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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Nome: Instituição Assistencial e Educacional “Dr. Klaide”

1.2. ENDEREÇO: Rua Apiaí nº. 791 / 800 / 831 / 840 – Vila Curuçá – Santo André – São

Paulo – CEP: 09291-090 Telefones: (11)4401-4022; 4475-9825; 4479-5729; 4475-8264 

1.3. SITE: www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: contato@instituicaodrklaide.org.br

1.4. REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBICOS:

Federal

• Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – 28996 – 014497/93-70

• Certificado  de  Fins  Filantrópicos  –  CEBAS,  emitido  pelo  MDS –  Protocolo  nº

71000.006302/2019-58 – Portaria nº 09 de 29/01/2019.

Estadual

• Utilidade Pública Estadual – Projeto de Lei nº 698 de 1996

• SEADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

• Cadastro no Pró Social para a Entidade Mantenedora e Unidades de Prestação de

Serviços

• CRCE  –  Certificado  de  Regularidade  Cadastral  de  Entidade  –  Programa  de

Educação Complementar nº 1649/2013

• CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – Núcleo de Convivência

Para Idosos nº 1493/2013

Municipal

• Utilidade pública Municipal – Lei 7.069 de 26/10/1993

• Conselho Municipal  de  Assistência  Social  (CMAS)  nº  021/98 –  Res.  006 de

01/0/1198

• Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  (CMDCA)  nº

012/96, Res. 001 de 05/09/1998

• CME – Conselho Municipal de Educação
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CONSELHOS

• Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  (CMAS)  nº  021/98  –  Res.  006  de

01/04/1998

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) nº 012/96,

Res. 001 de 05/09/1998

OSCIP: ( ) Sim (x) Não  CEBAS: (x) Sim ( ) Não

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal.

Esta Instituição é filiada à FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo

André, a qual ofereceu assessoria técnica pedagógica e administrativa, referente ao terceiro

setor.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Atendimento

Assessoramento        

Defesa e garantia de Direitos

3. REPRESENTAÇÃO LEGAL

3.1. APRESENTAÇÃO QUALIFICADA DO(A) PRESIDENTE

Nome: Aparecida Pelegrin Tarifa

Endereço: Rua Araguaia, 77, apartamento 71 – Vila Curuçá – Santo André/SP

CEP: 09291-230

RG: 3.883.195-8 – SSP/SP, Data de Expedição: 23/06/2007

CPF: 8.936.548-84

Data de Nascimento: 08/07/1944

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

Escolaridade: Graduada Pedagogia

Profissão: Professora, Aposentada
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3.2. Apresentação qualificada do(a) Técnico(a) Responsável

Descrita a apresentação da coordenação em cada serviço

4. MISSÃO INSTITUCIONAL

Oferecer à criança, ao adolescente, às famílias, ao idoso e à população excluída de bens e 

serviços, programas que promovam e proporcionem condições para exercerem a cidadania.

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

A Instituição Assistencial e Educacional “Dr. Klaide” está edificada em quatro prédios, todos

próprios, destinados aos seguintes serviços:Creche “Dr. Klaide”

• Núcleo de Convivência e Iniciação Profissional “Antonio de Paula”

• Núcleo de Formação Profissional “Eduardo dos Santos”

• Núcleo de Convivência para o Idoso “Dr. Eliseu”

6. JUSTIFICATIVA

Utilizar o plano como o norteador de ações, reais, para as atividades que serão relativas no

projeto do próximo ano, na sua forma qualitativa e quantitativa. O plano será um importante

instrumental na busca de novas parcerias e destinações.
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1. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO

1.1. Nome: Creche “Dr. Klaide”

1.2. Endereço: Rua Apiaí, 791 – Vila Curuçá – Santo André/SP CEP: 09291-090

Fone: (11) 4401-4022 PABX: (11) 3705-6216 

1.3. Site: www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: creche@instituicaodrklaide.org.br

1.4. REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBICOS

Já descritas no conteúdo geral.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Atendimento

Assessoramento        

Defesa e garantia de Direitos

3. REPRESENTAÇÃO LEGAL

3.1. Apresentação qualificação do(a) Presidente

Descrito no conteúdo geral.

Diretora da Unidade

Nome: Sônia Maria Gameiro

Endereço: Rua  João  Ribeiro, nº 134,  Compl: apartº  82  Bairro:  Bairro  Campestre

Município: Santo André UF: São Paulo CEP: 09070-250

RG: 3.941.955-1 Órgão Expedidor:  SSP/SP  UF: SP  Data da Expedição: 22/10/1990

CPF: 185.541.728-68

Data de Nascimento: 08/12/1945 Nacionalidade: Brasileira Estado  Civil:  Casada

Escolaridade: Estudos Sociais e Pedagogia Profissão: Professora Aposentada

3.2. Apresentação Qualificada do(a) Técnico(a) Responsável

Nome: Fátima Cristina Torres

Endereço: Rua Massaranduba nº 1116 Compl: Casa 02 Bairro: Parque João Ramalho
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Município: Santo André UF: São Paulo CEP: 09290-110

RG: 15.112.531-4 Órgão Expedidor: SSP/SP UF: SP Data da Expedição: 14/05/2008

CPF: 085.017.638-70

Nacionalidade: Brasileira  Data de Nascimento: 26/12/1965 Estado Civil: Solteira

Escolaridade: Pedagogia Profissão: Coordenadora Pedagógica

4. MISSÃO INSTITUCIONAL

Oferecer à criança, ao adolescente, às famílias, ao idoso e à população excluída de bens e

serviços,  programas  que  promovam  e  proporcionem  condições  para  exercerem  a

cidadania.

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

A Creche “Dr. Klaide”, está situada em prédio próprio, com 735,30 m² de área construída,

distribuída em 2 pavimentos e subsolo. O primeiro pavimento conta com: recepção, sala de

direção  e  coordenação,  sala  operacional,  três  salas  de  atividades,  cozinha,  refeitório,

brinquedoteca, dois banheiros de adultos, dois banheiros de crianças, 1 banheiro específico

para o atendimento do berçário, parque, quintal e jardim. O segundo pavimento conta com:

duas salas de atividades, salão multi uso, almoxarifado, dois banheiros de adultos e dois

banheiros de crianças. No subsolo ficam: cozinha, lavanderia, almoxarifado, despensa, sala

das educadoras e banheiro.

Compõe os bens duráveis da creche: 03 computadores, 01 impressoras, 03 caixas de som,

04 microfones, 02 aparelhos de som, 02 TVs, 02 videocassetes, 03 arquivos, 01 maca, 01

balança, 04 mesas de escritório, 06 cadeiras de escritório, 01 longarina, 06 armários de

sala, 04 estantes de brinquedos, 12 mesas sextavadas para crianças, 72 cadeiras para as

mesas sextavadas, 01 relógio de ponto, 09 mesas de refeitório, 12 bancos de refeitório, 02

fogões industrial, 02 freezers e 03 geladeiras.

Os ambientes da creche e a tipologia do mobiliário compactuam com o estabelecimento de

variados  arranjos  de  organização  espacial,  incentivando  a  cooperação  e  reforçando

relações  sociais  afetivas,  ou  respondendo  à  necessidade  de  atividades  individuais,
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conforme as solicitações do processo educativo, sendo que:

• O playground possui brinquedos de plásticos e pisos revestido com grama sintética

oferecendo segurança e mobilidade;

• Na brinquedoteca, os brinquedos foram selecionados pela equipe docente para a

realização  das  atividades  planejadas,  sendo  constituído  de  diversos  tipos  de

bonecos, casinhas e seus utensílios, carrinhos, jogos de encaixe, quebra-cabeças,

jogos de memória, aviões, barcos, equipamento de marcenaria, entre outros. É um

espaço de suma importância, por oferecer um ambiente lúdico, onde as crianças se

divertem, aprendendo e compartilhando experiências;

• As salas de aula conta com espaços agradáveis, coloridos e claros, adequados à

faixa etária que propiciaram novas aprendizagens;

• Os banheiros estão de acordo com as normas de segurança e as exigências legais;

• Por  ser  um  espaço  amplo,  o  salão  é  indicado  para  exercícios  físicos,  jogos  e

brincadeiras, para assistirem TV ou vídeo, apresentações e festas.

Para retirada de doações, compras, visitas, entre outros utiliza-se uma Montana – GM e

Uno – FIAT, pertencentes a Matriz e utilizados nas Filiais.

Equipamentos  permanentes:  Equipamentos  de  informática,  máquinas  e  equipamentos,

móveis, utensílios e instalações.

6. JUSTIFICATIVA

Inclusão de crianças em um espaço educacional, de convivência, favorecendo as interações

culturais,  com  a  finalidade  de  desenvolvê-las  integralmente  em  seus  aspectos:  físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

7. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO 

SOCIOASSISTENCIAL A SER EXECUTADO

7.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício Socioassistencial

Serviço Socioassistencial – Educação Infantil – creche – pré-escola
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7.1.1 Objetivos

Atender as crianças em creche e pré-escola, na faixa etária de 1 ano a 5 anos e 7 meses.

