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Identificação: Clube de Mães Novo Recreio
No me do Plano de trabalho: “Semeando o futuro”

B

Tipo de Proteção: Proteção social básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.
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Organização Social do Proponente

Nome: Clube de Mães Novo Recreio
CNPJ:03.728.533/0001-82
Registro no CMASnº022CMDCA nº. 72-E

Validade dos Registros: validade 30/04/2019

Endereço: Rua Santina

Nº541

Bairro: Novo Recreio
Telefones: 2402 0945

Comp. Antigo 65

Cidade: Guarulhos
Fax:

Estado: SP

CEP: 07144-490

E-mail:projetonovorecreio@gmail.com

Endereço Internet:www.clubedemaesnovorecreio.org.br
Nome e formação do Responsável técnico pelo P.T.: Margarete Alves da Silva – Psicóloga
Telefone:2402 0945 / 99298 0802

Fax:

E-mail:mag.alves.88@gmail.com
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Resumo das Informações

A

Local/Região de Atuação do Plano/ CRAS de referência: Jardim Acácio
O Novo Recreio está localizado numa região próxima a reserva Florestal no Distrito do
Cabuçu.

B

C

D
E
F

Objetivo Geral: Garantir aquisições progressivas dos seus usuários, complementar o
trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de risco social e fortalecendo a
convivência familiar e comunitária.
Sumário: A proposta do Plano de trabalho “Semeando o Futuro” é de reduzir o índice de
evasão escolar, na faixa etária de 7 a 18 anos, oferecer um serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos através de ações continuadas em benefício da população
infanto-juvenil, promover um programa de formação geral para o mundo do trabalho,
ampliando habilidades e competências, realizar atividades de amparo e conscientização,
visando reduzir a gravidez precoce. Além de propor uma transformação na relação com o
meio ambiente, através de campanhas educativas na área ambiental.
Público Alvo: Crianças e jovens, na faixa etária de 7 a 17 anos e 11 meses.
Nº de Beneficiários (diretos) atendidos: 80 crianças,40 jovens
Custo Total Pleiteado: R$ 864.000,00
Janeiro de 2017 a dezembro de 2017 – R$ 432.000,00
Janeiro de 2018 a dezembro de 2018 – R$ 432.000,00

Identificação do Plano de Trabalho
Nome do Plano de Trabalho: “Semeando o Futuro”
Instituição: Clube de Mães Novo Recreio
Data de fundação: 03/11/1999.
Nome do Presidente da Entidade: Marinete Pinheiro de Moura Lima. / RG 37.981.798-6
Nome e cargo da Técnica responsável pelo P.T.: Margarete Alves da Silva – Psicóloga
Apresentação e Justificativa do Plano de Trabalho
O Clube de Mães Novo Recreio está situado numa região que não possui infraestrutura, as
casas foram construídas em área de ocupação, são residências de pequeno porte, e algumas estão
localizadas em áreas de risco, podendo ocorrer desabamentos.
As ruas são estreitas, sem asfalto e em forma de ladeiras, as casas estão dispostas nos morros
e apesar da maior parte serem de alvenaria, apresentam estrutura frágil e pouco confiável.
Os equipamentos públicos não atendemà demanda local. A comunidade conta com uma
Unidade Básica de Saúde e com o programa USF. Até o momento não há praças, parques, quadras
ou qualquer outro espaço voltado para o lazer e divertimento das crianças e adolescentes.
O perfil geral da população de nossa comunidade apresenta baixo nível de escolaridade,
precariedade na consciência de seus direitos, além do alto índice de desemprego e de pessoas
vivendo abaixo da linha da pobreza.
Segundo o diagnóstico de proteção integral realizado em 2010 pela empresaKairoz
Desenvolvimento Social, a região do Recreio São Jorge, onde está situada a instituição, avalia como
precária a garantia da proteção integral, tendo como baixa garantia as áreas de educação, cultura,
esporte e lazer. Outro ponto que devemos ressaltar, o alto índice de mãe adolescente, que obteve
uma classificação precária. Estes dados fazem parte da realidade local e sugerem enfrentamento e
desafio dos órgãos competentes, no sentido de sanar a problemática.
No levantamento das vulnerabilidades do público atendido, verificamos que 70%
apresentam vulnerabilidades relacionadas à defasagem escolar, crianças e jovens com grande
dificuldade na leitura, escrita, raciocínio, etc. E vulnerabilidade que se enquadram na vivência de
violência e negligência familiar.
O Clube de Mães Novo Recreio desde 2009 vem desenvolvendo ações de inclusão social,
propiciando um espaço de atividades socioeducativas em contra turno escolar, onde os pais sentemse seguros em deixar seus filhos enquanto garante o sustento familiar, atendendo o capítulo III do
ECA- Direito a Vivência Familiar e comunitária, em seu artigo 22 “Aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação
de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
Conforme análise do Censo 2000, o Brasil tem uma média de 22% de domicílios com alto
grau de vulnerabilidade. Essa conclusão foi baseada em um indicador que considera três aspectos
socioeconômicos: rendimento domiciliar de até 1/2 salário mínimo per capita, pessoa responsável
com menos de quatro anos de estudo e a presença de crianças de até 14 anos de idade.
De maneira geral, os estudos concluem que quanto maior a vulnerabilidade socioeconômica,
maior a probabilidade de fracasso escolar.
A tabela comparativa da década 1995-2005 do IBGE aponta que, dos 94,5% de estudantes
de 7 a 14 anos do ensino fundamental, apenas 46% continuam frequentes no ensino médio, e desses
estudantes, apenas 36% vão iniciar um curso superior, o que aponta um abismo evasivo à educação.

