de funcionamento onde as famílias podem deixar
seus filhos aos nossos cuidados e irem tranquilamente desenvolver suas atividades laborais, nossas
crianças e adolescentes são recepcionados e acolhidos por uma equipe de educadores sociais que
acompanham e observam desde o da entrada onde ofertamos café da manhã, acompanham e
desenvolvem as atividades com os mesmos diariamente, atividades estas organizadas e distribuídas
ao longo da semana de acordo com plano de trabalho proposto.
Diariamente, após a finalização de todas as ações propostas ofertamos uma deliciosa refeição,
preparada por uma equipe de alimentação tendo à frente uma equipe profissionais que acompanha e
elabora todo o cardápio ofertado, levando em conta toda carga nutricional necessária para o
desenvolvimento físico e cognitivo de nossas crianças e adolescentes.
1 3 - O B J E T I V O GERAL
• Contribuir para o desenvolvimento da auionomia, de sociabilidades. de fortalecimento de vínculos
sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.
a. O B J E T I V O S ESPECÍFICOS
• Ofertar através de ações planejadas e contínuas complemento as funções protetivas das famílias e
desenvolvimento das crianças e adolescentes no fortalecimento de vínculos familiares e sociais.
• Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, através de atendimentos,
atividades e oficinas ampliando seu acervo informacional, cultural e social.
• Proporcionar aos usuários o desenvolvimento das práticas e condutas favoráveis para o bem-estar
social, através de informações, comunicações e a garantia de defesa de direitos, mobilizando e
fortalecendo as redes sociais de apoio, primando para o desenvolvimento do convívio familiar e
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14- M E T O D O L O G I A DO SERVIÇO
O Projeto Renovai" ofertará o Sen iço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizará
atendimentos a crianças e adolescentes de 06 a 11 anos e 11 meses e suas famílias com a missão de ofertar
atividades que serão conduzidas através de percursos que promovam a aquisição de conhecimentos,
habilidades, à formação de atitudes e valores que favoreçam o exercício ativo e critico da cidadania,
complementando as ações protelivas da Família.
Ofertaremos atendimentos a grupos, cada grupo se disponibilizará de um Educador (a) Social que
acolherá, acompanhará e orientará desde o inicio do período de entrada até o período da saída, teremos a
presença de uma Educador (a) Social juntamente com o Facilitador de oficinas que estará desenvolvendo
um trabalho de atividades esportivas, jogos coletivos, recreação com todos os grupos. Será trabalhado
com os atendidos questões como participação cidadã, diversidade cultural, pertenci mento, relação com
a comunidade, tanto no nível subjetivo, quanto no âmbito coletivo.
Desenvolveremos e estimularemos os atendidos na construção e reconstrução de suas histórias e em suas
vivências individuais e coletivas., como na família e no território com vistas ao alcance de alternativas
emancipatórias.
Os atendidos inseridos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos se beneficiarão com o
atendimento de alimentação: café da manhã e almoço; observações e acompanhamentos de Psicologia
Social e Serviço Social e atividades que serão desenvolvidas através dos temas: Arte por toda parte. Meu
meio ambiente por inteiro, Eureka - Espaço do Saber, c Saúde e vida plenal e oficinas complementares
as atividades ofertadas.
Ofertaremos atividades que atenderá os atendidos envolvidos em sua totalidade e na sua integridade,
atendendo os aspectos físicos, cognitivos, afetivos e emocionais.
Priorizaremos nas ações os aspectos de convivência, a formação de atitudes e valores, princípios de
say.de c qualidade de vida.
Nossa entidade adotará os principais protocolos de segurança frente ao COVID 19 e manterá atenção
as principais determinações e recomendações de nossos gestores públicos na esfera pública municipal,
estadual e federal.
Desta forma todas as famílias e nossos atendidos presencialmente que adentrem nossa entidade deverão
seguir rigorosamente todas as recomendações gerais em relação ao cuidado com a disseminação e
consequente contágio do vírus da Covid 19.
Respeitar o distanciamento social de no mínimo 1.5 metros entre as pessoas dentro da entidade durante
sua permanência no Projeto Renovar e em atendimentos individualizados.
Atenção especial a lavagem das mãos com água e sabão ou álcool em Gel 70% durante o período em
que estiver na no Projeto Renovar.
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Todos os ambientes ofertados para realização das ações do Projeto Renovar passarão por higienização
diária antes, durante ( caso solicitado pelo responsável pela atividade) e após permanência dos
atendidos, garantindo a todos segurança e bem estar a iodos os participantes.
1 Iso obrigatório de:
1 Máscaras de tecido individual.
2. Mcool 70:o para Higienização de objetos e superfícies:
3. Álcool em gel para higienização de mãos.
Dar preferência, quando possível, para realização de atividades em locais abertos/amplos e ventilados
e quando em ambiente fechado, privilegiar a ventilação dos mesmos.
Nos casos em que o atendido apresente qualquer sintoma respiratório: tosse, dificuldade para respirar
ou engolir, congestão nasal, dor de garganta, coriza.'será afastado imediatamente do grupo e acolhido
em ambiente ventilado com a presença de um colaborador responsável e solicitado aos responsáveis
seu encaminhamento a unidade de Saúde e seu retorno permitido apenas com apresentação de laudo
médico.
Será realizado uma reunião presencial, seguindo os protocolos de distanciamento social e demais
proteções com todas as famílias que tem interesse em participar presencialmente de nossas ações neste
trimestre, apresentando as mesmas todos os protocolos que serão adotados diariamente, deixando claro
que a participação e o respeito aos protocolos estabelecidos é de grande importância para segurança de
todos. As famílias participantes presencialmente estarão assinando um termo de Compromisso e
Responsabilidade perante os protocolos estabelecidos.
Toda comunicação do Projeto Renovar se dará via contato telefônico individual e via redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram.
A T E N D I M E N T O S DIÁRIOS
Os Atendimentos diários se dará de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde
referente aos Ambientes Escolares do Município de Sorocaba.
Nesta primeira etapa, estaremos abrangendo 35% (52 atendidos) de atendimentos, de nosso público
alternado diariamente, priorizando as famílias que necessitem de maior atenção e proteção neste
momento.
ENTRADA
A entrada dos atendidos será permitida a partir das 06:30 da manhã, onde teremos um orientador
social que fará a recepção das famílias e atendidos verificando se o atendido está peitando máscara e
aferindo sua temperatura, estado de saúde e a higienização das mãos com álcool em gel.
Será solicitado aos responsáveis que verifiquem a temperatura corporal de seus filhos antes de sua ida
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SAÍDA
Apos ofertado o almoço c realizado ioda higienização e troca de roupa ( Período Escolar.) os atendidos
serão encaminhados ao espaço de saída onde uma equipe de orientadores estarão organizando os
mesmos lendo os espaçamento adequados e de forma organizada realizando a saída perante os pais c
condutores escolares! Vans escolares).
Neste espaço e no tempo de espera de cada ateendido estaremos exibindo um filme, ou desenhos para
que possamos distrair os atendidos enquanto esperam pelo transporte.
15-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O Projeto Renovar estará ofertando a lodos seus participantes ações presenciais e on-lines com vistas
a acolhida e ao cuidado de todos, neste retomo opcional às atividades presenciais, transformando a
entidade num c<p:-.ç^ de escuta afetiva e empática. O retorno propiciará momentos para promoção da
reintegração entre pares, além do restabelecimento da relação educador social-atendidos.
Diante do exposto, destacamos a importância do cuidado com a saúde mental e do equilíbrio emocional
de uxloti os envolv idos neste trabalho e. deste modo, justi fica-se a presente proposta. Salientamos que
as propostas de ações aqui apresentadas serão direcionadas e alinhadas de acordo com as demandas
apontadas pelos atendidos e famílias no dia a dia.
No atendimento diário estaremos ofertando atividades que contribuam para aquisição progiessiva de
informações e práticas que garantam sua segurança e de suas famílias frente ao COV1D 19. desta forma
as ativ idades ofertadas estarão se inter-relacionando entre elas. desta forma abrangendo todas as atividades
propostas em plano de ação.
Priori/ando neste primeiro momento toda readequação perante nossos atendidos, dos principais
procedimentos de rotina, garantindo a segurança na permanência em m-ssa entidade, apresentando aos
mesmo? os principais protocolos de higiene, comportamentos e medidas de prevenção adotados
diariamente para frequência no Projeto Renovar.
Para desenvolvimento das ações propostas para este trimestre, teremos a frente do planejamento e
execução, equipe técnica composta de Coordenação. Psicóloga Social e Assistente Social, e educadores
sociais, que estarão realizando determinadas ações com os atendidos e famílias.
Teremos equipe de Educadores sociais acompanhando integralmente toda permanência do atendidos no
Projeto Renovar. desde sua chegada até sua saída, e desenvolvendo ações presenciais e atividades online
com os respectivos grupos de referências criado pelo aplicativo do WhatsApp, onde cada educador social
tem a disposição um celular administrativo que íeaüzada as intervenções diárias e orienta os atendidos e
famílias sobre as atividades e infonriações repassadas com supervisão da equipe técnica.
Visando ofertar momento de acolhida e escuta ativa, estaremos desenvolvendo propostas com nossos
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planejada, realizando atendimentos individuais, sendo, se necessário o encaminhamento deste
atendido/família a rede protetiva.
SERVIÇOS O F E R T A D O S
a) Nome do Serviço: Alimentação Saudável
Objetivo específico:
• ! cr acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados as necessidades

especificas.