Assegurando atendimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB) em especial nos artigos 4º, 29,30 e 31, e do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA) em especial os artigos 3º, 4º, 5º, 17,18, 53,58,70, bem

como nos Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  (RCNEI) e Base

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da

Educação Básica, inclusive na Deliberação CME nº 001/2018.

O currículo será composto de atividades das quais terão como objetivos a ampliação do

leque de possibilidades.  Neste contexto os educandos (as)  estarão em contato com as

diferentes áreas do conhecimento, ratificando os interesses cognitivos e ou a visualização

de  novos  horizontes  pautados  nos  quatro  pilares  da  educação,  ou  seja,  Aprender  a

Conhecer,  Aprender  a Fazer,  Aprender  a Viver  com os outros,  Aprender  a Ser,  criando

condições para as crianças conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sentimentos,

valores, ideias, costumes e papéis sociais.

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças seguirão eixos estruturantes

para  ocorrerem  as  interações  e  as  brincadeiras,  assegurando  os  direitos  de  Conviver,

Brincar,  Participar,  Explorar,  Expressar  e  Conhecer-se.  A  organização  curricular  será

organizada em cinco Campos de Experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e

movimento;  Traços,  sons  cores  e  formas;  Escuta,  fala,  pensamento  e  imaginação  e,

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Objetivos: O eu, o outro e o nós

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01EO01)  Perceber  que  suas  ações  têm  efeitos  nas  outras  crianças  e  nos  adultos.

(EI01EO02)  Perceber  as  possibilidades  e  os  limites  de  seu  corpo  nas  brincadeiras  e

interações.

(EI01EO05)  Reconhecer  seu  corpo  e  expressar  suas  sensações  em  momentos  de

alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 
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(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços,

materiais, objetos, brinquedos. 

(EI01EO04)  Comunicar  necessidades,  desejos  e  emoções,  utilizando  gestos,  balbucios,

palavras. 

(EI01EO05)  Reconhecer  seu  corpo  e  expressar  suas  sensações  em  momentos  de

alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao

convívio social. 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e

adultos.

(EI02EO02)  Demonstrar  imagem  positiva  de  si  e  confiança  em  sua  capacidade  para

enfrentar dificuldades e desafios. 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e

adultos. 

(EI02EO04)  Comunicar-se  com  os  colegas  e  os  adultos,  buscando  compreendê-los  e

fazendo-se compreender. 

(EI02EO05) Perceber  que as pessoas têm características físicas diferentes,  respeitando

essas diferenças. 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO07)  Resolver  conflitos  nas  interações  e  brincadeiras,  com a  orientação  de  um

adulto. 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO02)  Agir  de  maneira  independente,  com  confiança  em  suas  capacidades,

reconhecendo suas conquistas e limitações. 
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(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e

cooperação. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

(EI03EO05)  Demonstrar  valorização  das  características  de  seu  corpo  e  respeitar  as

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

(EI03EO07)  Usar  estratégias  pautadas  no  respeito  mútuo  para  lidar  com  conflitos  nas

interações com crianças e adultos. 

Objetivos: Corpo, gestos e movimentos

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01CG01)  Movimentar  as  partes  do  corpo  para  exprimir  corporalmente  emoções,

necessidades e desejos. 

(EI01CG02)  Experimentar  as  possibilidades  corporais  nas  brincadeiras  e  interações  em

ambientes acolhedores e desafiantes. 

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

(EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos

jogos e brincadeiras. 

(EI02CG02)  Deslocar  seu corpo no espaço,  orientando-se por  noções como em frente,

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de

diferentes naturezas.

(EI02CG03)  Explorar  formas  de  deslocamento  no  espaço  (pular,  saltar,  dançar),

combinando movimentos e seguindo orientações.

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 
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(EI02CG05)  Desenvolver  progressivamente  as  habilidades  manuais,  adquirindo  controle

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03CG01)  Criar  com  o  corpo  formas  diversificadas  de  expressão  de  sentimentos,

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança,

teatro, música. 

(EI03CG02)  Demonstrar  controle  e  adequação do uso de seu corpo em brincadeiras  e

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

(EI03CG03)  Criar  movimentos,  gestos,  olhares  e  mímicas  em  brincadeiras,  jogos  e

atividades artísticas como dança, teatro e música. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e

aparência. 

(EI03CG05)  Coordenar  suas  habilidades  manuais  no  atendimento  adequado  a  seus

interesses e necessidades em situações diversas.

Objetivos: Traços, sons cores e formas

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes

e tintas. 

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras

cantadas, canções, músicas e melodias. 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar

diversos ritmos de música. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos

tridimensionais. 
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(EI02TS03)  Utilizar  diferentes  fontes  sonoras  disponíveis  no  ambiente  em  brincadeiras

cantadas, canções, músicas e melodias. 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante

brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

(EI03TS03)  Reconhecer  as  qualidades  do  som  (intensidade,  duração,  altura  e  timbre),

utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

Objetivos: Fala, pensamento e imaginação

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01EF01)  Reconhecer  quando é  chamado por  seu nome e  reconhecer  os  nomes de

pessoas com quem convive. 

(EI01EF02)  Demonstrar  interesse  ao  ouvir  a  leitura  de  poemas  e  a  apresentação  de

músicas. 

(EI01EF03)  Demonstrar  interesse  ao  ouvir  histórias  lidas  ou  contadas,  observando

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de

virar as páginas). 

(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do

adulto-leitor. 

(EI01EF05)  Imitar  as  variações de entonação e  gestos  realizados pelos  adultos,  ao  ler

histórias e ao cantar. 

(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala

e outras formas de expressão. 

EI01EF07)  Conhecer  e  manipular  materiais  impressos  e  audiovisuais  em  diferentes

portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

(EI01EF08)  Participar  de  situações  de escuta  de  textos  em diferentes  gêneros textuais

(poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 
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(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02EF01)  Dialogar  com crianças e  adultos,  expressando seus desejos,  necessidades,

sentimentos e opiniões. 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas

de roda e textos poéticos.

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- -leitor, a

direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

(EI02EF05) Relatar  experiências e fatos acontecidos,  histórias ouvidas,  filmes ou peças

teatrais assistidos etc. 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos

sociais.

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato

com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,

cardápios, notícias etc.). 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar

letras e outros sinais gráficos. 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03EF01) Expressar  ideias,  desejos e sentimentos sobre suas vivências,  por  meio da

linguagem  oral  e  escrita  (escrita  espontânea),  de  fotos,  desenhos  e  outras  formas  de

expressão. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e

ritmos. 

(EI03EF03)  Escolher  e  folhear  livros,  procurando  orientar-se  por  temas  e  ilustrações  e
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tentando identificar palavras conhecidas. 

(EI03EF04) Recontar  histórias ouvidas e planejar  coletivamente roteiros de vídeos e de

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor

como escriba. 

(EI03EF06)  Produzir  suas  próprias  histórias  orais  e  escritas  (escrita  espontânea),  em

situações com função social significativa. 

(EI03EF07)  Levantar  hipóteses  sobre  gêneros  textuais  veiculados  em  portadores

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto

e/ou  para  sua  própria  leitura  (partindo  de  seu  repertório  sobre  esses  textos,  como  a

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações.

(EI03EF09)  Levantar  hipóteses em relação  à  linguagem escrita,  realizando registros  de

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

Objetivos: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Bebês (1 ano a 1 ano e 6 meses)

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor,

temperatura). 

(EI01ET02)  Explorar  relações  de  causa  e  efeito  (transbordar,  tingir,  misturar,  mover  e

remover etc.) na interação com o mundo físico. 

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e

fazendo descobertas. 

(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências

de deslocamentos de si e dos objetos. 

(EI01ET05)  Manipular  materiais  diversos  e  variados  para  comparar  as  diferenças  e

semelhanças entre eles. 

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras

(em danças, balanços, escorregadores etc.). 
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Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

(EI02ET01)  Explorar  e  descrever  semelhanças  e  diferenças  entre  as  características  e

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz

solar, vento, chuva etc.). 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais

nos espaços da instituição e fora dela. 

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo,

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).

(EI02ET05)  Classificar  objetos,  considerando  determinado  atributo  (tamanho,  peso,  cor,

forma etc.). 

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje,

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

(EI02ET08)  Registrar  com  números  a  quantidade  de  crianças  (meninas  e  meninos,

presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros

etc.). 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI03ET01)  Estabelecer  relações  de  comparação  entre  objetos,  observando  suas

propriedades. 

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre

a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história

dos seus familiares e da sua comunidade. 
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(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o

depois e o entre em uma sequência. 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. 