Outro aspecto a ser enfrentado é a gravidez na adolescência. No Brasil a cada ano, cerca de
20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes, número que representa três vezes mais
garotas com menos de 15 anos grávidas que na década de 70. A grande maioria dessas adolescentes
não tem condições financeiras nem emocionais para assumir a maternidade e, por causa da
repressão familiar, muitas delas fogem de casa e quase todas abandonam os estudos.
A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde, de 1996, mostrou um dado alarmante; 14%
das adolescentes já tinham pelo menos um filho e as jovens mais pobres apresentavam fecundidade
dez vezes maior. Entre as garotas grávidas atendidas pelo SUS no período de 1993 a 1998, houve
aumento de 31% dos casos de meninas grávidas entre 10 e 14 anos. Nesses cinco anos, 50 mil
adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a complicações de abortos clandestinos.
Quase três mil na faixa dos 10 a 14 anos.
“Adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias consequências
para todos os familiares, mas principalmente para os adolescentes envolvidos, pois envolvem crises
e conflitos. O que acontece é que esses jovens não estão preparados emocionalmente e nem mesmo
financeiramente para assumir tamanha responsabilidade, fazendo com que muitos adolescentes
saiam de casa, cometam abortos, deixem os estudos ou abandonem as crianças sem saber o que
fazer ou fugindo da própria realidade. Para muitos destes jovens, não há perspectiva no futuro, não
há planos de vida. Somado a isso, a falta de orientação sexual e de informações pertinentes, a mídia
que passa aos jovens a intenção de sensualidade, libido, beleza e liberdade sexual, além da comum
fase de fazer tudo por impulso, sem pensar nas consequências, aumenta ainda mais a incidência de
gestação juvenil.”
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. Estatuto da Criança e do
Adolescente - Art. 4º
A proposta do Plano de trabalho “Semeando o Futuro” é de reduzir o índice de evasão
escolar, na faixa etária de 7 a 17 anos, oferecer um serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos através de ações continuadas em benefício da população infanto-juvenil, como opção
positiva em contrapartida ao ócio, ao trabalho infantil e a contravenção, estimulando o processo de
desenvolvimento humano e proporcionando proteção, socialização, experiências práticas,
desenvolvimento do protagonismo juvenil, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,
realizar atividades de amparo e conscientização, visando reduzir a gravidez precoce e promover
educação para o trabalho, ampliando habilidades, estimulo e fomento à descoberta, identificação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências, aptidões e talentos individuais.

