Plano de Trabalho
1.Identificação do Serviço
1.1. Serviço (objeto da parceria): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

- SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES
1.2 Quantidade de grupos solicitados: 4
1.3 Abrangência: Noroeste - G5 - Jardim Santa Rosa
2.Identificação do organização da sociedade cívil
2.1 Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA ASSISTENCIAL - AEA
2.2 Nº do CNPJ da instituição: 54.694.146/0003-75
2.3 Website oficial da instuição (ou rede social): www.aeacampinas.org.br
3.Unidade Executora
3.1 Nome da Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA ASSISTENCIAL - AEA
3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver): 54.694.146/0003-75
3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP): MANOEL ISIDORO REIS , nº
1135 - Bairro: JD SANTA ROSA - CEP: 13058-711
3.4. Telefone da unidade executora (com DDD): (19) 3221-5358
3.5. E-mail da unidade executora: aea@aeacampinas.org.br
3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora:
A infraestrutura da Associação Evangélica Assistencial oferta espaços internos e externos
para o desenvolvimento das suas atividades conforme descrito abaixo:
-Área externa: A construção foi feita em terreno plano, com escada e rampa de acesso ao
prédio e contém: 1 Área de Lazer com Playground contendo: 3 balanços, 1 escorregador, 1
gangorra, 1 minicampo gramado com 2 traves, 1 arquibancada, 1 quadra de areia e 1 pátio
coberto.
-Área interna: A área interna é construída em terreno plano e contém: 6 banheiros sendo 1
feminino e 1 masculino para crianças e adolescentes, 1 feminino e 1 masculino para adultos e
funcionários, 1 exclusivo com acessibilidade e 1 para uso exclusivo das cozinheiras; 01
Cozinha contendo: 1 fogão industrial; 2 freezers, 2 refrigeradores e

1 forno elétrico; 1

Dispensa para guardar alimentos com 4 estantes prateleiras em aço; 1 armários para
funcionários; 1 Refeitório com mesas, cadeiras e carro térmico de Self Service, 1 Ilha em
mármore com cuba, 1 pia em mármore com cuba, 1 microondas, 2 geladeiras, 1 freezer e 1
dispensa para guardar alimentos; 1 lavanderia com máquina de lavar e armário para guardar
matérias de higiene; 1 Sala de Informática contendo 05 computadores com acesso à internet,
1 Smart TV 49p, 1 ar condicionado, 1 caixa de som e 1 armário; 1 Sala para atividades de
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Artes com mesas, cadeiras e ventiladores; 1 sala multiuso com espelhos, prateleira em
alvenaria e ventiladores; 1 Sala de Coordenação com 2 mesas, 2 cadeiras giratórias e 4
cadeiras fixas para atendimento, 2 computadores, 1 impressora, 2 armários e 2 aparelhos
telefônicos sem fio.
3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço
na unidade executora:
A Unidade possui materiais diversos para a execução do serviço tais como:
-Materiais de esportes: rede de futebol e vôlei, rede para traves de futebol, colchonetes,
tatames, raquetes, bolas (futebol, vôlei, basquete e handebol), cones, coletes para esportes,
bomba para encher bola, apitos e cartões).
-Material para recreação: bambolês, mesa de ping-pong, mesa de futebol de botão, jogos,
cordas e brinquedos.
-Materiais literários: livros e fantasias para teatro e matérias pedagógicos.
-Materiais para atividades musicais: violões e instrumentos de percussão.
-Materiais para atividades de culinária: Fogões por indução, liquidificador, multiprocessador,
jogo de panelas magnéticas, panela de pressão elétrica, utensílios de cozinha, toucas e
aventais de tecido.
-Materiais de Artes: Variedades de materiais, tecidos, papelaria e aviamentos.
5. Público Alvo