• Complementar o trabalho social com Família, prevenindo a ocorrência de risco social, segurança
alimentar Fortalecendo a convivência Familiar e comunitária.
Forma de conduzir a atividade:
Embora a alimentação e nutrição adequadas se configurem como direitos Fundamentais da pessoa
humana c requisitos básicos para a promoção e proteção da saúde, infelizmente ainda são poucos
garantidos em nosso país.
Promoveremos uma alimentação saudável considerada um eixo prioritário de nossas ações para
promoção e garantia de acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados as
necessidades específicas desta faixa etária.Ofertaremos a todos atendidos presentes diariamente o café
da manhã a partir das 07h30min. composto de pão francês com margarina, patê ou requeijão, bolacha
ou bolo acompanhado por leite achocolatado.
A partir das 1 lhOÜmin iniciaremos nosso almoço composto diariamente de uma mistura base (arroz,
feijão), um prato principal (Carnes), uma guarnição (legumes ou massa), salada e sobremesa.
Toda refeição é realizada em espaço apropriado com mobiliário específico para refeição, com espaço
para higienização anteriormente e posteriormente as refeições. O espaço atende a todas exigências legais
para oferta de alimentação e equipe técnica profissional exigida pela legislação vigente e executando
diariamente os procedimentos técnicos solicitados.
A oferta de uma refeição específica mostra-se necessária devido a nossas crianças não retomarem a
suas residências, indo direto ao período escolar no entorno da entidade. Diante disso, não teriam tempo
no trajeto para ir para suas casas realizarem uma refeição a tempo de irem à escola, assim forneceremos
a alimentação durante o período de permanência na organização.
Os gêneros alimentícios são adquiridos pela própria entidade e também \ em de doações/parcerias como
Banco de alimentos de Sorocaba, Programa Mesa Brasil SESC Sorocaba. Padaria Real. Distribuidora
de Frutas - Frutas Mirante entre outros apoiadores de nosso projeto.
Nossa entidade em parceria com o curso de Nutrição da Universidade de Sorocaba-UNISO. mantém um
polo de estágio, onde mensalmente recebemos uma dupla de estagiários que permanecem na entidade
para conhecer os procedimentos e etapas de toda oferta de alimentação e desenvolvem com uma turma
especifica de crianças e adolescentes um projeto que contemple a alimentação saudável e todas suas
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Não há dúvidas que alimentação de qualidade é fundamental para garantir uma boa qualidade de \ ida.
L ma boa alimentação é aquela que mantém o organismo em estado de saúde, para isso se faz necessária
conhecimentos específicos sobre a alimentação brasileira, saber sobre o processo de cultivo, toda
logística de infraestrutura para o alimento chegar a nossa mesa. E principalmente quando diz respeito
a alimentação infantil, os vilões existentes nesta alimentação, tais como doces, lanches entre outros.
Reeducando nossos atendidos paia que agora entendam a importância da alimentação em sua vida para
que na fase adulta hão venham a sofrer com as doenças ocasionadas pela má alimentação.
( ) comportamento alimentar de uma criança ou adolescente reflete nos processos de crescimento e
desem oh imento em todos os aspectos. Com a devida atenção e cuidados pode-se promov cr uma maior
expectativa de vida do adulto futuro. Todos os participantes do Projeto Renovar são observados e
acompanhados pela Assistente Social, Psicóloga c Coordenação, onde no momento de sua inscrição no
Projeto Renovar através de um questionário, se este atendido apresentar alguma restrição alimentar,
alergia, necessidades dietéticas especificas (diabetes) ou intolerância a algum tipo de alimentos,
dev idamente prescrito por avaliação médica, é feito um trabalho em conjunto com equipe de educadores,
equipe de cozinha e família para melhor servir a este atendido em suas refeições.
Disponibilizaremos um ambiente denominado "refeitório" que será utilizado para realizar a recepção
de nossos atendidos e suas principais refeições, café da manhã e almoço.
O espaço possui sistema de multimídia composto de teia de retroprojeto de 3.20 por 2,00mts com
retroprojetor conectado cm computador c sistema de som.
Ao entrar no refeitório, os alendidoss deverão higienizar os sapatos no tapete ou pano com água
sanitária designado para essa função.
Disponibilizar pia para lavagem de mãos. com sabonete líquido inodoro, toalhas de papel descartáveis
e lixeiras dotadas de tampa com acionamento sem contato manual, além disso, disponibilizar álcool
7o o em local visível.
Todas os atendidos serão encaminhados para higienização das mãos e antebraços principalmente ao
entrarem no refeitório, ames e depois de manipularem/consumirem os alimentos, após encostarem em
superfície ou utensílio não higienizado e depois de usar o banheiro.
Durante a permanência no refeitório, todos devem evitar conversar, rir, manusear telefone, tocar no
rosto, olhos, nariz e boca. principalmente no momento em que está sendo servido.
O uso de máscara é OBRIGATÓRIO no refeitório, sendo permitida a retirada somente no momento
em que se sentar a mesa para realizar as refeições.
A máscara deverá ser guardada em saco plástico individual no momento das refeições.
Não é permitido trocar objetos durante a permanência no refeitório: celular, talheres, copos etc.
Haverá funcionários específicos para servir as refeições, evitando que os atendidos acessem
diretamente os alimentos (frutas, pães) e 'ou utensílios ( conchas, pegadores, talheres). As bebidas
serão servidas em copo descartável.
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Os talheres serào embalados juntamente com o guardanapo e entregues individualmente no momento
da refeição.
Os manipuladores de alimentos designados a servir as refeições devem realizar a higienização das mãos
e antebraços com água e sabonete líquido inodoro, secagem com toalhas de papel não reciclado e em
seguida realizar antissepsia com álcool gel 70%.
Os manipuladores de alimentos não devem trabalhar se estiverem doentes, principalmente se apresentar
algum sintoma como: febre, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar. dor de
garganta, dor no corpo ou dor de cabeça.
Será garantida a higienização efetiva dos equipamentos e utensílios utilizados no setor: as mesas e
cadeiras serão higienizadas logo após o uso. E as demais superfícies como balcões térmicos,
equipamentos, maçanetas serão higienizadas diariamente.
O refeitório deverá ser mantido ventilado, com portas e janelas abertas.
As mesas serão dispostas com distância segurai2m) e apenas 2 crianças por mesa.
As louças serão laxadas em máquina de lavar e higienizadas com álcool 70% e armazenadas em local
apropriado até o próximo uso.
Todas as refeições serão preparadas seguindo as orientações previstas pelas legislações vigentes em
segurança dos alimentos.REFEIÇÕES OFERTADAS
Nosso refeitório está organizado com as mesas e cadeiras cumprindo o distanciamento estabelecido.
O ambiente possui amplo espaço de aproximadamente 300mts 3 onde ternos 25 mesas retangulares de
1.50 mts por 0.70 podendo ser utilizado por apenas 2 crianças em suas extremidades.
O café da manhã é ofertado de acordo com a chegada de cada criança, que ao adentrar ao refeitório,
passa pelo processo de higienização e já é encaminhada para retirar sua alimentação.
O almoço será ofertado em dois momento, de acordo com o horário de saída de cada criança, desta
forma teremos um número reduzido de crianças dentro do refeitório neste momento contribuindo ainda
mais com os protocolos de segurança.
Profissionais envolvidos: 1 Chefe de Cozinha t Contrato Suspenso perante período Covid). 1 Auxiliar
Chefe de Cozinha e 2 Ajudantes de Cozinha.
Período de realização semanal:
Café da manhã - Segunda a sexta-feira das 07h30 às 8h00
Almoço -Segunda a sexta-feira das 1 lhOO às 12h00.
Horário: 06:30: as 16:48hs
Quantas horas de atividades semanais: 44 Horas semanais.
Resultados esperados específicos desta atividade:
Qualitativos - Ofertar uma alimentação nutritiva e balanceada para que os atendidos tenham
disposições físicas c emocionais saudáveis para realizarem suas atividades diárias.
Quantitativos- Promover e garantir o maior número de oferta de alimentação aos atendidos
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b) Nome do S e n iço: Serviço Social.
Objeth o específico:
•
•