Objetivo Geral
Garantir aquisições progressivas dos seus usuários, complementar o trabalho social com família,
prevenindo a ocorrência de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

Objetivos Específicos

•
•
•
•

•

Complementar as ações da família, escola e comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.
Criar condições para inserção, reinserção e permanência da criança, adolescente e jovem no
sistema educacional.
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes e jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.

Beneficiários
Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e jovens de 15 a 18 anos.
Abrangência geográfica
O Novo Recreio está localizado em uma região próxima a reserva Florestal no Distrito do
Cabuçu que compreende os bairros: Monte Alto, Jardins dos Cardosos, Siqueira Bueno, Chácaras
Cabuçu, Recreio São Jorge I e Recreio São Jorge II, Sendo o Novo Recreio o último bairro a ser
formado, há apenas 16 anos.
O trabalho será desenvolvido em articulação com o CRAS – Acácio.
Metas
Mês
Janeiro/2017
Janeiro/2018
Fev. a nov./2017
Fev. a nov./2018

Fev. a nov./2017
Fev. a nov./2018

Fev. a nov./2017
Fev. a dez./2018
Fev. a nov./2017
Fev. a nov./2018

Fev. a nov./2017
Fev. a nov./2018

mar. a dez./2017
mar. a dez./2018

Atividade
Divulgação dos cursos,
Preenchimento das fichas, formação
dos educadores.
Desenvolver atividades
socioeducativas nas áreas culturais,
esportiva de lazer para 80 crianças e
adolescentes.
Iniciar 40 jovens no mundo do
trabalho através da preparação,
treino e encaminhamentos a
programas laborais.
Melhora na escrita, leitura,
raciocínio lógico.
Atividade externa realizada de
acordo com faixa etária e natureza
(culturais, recreativa, de formação,
etc.)
Atividades socioeducativas,
psicossociais, de formação para o
trabalho e preparação para cidadania.

Resultado
Prontuários preenchidos
Treinamento do s
educadores.
85% de frequência nas
atividades

Realizar visitas domiciliares e
trabalho social com as famílias dos

100% das famílias
atendidas

80% de atividades
laborais desenvolvidas

80% de melhora no
desempenho.
Mínimo de 03 atividades
no período, sendo
necessariamente 01 por
semestre.
Melhoria na qualidade de
vida e dos vínculos
familiares e comunitários
de 90% dos usuários