crianças e adolescentes

crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
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Campinas é a sede de sua Região Metropolitana que é constituída pelo agrupamento de 20
municípios. A sua população de acordo com o Censo Demográfico em 2010 era de 1.080.113
habitantes sendo que 98,3% residiam em áreas urbanas e 1,7% residiam em áreas rurais.
Contudo conforme estimativa do IBGE o ano de 2017 já apontava cerca de 10% de aumento
populacional, totalizando 1.182.429 habitantes (Relatório Socioterritorial FEAC).
Conforme a política municipal de assistência social o município é atualmente dividido em
cinco regiões, sendo elas: Leste com 248.939 habitantes, Norte com 212.342 habitantes,
Sudoeste com 253.061 habitantes e Noroeste com 133.086 (estimativa CENSO IBGE 2015).
O perfil etário do município de Campinas é composto por 51.248 crianças 0 a 3 anos; 25.610
crianças de 4 a 5 anos; 131.378 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos; 178.508
adolescente e jovens de 15 a 24 anos e 91.531 idosos acima de 65 anos. Já o perfil
socioeconômico dos habitantes tem média per capita de R$ 1.390,83 sendo que a região
Leste possui renda per capita de R$ 2.007,43; a região Norte possui renda per capita de R$
1.325,32; a região Sul possui renda per capita de R$ 1.322,42; a região Sudoeste possui
renda per capita de R$ 725,54 e a região Noroeste possui renda per capita de R$ 711,61
(Atlas do Desenvolvimento Humano, 2015).
Podemos observar que apesar do valor médio de renda per capita do município ser maior que
um salário mínimo, algumas regiões como a Sudoeste e a Noroeste se destacam pelo valor
abaixo de um salário mínimo per capita. Especificamente na região Noroeste onde o Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos se encontra, podemos observar outras
vulnerabilidades, tais como: maior número de beneficiários do Programa de Transferência de
Renda Bolsa Família, totalizando 8.494 (RIS, 2017); Menor IDH - Indicie de Desenvolvimento
Humano (Atlas do Desenvolvimento Humano, 2015); Maior número de unidades habitacionais
do programa Minha Casa, Minha Vida totalizando 5.000 unidades (SMH, 2016) e número
significativo de notificações de violência que somando entre as idades de 0 a 4 anos e de 15
a 24 anos representam 46,1% do total de notificações.
Outro fator agravante na região Noroeste é a baixa oferta de equipamentos públicos e de
locais voltados para a cultura, esporte e o lazer, possuindo apenas 5 unidades de cultura e
lazer (Bosque do Parque Valença; Casa de Cultura Itajaí II; Casa de Cultura Tainã; Memória
Ibaô e Casa de Cultura Escola de Samba Rosa de Prata) e 4 unidades voltadas ao esporte
(Centro Esportivo dos Trabalhadores "Brasil de Oliveira"; Clube e Ginásio Municipal de
Esportes Jorge Mendonça; Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU Florence e Praça de
Esportes Jonatas Ferreira Rodrigues Monteiro) (RIS, 2017).
Especificamente dentro do bairro Jardim Santa Rosa onde o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos executa o atendimento, não há nenhum desses espaços de lazer,
cultura e esporte. Dispondo apenas de 1 Escola Municipal de Ensino Fundamental; 1 Escola
Municipal de Ensino Infantil; 1 Centro Municipal de Ensino Infantil e 1 Centro de Saúde o que
contribui para a aumento das vulnerabilidades e riscos sociais deste território.
Portanto diante da realidade exposta, de um bairro que não dispõe de espaços de lazer,
cultura, esporte; uma região com relevantes riscos e vulnerabilidades; firmamos a importância
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do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o atendimento das famílias a
fim de fortalecer o núcleo familiar prevenindo negligência, violência, abandono, situação de
rua, exploração do trabalho infantil; bem como referenciar à Proteção Social Especial, a rede
socioassistencial e demais órgãos de defesa quando identificado violação de direitos.
Salientamos ainda a importância deste serviço como a única referência da Política de
Assistência Social no território, sendo o equipamento mais próximo o DAS Noroeste (Distrito
de Assistência Social) que fica no bairro Jardim Nova Esperança sendo necessário baldeação
de transporte coletivo para o acesso.
Nesta perspectiva reafirmamos a importância da continuidade deste Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos no atendimento de 120 crianças e adolescentes e suas famílias.
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6.Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem
atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas
Atividades:

Notificações de situações de violação de direitos
A partir das identificações de violações de direitos e/ou violências, produzir
relatório técnico para notificação aos órgãos competentes tais como:

Descrição:
Conselho Tutelar; Vara da Infância; CREAS e alimentar Bancos de dados do
Município (SISNOV).
Periodicidade:

sem periodicidade definida
-Atendimento Integral às famílias,

Meta:

-Atendimento das famílias pelos órgãos competentes;
-Contribuir no mapeamento de violências no município.
Registro no SIGM;

Avaliação:

Registro no SISNOV;
Contrarreferênciamento.