Promov er acesso a benefícios e serviços socioassistenciais;
Promover ações que visem o fortaleci mento dos vínculos familiares e comunitários, através do
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos educadores e orientação às famílias:
• Fortalecer a rede de proteção social e de assistência social nos territórios.
a
Promover acesso aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e as demais politicas públicas.
• Identificar situações de violência e suas causas e produzir dados para o sistema cie vigilância
Sócio assistencial.
Forma de conduzir a atividade:
Realizar atoes que ofertem o acompanhamento, acolhida, orientações e encaminhamentos; informação,
comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva da Família: mobilização e
fortalecimento dos demais equipamentos da rede pública de apoio, desenvolver o convívio familiar e
comunitário e a mobilização para a cidadania.
A profissional terá responsabilidade de elaborar, implementar, executar e avaliar a política
socioassistencial da organização, executar e avaliar os planos e projetos com a participação da
coordenação e equipe interdisciplinar: realizar encaminhamentos a rede pública de atendimentos
quando necessário, realizar orientação social aos atendidos e suas respectivas famílias; orientar e
coordenar o processo cie inscrição para atendimento a demanda: o estudo social c a seleção dos
inscritos; organizar e participar de encontros e reuniões com pais e responsáveis dos atendidos;
participar da elaboração das normas disciplinares: garantir a divulgação do regimento junto as equipes
cie trabalho, aos assistidos e seus respectivos familiares: delegar atribuições quando necessárias:
realizar visitas domiciliares quando necessária; registar suas ações em prontuários: acompanhar o
controle de freqüência dos atendidos e participar de reuniões com a Diretoria.
O monitoramento e acompanhamento da atividade serão realizados pela Assistente social, através de
registros em prontuários, registros de atendimentos aos atendidos, registros de atendimentos as
respectivas famílias dos atendidos, registros de visitas domiciliares, reuniões com equipe
interdisciplinar e relatório mensal.
Profissionais envolvidos: 1 Assistente Social
Período de realização semanal: Segundas as sextas-feiras.
Horário: Das 08h00 às I4h00.
Quantas horas de atividades semanais: 30 Floras Semanais.
Resultados esperados específicos desta atividade:
Qualitativos- Acompanhamento, acolhida, promover melhorias no convívio e Fortalecimento de
vínculos: fortalecimento da função protetiva da família; ampliação do acesso aos direitos
socioassistenciais.
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c) Nome do Serviço: Psicologia Social.
Objetivo específico:
* Promover ações que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, através do
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos educadores e orientação às famílias:
• Promover e estimular o protagonismo das crianças e de suas famílias:
» Observar, identificar c intervir com os usuários e suas famílias, a partir de referenciais
teóricos, técnicas e estratégias buscando auxiliar na resolução de seus conflitos, e realizar
encaminhamentos para a rede de saúde quando necessário;
• Identificar necessidades e motivações para projetos de vida;
• Desenvolver estratégias para estimular e potencializar crianças inclusas com deficiências, visando
o ganho de autonomia e do protagonismo nos convívios grupais:
• Coordenar, observar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e
socioculturais dos atendidos do projeto, assegurando um espaço de referência para o convívio
grupai:
• Orientação aos educadores sociais sobre ás demandas dos atendidos:
• Intervenção junto à equipe para o fortalecimento e reordenamento das estratégias com as crianças
e adolescentes.
• Planejamento das atividades do serviço.
Forma de conduzir a atividade:
O sen iço de psicologia Social atua através de diferentes estratégias, para que se possa amparar as
demandas das crianças, adolescentes e suas famílias, de modo a buscar um enfrentamento positivo de
situações de conflito, melhoria no desenvolvimento emocional e comportamental dos atendidos
acompanhados.
A Psicologia Social não busca apenas analisar e configurar o comportamento INDIVIDUAL, mas sim,
a forma conto a pessoa age perante a SOCIEDADE, visando a mudança mais coletiva que individual.
Um dos principais objetivos desse ramo da Psicologia social é tornar mais evidente o quanto o
indivíduo se encontra conectado ao seu meio social, de modo que ele passe a se sentir parte dele. enão
mais um excluído.
A Psicologia Social pode intermediar as conexões que existem entre pessoa e sociedade para gerenciar
conflitos e melhorar essas relações.
Desse modo. a atividade será realizada da seguinte maneira:
• Observação dos atendidos em suas atividades cotidianas:
• Acompanhamento individualizado; quando necessário
• Acompanhamentos aos familiares; quando necessário
® Participação na orientação das ações da equipe e sobre as demandas usuários:
• Orientação e. ériCãminhamftntos à rp.dp Hr> <saúÀe> anantlct Bpy»#»«fc»ri*v
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• Reuniões com equipe técnica e Diretoria para definições das estratégias de trabalho e discussões
de casos;
» Articulação com os sen iços locais e de outras políticas:
• Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários:
• Planejamento das Aii\ idades com os Orientadores Sociais a serem enviadas digitalmente e
entregues presencialmente.
• F laboração de conteúdos digitais de temáticas relev antes ao contexto dos atendidos e
Iami 1 i ares co m uni d ad e.
Profissionais envolvidos: 1 Psicóloga
Período de realização semanal: Segunda a Sexta.
Horário: 08:00 as 14:00
Quantas horas de atividades semanais: 30 Horas semanais
Resultados esperados específicos desta atividade:
Qualitativos:
• Enfrentamento positivo de situações de conflito; Melhoria no desenvolvimento emocional e
comportamental da crianças e adolescentes acompanhados.
» Identificação de atendidos ou situações que necessitam de acompanhamento e orientação.
• Efetivação dos encaminhamentos realizados:
• Acompanhamento médico-espeeializado após encaminhamentos dos atendidos:
• Fortalecimento do vínculo familiar e participação da família no desenvolvimento psicossocial do
usuário.
• Melhor relacionamento dos educadores com os atendidos:
• Visão acolhedora dos educadores em relação ao trabalho com os atendidos:
• Atuação alinhada dos profissionais com a estratégia definida; Ações conjuntas definidas pelas
discussões de casos:

Quantitativos.

Avaliação através de Indicadores- tipos de demandas atendidas:
Comportamentais, Cognitivos. Emocionais. Conflitos familiares. Questões de saúde.
Indicadores estes criados para o gerenciamento da atividade.
Serão contabilizados os atendimentos realizados nas diferentes modalidades, para posterior
identificação das principais demandas dos atendidos e suas famílias.
Promover e garantir o maior número de participantes Frequentes.
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a. ATIVIDADES OFERTADAS
a) Nome da atividade: Arte Por Toda Parte
Objetiv o específico:
Resgatar a cultura popular por meio de vivências lúdicas e recreativas.
Promover a valorização e o reconhecimento de produções culturais, regional, nacional e
internacional:
Perceber se comi) produtor cultural e eorresponsáv el no processo de valorização do patrimônio
cultural material e imaterial.
Apreciar obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, tanto da produção
musical brasileira, quanto de outros povos e países.
-• Apreciar a produção artística individual e coletiva, regional, nacional e internacional nos
espaços culturais ou através de reproduções.
;
Compreender e identificar a influencia das culturas indígenas e africanas em diversas
produções, seja na música, teatro, dança e artes visuais que constroem a brasil idades, presente
em seu meio social.
o
Apreciar. Compreender e vivenciar as diversas modalidades teatrais (fantoches, bonecos,
sombra, de rua).
Realizar leituras, releituras e criações a partir de investigações das produções cia história da
Aite.
Expressar-se por meio de ideias e sentimentos, trabalhando as criações gestuais no próprio
corpo, no do outro oti em suportes diversos,
o
Coreografar os movimentos na criação de composição em dança.
•
Explorar a voz e a interpretação vocal como elementos expressivos teatrais.
*
Compreender a importância da música e como ela está inserida nos diversos segmentos sociais.
Forma de conduzir a atividade:
Envolver o assistido no processo cultural de forma que valorize seu protagonismo e promova sua
autonomia.
Oportunizar o conhecer, integrar e aplicar conteúdos e experiências culturais numa perspectiva de
diálogo e interação.
Mobilizar e articular conhecimentos artísticos, históricos e culturais na busca de compreensão e
resolução de problemas.
Esta atividade será conduzida por temas através de percursos e terá como estrutura e guia as seguintes
propostas;
• Apresentação do lema;
• Goni e x t u a lizaç â o;
e
Desafios a serem desenvolvidos;
•