usuários
Metodologia de trabalho
O enfoque central do trabalho é o contra turno escolar, na perspectiva de subsidiar o
processo de aquisição do ensino-aprendizagem, possibilitando o acesso a programas de inclusão
digital, artesanato, dança, esporte, recreação, cursos de qualificação para o mercado de trabalho,
trabalho de reflexão e prevenção da gravidez precoce. Para tanto a entidade dispõe de uma
infraestrutura diferenciada da escola formal, com suporte de atividades diversificadas, que
possibilitam o despertar das habilidades artísticas, culturais, esportivas e atividades laborais.
As Atividades Socioeducativas atuam como elemento de consolidação, de prática e de
vivência dos conteúdos e conceitos tratados pela Educação Básica, e têm por objetivo proporcionar
aos usuários um desenvolvimento diferenciado para se tornarem cidadãos autônomos, críticos,
competitivos e capazes de enfrentarem os desafios impostos pela sociedade. Terão quatro eixos
principais:
Atividades esportivas - Tem por objetivo despertar no usuário o gosto pela prática do
esporte, favorecendo sua valorização diante da família, da Instituição e da comunidade.
Esportes e jogos Coletivos e individuais – Trabalham o raciocínio lógico, os conceitos de
dignidade, cooperação, solidariedade, criatividade, responsabilidade, confiança e respeito às regras
e aos colegas, estimulando o desenvolvimento mental, afetivo, físico e social.
Atividades culturais–Deve criar possibilidades de comunicação, expressão, sistematização
e concretização de experiências, favorecendo a expressão das distintas formas de conhecimento.
Tem por objetivo desenvolver o gosto diversificado pela arte, seja através da música, do teatro ou
da dança, e com isso, cultivar a expressão, a sensibilidade e a valorização da cultura regional e,
principalmente, da cultura nacional.
Educação para o trabalho – oferecer cursos de informática cabeleireiro, e Recepção e
hotelaria com vistas à formação para o mundo do trabalho, Trabalhar aspectos da orientação
vocacional, apoio psicoprofilático e psicopedagógico.
Educação ambiental – aborda todas as dimensões, integrando múltiplos aspectos que
contribuem na formação integral do indivíduo e da própria comunidade. Atividade complementar,
que tem como finalidade o desenvolvimento sustentável da comunidade, através de pesquisas
socioambientais, e campanhas de conscientização quanto ao destino do lixo e proposta de
reflorestamento, gerando ações comunitárias transformadoras para construção de uma sociedade
baseada na ética da sustentabilidade.
Complemento Pedagógico – Devido à dificuldade que percebemos em nossas crianças e
jovens na escrita, leitura, em conhecimento gerais, raciocínio lógico e abstrato, estamos propondo
uma atividade de complementação pedagógica que tem como objetivo auxiliar o aluno com
dificuldade de aprendizado através de recursos tecnológicos ou artístico, que torna o aprendizado
mais atraente e estimulante.

As atividades socioeducativas serão direcionadas a 80 crianças e adolescentes na faixa etária
de 7 a 14 anos, terão duração de 12 meses cada turma, acontecerá de segunda a sexta-feira nos
períodos da manhã (8 ás 12) tarde (13 ás 17). Os grupos de educação para o trabalho atenderão 40

jovens de 15 a 18 anos no curso de informática, cabeleireiro e Recepção e Hotelariacom duração de
12 meses, cada turma, e carga horária de 12 horas semanais. As adolescentes grávidas terão a
oportunidade de escolha das oficinas que querem participar, oferecendo mais diversidade na
formação e respeitando o interesse individual, e mensalmente participarão de um encontro que visa
trabalhar a temática especificade orientação e auxilio na condução desta nova experiência.
O levantamento dos dados familiares das crianças será obtido através da ficha de
inscrição (anexo), na qual serão identificadas as demandas para possíveis encaminhamentos. Os
monitores serão responsáveis pelas aulas teóricas e práticas, avaliações e registros no diário, bem
como o controle de frequência dos usuários. O treinamento dos monitores será realizado pela equipe
técnica e por profissionais convidados, com cursos de reciclagem, aprimoramento profissional e
reuniões mensais de planejamento pedagógico, com objetivo de avaliar e analisar as práticas
educativas. A cada semestre realizaremosencontros com os pais, com apresentação cultural dos
próprios filhos, palestras de interesse dos mesmos e plantão de dúvidas. As visitas domiciliares
serão realizadas pela equipe, conforme cronograma de atividades, com previsão de 12 visitas por
mês e os relatórios das visitas serão registrados nas fichas de evolução.
Os encontros socioeducativos serão realizados pelo técnico e acontecerá mensalmente, com
uma didática diferenciada através de dinâmicas que promovam a participação das crianças
/adolescentes no grupo, reflexões sobre temas transversais como: cidadania, Meio ambiente,
autoestima, drogas, família, adolescência, sexualidade, gravidez precoce, levando à compreensão
dos aspectos sócio afetivos evidenciando fatores pedagógicos, psicológicos e sociológicos.
Serão desenvolvidas duas atividades externas por ano, com o objetivo de socializar,
informar, promover o conhecimento e com fins de lazer, as datas destas atividades serão
programadas de acordo com o calendário escolar, bem como os temas trabalhados e relacionados ao
passeio.
Estaremos promovendo alguns eventos de socialização com todo grupo de atendidos, como
aniversariantes do mês, onde desenvolveremos atividades de apresentações artísticas, jogos,
gincanas etc.
As crianças e adolescentes que apresentarem dificuldade de relacionamento, aprendizagem,
socialização, etc. serão avaliadas dentro do processo psicopedagógico e psicológico, podendo passar
por atendimentos nestas áreas, utilizando como recurso a psicoterapia breve.