Atividades:

Atividades de busca ativa
A partir de demandas trazidas pelo território identificar, localizar e buscar

Descrição:

possíveis usuários da Política de Assistencial Social, bem como garantir a
permanência dos usuários do serviço.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
-Estar atento as demandas do território;
-Garantir o acesso aos mínimos sociais;

Meta:

-Garantir o acesso aos serviços e benefícios sociais;
-Identificar Público Prioritário no território;
-Garantir a permanência no serviço a partir de controle de ausências.
-Registro de participação e frequência;

Avaliação:
-Registro no SIGM.

Atividades de identificação de pessoas em situação de privação, desproteção
Atividades:
e violação de direitos
Identificar situações de violações e desproteções a partir da inclusão dos
Descrição:

usuários no serviço, dos atendimentos, das visitas domiciliares, da
observação dos Educadores Sociais e equipe Técnica do serviço.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
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-Identificar situações de violações de direitos;
-Identificar Público prioritário no território;
-Acompanhamento familiar;
Meta:
-Atenção especializada à família;
-Encaminhamentos para a rede socioassistencial e demais Políticas
Públicas.
-Registro no SIGM;
Avaliação:

-Reunião de Equipe;
-Contrarreferênciamento.

Atividades:

Participação em mobilizações sociais para a cidadania
Participar com a equipe técnica, usuários e famílias em mobilizações;

Descrição:

conferências; encontros; palestras; formações; seminários e eventos no
território.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
-Fomentar a participação social;

Meta:

-Fortalecer vínculos comunitários;
-Garantir o controle social.
-Registro de participação;

Avaliação:

-Registro fotográfico;
-Consulta de satisfação.

Atividades:

Visita domiciliar
A visita domiciliar será realizada para proporcionar atenção especializada e

Descrição:
focada nos usuários e suas famílias.
Periodicidade:

sem periodicidade definida
-Conhecer a composição familiar;
-Conhecer a dinâmica e organização familiar;

Meta:
-Identificar as situações de vulnerabilidade e/ou violências;
-Avaliação social da família.
-Registro no SIGM;
Avaliação:
-Instrumental de visita domiciliar.

Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento
Atividades:
do protagonismo social
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Rodas Reflexivas:

Realizar atividades que contribuam na formação cidadã através de diálogos,
pesquisas, exposições, músicas, rimas e outros.

Descrição:

-Realizar rodas de diálogos com assuntos disparadores tais como: direitos,
deveres, preconceito, violência, drogas, sexualidade, educação e outros;
-Realizar rodas a partir de assuntos ou experiências trazidas pelos usuários;
-Realizar debates a partir de conflitos vivenciados;
-Planejar com usuário ferramentas de apresentação das conclusões dos
debates por meio de expressões artísticas.

Periodicidade:

mensal
-Estimular o pensamento crítico de 120 crianças e adolescentes;
-Fomentar discussões saudáveis;

Meta:

-Oportunizar espaço de expressão de opiniões e ideias;
-Incentivar as linguagens artísticas como forma de expressão;
-Valorizar as produções coletivas.
-Instrumentais de registro de frequência;
-Participação e adesão dos usuários nas atividades;

Avaliação:

-Avaliação dos educadores sociais sobre a ampliação na capacidade de
expressão, apropriação dos assuntos e envolvimento dos usuários;
-Instrumentais de avaliação das atividades com usuários.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
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Artes:

Proporcionar vivências artísticas como forma de expressão explorando o
potencial criativo e artístico dos usuários.

Descrição:

-Ofertar atividades artísticas de dança; teatro; leitura e conto; música; grafite
e artes manuais;
-Planejar cronograma com os grupos por ordem de interesse;
-Realizar feiras culturais com apresentações e exposições organizadas pelos
usuários;
-Convidar as famílias para as apresentações e festas culturais.