r^i^iCi-^nvnlvni-ii^ntrv-
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• Produto final.
Deste modo. o educador social irá conduzir a atividade por meio de roda de conversa partindo do
conhecimento do atendido sobre a temática a ser trabalhada, após educador e criança làrào pesquisa afim
de selecionar recursos (imagens, agenda cultural, programação cultural, textos, propagandas vídeos,
documentários etc..! que abordem a temática.
P< ÍCO depois, caberá ao educador repertoriar o atendido com informações, projetos. Ongs, empresas que
promovam ações e apresentem dados e talos sobre a temática.
Posteriormente os atendidos poderão realizar pesquisas e investigações em sites, revistas, internet e
familiares afim de observar possíveis avanços Científicos, tecnológicos e sociais sobre a temática.
Lm seguida cabeia ao educador lançar questionamentos que desafiem a curiosidade sobre aspectos
relacionados ao tema.
Os atendidos participaram de atividades relacionadas ao tema em grupos e subgrupos para que exercitem
o diálogo, a gestão de conflitos e a distribuição das tarefas.
Em conjunto Educador e o atendido, farão analise dos dados levantados para o desenvolvimento do
produto final.
Como pane do trabalho com temas elaboraremos um produto que sistematize e represente a síntese das
reflexões, vivências, brincadeiras e do conhecimento construído ao longo do processo de investigação.
Assim, vídeos, maqueles, aplicativos, jogos de tabuleiro, palestras, exposições, encenações teatrais,
apresentações de dança, realização de pinturas entre outros recursos, podem servir como produto.
Profissionais envolvidos: 2 Educadores Sociais
Período de realização semanal: Segunda a Sextas-Feiras
Horário: Das 08:00 as 1 1:00 Horas
Quantas horas de atividades semanais: 15 Horas Semanais
Resultados esperados específicos desta atividade:
Qualitativos - Incentivo à produção artística e cultural, individual e coletiva dos atendidos como
possibiüdade de reconhecimento e recriação estética de si e do mundo, bem como da valorização às
questões do patrimônio material e imaterial, produzido historicamente pela humanidade, no sentido de
garantir processos de pertencimento ao local e à sua história.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local na relação
com a diversidade das culturas.
Ir.icrcssar-se por transitar pelo» equipamentos culturais do território.
Acessar produções culturais.
Utilizar as diferentes linguagens - artística, corporal e verbal.
Quantitativos - Promover e garantir maior número de participantes frequentes.
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b) Nome da atividade: Meio Ambiente por Inteiro.
Objetivo específico:
® Focar na importância do meio ambiente, c como o ser humano interfere no meio, visando ter o
cuidado não apenas dos espaços internos (locais do projeto), mas também os espaços externos, no
qual os atendidos entendam como indivíduos de uma sociedade, fazendo reflexões para problemas
aluais, comi o objetivo de construir um futuro melhor:
• Mostrar ao atendido corno é importante o ser humano na transformação do meio ambiente, as
mudanças atuais, e quais seriam as soluções e preservações corretas a serem feitas e praticadas;
• Despertar o respeito pela natureza, descartando corretamente as sobras de alimentos, entendendo
como isso poderá ajudar no meio ambiente;
• Explicar que a reciclagem traz inúmeros benefícios, como redução de lixo. limpeza das cidades, e
economia de matéria-prima:
Forma de conduzir a atividade:
Ao abordarmos esta atividade com os atendidos promoveremos o despertar que o ser humano faz parte
de um meio ambiente cm que lodos somos parte um do outro, onde cada ser vivo corresponde com
outros seres, formando todos um compromisso local e global de preservação e renovação de decisões
e valores.
A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos,
objetivando o desenvolvimento das habilidades c modificando as atitudes em relação ao meio. para
entender e apreciar as inter-relaçôes entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A
educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que
conduzem para a melhora da qualidade de vida individual e coletiva. Através de textos, reportagens,
filmes, documentários, notícias, matéria de revistas, oficinas, dentre outros recursos informaremos às
questões ambientais mais relevantes nos dias atuais, objetivando os atendidos para a aquisição de uma
postura inovadora e constante sobre sua postura com o meio ambiente local e global.
Desta forma os atendidos serão estimulados e orientados para adotarem uma posiura coerente para
estas mudanças adotando práticas consciente de comportamento e consumo.
Todos os espaços terão informações e orientações sobre procedimentos de conscientização sobre os
espaços, visando a aquisição de conhecimentos e informações relevantes a atividade:
• Refeitório: Espaços de destinação onde o atendido irá fazer suas refeições diárias, porém com objetivo
de conscientizar o descarte correto dos resíduos orgânicos derivado da própria alimentação, separando
para inserção e elaboração da compostagem orgânica e adubo naturais. Os resíduos não recicláveis
(plásticos, papel toalha, guardanapos c copos descartáveis) serão depositados em um coletor separado
dos demais. Cartazes informativo sobre higienização e sobre o uso consciente de água e energia
elétrica.
®
Salas de atividades coletivas: Cestos diferenciados para a coleta seletiva, informações
referentes ao uso consciente de energia elétrica, reutilizações de materiais de papelaria de uso diário
dos educadores, aproveitando todos materiais consumido nu projeto, para uso de confecção de
artesanato, seja em atividade e também em decorações dos espaços.
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* Espaços Internos coletivos: Ginásio Poliesportivos e Espaço Renovar: Cestos diferenciados para a
coleta seletiva, urn coletor de resíduos eletrônico onde iodos os atendidos possam descartar esses
objetos eletrônicos (pilhas, baterias, fone de ouvido, celulares e etc), destinando esses resíduos em
locais adequados. Informações referentes ao uso consciente de água. energia elétrica e orientações
gerais para organização e uso consciente do espaço.
*> Arca externa Coletiva: Informações referentes ao uso correto dos espaços coletivos para o bem
comum de todos, respeitando a natureza, cestos diferenciados para a coleta seletiva, destinação dos
cuidados diários (regar as plantas, flores e decoração), preservação dos insetos de forma que entendam
a importância no nosso bioma. entre outros seres vivos (.animais doméstico, silvestres e aves diversas).
Valorizando a construção de conhecimentos em todos os âmbitos da natureza.
Profissionais envolvidos: 1 Educador Social.
Período de realização semanal: Segunda a Sextas-Feiras
Horário: Das 08:00 as 1 1:00 Horas
Quantas horas de atividades semanais: 15 floras Semanais
Resultados esperados específicos desta atividade:
Qualitativos - Construção de valores para o maior respeito ao meio ambiente, para a construção de
uma sociedade sustentável.
Reconhecer através de suas ações o poder transformador que tem para com o meio ambiente.
Reconhecer nosso planeta como nossa única morada e toda transformação causada pelo homem na
busca de recursos para nossa sobrevivència.
Adquirir uma postura de responsabilidade e proteção para com nossa fauna e flora. Reconhecer e
adquirir uma postura sustentável perante a relação homem natureza.
Compreendei a importância da alimentação orgânica e do consumo sustentável em nosso dia a dia.
Quantitath os - Promover e garantir maior número de participantes frequentes.

IA *
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c) Nome da atividade: Saúde e Vida Plena.
Objetivo específico:
• Fortalecer e garantir acesso a rede de saúde pública, promovendo a utilização plena dos recursos
disponív eis.
• Incentivar a pratica constante de uma vida saudável em todos os âmbitos sociais.
• Estimular a construção de um ambiente benéfico e humanitário, fortalecendo a cultura de paz.
• Estimular o combate à questões que possam afetar o desenvolvimento integral dos atendidos.
Forma de conduzir a atividade:
Esta atividade tem o propósito de divulgar informações que colaborem para a formação de cidadãos
capazes de viver em uma sociedade repleta de novas tecnologias, consumos exagerados e mudanças
constantes, sem esquecer-se do autocuidado e da qualidade de vida.
Proporcionaremos aos atendidos e suas respectivas famílias a reflexão sobre hábitos saudáveis, desde
a escolha de uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos diariamente para garantir o bem-estar
físico e mental garantindo principalmente a saúde.
Será trabalhado de forma lúdica e informaçional com os atendidos sobre o consumo consciente dos
alimentos, refletindo sobre o exagero que a mídia transmite através de propagandas, desenhos e
programas de televisão que estimulam o consumo excessivo de alimentos que não são saudáveis e
ameaçam e comprometem o crescimento e desenvolvimento dos mesmos. Também articular atividades
com a temática de Meio Ambiente, para trabalhar a importância sobre os alimentos que são benéficos
ao cot po.
Orientação para identificar e ev itar situações de risco que afetem a saúde e a importância da prevenção
de acidentes domésticos. Investigação de possíveis doenças c seus sintomas e as prevenções,
orientando nesse sentido a importância da vacinação e do uso correto de medicamentos.
Apresentar o acesso ao território, como postos de saúde, atividades que os Serviços públicos oferecem
à comunidade, v isando a interação entre as redes de apoio.
Conscientizar também sobre a extrema importância do bem-estar mental, com atividades de
relaxamento, conexão com a natureza, música e arte.
Fortalecer a importância do autoconhecimento, a consciência de si mesmo, a construção da identidade
e a transformação e desenvolvimento da visão de mundo, ideologias e ações, incentivando a troca de
informações através de rodas de conversa para assegurar acima de tudo a liberdade de expressão.
Paia as famílias e a comunidade proporcionaremos momentos de conversa e de trocas de experiências
promovendo acesso a informações, campanhas e orientações com profissionais de outras áreas, tais
como saúde e outras redes de serviço.
Por fim. promoveremos essencialmente uma articulação entre os vários aspectos da v ida, a saúde física
e mental, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia,
a cultura, as linguagens, adotando cada vez mais uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar.
para cultivar os valores, tais como respeito, autonomia, empoderamento e escolhas conscientes para
assim garantir uma vida plena e saudável.
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Profissionais envolvidos: 2 Educadores Sociais e 1 Facilitador (Atividade suspensa Período Covid)
Período de realização semanal: Segunda a Sexta-feira
Horária: Das 08:00 as 11:00 Horas
Quantas horas de atividades semanais: 15 Horas Semanais
Resultados esperados específicos desta atividade:
Qualitativos - Promover a formação de valores e hábitos saudáveis, entre eles a consolidação de
hábitos de higiene, saúde e alimentação.
Estimular o atendido a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas no território
(saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas necessidades e interesses, para que,
futuramente, tenha possibilidade de exercitar sua cidadania.
Desenvolver habilidades necessárias paia a vida cotidiana em busca da autonomia e de uma vida
saudável.
I ornar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros em suas
di Ferenc as.
Respeitar pontos de \ ista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para resolver
conflitos.
Quantitativos - Promover e garantir maior número de participantes Frequentes.
d) Nome da atividade: Eureka- Espaço do Saber
O bj etivo cs peei íleo:
*
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
5
Detectar necessidades e motivações para projetos de vida;
•
Propiciar vivências que valorizem as experiências e que estimulem e potencializem as
condições de decisões.
Criar vínculos positivos com as pessoas do Projeto Renovar, colegas e Educadores:
Desenvolver uma atitude de empatia com os demais:
Desenvolver o autoconhecimento;
:;
Simbolizar características pessoas, bem como seus sentimentos;
:
Desenv olver a reflexão a respeito da autonomia e da autoria;
Estimular a comunicação com clareza;
Ampliar o conhecimento artístico, histórico e científico.
Forma de conduzir a atividade:
Realizaremos práticas cie contação de história, envolvendo o atendido no processo de contação.
permitindo-a recontar, reinventar e protagonizar a história. Trabalhando paralelamente a comunicação
bem como a criatividade.
Disponibilizaremos materiais permanentes e de consumo como: materiais socioedueativos, artigos e
brinquedos pedagógicos e estante de livros computadores conectados à internet, e disponibilizaremos
para o atendido a impressão de trabalhos escolares, quando necessário, para que desenvolvam
responsabilidades e rotinas de estudos.
Ofertaremos aos atendidos, períodos para a realização de tarefas, elaboração de trabalhos, pesquisas.
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Momento^ para orgam/açâo das rotinas e materiais. Apoio para um bom rendimento escolar de modo
a garantir a continuidade nos estudos.
Profissionais envolvidos: 5 Educadores Sociais
Período de realização semanal: Segunda a Sexta-feira
Horário: Das 08:00 as 1 1:00 Horas
Quantas horas de atividades semanais: 15 Horas Semanais
Resultados esperados específicos desta atividade:
Qualitativos:
Estimular o atendido a reconhecer seus direitos aos erviços básicos das políticas públicas no território
(saúde, educação, esporte, lazer, cultura, segundo suas necessidades e interesses, para que.
futuramente, tenha possibilidade de exercitar sua cidadania.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se p-or aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda, tentar de
novo. arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Manusear diferentes mídias, percebendo a inclusão digital como meio de ampliação de repertório e
inserção no mundo contemporâneo.
Identificar as diferentes linguagens - artística, corporal e verbal - e os diversos contextos
comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizá-los em
contextos reais diversos.
Quantitativos:
Promover e garantir maior número de atendidos em cada grupo, visando propor que cada atividade
específica tenha suas potencialidades estimuladas e aguçadas, onde o atendido tenha uma eficácia para
criar, protagonizar, comunicar, imaginar, pesquisar e leitura.
C R O N O G R A M A / R E S U M O DE ATIVIDADES
S e rv i ç o S7 A t i v i d a d es Dias da
Semana
Alimentação Saudável
2a a 6a Feira
Serviço Social
2a a 6a Feira
2a a 6a Feira
Psicologia Social
.Arte por Toda parte
Meu Meio Ambiente por
Inteiro
Saúde e Vida Plena
Eureka - Espaço do Saber