Horário equipe técnica
Horários
8:00 às 17:00

13:00 às 17:00

segunda
Margarete/Psi
Sandra/ A.S

terça
Hilda/ A.S
Michele /Psi

Hilda/ A.S
8:00 às 12:00
Michele/ Psi

Margarete/Psi
8:00 às 14:00

quarta
Margarete/Psi
Sandra/ A.S
Hilda/ A.S.

Horário das técnicas foram alterados de 20 para 28 horas semanais.
Horário coordenadora: permanece 30 horas semanai

Cronograma de Execução

quinta
sexta
Hilda/ A.S
Margarete/Psi
Michele /Psi Sandra/ A.S
Michele /Psi

Sandra/ A.S

HORÁRIO

LOCAL

8 as 12

2ª feira

3ª feira

Noções de
inglês

Atividades
esportivas

Artes, desenho,
pintura

Jogos, regras,
competição,
Expressão
corporal
Gincanas e
recreação

Turma I
20 usuários

Salão I

Turma II
20 usuários

Salão II

Brincadeiras
de rua

Educação
ambiental

Salão I

Atividades
esportivas

Expressão
corporal

13 as 17

4ª feira

5ª feira
Contação de
história
produção de
texto

Inclusão digital

Artes, oficina de Noções de inglês
brinquedos

Contação de
Educação
Turma IV
história/ produção ambiental
20 usuários
de texto
Informática Sala de
Editor de texto
Editor de texto
informática Planilhas
Planilhas
13 as 17
eletrônicas,
eletrônicas,
15 usuários
apresentação,
apresentação,
internet, redes
internet, redes
sociais,
sociais,
manutenção,
manutenção,
criação de
criação de sites
sites.
Cabelo e
Salão de
Cortes, químicas,
C&A
cabeleireiro
penteado, escovas,
aulas teóricas,
13 as 17
atendimentos
15 usuários
comunitário

Jogos, regras,
competição

Recepção e
Hotelaria

Aula teórica
recepção,
hotelaria,
atendimento.

Aula teórica
recepção,
hotelaria,
atendimento.

Inglês

Gestão

13 as 17
15 usuários

Sala de
informática

Brincadeiras
de rua

Gincanas e
recreação

Oficina de
brinquedos

Turma III
20 usuários
Salão II

6ª feira

Atividades
digitais, jogos,
pesquisa
Espaço
cidadania,
mercado de
trabalho, meio
ambiente,
atividades
esportivas.

Cortes,
químicas,
penteado,
escovas, aulas
teóricas.

Espaço
cidadania,
mercado de
trabalho, meio
ambiente,
atividades
esportivas.
Espaço
cidadania,
mercado de
trabalho, meio
ambiente,
atividades
esportivas.

Quadro de atividades

Objetivos específicos
Complementar as ações da
família,
escola
e
comunidade na proteção e
desenvolvimento de crianças
e
adolescentes
e
no
fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais.
Criar
condições
para
inserção,
reinserção
e
permanência da criança e
adolescente e jovens no
sistema educacional.