Periodicidade:

5 vezes na semana
-Proporcionar acesso cultural à 120 usuários;
-Despertar aptidões e habilidades;

Meta:
-Ampliar a capacidade de produções coletivas;
-Ampliar a participação das famílias nas apresentações e festas culturais.
-Registro de frequência dos usuários;
-Observação do envolvimento e participação nas atividades propostas;
-Registro de participação das famílias;
Avaliação:
-Registro Fotográfico;
-Instrumentais de avaliação com usuários sobre aspectos positivos e
negativos buscando alternativas de melhoras.

Atividades:

Encaminhamentos para a rede socioassistencial
Realizar encaminhamentos e articulações com a rede socioassistencial a

Descrição:
partir de demandas identificadas nos atendimentos.
Periodicidade:

sem periodicidade definida
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-Proporcionar acesso aos direitos;
-Proporcionar o acesso aos benefícios;
-Proporcionar o acesso aos serviços da rede socioassistencial;
-Acompanhar as famílias e suas demandas;
Meta:

-Fortalecer a rede de proteção social;
-Buscar alternativas de atendimento para superação das situações
identificadas;
-Estimular o desenvolvimento para a cidadania, autonomia e protagonismo
social.
-Registro no SIGM;

Avaliação:

-Registro da devolutiva dos encaminhamentos;
-Contrarreferênciamento.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Atividades com Famílias:

Proporcionar momentos de interação com as famílias.

-Realizar festas abertas com participação e apresentações dos usuários às
famílias e comunidade;
Descrição:

-Organizar confraternizações com usuários e suas famílias;
-Organizar bazares;
-Realizar diálogos e rodas de conversa sobre questões que envolvem o
serviço, a infância e a adolescência e a Política;
-Realizar mutirões para pequenos cuidados do espaço;
-Realizar momento de diálogo e escuta com as famílias sobre atividades e a
qualidade do serviço.

Periodicidade:

trimestral
-Ampliar a participação das famílias;
-Fomentar o sentimento de pertença das famílias e da comunidade quanto a

Meta:
este espaço;
-Fortalecer Vínculos com as famílias.
-Registro de participação das famílias e comunidade nas atividades;
Avaliação:

-Registro fotográfico;
-Instrumentais de Avaliação do Serviço.
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Atividades:

Atividades grupais de convívio
Esportes:

Promover a inclusão esportiva de crianças e adolescentes contribuindo no
desenvolvimento humano, social e esportivo através das seguintes ações:

-Oferta de espaço e materiais para a prática esportiva;
-Planejar ações com usuários a fim de estabelecer cronograma das
atividades por ordem de interesse dos usuários;
-Ampliar o conhecimento sobre as modalidades esportivas, por meio de
pesquisas e vídeos;
Descrição:
-Exposições culturais sobre o universo esportivo organizado pelos usuários;
-Realizar atividades de ensino das principais modalidades esportivas:
Futebol, Voleibol, Handball e esportes com raquetes;
-Atividades de treinos dos principais fundamentos das modalidades;
-Jogos internos;
-Promover jogos com usuários e famílias;
-Torneios e campeonatos organizados pelos usuários das modalidades de
preferência;
-Rodas de diálogos utilizando o universo esportivo como temas disparadores
no combate a violência e agressividade.
Periodicidade:

5 vezes na semana
-Garantia de acesso às práticas esportivas para 120 usuários;
-Ofertar espaço de convivência comunitária;
-Incentivar a prática esportiva;

Meta:

-Combater a rivalidade;
-Agregar valores as atividades que contribuam na formação cidadã;
-Fortalecimento de vínculos;
-Fomentar discussões saudáveis sobre os próprios comportamentos.
-Instrumentais de registro de frequência;
-Observação sobre mudanças positivas nos grupos quanto a: respeito,
solidariedade e honestidade;

Avaliação:
-Adesão as atividades propostas;
-Instrumentais de avaliação com usuários sobre aspectos positivos,
negativos buscando alternativas de melhoras.

Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : https://pdc-smcais.ima.sp.gov.br/ Data: 11/02/2020 05:02:47 - Satatus Atual:
FINALIZADO
10 de 19

Atividades:

Mobilização e articulação da rede socioassistencial
Realizar e/ou participar de reuniões de discussão de casos, reuniões

Descrição:
intersetoriais e fórum de usuários da Assistência Social.
Periodicidade:

sem periodicidade definida
-Garantir atendimento dos usuários pela rede;
-Desenvolver mobilizações conjuntas;

Meta:

-Definir estratégias em rede para superação das situações de negligência
e/ou violência;
-Construção conjunta de fluxos de encaminhamentos.
-Registro SIGM;

Avaliação:
-Registro de frequência de reuniões e fóruns.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
Culinária:

Proporcionar experiências prazerosas através das artes culinárias por meio
da preparação de receitas.
-Consultar os usuários sobre os pratos prediletos preparados em casa;
-Consultar os usuários sobre pratos que eles ainda não experimentaram e
gostariam de preparar;
-Elaborar diário de receitas a partir das preferências dos usuários com
Descrição:
consultas na internet dos ingredientes, proporções/medidas e modo de
preparo;
-Planejar a partir do diário de receitas cronograma da preparação dos pratos;
-Convidar famílias para ensinar suas receitas de famílias para os usuários;
-Preparar e saborear as receitas;
-Rodas de conversa sobre fome x desperdícios; agricultura familiar x
agrotóxicos.
-Estabelecer estratégias com usuários no combate ao desperdício.
Periodicidade:

quinzenal
-Ofertar atividades de culinária para 120 usuários;
-Valorizar os saberes das famílias e as trocas de experiências;

Meta:

-Despertar memórias afetivas através da comida;
-Estabelecer uma relação saudável com a alimentação;
-Diminuir o desperdício de alimentos;
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-Registro de participação e frequência;
-Registro fotográfico;
-Adesão dos usuários às atividades propostas;
Avaliação:
-Envolvimento coletivo quanto ao desperdício de alimentos no serviço;
-Instrumentais de avaliação com usuários sobre aspectos positivos e
negativos buscando alternativas de melhoras.

Atividades:

Encaminhamentos para serviços de políticas públicas
Realizar encaminhamentos e articulações com a demais políticas públicas a

Descrição:
partir de demandas identificadas nos atendimentos.
Periodicidade:

sem periodicidade definida
-Atendimento Integral as famílias;
-Proporcionar acesso aos direitos;
-Proporcionar o acesso as demais políticas públicas;
-Fortalecer a rede de proteção;

Meta:
-Buscar alternativas de atendimento para superação das situações
identificadas;
-Estimular o desenvolvimento para a cidadania, autonomia e protagonismo
social.
-Registro no SIGM;
Avaliação:

-Contrarreferênciamento;
-Registro da devolutiva dos encaminhamentos.

Informação e comunicação sobre os direitos e formas para o seu acesso e
Atividades:
reclamação
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Realizar atividades para apropriação dos principais direitos, violações e
instâncias de denúncias.

-Promover rodas de conversa sobre ECA - Estatuto das crianças e dos
Descrição:

Adolescentes;
-Planejar ações internas com usuários sobre combate as violações,
violências, preconceitos de discriminações;
-Pesquisas sobre instâncias de denúncias;
-Produção de material de divulgação.

Periodicidade:

bimestral
-Conhecer os próprios direitos e identificar as violações;
-Conhecer instâncias de denúncia;
-Estimular o pensamento crítico;

Meta:
-Incentivar à busca dos seus direitos;
-Despertar a sensibilização em relação ao outro;
-Participar das mobilizações junto à rede socioassistencial.
-Instrumentais de registro de frequência;
-Participação e adesão dos usuários nas atividades;
-Observação dos educadores sociais em relação a capacidade dos grupos
Avaliação:
de se envolver nas discussões, rodas e apropriação das temáticas;
-Observação dos educadores sociais quanto à capacidade dos grupos de se
colocar e de se portar de forma empática.

Atividades:

Orientações grupais
Realizar orientações grupais através dos atendimentos sociais e/ou

Descrição:

pedagógicos para usuários e/ou famílias a partir de procura espontânea,
encaminhamentos ou apontamentos da equipe do serviço.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
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-Ofertar espaço de segurança e acolhida grupal;
-Proporcionar espaço de escuta especializada;
-Prestar informações e orientações;
-Identificar situações de conflito;
Meta:
-Criar estratégias internas para resolução dos conflitos;
-Realizar encaminhamentos para rede socioassistencial e/ou órgãos de
defesa de direitos;
-Estabelecer e fortalecer os vínculos com usuários e famílias.
-Registro no SIGM;
Avaliação:
-Avaliação com usuários e famílias do serviço sobre os atendimentos.