Horário

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12

2a a 6a Feira

07:30/11:00 X X X
08:00/14:00 X X X
08:00/14:00 X X X
08:00/11:00 X X X

23 a 6a Feira
2a a 6a Feira
2" a 6a Feira

08:00/11:00 X X X X X X X X X X X X
08:00 11:00 X X X X X X X X X X X X
08:00/11:00 X X X X X X X X X X X X

X
X
X
X

XX
XX
XX
XX

X
X
X
X

X X
A X
X X
X X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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R E C U R S O S HUMANOS QUE ATUAM NO SERVIÇO
Ca rs o

Carga
Regime de
Escolaridade Horária Contratação
Semanal

Equipe Técnica
1-Coordenador

Superior

Equipe Técnica
1 -Assistente
Social

Superior

CLT

30hs

Equipe Técnica
1 - Psicóloga

Superior

30 hs

1- Assistente
Administrativo

Medio

44hs

CL

CLT

CL

Atribuições
Organizar, planejar, controlar e avaliar as atividades
^desenvolvidas.
Acompanhar o desenvolvimento das ações juntamente
com equipe técnica e educadores.
Realizar reuniões periódicas com os responsáveis pela
execução do serviço. Reuniões com famílias, equipe
executora do serviço.
Prestações de contas mensais, elaboração de relatórios
e planos de trabalho, captação de recursos e parcerias.
Prestar esclarecimentos aos órgãos de fiscalização
sempre que demandado. Articular parcerias, ações Inter
setoriais e de integração do serviço.
identificar c conhecer as situações de vulnerabilidades
e riscos sociais dos atendidos e dos territórios.
Acolher, ofertar e informar as famílias sobre a rede de
serviços e proteção sócio assistencial.
Desenvolver atividades coletivas e comunitárias dentro
cia organização.
Elaborar, implementar e executar, avaliar e monitorar a
política social da organização.
Prestar
orientação.
encaminhamento
e
acompanhamento ao assistidos e suas famílias.
Prestar esclarecimentos aos órgãos de fiscalização
sempre que demandado.
Intervenções relacionadas as necessidades especificas
apresentadas pelas crianças para o pleno
dosem olvimento e aproveitamento dos mesmos.
Atendimento telefónico, acolhimento das famílias e
crianças atendidas.
Atendimento a comunidade de forma geral. Apoio ao
grupo de Educadores sociais. Auxiliar e colaborar com
a coordenação.
Controle e recebimento de documentos e materiais.
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Facilitador/
O Heine iro

5- Educadores
Social

Superior

Superior

Run Antônio Aparecido Ferraz. 11 - Sorocaba'SP CEP 18052-280
\\ v\ \v.monteiVoiobr.tosoi ocaba.org
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Responsável pela realização das oficinas de convívio
através de esporte, lazer, arte e cultura.
ME!
Desenvolvimento, organização e coordenação das
Contrato oficinas e atividades sistemáticas esportivas, artísticas
Suspenso e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras
4 hs
Período dimensões da cultura local.
Covid

44hs

Ensino
1 - Chefe de fundamenta]
Cozinha
incompleto

44hs

1 - Auxiliar
Chefe de
Cozinha

Ensino
fundamental
completo

44hs

Ensino
2 - Ajudantes
fundamental
de Cozinha
incompleto

44 hs

Profissional referência as crianças, mediação dos
processos de conflitos e convivências.
Registtar as frequências e as ações desenvolvidas para
encaminhamento a equipe técnica para elaboração de
relatórios.
CLT
Desenvolvimento de oficinas esportivas e culturais e de
lazer.
Informar a equipe técnica a identificação de contextos
familiares e informações quanto ao desenvolvimento
das crianças cm seus múltiplos aspectos.
Desenvolvimento cias atividades, monitoramento e
avaliação perante as crianças.
Responsável pela organização dos serviços de cozinha,
CLT
colaborando na realização dos cardápios, no préContrato preparo e preparo dos alimentos, observando métodos
Suspenso de cocção e padrões da qualidade dos alimentos
Período Lservidos. Responsável pela limpeza e higiene da
Covid cozinha.
Realiza serviços de alimentação e auxiliam outros
profissionais da área no pré-preparo. preparo e
processamento de alimentos, na montagem de pratos.
A'crificam
a qualidade dos gêneros alimentícios, .
CLT
minimizando riscos de contaminação. Trabalham em
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene e saúde.
Auxilia na oiganização dos serviços de cozinha,
colaborando na realização dos cardápios, no prépreparo e preparo dos alimentos, observando métodos
CLT
de cocção e padrões da qualidade dos alimentos
servidos. Responsável pela limpeza e higiene da

cozinha.

2 -Auxiliar de
Limpeza

Ensino
fundamental
completo

44hs

CLT

Realiza diariamente serviços de higienização e
sanitização dos ambientes utilizados para as atividades
do Projeto Renovar
.Auxiliam os educadores sociais na higienização de
equipamentos e materiais esportivos de uso constante.

j

Todos os ambientes ofertados para realização das ações

i
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antes, durante ( caso solicitado pelo responsável pela
atix idade) e após permanência dos atendidos, garantindo
a todos segui anca e bem estar a todos os participantes.

1 Aux. de

Manutenção
P red i al

Ensino
fundamen lai
completo

44hs

CLT

1 Analista
Administrativo Ensino Médio
completo

44hs

CLT

44hs

CLT

44hs

CL F

1 Assistente
Administrativo

1 Agente
Administrât;, o

Superior
Incompleto

Superior
completo

Trabalham em eonformida.de a normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança,
higiene e saúde.
Realiza diariamente serviços de reparos c conservação
Idos mobiliários, equipamentos e dos ambientes
utilizados para as ati\ idades.
[Executa serviços diários nas áreas cie hidráulica,
elétrica e alvenaria.
Apoio na organização de ambientes a serem utilizados
para as atividades, como organização de cadeiras e
mesas no salão de eventos e Recantos, ambientes que
hoje usamos com maior frequente devido a seu amplo
espaço.
Todos os ambientes ofertados para realização das
ações do Projeto Renovar passam por Inspeção Técnica
e consta com AVCB do Corpo de Bombeiro.
Trabalham em conformidade a normas e
procedimentos técnico» e de qualidade, segurança.
higiene e saúde.
Organiza documentos e efetua sua classificação
contábil, controla e assessora a organização na área
financeira em geral, elabora o planejamento
organizacional, realiza recebimentos e pagamentos,
conciliação de contas. Elaboração dc documentos e
planilhas, planejamento e controle de planilha
prçamentaria, Prestação de contas e arquiv amento.
I
Executa serviços de apoio na área de RH. controle de
acesso, benefícios, escalas, planejamento e fechamento!
da folha de pagamento, férias. 13o, elaboração e
preparação de documentos de admissão c demissão,
recepção e apoio ao colaborador. Preparação de
documentos e planilhas eposterior arquivos.
Atende clientes, fornecedores e prestadores de
serviços, fornecendo e recebendo informações sobre
produtos e serviços, trata de documentos variados,
cumprindo todo o procedimento necessário referente
aos mesmos. Executa serviços, planilhas, orçamentos e
pedidos de compras, documentos e responsável pelo
seu devido encajninhamento e posterior arquivo.

mu

I
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16-ARTICULAÇÃO DF. REDE
Insrituição/Orgão
Natureza da Interface
Fundação Ubaldino do Amaral
Apoio no assessoramento c Suporte de Informática
Radio Cruzeiro FM
Apoio na divulgação dos trabalhos desenvolvidos
Destinação de gêneros alimentícios
Banco de Alimentos Sorocaba
SESC- Programa Mesa Brasil
Destinação de gêneros alimentícios
Distribuidora de brutas Mirante
Destinação de gêneros alimentícios
Padaria Real
Destinação de gêneros alimentícios
CREAS - Zona Oeste
Acompanhamento e encaminhamentos das Famílias Referenciadas
CRAS - Jardim Ipiranga
Acompanhamento e encaminhamentos das Famílias Referenciadas
CR AS - Jardim Novo Mundo
Acompanhamento e encaminhamentos cias Famílias Referenciadas
CRAS - João Romão
Acompanhamento e encaminhamentos das Famílias Referenciadas
CR AS - No\a Esperança
Acompanhamento e encaminhamentos das Famílias Referenciadas
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Apoio em formações, capacitações c participação na
Criança e Adolescente
elaboração de estratégias de trabalho no SCFV
UBS - Márcia Mendes

Acompanhamentos discussão de casos

UBS - Novo Mundo
Faculdade UNIP

Acompanhamentos discussão de casos
Parceria Trabalhos Sociais de ação voluntárias para
horas complementares obrigatórias.
Acompanhamento e discussão de casos.
Reconhecimento da realidade dos usuários,
participação na elaboração de estratégias de trabalho
com o SCFV e acompanhamento dos casos.