Assegurar
espaços
de
referência para o convívio
grupal, comunitário e social
e o desenvolvimento de
relações de afetividade,
solidariedade e respeito
mútuo.
Possibilitar a ampliação do
universo
informacional,
artístico e cultural das
crianças e adolescentes e
jovens, bem como estimular
o
desenvolvimento
de
potencialidades, habilidades,
talentos e propiciar sua
formação cidadã.
Estimular a participação na
vida pública do território e
desenvolver competências
para a compreensão crítica
da realidade social e do
mundo contemporâneo.
Avaliação

Atividades

Indicadores

Através das atividades
socioeducativas, da
orientação familiar, do
trabalho desenvolvido
com os pais.
Complemento pedagógico
Estimulo para o
desenvolvimento de
atividades de pesquisa e
recursos tecnológicos no
processo de ensino x
aprendizagem, avaliação
psicopedagógica.
Atividades
socioeducativas, grupos
de interação e integração
social, jogos coletivos,
reflexão sobre temas
transversais e orientação á
quanto a gravidez precoce

Nº de participantes
frequentes.
Participação nas
Dinâmicas de grupo, jogos
atividades propostas e cooperativos, reuniões com
avaliação geral.
os familiares.

Nº de participantes
que obtiveram
melhora no
rendimento escolar e
permaneceram na
escola no decorrer do
ano.

Nº de participantes
frequentes.
Discussão e reflexão
sobre cidadania,
direitos e deveres.

Cursos de informática,
cabeleireiro, recepção e
hotelaria, eventos que tem
como objetivo ampliar o
conhecimento
profissional.

Nº de participantes
Presentes.
Nº de jovens aptos ao
mercado de trabalho.
Nº de Passeios e
atividades culturais
desenvolvidas.

Educação
ambiental,
desenvolvimento
de
campanhas
de
conscientização junto à
comunidade

Nº de participantes
Presentes.
Participação nas
campanhas
realizadas.

- preenchimento dos
instrumentais
de
avaliação.
Preenchimento
de Registros,
prontuários,
prontuários, planilhas...etc.
relatórios, planilhas

Compilação dos
dados de avaliação.

Trabalho com as famílias
Visitas domiciliares

Formulários
Prontuários
Relatórios
Reunião e orientação de Presença e
pais. Grupos de apoio
participação.
Acompanhamento
famílias,
de
necessidades
encaminhamentos.

Didática

Reforço na escrita e
leitura, jogos que
desenvolvam o raciocínio
lógico e matemático,
atividades de inclusão
digital, avaliação
psicopedagógica.

Profissional
que executará

Psicólogo
Pedagogo
Assistente
Social
Educador

Educador
Pedagogo

Jogos coletivos, jogos
Psicólogo
cooperativos, dinâmicas de Pedagogo
grupo.
Educador

Aulas práticas e teóricas
Leitura técnica, redação,
treino
de
digitação,
orientação
profissional, Psicólogo
atividades culturais.
Educador
Elaboração de currículo,
preparação para o processo
seletivo.

Desenvolver projetos junto
à comunidade, campanhas,
passeios e ecológicos.

Ass. Social
Educador

- utilização de
instrumentais específicos.

Coordenador
Educador

Informatização de dados

Coordenador
Ass. Adm.

Dinâmicas, palestras.

das Nº de visitas
suas realizadas 12/mês
Visitas domiciliares
e Geralmente as sextasfeiras

Psicólogo
Ass. Social

Ass. Social

Composição e capacitação da equipe
Cargo/ função

Coordenadora
Técnica Social

Técnica Social
Educador social
Educador social
Educador social
Educador social
Educador social
Assist. Adm.
Cozinheira

Atribuição

Nível de formação

Coordenar o projeto, preenchimento
Superior Psicologia/
de prontuário eletrônico e relatórios,
Serviço Social
Atendimentos, visitas, etc.
Visitas, reuniões socioeducativas,
Superior em
cadastro e relatórios, avaliação e
Psicologia
atendimento psicológico.
Atendimentos individuais e grupais
Superior em
visitas domiciliares, cadastros e
Pedag./Serv.Social
relatórios.
Aulas atividades esportivas,
Educação Física
recreativas e culturais.
Ministrar aulas de informática,
Cursando T.I
recepção e hotelaria.
Aulas de reforço escolar, atividades
Cursando
pedagógicas.
Pedagogia
Aulas atividades artísticas e
Educação Artística
culturais.
Ministrar aulas de cabeleireiro
Fichas, relatórios, levantamentos...
Preparo de refeições e lanches