Os campos de experiências constituirão um arranjo curricular que acolherão:

• Desenvolver  uma  imagem  positiva  de  si,  atuando  de  forma  cada  vez  mais

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;

• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e

bem-estar;

• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua

autoestima  e  ampliando  gradativamente  suas  possibilidades  de  comunicação  e

interação social;

• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a

articular  seus  interesses  e  pontos  de  vista  com  os  demais,  respeitando  as

diversidades, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez

mais  como  integrante,  dependente  e  agente  transformador  do  meio  ambiente  e

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas

às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser

compreendido;

• Expressar  suas  ideias,  sentimentos,  necessidades  e  desejos  e  avançar  no  seu

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade

expressiva;

• Conhecer  algumas  manifestações  culturais,  demonstrando  atitudes  de  interesse,

respeito, participação frente a elas e valorizando a diversidade.

7.1.2 Abrangência territorial
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As crianças residem quase na sua totalidade na Vila Curuçá e imediações, como: Parque

João Ramalho, Parque Capuava, Jardim Sorocaba, Vila Alzira Franco, Parque das Nações e

bairros adjacentes.

7.1.3 Endereço / Local da Prestação do Serviço

Endereço: Rua Apiaí nº 791, Vila Curuçá – Santo André – SP – CEP: 09291-090

7.1.4 Critérios utilizados para a Seleção da demanda

Efetivação de inscrição, por busca espontânea, de crianças com necessidades de inserção;

• Ser  munícipe,  de  preferência  residir  nos  bairros  do  entorno  da  Instituição,  com

prioridades de atendimento, segundo a ordem abaixo:

Av. Sorocaba e imediações: Campo Santo, Papiro, Erva Doce, Flor de Maio, Flor de

Maio, Sabaúna, travessa Avanhandava;

Rua Timbó e imediações: Saquarema, Urubuá, Guaranesia, Avaí, Uberaba, Peruí-

be, Guaratinguetá;

Lituânia e imediações: Sevilha, Ianomâmi, Estônia, Grécia, Jamaica;

• Lei 8233 de 14/09/2001. Dinah Zekcer

• Lei 9557 de 07/03/2014 – irmãos

• Comprovação de situação de vulnerabilidade e risco social da criança e da família,

por meio de acolhimento, entrevista, escuta qualificada, visita domiciliar e estudo de

caso;

• Comprovação de que a criança não dispõe de adulto para orientá-la e atendê-la no

lar;

• Comprovação de vínculo empregatício dos pais, preferencialmente com atividades

remuneradas fora do lar;

• Possuir renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos;

• Comprovação de situação de vulnerabilidade e risco social da criança e da família,

por meio de visita domiciliar e estudo socioeconômico realizado pela equipe de ges-

tores da Instituição e Serviço Social;

• Família  em que  a  criança  tenha  como responsável  somente  um progenitor,  com
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quem reside;

• Comprovação da situação de risco pessoal e ou vulnerabilidade social da criança e

da família;

Observação: 

Serão afixados cartazes informativos na sede da entidade e divulgado em redes sociais,

com antecedência de 15 dias do período que iniciarem as matrículas.

Será  disponibilizada  a  comunidade  esclarecimentos,  sempre  que  necessário  sobre  os

critérios  da  seleção,  observado  a  necessidade  de  atualização  dos  dados  cadastrais

anualmente.

Critérios para efetivação da matrícula:

Com o surgimento de vaga, a matrícula inicial poderá efetivar-se, em qualquer época do ano

letivo, situando a criança no grupo de acordo com sua faixa etária.

Somente a mãe, o pai ou um responsável legalmente atribuído por decisão judicial, poderá

realizar a matrícula da criança, devendo apresentar, no ato, o documento comprobatório de

seu vínculo.

A matrícula será realizada para o ano letivo em vigência, com a duração do mesmo ano.

A documentação exigida para a efetivação da matrícula compreende:

• Ficha de Cadastro Familiar;

• Certidão de Nascimento;

• Carteira de Vacinação;

• Comprovante de endereço;

• Comprovante do Vínculo empregatício;

• Comprovante de renda de no máximo 2 (dois) salários-mínimos;

• RG e CPF dos pais ou responsáveis; Decisão judicial que comprove a atribuição de

responsável da criança, quando o mesmo não for seu pai ou sua mãe.

É condição imprescindível para efetivação da matrícula a anuência às normas regimentais e

a entrega de todos os documentos solicitados.

A rematrícula ocorrerá, conforme data determinada pela Instituição. O não comparecimento

do responsável nas datas determinadas para a rematrícula, sem justificativa, explicitará no
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não interesse pela permanência da criança na Instituição, e desta forma,  configurar-se-á

desistência  da  vaga por  parte  da  família.  É condição imprescindível  para  efetivação da

rematrícula  a  anuência  às  normas  regimentais  e  a  entrega  de  todos  os  documentos

solicitados.

O desligamento da criança dar-se-á mediante:

• Atingir o limite de idade;

• Solicitação dos pais e ou responsável legal, devidamente registrado e assinado pelos

mesmos no livro de desligamento;

• Falta de documentação para efetivar a matrícula no ano letivo;

• Ausência sem justificativa da criança na Instituição por 3 dias consecutivos ou 5 dias

alternados no mês;

• Não cumprimento do Regimento, após orientação e advertência,  por  escrito,  feita

pela Diretora.

O Serviço Social notificará o Conselho Tutelar, em caso de desistência, sem justificativa e

apresentação de documentação adequada, para a verificação da situação familiar. 

As transferências para outras creches poderão ser feitas em qualquer época do ano letivo,

de acordo com o interesse dos responsáveis pelo aluno, ficando a Instituição responsável

pela baixa da criança no Sistema SED e SISEDUC.

7.1.5 Atividades previstas e metodologia

A distribuição  das  crianças  respeitará  as  faixas  etárias,  agrupadas  em  cinco  grupos

denominados: Grupo BII, Grupo um, Grupo dois, Grupo três e Grupo quatro, em período

integral.

O trabalho pedagógico será correlacionado com os conteúdos dos Campos de Experiências

para  que  as  crianças  construam  significados  em  sua  aprendizagem,  que  possibilitará

expressar  seus  sentimentos  e  desejos,  conhecendo  seus  limites  e  executando  ações

pertinentes a sua realidade, respeitando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na

educação infantil.

A metodologia de trabalho será pautada na ludicidade e utilizará diferentes linguagens, tais

como: o brincar, o desenho e suas representações, dança, música, linguagem própria da
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criança, linguagem do teatro, simbolismo, a manipulação de objetos artísticos, cinema, da

mídia (televisão, rádio, jornal), da nova mídia (computador, jogos eletrônicos), das histórias

em quadrinhos, dos álbuns de figurinhas, da poesia, da ilustração, atividades físicas e jogos,

a fim de que a ação educativa se concretize.

A metodologia de ensino terá o objetivo de levar a criança a explorar e descobrir todas as

possibilidades  do  seu  corpo,  dos  objetivos,  das  relações,  do  espaço  e  através  disso,

desenvolver a sua capacidade de observar,  descobrir,  pensar e se relacionar com seus

pares.  

Buscar-se-á a integração da criança através do desenvolvimento dos aspectos psicológicos,

intelectuais e socioculturais, preparando-as para a continuidade do processo educacional,

respeitando as diferenças individuais e as considerações das peculiaridades das crianças

na faixa etária atendida

Os  Registros  das  atividades  dar-se-á  de  forma  escrita  através  dos  semanários,

caracterizações  trimestrais  e  portfólios  das  crianças,  ressaltando  avanços  e

desenvolvimentos  individuais  e  coletivos,  tendo  coleta  de  fotos  para  documentar  as

atividades realizadas durante o período, que integrarão o Relatório de Execução do Objeto.

Cada  grupo  terá sua  rotina  diária  que  poderá sofrer  alteração  conforme  ocorrências

relevantes do dia a dia. A rotina promoverá a orientação temporal e espacial nas ações das

crianças.

Os  espaços  da  creche  serão  utilizados  de  acordo  com  as  atividades  desenvolvidas,

promovendo e garantindo o convívio social.

As atividades serão desenvolvidas nos grupos conforme o planejamento das educadoras,

sempre tendo como norte o Plano Político Pedagógico da creche, sendo o Programa 

Pedagógico:

Objetivos

Crianças de um ano a três anos

Garantir oportunidades para que sejam capazes de:

• Experimentar  e  utilizar  os  recursos  de  que  dispõem  para  a  satisfação  de  suas

necessidades  essenciais,  expressando  seus  desejos,  sentimentos,  vontades  e
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desagrados, e agindo com progressiva autonomia;

• Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus

limites, sua unidade e as sensações que ele produz;

• Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações

simples relacionadas à saúde e higiene;

• Brincar;

• Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com

demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesses.

Crianças de quatro a cinco anos e sete meses

Nesta fase, serão aprofundados e ampliados os objetivos estabelecidos para a faixa etária

de zero a três anos, para que as crianças sejam capazes de:

• Ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada vez

mais suas limitações e possibilidades, e agindo de acordo com elas;

• Identificar  e  enfrentar  situações  de  conflitos,  utilizando  seus  recursos  pessoais,

respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade;

• Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração e compartilhando suas vivências;

• Brincar;

• Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a higiene,

alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência;

• Identificar  e  compreender  a  sua  pertinência  aos  diversos  grupos  dos  quais

participam, respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os

compõe.