Escolas da Rede Privada. Municipa e Estadual

Associação Criança -CAPS IJ
Acompanhamentos discussão de casos
Serviços de Convivência e fortalecimento de Apoio em troca de estratégias de trabalho e promoção em
Vínculos
I
encontros intergeracionais
17- C O N D I Ç Õ E S E F O R M A S DE ACESSO DOS USUÁRIOS E FAMÍLIAS
Condições de Acesso: Crianças que se encontram em situações vulnerabilidades sociais através de
demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou das demais políticas
públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.
Formas de Acesso: A inserção ocorre a partir preenchimento da Ficha de Interesse que possibilitará a
identificação da necessidade de proteção social aos atendidos em situação de vulnerabilidade e as
necessidades de fortalecimento da função protetiva das famílias.

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO FM 19 DE MAIO DE I946-CNP.I: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz. I 11 I - Sorocaba/SP - CEP 18052-289
Fone: í 151 3221-4970 vvvvw.monteirolobatosorocaba ora
18- RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
SERVIÇOS

íiEsl L í A D C ) S íTSíi ' A C T O S
ESPERADOS

15.1

Alimentação
Saudável

Ofertar uma alimentação nutritiva e balanceada para que os atendidos
tenham disposições físicas e emocionais saudáveis para realizarem
suas atividades diárias.

15.1

Psicologia Social

Melhoria de auto percepção c conhecimento, levando a uma boa
relação interpessoal, colaborando para o desenvolvimento pleno de
cada individuo.

b)

15.1

Serviço Social

c)

15.2
a)

Arte por Toda
Parte

no
Enfrentamento positivo de situações
conflito: [elhoria
crianças
e
desenvolvimento- emociona! e comportamental
da
adolescentes acompanhados.
[dentificação de usuários ou situações
ne< isitam de
acompanhamento e orientação.
Efetivação dos encaminhamentos realizados:
(Acompanhamento médico-espeeializado após encaminhamentos dos
usuários.
[Fortalecimento do vinculo familiar e participação da família no
desenvolvimento psicossocial do usuário.
Melhor relacionamento dos educadores com os usuários:
Visão acolhedora dos educadores em relação ao trabalho com as
crianças-.
Atuação alinhada dos profissionais com a estratégia definida: Ações
conj untas de tinidas pelas discussões de casos:
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e lazeres
da cultura local na relação com a diversidade das culturas.
lnieres<ar-se por transitar pelos equipamentos culturais do território.
Reconhecer a importância de preservar a escola, a ONG e demais
íq u i pamentos púb 1 ic o s.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Participar ativa e cooperativamente de jogos e brincadeiras.
Acessar produções culturais.
Utilizar as diferentes linguagens - artística, corporal e verbal.
Manusear diferentes mídias, percebendo a inclusão digital como meio
de ampliação de repertório e inserção no mundo contemporâneo.
Participar da montagem de exposições/mostras das produções próprias e
do grupo.
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Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Desenvolver habilidades necessárias para a \ ida cotidiana em busca
cia autonomia e de uma vida saudável.
lo mar consciência de suas potencialidades c limites, respeitando a si
próprio e aos outros em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de \ ida. saberes e
fazeres da cultura local na relação com a diversidade das culturas.
Reconhecer a importância de preservar a escola, a ONG e demais
equi
painen ios pú b 1 ico s.
15.2 Meu meio Ambiente Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
por Inteiro
Participar ativa e cooperativamente de jogos e brincadeiras.
b)
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que
acorrem nos diferentes espaços em que convive e aprende.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus
erros, pedir ajuda, tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua
capacidade.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Construção de valores para o maior respeito ao meio ambiente, para a
construção de uma sociedade sustentável.
Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das
politicas públicas no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura)
segundo suas necessidades e interesses, para que, futuramente, tenha
possibilidade de exercitar sua cidadania.
15.2 Saúde c Vida Plena Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca
c)
da autonomia e de uma vida saudável.
Formação de valores e hábitos saudáveis, entre cies a
consplidaçãode hábitos de higiene, saúde, alimentação e recreação.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus
erros, pedir ajuda, tentar de novo. arriscar e evoluir em toda sua
capacidade.
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que
ocorrem nos diferentes espaços em que convive e aprende.
Manusear diferentes mídias, percebendo a inclusão digital como meio
de ampliação de repertório e inserção no mundo contemporâneo.
Identificar as diferentes linguagens - artística, corporal e verbal - e os
diversos contextos comunicativos.
15,2 Eureka - Espaço do Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da
Saber
leitura feita por si mesmo.
d)
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do
cálculo para utilizá-los em contextos reais diversos.
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Conhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas
no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura i.
Saber os modos de funcionamento dos equipamentos públicos da região
(Centros Culturais, Centros de Saúde. Bibliotecas, etc.).

mu.
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19- INDICADORES DE M O N I T O R A M E N T O E AVALIAÇÃO
Monitoramento: O monitoramento e acompanhamento das atividades serão realizados diariamente pela
coordenação. Educadores Sociais e Equipe Técnica, através da Frequência e desenvolvimento das
atividades, A. observação é um dos recursos para avaliar o desenvolvimento, avanços e aquisições
adquiridas pelos usuários na execução das atividades, usaremos de situações problemas como o convívio
social, a interação com o grupo e com os educadores. A fornia ou maneira que utilizam para obter os
resultados estabelecidos pela atividade e através dos resultados acompanhara o alcance das metas,
identificando os, avanços, as melhorias de qualidade de vida. correção de problemas, necessidades de
mudança.
Cada profissional responsável pelas atividades apresentará a elaboração de relatório de atividades mensais
e relação de frequência que serão apreciados e discutidos para melhor desenvolvimento e execução dos
serviços ofertados.
Av aliacão: Ao final de cada semestre Coordenação. Educadores Sociais e Equipe Técnica realizarão
avaliação individual sobre cada usuário, levando cm consideração os seguintes fatores: Participação.
Integração, Respeito. Comprometimento. Conduta e aquisições de Informação e técnicas adquiridas sobre
as atividades desempenhadas e os impactos alcançados na vida do mesmo e em seu núcleo familiar, através
dos acompanhamentos dos casos, articulações com a rede e mobilizações da família. Evidenciamos que
também realizaremos rodas de conversas com os usuários e encontros ou atendimentos as famílias onde
estaremos buscando a participação dos mesmos para avaliar e sugerir melhorias na execução e
desenvolvimentos dos serviços ofertados aos mesmos no Projeto Renovar.
20- IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
a) A Organização Social possui neste momento espaço físico/núcleo (s) de atendimento
para a execução do Serviço? ( X )Sim ( )Não
Se a resposta for SIM. descrever:
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba- Projeto Renovar disponibiliza uma área voltada para as ações sociais da
entidade, composta de: Espaço de Convivência "Salvador Mangano" composta de quatro (4) salas coletivas. 1 Sala
Espaço cio Saber - específica para estudas e pesquisas com computadores c bibl ioteca/çantinho da leitura, espaço
artes, destinado as atividades manuais e artesanais, espaço de convivência e banheiros. Na área externa lemos um
plavground com seis (6) brinquedos entre balanças, escorregador, trepa- trepa eníre outros.
Sala de coordenação e equipe técnica, com recepção, sala orientadores, sala de atendimento, sala de
materiais e equipamentos áudio visuais, sala de dança e sala de judô.
Possuímos uma (1) quadra de areia e um (1) campo society c um (1) Ginásio Poliesportivo com espaços
oficiais apropriados para a prática esportiva.
A entidade disponibilizará uma cozinha industrial com toda equipe profissional responsável para os
preparos e manuseios na oferta de todas as refeições.
Todos os espaços passam por vistoria do corpo de bombeiros c estão equipados com equipamentos de
combate a incêndios e sinalizações de emergência.
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b) Núcleo 1 Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz n" 1.111 Pq. Santa Isabel- Sorocaba/SP
Locadoí ) Próprio (X) Cedido ( )
c) Condições de acessibilidade
Sim( X)
Pareialmente( )

Não possui ( )

d) Quadro descrição espaços físicos
Descrição e quantificação
dos ambientes
disponíveis
Campo Futebol

Materiais de consumo
Equipa mento/móveis
disponíveis para o
disponíveis para o
desenvolvimento do serviço desenvolvimento do serviço
Trave de Futebol, Redes e bola Materiais esportivos para reposição
de futebol de Campos, cones, tais como bolas de campos, redes,
coletes, uniformes de jogo.
cones coletes e uniformes de jogo.

Cozinha

Equipamentos de cozinha
Manutenções periódicas nos
industrial, tais como fogão,
equipamentos, higienizaçâo das
fomos, geiadeiras, anuários para coifas.
Insumos alimentícios diversos
estocagem dos insumos
para
oferta
refeições, materiais
alimentícios, utensílios tais como de higienedase limpeza
diversos.
talheres, pratos e bandejas.