Médio
Médio
Alfabetizada

Carga
Horária
30 horas
Semanais

Vínculo c/ a
instituição
CLT

28 horas
Semanais
28 horas
semanais
28horas
semanais
19 horas
Semanais
28horas
semanais
28horas
semanais
9 horas
semanais
44 horas
semanais
44 horas
semanais

Espaço físico disponível
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 salão de cabeleireiro
02 salões de atividades recreativas
01 salão para atividades físicas
01 sala de informática
01 sala de recepção
01 sala administrativa
01 sala de atendimento
01 cozinha
01 refeitório
01 quadra de areia
05 sanitários
Recursos materiais disponíveis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 aparelho de som- 11 secadores
02 televisores
01 DVD
06 mesas
80 cadeiras
05 ventiladores
02 geladeiras
02 fogões
01 data show
03 impressoras

- 10 pranchas
- 04 maquininhas
- 04 baby liss
- 06 cadeiras de cabeleireiro
- 09 carrinhos de cabeleireiro
- 01 esterilizador

Financiamento
FMAS

CLT

FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT
CLT

FUMCAD
FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT

FMAS
FUMCAD

CLT
CLT

FUMCAD

Contra partida da Instituição
20 computadores no valor de R$ 10.000,00
Reformas e adequação dos espaços – R$ 50.000,00

Quadro de financiamento (janeiro a dezembro/2017)
Insumos necessários
FUMCAD
Materiais Pedagógicos / Oficinas
R$ 2.700,00
Alimentação
R$ 4.500,00
Recursos Humanos
R$ 14.533,00
Encargos (GPS, FGTS, PIS, vale transporte provisão 13º,
férias) dissídio e rescisão, cesta básica, imposto sindical, R$ 10.967,00
exame médico
Serviço contábil
R$ 1.500,00
Contas de consumo
R$ 500,00
Transporte, ingressos
R$ 400,00
Gás
R$ 400,00
Material de limpeza
R$ 500,00
Total
R$ 36.000,00
Procedimentos planejados para avaliação do Plano de Trabalho
A avaliação do plano será realizada frequentemente pela equipe, utilizando como indicadores, a frequência, o
desenvolvimento de habilidades e competências dos usuários.
O impacto social esperado: prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade social, redução da ocorrência de
riscos sociais, seu agravamento ou reincidência. Ampliação do acesso aos serviços e direitos socioassistenciais,
melhoria da qualidade de vida dos usuários, aumento do número de jovens autônomos e participantes da vida familiar e
comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres, reduzir índice de violência entre os jovens atendidos,
uso e abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. Estes itens serão mensurados através da
ficha de evolução individual e dos relatórios de atendimento técnico especifico, nas atividades complementares.
A avaliação dos usuários será realizada através do Questionário de Avaliação de Desempenho, onde serão
avaliados os seguintes indicadores: participação, interesse, relacionamento, assiduidade, comprometimento, etc.
(Anexo)
Será utilizado um questionário de avaliação para os pais, onde os mesmos terão oportunidade de avaliar o
trabalho e indicar os resultados obtidos. (Anexo)
Outro instrumento utilizado é o formulário de Avaliação Final preenchido pelos usuários, avaliando o
trabalho ao término deste. (Anexo)
O desempenho escolar será avaliado através do boletim escolar.

Entidade Social: Clube de mães Novo Recreio
Plano de Trabalho: Semeando o Futuro

Valor mensal: R$ 36.000,00
Cronograma de desembolso
Recursos Humanos ( salários +encargos)
1 Técnica Social (psicologia)
1 Técnica Social (Pedagoga/Assistente Social)
1 Educador social
1 Educador social
1 Educador social
1 Educador social
1 Ass. Administrativo
1 Cozinheira
Encargos, (vale transporte, férias, 13º, dissídio, rescisão, cesta básica, imposto
sindical, exame médico).
Material de consumo
Gêneros Alimentícios: refeição e lanche
Material Pedagógico e de escritório.
Material de higiene e limpeza
Prestação de serviços contábeis
Serviço de impressão e encadernamento de documentos e apostilas.
Transporte e ingressos para passeios
Contas de consumo (luz, telefone, internet, banda larga)