Conteúdos por grupos

Grupo 1

• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;
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• Transmissão de recados;

• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça).

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,

deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua alteração,  como:  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo

(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;

• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento.

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africana (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos, personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);

• Instrumentos musicais (contato);

• Pintura;

• Desenho;

• Modelagem;

• Percepção visual e auditiva;

• Cores;

• Apreciação da vida e obra de artistas famosos.

• Desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário;

• Descrição de fatos e gravuras (interpretação, descrição e compreensão);
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•  Relato de experiências;

• Produção de textos coletivos e histórias (oralidade);

• Reconhecimento nome de outras pessoas;

• Identificação de sons das letras no início das palavras;

• Escrita espontânea;

• Pseudo-leitura.

• Historias matemáticas;

• Conceitos  matemáticos:  ideia  de  localização,  ideia  de  quantidade,  noções  de

classificação  e  seriação  (tamanho,  peso,  volume etc.),  noção espacial,  noção de

medida, noção de estruturação temporal, noção de grandeza;

• Discriminação visual;

• Cores;

• Formas geométricas;

• Organização dos grupos sociais e suas relações;

• A criança (nascimento e desenvolvimento);

• Nome;

• Construção da identidade;

• Características físicas;

• Diversidade;

• O indivíduo e o meio social;

• Família;

• Escola (dependências, materiais utilizados, profissionais da escola, nome da escola,

endereço);

• Datas comemorativas;

• Corpo humano (partes, crescimento físico, cuidados, higiene etc.);

• Órgãos dos sentidos;

• Saúde e alimentação;

• Moradia (tipos e partes da casa);

• Meio ambiente;

• Animais;
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• Profissões.

Grupo 2

• Nome/Imagem/identidade

• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;

• Transmissão de recados;

• Respeito  à diversidade (atitudes de aceitação,  contestação,  diferenças de gênero

etnia, pluralidade cultural).

• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça).

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,

deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua alteração,  como:  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo

(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;

• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento.

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africana (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, folguedo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos, personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);
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• Instrumentos musicais (reconhecimento).

• O fazer artístico;

• Exploração e manipulação de materiais;

• Ampliação da percepção visual e auditiva;

• Cores;

• Apreciação da vida e obra de artistas famosos.

• Incentivo ao desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário.;

• Uso da linguagem oral em diversas situações;

• Rimas;

• Diferenciação entre letras, símbolos e números;

• Leitura e escrita do nome;

• Pseudo-leitura;

• Produções escritas espontâneas e direcionadas;

• Estruturas  textuais:  receitas,  poesias,  versos,  parlendas,  trava-língua,  receitas,

fábulas, contos tradicionais e contemporâneos;

• Recontos de histórias;

• Produção de histórias;

• Relato de experiências/ verbalização de ideias;

• Rótulos;

• Escrita espontânea.

• Contagem dos números;

• Classificação e seriação;

• Agrupar e ordenar;

• Resolução de desafios Matemáticos;

• Posição no espaço e no tempo;

• Calendário;

• Correspondência: termo a termo, por semelhança, por cor, por tamanho, por forma;

• Conceitos matemáticos, tais como: igual/diferente, grande/pequeno, dentro/fora, alto/

baixo,  maior/menor,  muito/pouco,  mais/menos,  em cima/embaixo,  em frente/atrás,

hoje/ontem/amanhã,  dia/noite,  áspero/liso/macio,  cheio/vazio,  pesado/leve,  um
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lado/outro lado etc;

• Noções de medidas;

• Noções de grandeza;

• Noções de conjuntos;

• Formas Geométricas;

• Cores primárias;

• Mistura de cores.

• Corpo Humano;

• Saúde e alimentação;

• Higiene;

• Moradia;

• Água;

• Identidade Pessoal: nome /sobrenome/ idade / característica;

• Datas comemorativas;

• Folclore;

• Semelhanças e diferenças entre pessoas;

• Diversidade;

• Estações do ano;

• Meios de comunicação;

• Meios de transportes;

• Animais;

• Meio ambiente/ reciclagem

Grupo 3

• Nome/imagem/identidade;

• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;

• Respeito  à diversidade (atitudes de aceitação,  contestação,  diferenças de gênero

etnia, pluralidade cultural);
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• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça).

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,

deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua alteração,  como:  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo

(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;

• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento.

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africana (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, folguedo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos, personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);

• Instrumentos musicais (reconhecimento).

• O fazer artístico;

• Pintura;

• Colagem/mosaico;

• Modelagem;

• Confecção de materiais relacionados aos temas dos projetos e atividades planejadas;

• Teatro;

• Trabalhos que ampliem a percepção visual e auditiva;

• Cores (primárias e secundárias);

• Criação e ornamentação de fantoches / Confecção de bonecos;
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• Apreciação da vida e obra de artistas famosos.

• Surgimento da escrita;

• Diferenciação entre símbolos, letras e números;

• O alfabeto: letras, palavras;

• Desenvolvimento da linguagem oral, gestual e escrita;

• Escrita do nome e de outras palavras;

• Identificação de letras e palavras;

• Criação de diálogos e histórias;

• Pseudo-leitura;

• Escrita espontânea e direcionada;

• Estruturas  textuais:  rimas,  versos,  poesias,  contos,  receitas,  jornais,  lendas,

parlendas, fábulas, cartas;

• Relatos/ conto/ reconto;

• Pesquisas;

• Entrevistas;

• Significado de placas, sinais e símbolos;

• História dos números;

• Contagem;

• Classificação e seriação;

• Identificação e escrita dos números;

• Associação dos números às quantidades;

• Agrupamento e ordem numérica;

• Solução de situações-problemas;

• Posição no espaço e no tempo;

• Revisão  constante  de  conceitos  matemáticos,  tais  como:  horizontal/vertical,

igual/diferente,  grande/pequeno,  dentro/fora,  alto/baixo,  maior/menor,  muito/pouco,

mais/menos,  em  cima/embaixo,  em  frente/atrás,  hoje/ontem/amanhã,  dia/noite,

áspero/liso/macio, cheio/vazio, pesado/leve, um lado/outro lado etc.;

• Dinheiro;

• Noções de adição e subtração;
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• Medidas e quantidades;

• Formas geométricas.

• Identidade pessoal;

• Corpo humano;

• Escola;

• Família;

• Moradia (rua, bairro);

• Diversidade;

• Datas comemorativas;

• O Folclore brasileiro;

• Pluralidade cultural;

• Alimentação;

• Saúde;

• Meio Ambiente;

• Fauna;

• Flora;

• Educação no trânsito (meios de transporte);

• Tecnologias (meios de comunicação).

Grupo 4

• Nome/imagem/identidade;

• Formação do sujeito (pessoal e social);

• Educação moral;

• Interação com o meio;

• Respeito à diversidade (atitudes de aceitação, contestação, diferenças de gênero,

etnia, pluralidade cultural);

• Formação  de  bons  hábitos  e  costumes  (solidariedade,  cooperação,  interesse,

participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e

justiça);

• Físicas:  pular,  saltar,  correr  dançar,  andar  em diferentes  ritmos  abaixar,  levantar,
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deitar, rolar etc;

• Motoras: modelagem, representação do corpo e outras imagens em argila, expressão

corporal através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais

vitais  e  de  sua  alteração  como  respiração,  batimentos  cardíacos,  sensações  de

prazer que qualquer atividade física pode proporcionar exploração do próprio corpo

(conquista no plano da motricidade objetiva), desenvolvimento dos gestos simbólicos

e manipulação de instrumentos diversos para favorecimento de ajustes a objetivos

específicos, como: encaixar, recortar, empilhar, dobrar, escrever etc;

• Psicomotricidade;

• Utilização  de  jogos  e  brincadeiras  encontradas  nas  diversas  culturas  propiciando

conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento;

• Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc);

• Músicas de origem indígena;

• Músicas de origem africanas (afoxé, capoeira, samba, maculelê);

• Músicas carnavalescas (marchinhas, frevo, folguedo, axé);

• Música popular brasileira (os ritmos e personalidades);

• Músicas infantis (do universo escolar);

• Instrumentos musicais;

• O fazer artístico;

• Apreciação da vida e obra de artistas famosos;

• Pintura;

• Desenho;

• Colagem/mosaico;

• Modelagem;

• Interpretação de personagens através de dramatizações;

• Ampliem a percepção visual e auditiva;

• Criação de objetos com sucata;

• Visitação a espaços culturais;

• Maquete;

• Dobradura.
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• História da escrita;

• Surgimento e evolução do alfabeto;

• Identificação de letras, números e símbolos;

• Vogais/Encontro vocálico/Junção das vogais;

• Alfabeto: letras;

• Reconhecimento das letras do alfabeto;

• Reconhecimento das letras em diferentes contextos;

• Composição de palavras;

• Práticas de leitura e escrita (letras, palavras e textos);

• Relação entre palavras e imagens;

• Rótulos;

• Reconto oral;