Refeitório

Mesas Cadeiras. Bebedouro,
Máquina de Suco, Balcão Self Materiais de Limpeza. Produtos
Service. Tambores para dispensa alimentícios, manutenção e reposição
de móveis e equipamentos
de alimentos, talheres e bandejas
inox.

Espaço de Convivência
"Salvador Mangano"
Salas Coletivas

Mesas coletivas e individuais, Materiais de reposição para área de
cadeiras, mesas de ping-pong. lazer, tais como bolas de ping-pong.
mesas para jogos coletivos, raquetes, jogos coletivos, materiais
bebedouros, palco para
higiênicos, materiais de limpeza em
apresentações artísti c as.
geral.
de papelaria diversos tais
Mesas Coletivas e Individuais. Materiais
como lápis, canetas, sulfiíes, papel
cadeiras.com pu t a. d o t e s.
alm.aço. cartolinas, tintas diversas
prateleiras com livros
entre outros.
—

Sala Espaço do Saber

-

•

—
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Ouadra
UUJ
- -U1 \ivi-i
Playground

Recepção
Sala Sen iço Social
Saia Coordenação

.
. .
. . .
Reposição da areia a cada ano. e
Brinquedos
tais
como
baldes.
,
. ,
u de
j esculturas
i
moldes
entre outros brinquedos específicos para este
espaço.
dos
brinquedos, pintura
Brinquedos em geral Feitos de Manutenção
anual
em
geral
de todos os
a ç 0 l7[]S c o m o : Escorregador,
brinquedos, podia da grama,
Gira-gira. trepa-trepa. balanças. dedeti/acào c hiueni/acáo do local.
Mesa de escritório com
computadores, telefones,
Toners, suliites. pastas arquivos,
impressoras, cadeiras, sofás,
canetas, lápis, pastas, cadernos.
bebedouro.
Sofás para atendimentos, mesa
Cadernos para anotações e
de escritório, telefone,
prontuários de atendimentos, canetas,
impressora, arquh os
sulfite, lápis de cor.
Mesas de escritório com
Toners, sulfites. pastas arquivos,
computadores, impressoras,
canetas, lápis, pastas, cadernos.
arquivos.
Mesa para reuniões com
de papelarias e artesanatos.,
cadeiras, computadore, armários Materiais
bolas de diversas modalidades.
para recreação como
armários, materiais esportivos e equipamentos
cordas, bambolês, etc.
papelaria

Sala de Dança

Sala ampla com espelhos

Caixa de Som, Armário, mesa e
cadeira

Sala de Judô

Sala ampla com ratâmes

Armário para guardar Kimonos,
mesa e cadeira, relógio.
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PROTOCOLOS E ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.
Todos os espaços disponibilizados para realização das atividades passarão diariamente por higienização.
antes, durante, se necessário, e após uso, esta higienização segue os parâmetros estabelecidos pela Anvisa.
Em todos os espaços de atividades . disponibilizaremos local apropriado pura higienização das mão com
água e sabão e um recipiente com álcool cm gel.
1 odos os profissionais a frente das ações, terão a obrigatoriedade do uso de Máscaras, e terão um frasco
com álcool 70% em spray para uso individual para higienização de algum material e superfície que
considere necessário nos momentos de atividades.
Será realizado um trabalho com famílias e atendidos quanto ao uso de copos ou garrafas de uso individual,
também estaremos ofertando o uso de copo descartáveis para este momento.
Para realização de nossas atividades, estaremos disponibilizando os seguintes espaços para atividades:
ESPAÇO SALVADOR M A N G A N O - Em todos ambientes do Espaço Salvador Mangano teremos a
disposição álcool em gel disponível para crianças e colaboradores.
2 Salas de atividades coletivas- Com iluminação, ventilação adequada e higienização constante após uso.
as duas salas possuem sistema de mídias ( TV e som). Pátio interno com amplo espaço onde teremos
mesas de ath idades coletivas, banheiros masculinos e femininos, bebedouros, 2 mesas de ténis.
ÁREA EXTERNA - Os espaços externos terão uma rotatividade de acordo com as orientações corretas
de distanciamento, sendo em comum acordo dos orientadores o número de atendidos que utilizaram o
espaço, tendo o responsável como orientar e averiguar o distanciamento e higienização antes, durante e
após de cada ativ idade ou brincadeira.
Campos Sociery- Execução de dinâmicas, jogos cooperativos entre outras atividades
Quadra de areia com espaços determinados para uso individual e kits de brinquedos recreativos
devidamente higienizado e ofertado para cada criança.
Recanto - Espaço arborizado com 40 mesas em alvenaria em local aberto e dois galpões abertos
lateralmente onde estaremos utilizando para atividades artísticas, ambientais entre outras.
Salão de Eventos - Espaço amplo com aproximadamente 1300 mts 2 onde teremos a disposição cadeiras
respeitando o distanciamento. Este espaço será utilizado para rodas de conversa e momento de reforço
nos protocolos de segurança perante Covid 19.
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21-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO
22-IDENTIFICAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO
Nome completo: Erika Ariadine de Almeida Pires
Formação: Sen aço Social
Número de registro profissional: CRESS 52.694
Telefone para contato: (15) 3221 -4970 - (15) 99721-6341
E-mail: erika.ariadinc@moiueirolobato.sorocaba.orL
1

Sorocaba. 28 de Maio de 2021.
/

José Murilo Marinho Mauad
Presidente
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A PARCERIA
)0S RECURSOS

PROTEÇÃO
MUNICIPAl BÁSICA - SERVIÇO IH CONVIVÊNCIA t FORTALECIMENTO DE VINCUIOS PARA CRIANÇAS Üf 06 A 11 ANOS

BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA

6962-0

>RRENTl - CONTA ESPECÍFICA

40708-9

DESPESA

Agosto

Julho

lumanos ('•!

RS

11.039,58

Pt.

11.039.58

Setembro
RS

11039,58

Outubro
RS

11039,58

Novembro
RS

11.039,58

Janeiro

Dezembro
RS

Ui.039.S8

RS

U.039,58

Março

Fevereiro
RS

11.039,58

RS

11.039,58

Abril
R-.

11.039,58

Maio
RS

IJJ}39,58

TOTAL

lunho
RS

11.039,58

RS

RS

2857.79

RS

2457,79

RS
RS

34.29Ï.48

RS

500,00

RS

500.00

RS

6.000,00

•ntos
llmentídos

R$

2857,79

RS

2.857 79

RS

2 857,78

Rs

2SS7.79

RS

2.857,79

Rs

2.857,79

Rs

? 857*79

RS

2 857,70

R$

? 857,79

iteriais de Consumo

RS

S00.00

R$

500.00

RS

500,00

RS

soo.oo

RS

500,00

RS

1.00,00

R..

500,00

RS

500,00

RS

500,00

Rs
Rs

2,857,79
'•00.00

«••• -s rie terceiros
1 iniovf

RS
RS

llH.Ti.lS

public.!'. (7)

RS
lf.

•el

RS
Total R$

14.397.37

RS

14.397,37

R$

14.397,37

R$

14.397,37

RS 14.397,37

RS

14397,37

,28 de Maio de 2021
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132.474,9b

RS

>uinanos (i>/

1
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RS

14.397,37

R$

14.397,37

R$

14.397,37

RS

14.397,37

RS

J4.3D7.Î7

R$

14.397,37

RS
RS

172.768,44
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PLANILHA ORÇAtvlf: NTARIA
ÇAO DA SOCIEDAD1 CIVIL

LAR 1SC01A MONTEIRO LOBATO fi( SOROCABA

i PARCERIA

PROTEÇÃO BÁSICA • SI RVIÇO Dl CONVIVE NCIA E FORTALECIMENTO Di VÍNCULOS PARA CRIANÇAS D£ Oíi A 11 ANOS

OS RECURSOS
•ANCÁRIA - CONTA ESPECIFICA

6962-0

RRENTE - CONTA ESPECÍFICA

40708-9

MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO
DESPESA

irsos humanos (!•)

CARGO

SALÁRIO (*)

FGTS

GPS

DARF

VALE

VALE

CONVÊNIO

TRANSPORTE

ALIMENTAÇÃO

MÉDICO

V.

TOTAL

COOROI NADOR

RS

2,594,16

RS

335,17

Rs

437,85

ASSISTENT! ADMINISTRATIVO

RS

1445,00

RS

154,79

Rs

157.64

PS

! 16,65

RS
RS

1017.05
116,65

1 368,00
i >.li..00

Rs

H4.1S

RS

60.6S

Rs

1 ÍI..I.S

RS

1.679,45

EDUCADOR{A) SO( IAL2

RS
Rs

RS

114.IS

Rs

111,92

RS

116,65

RS

1.678,72

l DUCADOR(A) SOCIAL 1

RS

1 ÎI.8.00

IÍS

114 IS

RS

60,6!