R$ 25.500,00
R$ 2.600,00
R$ 2.600,00
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
R$ 1.672,00
R$ 1.421,00
Correção de 10% dissídio nos salários e
encargos.
R$ 10.967,00
R$ 10.500,00

Material pedagógico: agogô ,agulhas, algodão, álcool, aparador de chute, apontadores, alicates, arara, arame, areia
colorida, argamassa, argila, argolas, atabaque, aventais, bacias plásticas, baldes, balões, bambu, bandejas,
barbantes, berimbal, betume, bolas diversas, bomba de bola, borrachas, botões, brinquedos, cabaças, cabeça de
bonecas, cabides, caderno, cadeado, capa de cabeleireiro, cascolar, caixas plásticas, canetas, canudo, carimbos,
cartolina, CD/DVD Rom (R/W), caxixi, cestas de vime, chapéu de palha, cola, cola diversas, cone, contact, copos
de vidro e descartável, corante, corda, cordão, cordonê, cortadores, corretivo, cortiça, creme para cabelo, couro,
descartáveis em geral, dobradiça, durepox, durex, elástico, enfeites diversos, envelopes, escova de cabelo, esmalte
, espátula, esponja, espuma, esquadro, espelho, esquema corporal, estepe, etiquetas, estilete, E.V.A, fantasias
diversas fantoches, filme fotográfico, filme PVC, fio de naylon, fitas diversas, fitilho, fivelas, fixador de cabelo,
formas de silicone, furadores de motivos, gás, giz de cera, guanidina, gliter, gel base, gel fixador, gilete, grama
sintético, guardanapo de papel, imã, instrumentos musicais de brinquedos jogos pedagógicos e educativos, jump,
kit de ping-pong, lã, lantejoulas, lápis de cor, lápis preto, látex, linhas, lixas diversas, luvas tecidos e borrachas,
óleo, olhos diversos, madeira, manopla de foco, manta acrílica, mapas, mascaras diversas, marcador para quadro
branco, massa de modelar, massa plástica, massa de biscuit, maquiagem, medalhas, miçangas, mouse, mudas de
plantas, navalhas, óleos perfumados,palitos,pandeiros, panos de prato, papeis diversos, pedraria, pena colorida,
peneira,pentes para cabelo,perucas coloridas, pilhas, pinceis diversos, pintura facial, placa de isopor, plástico
adesivo, pneus usados, pratos descartáveis, pratos de vidro,prendedores de roupa, primer, pregos, purpurina,rami,
raspador, reco-reco,régua, rejunte,refratários de vidro e plástico, removedor de esmalte, retalhos de malha,
revolver de cola quente, rolo liso e texturizado, sacolas plásticas, sacos de papel, sacos plásticos, sementes
diversas para colagem, shampoo, serra, stencil, solventes,tabua de passar roupa, talheres,tatame, tecidos diversos,
teclado, terra, termolina, tela, tesouras, tintas, tinta para cabelo, toalhas, toucas, tomadas, tonner, triangulo, varal,
vareta, vasos,velcros, verniz, vidrilho.
Material esportivo: apitos, bolas de futebol, vôlei, basquete e pilates, colchonetes, cones, rede de vôlei e rede
futebol, cesta de basquete, step, tornozeleira, halteres, kit funcional, etc.
Uniformes: bermudas, calças, camisetas, meias, tênis etc.
Kit de higiene e primeiro socorros
Material de escritório e acessórios de informática.
Artigos para montagem do kit maternidade (fraldas descartáveis, algodão, cotonetes, lenço umedecido, mantas,
cobertor, roupinhas, kit de berço, bolsa...etc.)
Meta
120

Per capita
R$ 300,00

Total
R$ 36.000,00