• Estruturas textuais: contos clássicos, africanos e indígenas rimas, versos, poesias,

lendas, contos receitas, jornal, parlendas, fábulas, cartas, histórias em quadrinhos,

tirinhas, músicas, listas;

• Produção de Histórias (orais e escritas);

• Pesquisas/entrevistas;

• Relato de experiências;

• Narração;

• Descrição;

• Dramatização;

• Sons das letras (associados às palavras);

• Leitura e escrita (espontânea e direcionada);

• Produções escritas espontâneas e direcionadas;

• Compreensão e interpretação de textos diversos;

• Correspondência entre o oral e o escrito;

• Conceitos matemáticos;

• Grandezas e Medidas;

• Formas geométricas;

• História dos números;
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• Números e Sistema de Numeração (contagem e escrita);

• Ideia de número, ordenação, seriação, sequência, classificação;

• Relação numeral/quantidade;

• Sequência numérica;

• Ordem crescente e decrescente;

• Dobro e metade;

• Conservação de quantidades;

• Classificação de elementos;

• Comparação de quantidades;

• Relações de semelhanças e diferenças;

• Noção de lateralidade;

• Grandezas e Medidas;

• Espaço e Forma;

• Sistema monetário;

• Problemas envolvendo adição e subtração – situações problemas;

• Organização dos grupos sociais no seu modo de ser, viver e trabalhar;

• Identidade no espaço e no tempo;

• Grupos básicos de convívio: família, escola, comunidade, relações sociais;

• Vida na escola;

• Vida e cultura;

• Vida e trabalho;

•  Identidade étnico-racial/cultural;

• África e modo de vida africano;

• Os índios, seus costumes, modo de vida;

• Meio ambiente preservação do espaço;

• Os Seres Vivos;

• Os Fenômenos da Natureza;

• Os lugares e suas Paisagens;

• Tecnologias da Informação e Comunicação;

• A importância da água/ sua utilidade/ cuidados;
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• Fauna: Animais e suas características: classificação, habitat, alimentação, animais de

estimação, animais em extinção, o animal e o homem;

• Flora: Plantas;

• Alimentos;

• Meios de transportes;

• Meios de comunicação;

• Higiene e saúde.

Descrição das atividades ininterruptas que serão realizadas durante o ano.

Filosofia

O Projeto Filosofia terá como finalidade de desenvolver habilidades cognitivas dentro de um

contexto significativo e fomentará a curiosidade natural das crianças, trabalhando ao mesmo

tempo a sua capacidade de verbalizar aquilo que pensam e de cooperarem na resolução de

problemas.  Possibilitará o despertar  de ações de cordialidades,  solidariedade e respeito

com os amigos e educadores. As histórias serão aplicadas conforme a faixa etária.

Civismo

Os hinos Nacional  e de Santo André serão cantados todas às quintas-feiras, com duas

crianças revezando entre os grupos para segurar a bandeira do Brasil. Após, a solenidade,

os grupos receberão informações e orientações sobre virtudes cívicas e consequentemente

sobre cidadania.

Aniversariantes do mês

As crianças serão felicitadas no dia  do seu aniversário  pelos  amigos e funcionários  da

creche. Na hora do lanche será cantado o “parabéns pra você”

A creche promoverá, mensalmente,  a interação social  entre os alunos e principalmente,

oferecendo a oportunidade de comemoração de uma data especial, que contará com o bolo

ofertado pela Padaria “Mc Milan”, visto que para várias crianças será a primeira festa de

aniversário realizada, buscando elevar a autoestima e celebrar o crescimento pessoal.

As famílias poderão realizar o aniversário dos seus filhos na creche, para comemorar com
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seus amiguinhos.

 O Projeto Mala do Viajante

O projeto possibilitará a integração das famílias com a creche, incentivando os filhos a se

tornarem participantes no processo de leitura; a conhecerem histórias, contos e fábulas; a

adquirirem gosto pela leitura e assim, enriquecendo e ampliando o vocabulário das crianças.

O  procedimento  utilizado  será  a  confecção  de  uma  mala  decorada  contento  livros,

previamente selecionados, um caderno de atividades, giz de cera e um caderno de registro

da família. A mala será levada para casa, ficando o final de semana. Na segunda-feira a

criança contará a história que mais gostou e como foi a dinâmica da família. A educadora

lerá para o grupo os comentários da família e observará e registrará os comentários do

grupo.

Projeto Mascote da Sala

Cada  grupo  escolherá  um  personagem,  um  novo  amigo,  que  ganhará  nome,  roupas,

objetos, história, certidão de nascimento e personalidade. Cada dia um aluno levará para a

casa o amiguinho e um diário para escrever todas as atividades e colar fotos. Os pais serão

incentivados s abraçar o projeto e se envolver com a proposta pedagógica estimulando os

filhos  na  criação  da  mascote.  Levar  a  mascote  para  casa,  significa,  trabalhar  a

responsabilidade de não sujar, não rasgar, cuidar do amiguinho e não deixar que ele seja

maltratado por ninguém. Será uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias

para  ensinar  valores  que  ajudam  na  formação  e  educação  das  crianças.  Trabalhará

afetividade, respeito, cuidados com algo que se caracteriza como patrimônio de todos.

Projeto: Olimpíadas

Turma: Berçário II, Grupos 1,2,3,e,4

Período de realização: Maio, Junho e Julho

Justificativa

O esporte de uma forma geral com os jogos e as diversas formas de ginástica sempre
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estiveram muito presentes na nossa cultura, influenciando o comportamento, transmitindo

valores, fazendo parte do dia a dia das pessoas. Com a proximidade de grandes eventos

esportivos  que  acontecerão  em  Londres,  queremos  que  os  alunos,  reconheçam  a

importância do esporte como momento de união entre os povos.

Desde a sua origem na Grécia Antiga, os jogos Olímpicos são considerados como o maior

espetáculo  da terra.  Na antiguidade,  era  conhecido  como um período de  paz entre  as

guerras, hoje, atletas do mundo inteiro se reúnem em um grande espetáculo que integra as

nações, cores, bandeiras e religiões, é o momento onde o esporte é valorizado, mostrando

a sua força, acima das diferenças, sejam elas raciais, religiosas, políticas, culturais e das

guerras.

Este momento deve ser aproveitado ao máximo, para que as crianças possam conhecer

outros povos e diferentes culturas,  deixando de lado a competição e ao mesmo tempo

torcendo e incentivando atletas e a prática de esportes.

A educação e o esporte devem andar juntos. Além de tratar das questões ligadas ao corpo,

a prática esportiva permite uma maior sociabilidade e integração entre as crianças e os

jovens dentro das escolas.

Nesse  sentido,  é  fundamental  ampliar  as  oportunidades  para  a  prática  esportiva  nas

escolas, visto que a universalização do esporte dá oportunidade aos alunos de vivenciarem

experiências esportivas, recreativas e de lazer,  que poderão contribuir  significativamente

para a formação integral das crianças que se encontram no ambiente escolar.

Objetivo

Ampliar os conhecimentos sobre a origem das Olimpíadas e dos jogos.

Conhecer modalidades de jogos.

Estabelecer a socialização através dos jogos e brincadeiras.

Superar desafios.

Competir, entendendo os resultados de ganhar e/ou perder.

Respeitar regras das competições.

Produto Final

Miniolimpíadas na creche

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos.

37



                                                

Avaliação

A avaliação será no decorrer do projeto, simultânea e permanente, através da observação e

registro do professor, mediante a participação dos alunos.

Projeto: Natureza, parte de mim. 

Justificativa

Esse projeto visa estimular a mudança de práticas de atitude e a formação de novos hábitos

com relação a utilização dos recursos naturais, favorecendo a reflexão sobre o cuidado do 

nosso planeta, auxiliando para que a sociedade tenha um ambiente saudável.

Metodologia

A participação  das  crianças  dar-se-á  nas  diferentes  atividades  e  pequenos  projetos

norteadores trazendo experiências  culturalmente  diferenciadas,  possibilitando a  troca de

informações nos grupos, contemplando conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

de acordo com os interesses e necessidades das crianças ou do grupo.

As crianças participarão de passeios e festas relacionadas com temas desenvolvidos em

sala de atividades e datas comemorativas.

O controle de frequência das crianças será feito por meio do Diário de Classe de cada

turma.

Os pais participarão de reuniões bimestrais e eventos promovidos pela creche, opinando e

dando sugestões para melhoria do atendimento.

Com o trabalho desenvolvido em 2020, a Creche “Dr. Klaide”:

• Possibilitará a defesa dos Direitos das Crianças;

• Permitirá  que  a  mãe  trabalhe  fora  com  tranquilidade,  devido  aos  cuidados

dispensados à criança na sua ausência;

• Promoverá integração das famílias com os projetos Mala do viajante e Mascote;

• Permitirá a socialização e o entrosamento das famílias, durante reuniões e eventos

na Creche;

• Oportunizará o desenvolvimento pedagógico, social e afetivo das crianças;

• Oportunizará momentos de cultura e lazer às crianças;
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• Propiciará uma alimentação adequada e balanceada para um crescimento saudável;

• Favorecerá a formação continuada da equipe, através das Reuniões Pedagógicas,

palestras e cursos pertinentes à educação infantil.