Atividades:

Orientações individuais
Realizar orientações individuais através dos atendimentos sociais e/ou

Descrição:

pedagógicos para usuários e famílias a partir de procura espontânea,
encaminhamentos ou apontamentos da equipe do serviço.

Periodicidade:

sem periodicidade definida
-Ofertar espaço de segurança e acolhida individual;
-Proporcionar espaço de escuta especializada;
-Prestar orientações;

Meta:

-Prestar Informações;
-Realizar encaminhamentos para rede socioassistencial e/ou órgãos de
defesa de direitos;
-Estabelecer e fortalecer os vínculos com usuários e famílias.
-Registro no SIGM;

Avaliação:
-Avaliação com usuários e famílias do serviço sobre os atendimentos.

Atividades:

Atividades grupais de convívio
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Recreação e Lazer:

Proporcionar espaço seguro e lúdico valorizando a infância e o direito do
brincar.

-Proporcionar brincadeiras, jogos e gincanas internas;
-Planejar com usuário as brincadeiras prediletas;
Descrição:

-Valorizar as brincadeiras do território proporcionando momentos onde as
crianças poderão ensinar as brincadeiras que costumam brincar fora do
serviço;
-Aproveitar das brincadeiras conhecidas entre os usuários para apresentar
suas variações e adaptações;
-Proporcionar momentos de brincadeiras Livres;
-Organizar gincanas internas com usuários;
-Organizar festas dos aniversariantes para as crianças.

Periodicidade:

diária
-Garantir espaço seguro de lazer;
-Garantia do direito da infância e do brincar;

Meta:
-Ampliar momentos de interação social;
-Proporcionar momentos de alegria.
-Registro de participação e frequência;
-Registro fotográfico;
Avaliação:

-Adesão dos usuários às atividades propostas;
-Consulta quanto à satisfação dos usuários;
-Caixinha com sugestões e opiniões.

7.Articulação em rede
Identificação do parceiro com o qual manterá
articulação (serviços, programas, órgãos,

Descrição do tipo de articulação

instituições)
Cartórios

-Para 2ª via de documentos.

Defensoria Pública

-Para orientação jurídica.
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-Encaminhamentos para acesso aos benefícios
socioassistenciais;
DAS - Distrito de Assistência Social
-Reuniões de discussão de casos;
-Atividades conjuntas.
-Encaminhamento de famílias que se encontram em
CREAS - Centro de Referência Especializado de
situação de risco social ou tiveram seus direitos violados;
-Reuniões de discussão de casos;
Assistência Social
-Atividades conjuntas.
-Reuniões de discussão de casos;
-Encaminhamentos em situações de acompanhamento
Centro de Saúde Santa Rosa
na área da saúde e/ou avaliação psicossocial;
-Atividades conjuntas.
-Acompanhamento de frequência escolar;
-Combate à evasão escolar;
Escolas do Território
-Solicitação de vagas;
-Reuniões de discussão de casos.
-Notificação de violências;
-Encaminhamentos em caso de direitos violados;
Conselho Tutelar
-Reuniões de discussão de casos;
-Atividades conjuntas.
-Reuniões sobre o território;
Rede Noroeste

-Reuniões intersetoriais;
-Atividades conjuntas.

Associação de Educação do Homem de Amanhã -

-Encaminhamentos para inserção no Serviço de

Guardinha

capacitação profissional.
-Encaminhamentos para inserção no Serviço de

Patrulheiros Campinas
capacitação profissional.
-Encaminhamentos para inserção no Serviço de
Projeto Coca-Cola
capacitação profissional.
Previdência Social

-Orientações e acesso a benefícios providenciais.