R.S

1 «,65

RS

! 67!l,45

RS

8091,16

RS

832,41

RS

828,71

RS

819,90

RS

179.54

Rs
Rs

ASSISTENT! SOCIAL
EDUCADOR(A) SOCIAL l

RS

179,54

RS

116,65
RS
1 }6,65 RS

RS

RS
4 85
121,01

1848.22

287,86
RS

irsos humanos 16)

RS
RS

.Icdícamentos

RS
RS

eros alimentícios

2.857,79

RS
RS

nateriats iie consumo

500,00

RS
RS
1RS

sei .itú.s de terceiros

RS

ação cie imóveis

RS
RS

cagões diversas

RS
RS
RS

líadès públicas (7)

\

Combustível

\

Provisoes

RS
RS
\

RS
RS

S a i Ü de salário, A T l i Prêmio Auxilio enfermidade. Hora extra, Adicional Noturno, adiantamento, farmácia, lerias Ü * salário)

REPRESENTANTE DA OSC
(nome, cargo e assinatura)

RS I4.397.i7

J O S E MURILO MARINHO MAUÀD • P R E S I D E N T E
•

tapa Página 2 de ;

V"

h

LAR E S C O L A MONTEIRO LOBATO DE S O R O C A B A
rUnDAOOEM 1? DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492^318/0001.15
•i.i i .\nlw»fl ApwocárJo Ferra;. 1 111 -P.in-.tc Seo*a i-...i<cl- Çortieaba/SP- CEP <flcr,2 ?M
* * « "•oWíoloOítosorccaoi org
Fone (16; 3221-4*70

PLANILHA ORÇAMENTARIA
;ÃO DA SOCIEDADE CIVIL

LAR l SCOLA MON l i IRO LOBATO Dl SOROCABA

PARCERIA

PROTi ÇÃO BÁSICA • S! RVIÇO Di CONVIVÊNCIA f FORTALECIMI NTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS Dí 06 A 11 ANOS
1 STAOUAl

>S RECURSOS
4NCARIA - CONTA ESPECÍFICA

0191-0
7KS7S-0

IRFNTf - CONTA ESPECIFICA

DESPESA

Julho
RS

ímanos (5)

'1 «28.50

Acosto
RS

4.828.50

Setembro
RS

.1 828,50

Outubro
RS

4 828,50

Novembro
Rs

4 828,50

Dezembro
Rs

Janeiro
PS

4.828,50

4.828,50

Fevereiro
Rs

4.828,50

Março
RS

•*• 828,50

Abril
Ps

4.828,50

Rs

4 828 '-0

TOTAL

Junho

Maio
Rs

4 828,50

RS

imaitos
los
M
nentkioS

RS

24J.50

RS

244,50

RS

24d.Su

RS

244,50

RS

244.S0

RS

244.50

RS

244,50

RS

244.50

RS

244 50

RS

244,50

RS

244,50

Rs

244,50

RS

;riais de consumo

RS

içoí. de terceiros

R$

Imóveis

RS

versas

RS

2.914,00

RS

úblicas (7)
1

RS

I
Total RS

5.073.00

RS

5.073,00

RS

5.073.00

R$

5.073,00

R$

5.073,00

R$

5.07 Î.00

28 de Maio de 2021

TANTE DA OSC

57.942,00

RS
RS

\ .>
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R$

5.073,00

R$

5.073,00

R$

5.073,00

RS

5.073,00

RS

5.073,00

RS

5.073,00

RS
RS

60876,00

i
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PLANILHA ORÇAMENTARIA
IAO DA SOCIEDADE CIVIL

LAR ESCOLA MON II IRO LOBATO Dl SOROCABA

PARCERIA

P R O T E Ç Ã O B Á S I C A • S E R V I Ç O 01 C O N V I V Ê N C I A !

F O R T A L E C I M E N T O DE V Í N C U L O S P A R A C R I A N Ç A S Dl 0 6 A 1 1 A N O S

IS RECURSOS
XNCÁRIA - CONTA ESPECIFICA

0191-0

IR! NTE - CONTA ! SPECIFICA
FSPI CIFICAÇAO
DESPESA

•st» humanos (51

CARGO

SALÁRIO (*)

FGTS

GPS

AUXILIAR CHI F( Dl COZINHA

R'.

1 154,51

117,1.2

115.82

AUXILIAR Dl LIMP! ZA

RS

1.209.00

104.85

101.45

AUXILIAR Dl LIMP! 7.A

RÎ

l 209,00

R!.

104,8'.

101

RS

3.772,!.!

RS

327,32

RS

31S.72

VALE

VALE

CONVÊNIO

TRANSPORTE

ALIMENTAÇÃO

MEDICO

RS

1

16.6!

RS

116,65

RS

RS

RS

409.95

TOTAL

1 724,60

RS

1.551,95

RS

l.S51>95

I!',
Rî

SOS hum mos 161

RS
RS

ledicamcntus

RS

RS

•rós alimentícios

244.50

RS
RS

laterials de consumo

R-.
RS

ei viços de terceiros

RS
RS

"."•lo de imóveis

_RS_
"RS

JLi.

:açOes diversas

RS~

ades públicas (7)
Combustível

RS
RS

í • nVIMIir,

_R$
RS

.»Mo de sslãno A T í i . Prémio Auxilio enfermidade. Hora e/Ira. Adicional Noturno, adiantamento farmácia feriar.. 13° salário)

REPRESENTANTE DA OSC

Y

J O S H MURILO MARINHO MAUAD

(nome. carpo e assinatura)
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PRESIDE.NTE

5 073,00

L A R E S C O L A M O N T E I R O L O B A T O DE

SOROCABA

FUNDADO EM 10 nr MAIO DE i"-te - CHPJ: 71 .'ii/ 31&Í0001 .;s
R i . n •'•nlcnm A o a r . c>:I<> I1 i'o_' I H !

. .»-t

•;•>••••> >-..»iXi •;>>")< .IIKV •'•

mori(eir--it>l>alwr5C»r>a o - g

fone (V-|

O U ' >.!'.*>_• , \ • •

3221-4V/0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÇÃO OA SOCIEDADE CIVIL

LAI! ESCOLA MON It IRO LOBATO Dl SOROCABA
PROTEÇÃO BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVI NOA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS Df O A 11 ANOS

PARC IRIA
3S RECURSOS

Fl DI RAI

ANCÁRIA - CONTA ESPECIFICA

0l<!l-0

IRENTE - CONTA ESPECIFICA

73514-0

DESPESA

Agosto

Julho

•manos C>l
•manos (t.j

RS

4.288,00

Rs

4 2R3.00

Outubro

Setembro
R'.

4.288.00

R:.

4.288.00

Novembro
lis

4.288.00

Dezembro
R$

4.288,00

Fevereiro

Janeiro
RS

4 288 00

RS

4 21-8 00

Abril

Março
R .

4 :'88.no

RS

•i 288,00

RS

4 2SS.0C

RS

4.288.00

R$

51 456,00

RS

ll-V,
mentidos
criais de consumo

P:.

100.00

RS

.(00.00

RS

300,00

R'.

100,00

RS

100,00

PS

100.00

RS

ioo.oo

R:

IV

ias.no

RS

180,00

RS

185,00

RS

185,00

RS

185,00

RS

185,00

PS

185,00

RS

200.00

RS

200,00

RS

200,00

RS

200,00

RS

200,00

RS

200.00

RS

200.00

PS

100,00

RS

100,00

RS

100,00
185,00

RS

185,00

RS

185.00

RS

200.00

RS

200.00

RS

200.00

RS

100.00

RS

PS

500 00
18'.,00

R,

185,00

R!

2CO.C0

RS

200.00

iÇOS de lercenos

PS
RS
RS
RS"

3.600,00
2,220,00

RS

imóveis
versas
•úr>licas(7.

RS

2.400.0Ü

RS
RS

1
Total RS

4.973,00

RS

4.973,00

RS

4.973,00

RS

4.973,00

RS

4.971,00

RS

4.973,00

28 de Mato de 2021

TANTE DA OSC

TOTAL

Junho

Maio

J O Ü f MURILO MARINHO MAUA D • PRFGIDHNTl:

.0 « assinatura)

Página l de 3

RS

4 973,00

HS

4.973,00

RS

4 973,00

RS

'1.973,00

R$

4,97 3,00

US

4 973.00

RS

59.676.00

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

PLANILHA ORÇAM! NTÁRIA
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
PARCf RIA

lAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO Dl SOROCABA
11 DE RM
PROTEÇÃO BÁSICA • SERVIÇO Dl CONVIVÊNCIA l FORTALECIMENTO Df VÍNCULOS PAPA CRIANÇAS Dl Ot. A 11 ANOS

)S RECURSOS
ANCARIA - CONTA ESPf CÍFICA

orno

«RENTE - CONTA E 5P1 CÍFICA

73514-0
ESPECIFICAÇÃO

DESPESA

CARGO
ASSISTENT! SOCIAL

SALÁRIO (•)
P.S

FGTS

í 1 30,00 RS

DARF

GPS

}?.... 70

Rs

-12 3,02

RS

165,88

326,70

RS

123,02

RS

165,88

VALE
TRANSPORTE

VALE
ALIMENTAÇÃO

CONVÉNIO
MÉDICO
RS

24^.40

R$

242,40

TOTAL
RS

4.288.00

rsos humanos |5I
RS

3.130,00

RS

HS

RS

RS

rsos humanos (6)

RS

ledicûmentos

RS
RS

;ius alimentícios

RS
RS

300,00

laterlais de consumo

RS
RS

185.00

lervíços de terceiros

!Ts
RS

ação de imóveis

RS
R$

.ações diversas

RS
RS

200.00

RS

lades públuas ('/*)

RS
RS

Combustível

RS
li S

Pio visões

RS
RS

.aldo cie salário. A T S , Prémio, Auxilio enfermidade, Hora extra, Adicional Noturno, adiantamento farmácia ferias 1}° salário)

VA V
REPRESENTANTE DA OSC
(nome, cargo e assinatura)

JOSE MURILO MARINHO MAUAÜ • PRt SIÜINTE
\

4.973,00