7.1.6 Quadro de funcionários por serviços

Quantidade Cargo / função Escolaridade
Regime de

Contratação

Carga
Horária /

Diária

Carga
Horária /
Semanal

01 Agente de Limpeza Ensino médio incompleto CLT 8h30 42h30

01 Agente de Limpeza Ensino Fundamental CLT 8h30 42h30

01 Assistente Administrativo Cursando Administração CLT 8h30 42h30

01 Assistente de Educadora Superior Pedagogia CLT 8h30 42h30

02 Assistente de Educadora Superior Pedagogia CLT 8h30 42h30

01 Assistente Pedagógica Superior Pedagogia CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar Administrativo Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental Incompleto CLT 8h30 42h30

01 Coordenadora Financeira Superior em Adm. Empresas CLT 8h30 42h30

01 Coordenadora Pedagógica Superior em Pedagogia CLT 8h30 42h30

01 Cozinheira Ensino Fundamental Incompleto CLT 8h30 42h30

06 Educadora Superior Pedagogia CLT 8h30 42h30

01
Orientadora de Atividades 
Sócio Educacionais

Superior em Assistência Social CLT 6h00 30h00

7.1.7 Quadro de Voluntários por serviço

Quantidade Atividades Escolaridade Carga Horária / Semanal

01 Diretora Superior em Pedagogia 30h00

01 Auxiliar Administrativo Superior 08h00

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental 08h00

7.1.8 Demonstração da forma que a Entidade ou Organização fomentará, incentivará e

qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas

as etapas doo plano. (elaboração, execução, avaliação e monitoramento).

A  participação  das  crianças  dar-se-á  nas  diferentes  atividades  e  pequenos  projetos

norteadores trazendo experiências  culturalmente  diferenciadas,  possibilitando a  troca de
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informações nos grupos, contemplando conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

de acordo com os interesses e necessidades das crianças ou do grupo.

As crianças participarão de passeios e festas relacionadas com temas desenvolvidos em

sala de atividades e datas comemorativas.

Os pais participarão de reuniões bimestrais e eventos promovidos pela creche, opinando e

dando sugestões para melhoria do atendimento.

7.1.9 Avaliação e Monitoramento

“A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as outras

crianças. O olhar que busca captar o desenvolvimento, as expressões, a construção do pensamento 

e do conhecimento (etc.) deve identificar, também, seus potenciais, interesses, necessidades, pois, 

esses elementos serão cruciais para a professora planejar atividades ajustadas ao momento que a 

criança vive. A avaliação ocorre permanentemente e nunca como ato formal de teste, comprovação, 

atribuição de notas e atitudes que sinalizem punição.” BNCC

É necessário  compreender  a  avaliação  como  norteadora  de  caminhos  no  processo  de

aprendizagem das crianças. Avaliar é acompanhar essa trajetória, levando em conta suas

mudanças e transformações. Segundo Vygotsky, precisaremos levar em conta também as

potencialidades cognitivas das crianças. Para isso, é preciso oportunizar práticas que sejam

desafiadoras e provocativas aos pequenos. 

A avaliação  será  contínua  através  da  observação  diária  da  criança.  O  registro  do  seu

desenvolvimento  dar-se-á  por  meio  das  anotações  em ficha  de  observação,  e  portfólio

individuais, produzidos pelas educadoras, sem o objetivo de promoção.

A avaliação e monitoramento, será realizada em todos os momentos, de forma contínua,

pautando  nas  atividades  lúdicas,  tornando  possível  às  educadoras  verificarem  o

aprendizado  e  desempenho.  Serão  realizadas  adequações,  sempre  que  necessárias,  a

partir de nova abordagem do saber.

A creche trabalhará as dificuldades e anseios das crianças, com parceria direta das famílias,

garantindo assim, o desenvolvimento pleno das atividades.

Será considerado os itens de observação nos aspectos físicos, social e emocional:

• Novidade;
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• Participação;

• Interação;

• Autonomia;

• Preferências;

• Colaboração;

• Característica;

• Como se comporta nas atividades;

• Como se relaciona com colegas/educadora;

• No que se destaca (no pátio, na dança, nas atividades matemáticas, atividades. De

linguagem, nas atividades artísticas ou musicais etc…);

• Como chega à creche?;

• Como se adapta ao ambiente?;

• Como se alimenta?;

• Como brinca?;

• Como se relaciona: colegas/educadora;

• Como está se movendo?;

• Como se comunica?;

• Atende as solicitações da educadora?;

• O que faz quando contrariado?;

• Identidade: Reconhece os colegas?;

• Identifica-se pelo nome, sua imagem no espelho?;

• Gosta dos colegas e os identifica?;

• Tem capacidade de resolver conflitos e tomar iniciativas?;

• É crítica e criativa? Curiosa e inventiva?;

• É participativa(o) e cooperativa(o)?.

Será avaliada as caracterizações e semanários das atividades e brincadeiras respeitando os

Campos de Experiências: O eu, o outro e nós; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala,

pensamento e imaginação; Espaço, tempo, relações e transformações.

A creche “Dr. Klaide” buscará garantir durante o ano o atendimento das 100 crianças entre 1

ano e oito meses a 5 anos e 7 meses no período integral, mantendo a Lista de presença, o
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Sistema SED e SISEDUC sempre atualizados.

Trabalhará para atender, em sua maioria, as mães / responsável que trabalharam fora do

lar.

A creche incentivará a participação da comunidade em eventos pontuais como as festas,

sugestões e reuniões.

Através  das  formações  e  capacitações  da  equipe  pedagógica,  almejará  o  avanço  na

participação  das  crianças  no  processo  ensino-aprendizagem,  promovendo  assim,

parcialmente, o protagonismo almejado.

Aplicará aulas de filosofias contribuindo para ampliar as atitudes de valores do convívio em 

sociedade.

As práticas docentes serão aprimoradas com ações de formação e qualificação profissional,

através de palestras, cursos e oficinas.

A valorização dos profissionais da creche será valiada pela observação na satisfação e nos 

envolvimentos deles nos trabalhos e eventos promovidos. O setor de marketing registrará 

as ações de valorização em rede social.

7.1.10 Recursos financeiros a serem utilizados

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual

Municipal Termo de Colaboração – PMSA 58.190,00 698.280,00

Estadual ---------------- ---------- -----------

Federal ---------------- ---------- -----------

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual

Próprio Eventos beneficentes e Bazares 2.100,00 25.200,00

Doações Pessoa Física e Jurídica, Doações em bens de consumo 12.000,00 144.000,00

Outros Nota Fiscal Paulista 5.833,33 70.000,00

TOTAL 407.775,24

ITENS VALOR ATUAL

Recursos Humanos 746.550,00

Materiais de Consumo 155.502,00

Outras despesas (Manutenção, Serv. Essenciais) 19.740,00

TOTAL 921.792,00
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Obs: O superavit apresentado, será aplicado em despesas decorrentes e não contempladas

na  planilha  acima  como:  passivo  trabalhista,  manutenção  e  conservação  predial,  entre

outras.

7.1.11 Resumo das atividades a serem desenvolvidas

Projeto / Programa
Serviço

Socioassistencial

 Público
alvo

Faixa
etária 

Horário de
Atendimento

Periodicidade
Capacidade 

de Atendimentos

Número de
usuários

atendidos

Creche Crianças

1 ano à 5

anos e 7

meses

7h30 às 17h00

Período Integral,

de segunda à

sexta-feira

100 crianças,

divididas em cinco

grupos

100

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Indicadores de resultados:

• Manutenção de 100 % das vagas ofertadas durante o ano;

• Registro de ações que envolvam a família e comunidade, de no mínimo 50% de

participação;

• No mínimo 1 evento e 7 formações de aprimoramento dos profissionais da creche;

• Participação de 80% nas Reuniões com órgão gestor;

• Entrega de Relatório mensal ao órgão gestor;

• Realização  da  Manutenção  dos  espaços  físicos  adequados  ao  atendimento  das

crianças.

• Através  da  observação  e  registro  da  garantia  dos  Direitos  de  aprendizagem:

Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e conhecer-se.

Santo André, 29 de Janeiro de 2020.