Ministério Público

-Encaminhamento em situação de violação de direitos.
-Participação nas reuniões;

Conselho Municipal de Assistencial Social

-Participação nos seminários;
-Atividades conjuntas.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

-Participação nas reuniões;
-Participação nos seminários;

Adolescente

-Atividades conjuntas.
-Termo de colaboração;

Prefeitura Municipal de Campinas
-Monitoramento e avaliação.
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-Participação nas formações;
-Participação nas reuniões;
FEAC
-Atividades conjuntas;
-Consultorias diversas.
-Certificação;
-Reuniões;
Phomenta
-Formações;
-Consultorias diversas.
-Fornecimento de alimentação;
-Participação em reuniões;
-Participação em formações
CEASA
-Seguir procedimentos e preenchimento de planilhas do
CEASA;
-Supervisão e monitoramento.
-Fornecimento de alimentação;
Mesa Brasil

-Participação em reuniões;
-Participação em formações.

8.Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam
no serviço - se houver)
Forma de
Nome do

Escolaridade/Forma

Cargo ou função no

Carga horária
contratação (CLT,
RPA, MEI,

profissional

ção

serviço

semanal no serviço
Voluntário)

Auxiliar - Serviços
Cristiane da Silva

Sem Formação

Empregado
40:00

Gerais
Aparecida Pires de

Contratado (CLT)

COZINHEIRO
Sem Formação

Oliveira

Empregado
40:00

GERAL

Contratado (CLT)
Empregado

Kelly Carolini da Silva

Educador Social

EDUCADOR SOCIAL

40:00
Contratado (CLT)
Empregado

Halana Pereira

Outros

EDUCADOR SOCIAL

40:00
Contratado (CLT)

Cristina de Oliveira

Empregado
Pedagogia

Coordenador

40:00

Souza

Contratado (CLT)

.zDEMISSAO Andreia

Empregado
Outros

Cristina Rodrigues

EDUCADOR SOCIAL

40:00
Contratado (CLT)
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Thamara Silva de

ASSISTENTE

Empregado

Serviço Social

30:00

Oliveira

SOCIAL

Contratado (CLT)

AUXILIAR NOS

Vicentina Lardo
Sem Formação
Poltronieli

Empregado

SERVIÇOS DE

40:00
Contratado (CLT)

ALIMENTAÇÃO

9. Previsão de Receitas e despesas
MUNICIPAL
Despesa

Item de Despesa

Quantidade

Valor (R$)

FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE SOCIAL

1

31955.90

1

16399.33

1

36938.40

AUXILIAR DE SERVIÇOS
FOLHA DE PAGAMENTO
GERAIS
COORDENADOR
FOLHA DE PAGAMENTO
TÉCNICO
FOLHA DE PAGAMENTO

COZINHEIRA

2

33679.15

FOLHA DE PAGAMENTO

EDUCADOR SOCIAL

3

65689.61

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

12

12720.00

AUXÍLIO REFEIÇÃO

1

1260.00

12

1494.72

12

15387.39

12

5129.13

IMPOSTO DE RENDA

12

2868.93

SEGURO DE VIDA

12

960.00

VALE TRANSPORTE

12

8712.00

Valor (R$)

Fonte de Recurso

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E

CONVÊNIO

AUXÍLIOS

ODONTOLÓGICO

PESSOAL, ENCARGOS E

DESPESAS REF. A

AUXÍLIOS

PROVISÃO 13º SALÁRIO

PESSOAL, ENCARGOS E

DESPESAS REF.

AUXÍLIOS

PROVISÃO 1/3 FÉRIAS

PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS
PESSOAL, ENCARGOS E
AUXÍLIOS

Total: R$ 233.194,56

10. Cronograma de desembolso
Parcela

Mês/Ano Previsto
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1

04/2020

19432.88

MUNICIPAL

2

05/2020

19432.88

MUNICIPAL

3

06/2020

19432.88

MUNICIPAL

4

07/2020

19432.88

MUNICIPAL

5

08/2020

19432.88

MUNICIPAL

6

09/2020

19432.88

MUNICIPAL

7

10/2020

19432.88

MUNICIPAL

8

11/2020

19432.88

MUNICIPAL

9

12/2020

19432.88

MUNICIPAL

10

01/2021

19432.88

MUNICIPAL

11

02/2021

19432.88

MUNICIPAL

12

03/2021

19432.88

MUNICIPAL
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