Sonia Maria Silva Gameiro

Diretora da Unidade

Fátima Cristina de Torres

Coordenadora Pedagógica
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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Nome: Núcleo de Convivência e Iniciação Profissional “Antonio de Paula”

1.2. Endereço: Rua Apiaí nº 840 – Vila Curuçá – Santo André/SP CEP: 09291090 

Telefones: (11)4479-5729; PABX: (11)3705-6212 ramal: 117 

1.3. Site: www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: nucleo@instituicaodrklaide.org.br

1.4. REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBICOS

Já descritas no conteúdo geral.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Atendimento

Assessoramento        

Defesa e garantia de Direitos

3. REPRESENTAÇÃO LEGAL

3.1. Nome: Aparecida Pelegrin Tarifa

Endereço: Rua Araguaia, nº 77, Compl: apartº 71 Bairro: Vila Curuça  Município:   Santo

André  UF: São Paulo  CEP: 09291-230

RG: 3.883.195-8  Órgão Expedidor:  SSP/SP  UF: SP  Data da Expedição: 23/06/2007

CPF: 8.936.548-84

Data de Nascimento: 08/07/1944                     Nacionalidade: Brasileira  

Estado Civil: Casada  Escolaridade: Pedagogia Profissão: Professora Aposentada

3.2. Apresentação Qualificada do Técnico Responsável

Nome: Dirlene Aparecida Marcondes

RG: 6.863.826-7  Órgão Expedidor:  SSP/SP  UF: SP  Data da Expedição: 17/07/2014

CPF: 839.489.298-15

Data de Nascimento: 04/10/1954    Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil: Divorciada

Escolaridade:  Matemática, Pedagogia   Pós  graduação: Adm,  Supervisão  e

Educomunicação (USP)   Profissão: Professora aposentada/Coordenadora Pedagógica
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4. MISSÃO INSTITUCIONAL

Oferecer à criança, ao adolescente, às famílias, ao idoso e à população excluída de bens e

serviços,  programas  que  promovam  e  proporcionem  condições  para  exercerem  a

cidadania.

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

O Núcleo “Antônio de Paula”, situado em prédio próprio, com aproximadamente 1100,66 m²

de área construída, distribuída em 4 pavimentos. Térreo: Recepção; Banheiros (Masculino

e Feminino); Sala da Agente Operacional;  Materiais Pedagógicos  / Materiais Eletrônicos;

Sala da Coordenação; Sala de Multiúso / Almoxarifado; Sala de Música; Lavanderia –  1º

pavimento: Sala  da  Diretoria;  2  Salas  de  Atividades  Pedagógicas;  Sala  de  Vídeo

(Atividades múltiplas); 1 sala de  Leitura; Despensa; Banheiro Masculino –  2º pavimento:

Sala do Administrativo/ Financeiro, com banheiro; Banheiro Feminino; Sala dos Educadores;

1 Sala de Informática Educativa; 1 Sala do Eixo Pedagógico; Cozinha Industrial; Refeitório;

3º pavimento: Sala de Figurinos,  acoplado espaço que abriga uma caixa d´água; Quadra

Esportiva(atividades  esportivas  e  de  dança);  Banheiros  (Feminino,  Masculino), Espaço

fechado  destinado  às  caixas  d'água; todos  devidamente  equipados  para  atenderem os

planos de trabalhos.

Para retirada de doações, compras, visitas, entre outros utiliza-se uma Montana – GM e

Uno – FIAT, pertencentes a Matriz e utilizados nas Filiais.

Equipamentos  permanentes:  Equipamentos  de  informática,  máquinas  e  equipamentos,

móveis, utensílios e instalações.

6. JUSTIFICATIVA

A equipe do Núcleo “Antonio de Paula” elaborou o Plano de Ação de 2020, buscando um

resgate cultural, social e de valores, estabelecendo paralelos de uma época específica e os

tempos atuais. As turmas serão divididas em seis salas, respeitando as diferentes faixas

etárias, que serão de 5 anos e oito meses à 16 anos de 2ª à 6ª feiras, em horário contrário

ao das escolas públicas. As salas terão no máximo 25 educandos, sendo que, quando este
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número for superior,  as mesmas serão subdivididas,  formando em média 11 turmas. As

atividades serão diversificadas com graus de dificuldades de acordo com o desenvolvimento

cognitivo dos mesmos, aplicadas por especialistas em suas respectivas áreas de formação

e atuação, tais como, música, dança, informática educativa, educação física e apoio ao eixo

pedagógico.  De  acordo  com  a  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais

(Resolução  CNAS  n.°  109/2009)  é  “o  serviço  realizado  em  grupos,  pautadas  em

experiências  lúdicas,  culturais  e  esportivas  como  formas  de  expressão,  interação,

aprendizagem, sociabilidade e proteção social, organizados a partir de percursos, de modo

a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a

fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de

risco social”.  O Serviço de Convivência buscará estabelecer o fortalecimento dos vínculos

com as crianças, adolescentes e familiares. O objetivo será de ratificar a confiabilidade,

respeito e amizade buscando, viabilizar através das experiências pedagógicas, culturais,

artísticas e pessoais, a descoberta de talentos, habilidades, potencialização de valores e

estímulo ao protagonismo.

7.  IDENTIFICAÇÃO  DE  CADA  SERVIÇO,  PROGRAMA,  PROJETO  E  BENEFÍCIO

SOCIOASSISTENCIAL A SER EXECUTADO

7.1 – Nome do Serviço

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  - Proteção Social Básica

Programa: Núcleo de Convivência para Crianças e Adolescentes

7.1.1. Objetivos

Objetivos (pautados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

• Estimular  o  desenvolvimento  de  potencialidades,  talentos,  habilidades,  formação

cidadã,  através  da  ampliação  do  universo  informacional,  artístico  e  cultural  das

crianças e adolescentes;

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no

sistema educacional;
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• Estimular o resgate de valores, protagonismo e autoestima;

• Prevenir  as  situações de riscos sociais  a  partir do  estímulo  e  fortalecimento  dos

vínculos familiares e comunitários;

• Levar  as  crianças  e  adolescentes  a  conhecerem  suas  próprias  potencialidades,

desenvolvendo  a  autoconfiança,  a  criticidade,  a  cidadania  e  possibilitando  a

ampliação do campo de atuação;

• Através do apoio lúdico pedagógico incentivar a leitura e a escrita;

• Disponibilizar acompanhamento psicológico e assistencial;

• Assegurar espaços de convívio grupal, comunitário e grupal, tendo como referência

as relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

7.1.2. Abrangência Territorial

Vila Curuçá, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Jardim Sorocaba, Jardim Alzira

Franco, Parque das Nações e entorno.

7.1.3. Endereço/Local da prestação de serviços

Endereço: Rua Apiaí, 840 – Vila Curuçá – Santo André/SP

7.1.4. Critérios Utilizados para a Seleção da Demanda

Através de inscrição, espontânea, efetuada pela Assistente social, a comunidade buscará a

inserção  de  crianças  e  adolescentes  no  Núcleo  “Antonio  de  Paula”.  Após inscrição  e

entrevista, a Assistente Social fará uma visita domiciliar, para  estudo de caso,  verificando

vulnerabilidades, estudos socioeconômicos e riscos sociais. Após, a visita, estabelecido os

dados e  necessidade  real  da  vaga,  os  responsáveis,  com a criança e  ou adolescente,

serão encaminhados para  a  Agente  Operacional  para  entrevista  do  histórico  de  saúde.

Serão  levantados  dados  sobre  a  gestação,  controles  de  doenças  pré  existentes,

acompanhamentos pediátricos,  obesidade,  desnutrição, carteirinha de vacinação,  até  os

dias atuais. Feito todos os levantamentos, vaga existente, verificação dos documentos que

foram pedidos, a matrícula será efetivada.
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7.1.5. Atividades previstas e metodologia

Plano de Ação – 2020

Plano de ação – Informática Educativa

Projeto: “Retrospectiva Cultural, familiar, social e valores – anos 80 a 2000”

Educadora Responsável: Barbara Bigosinski

Objetivo

Levar as crianças e adolescentes a conhecerem os avanços que aconteceram no Brasil e

no mundo, como por exemplo, o avanço da tecnologia, da ciência, da saúde, da música, da

economia  e da cultura,  buscando resgatar princípios e valores,  trabalhando o papel  da

criança e do adolescente como cidadão de “bem” na sociedade. A importância do cuidado

com o meio ambiente e como  poderemos fazer  para melhorá-lo. Trabalhar a questão da

identidade,  fazendo os educandos conhecerem as mudanças nas profissões e  provocar

saberes que os levem a pensar no que esperam para o seu futuro.

Objetivo Específico

• Ampliar os conhecimentos das crianças e dos adolescentes sobre como a tecnologia 

avançou no decorrer dessas décadas, e qual foi o impacto dessa mudança na 

sociedade;

• Pesquisas sobre meio ambiente, sustentabilidade, ecologia, cultura, ciência, política e

economia;

• Propiciar meios para as crianças e adolescentes desenvolverem uma formação mais 

consciente sobre eles mesmos (pensamentos, ideias e ideais) e sobre a sociedade;

• Ampliar os conhecimentos das crianças e dos adolescentes sobre o que é ser um 

cidadão, qual seu papel e onde se encaixa.

Metodologia

• Atividades educativas desenvolvendo o software Paint  com auxílio  da web e dos

navegadores Google Chrome, Explorer e Mozilla;

• Pesquisas  sobre  política,  economia,  sustentabilidade,  meio  ambiente,  ecologia,
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cultura, saúde, construção de sonhos e planos, tecnologia, princípios e valores;

• Criação de apresentação de slides utilizando o LibreOffice – Impress, sobre cada

tema das atividades;

• Criação de planilhas utilizando o LibreOffice – Calc;

• Desenhos no Paint;

• Criação de vídeos com música Windows 10 para a produção e apresentação de

vídeos;

• Leitura e interpretação em grupo sobre textos educativos utilizando o LibreOffice –

Writer;

• Interação com os educandos com rodas de conversas, discutindo e expondo novas

perspectivas sobre os temas que serão abordados.

Justificativa

Levar as crianças a ampliarem o conhecimento sobre os avanços históricos, tecnológicos, 

científicos, culturais, econômicos, artísticos usando a informática para agregar o 

conhecimento das crianças e adolescentes através das atividades e softwares que serão 

desenvolvidos através do projeto norteador. Serão abordados conteúdos sobre Tecnologia e

seu desenvolvimento, meio ambiente, sustentabilidade, princípios e valores, política, 

avanços das profissões, planos futuros e as principais mudanças e avanços no decorrer do 

tempo. Apresentar alternativas de aprendizado.

Avaliação

A avaliação  será  constante,  diagnóstica  e  com o  intuito  de  reorganizar  os  conceitos  e

concluir de forma significativa.

Será realizada através de:

 Observações diretas e indiretas;

 Relatos de trabalhos realizados, com as observações e conclusões desenvolvidas;

 Atividades que demonstram a capacidade de mensagens contidas;

 Observações no decorrer das atividades, com o intuito de verificar a criatividade, a

interpretação, a coesão e o desenvolvimento.
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Cronograma

• Fevereiro a Abril:

Cultura dos anos 80 a 00: Nessas décadas a cultura brasileira tornou-se mais valorizada

tanto no Brasil,  como no exterior,  trazendo conceitos de arte,  cinema, moda e diversão

eletrônica. Serão utilizados os softwares Paint Brush, LibreOffice (Calc, Writer e Impress),

Criador de vídeo com música para ampliar os conhecimentos das crianças e adolescentes.

• Maio a Julho:

Meio ambiente: Será desenvolvido e discutido com as crianças e adolescentes, os impactos

ambientais  nesses  anos  passados,  como  podemos  viver  em  nosso  planeta  de  forma

sustentável, sem desperdícios, contribuindo para uma melhor condição de vida para todos.

• Agosto a Outubro:

Principais  fatos  e  curiosidades  dos  anos  80  a  00,  envolvendo  a  evolução  da  ciência,

economia,  saúde,  música,  entre  outros,  com  o  objetivo  das  crianças  e  adolescentes

conhecerem as histórias relacionadas a diversos fatos marcantes, como acontecimentos

significativos, conceitos intrigantes, origem de expressões populares e histórias existentes

por trás de alguns fenômenos.

• Novembro e Dezembro:

Principais contextos históricos dos anos 80 a 00, buscando, ampliar o conhecimento das

crianças e adolescentes sobre os maiores marcos históricos que aconteceram durante esse

período e qual foi o seu impacto para os dias atuais.

Plano de Ação – Apoio ao Eixo Pedagógico

Projeto: “Retrospectiva Cultural, familiar, social e valores – anos 80 a 2000”

Educadoras Responsáveis: Andréa de Almeida Bolló, Angela Cristina Colin Rolin e Evelise

Martins Lemos

Objetivo

Reconhecer a cultura dos anos 80 à 2000 de forma positiva nos diversos segmentos da

sociedade no que diz respeito à cultura, família, social e os valores.

Objetivo específico
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• Reconhecer e valorizar as características e os fatores socais referentes aos anos

80,90,2000;

• Promover o respeito, despertando uma mudança de atitude no indivíduo;

• Desenvolver reflexões sobre as ações corriqueiras;

Justificativa

É preciso conhecer as histórias,  a cultura, povos e mundo,  para valorizar raízes e  assim,

ampliar o conhecimento sócio-histórico-cultural.

Conteúdos

• Interpretações oral, escrita e através do desenho;

• Atividades orais e escritas;

• Brincadeiras e jogos;

• Música e teatro;

• Pintura, desenhos, dobraduras e recortes;

• Parlenda, contos, advinhas, trava língua, rimas e poemas;

• Filmes e desenhos;

• Arte com as mãos;

• Festas Temática;

• Pesquisa.

Avaliação

A avaliação  deverá  ser  contínua,  através  de  observação  e  registros  da  participação  e

envolvimento de cada crianças e adolescentes.

Plano de Ação – Educação física

Projeto:  “Retrospectiva Cultural, familiar, social e valores – anos 80 a 2000”“Viver Bem”

Sub-Título: “Viver bem”

Educador Responsável: Denílson da Conceição Ribeiro
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Objetivo

Desenvolver  uma  imagem  positiva  de  si  mesmo  atuando  de  forma  cada  vez  mais

independente,  com  confiança  em  suas  capacidades  e  percepção  de  suas  limitações.

Descobrir e conhecer progressivamente o seu próprio corpo, suas potencialidades e limites,

desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem estar. 

Objetivos Específicos

• Favorecer o desenvolvimento motor;

• Contribuir para a integração social da criança e do adolescente;

• Colaborar para que as crianças e adolescentes adquiram autoconfiança;

• Melhorar a autoestima;

• Contribuir para que o aluno se expresse melhor;

• Favorecer as questões e vivências sobre o mundo que convivem;

• Ajudar as crianças e adolescentes a conhecer e a compreender as mudanças e o

limite do próprio corpo;

• Reduzir o estresse e as pressões do dia a dia;

• Cooperar para um estilo de vida melhor;

• Manter uma atitude de respeito e repudiar a violência;

• Situações lúdicas e esportivas, para desenvolver a solidariedade;

• Desenvolver a coordenação motora;

• Propor Jogos cooperativos;

• Trabalhar o espírito de equipe;

• Aprimorar noções de espaço;

• Desenvolver equilíbrio e lateralidade;

Justificativa

As atividades de educação física beneficiarão o desenvolvimento integral das crianças e dos

adolescentes, a vida saudável, a socialização, o espírito de equipe e a prática do esporte,

evidenciando a liberdade cognitiva e emocional para a aprendizagem. 

 Atualmente, com o avanço do desenvolvimento das tecnologias da informação, ouve um

53



                                                

acentuado  aumento  do  sedentarismo  e  inatividade  física,  incluindo  as  crianças  e  os

adolescentes e resultando em possíveis sobrepeso e obesidades. Eles, por estarem em

uma fase em que “fazer parte de um grupo” constituirá um acontecimento de busca de

identidade, em uma fase de transição da infância para o mundo adulto, estes costumam

utilizar com muita frequência os recursos tecnológicos, ficando horas online, sem sair para

atividades físicas, antes comum para essa fase da vida. Pesquisas apontam a inatividade

física  como  um  fator  de  risco  para  doenças,  cardiovasculares,  hipertensão  arterial  e

obesidade,  dentre  outras doenças.  As atividades físicas  contribuirão para  o controle  da

ansiedade, da depressão, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, da asma, além de

proporcionar  melhor  autoestima  e  ajuda  no  bem-estar  e  socialização  das  crianças  e

adolescentes. 

Metodologia

• Aquecimento, alongamentos; 

• Circuitos;

• Jogos cooperativos;

• Gincanas em datas comemorativas;

• Experiências práticas em modalidades esportivas: (Vôleibol, futsal, entre outros); 

• Jogos  pré-desportivos:  queimada,  pique-bandeira,  guerra  das  bolas,  jogos  pré-

desportivos do futebol (gol-a-gol, controle, chute-em-gol-rebatidadrible, bobinho, dois

toques); 

• Brincadeiras:  amarelinha,  pular  corda,  lenço  atrás,  corre  cutia,  esconde-esconde,

pega-pega, Joquei Pow; cabo-de-guerra, etc;

• Atletismo: corridas de velocidade em circuitos; 

• Esportes coletivos: futsal, basquete, vôlei, handebol, etc.; 

• Tenis de mesa; 

• Atividades recreativas;

• Vídeos ilustrativos; 

• Rodas de Conversas;
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Avaliação

A avaliação de forma contínua será uma forma de verificar se as crianças e os adolescentes

aprenderão a  conhecer  o  próprio  corpo,  valorizar  as atividades  físicas como  fator  de

qualidade de vida,  se conseguirão ou não realizar as atividades com facilidade,  esforço

físico,  técnicas,  regras,  para que assim,  as dificuldades possam ser  trabalhadas com o

intuito de melhorar a condição física e esportiva do mesmo. 

Além disso, através da avaliação será possível auxiliar estas crianças e adolescentes, a

melhorarem suas performances, nos aspectos gerais. 

A avaliação será uma tarefa necessária e permanente, do trabalho do educador, que deverá

acompanhar passo a passo o processo, observando os resultados obtidos com os objetivos

propostos,  a  fim de  constatar  progressos,  dificuldades,  e  reorientar  o  trabalho  para  as

correções necessárias.

 

Plano de Ação – Dança

Projeto: “Retrospectiva Cultural, familiar, social e valores – anos 80 a 2000”

Sub-Título – “Dançando os anos 90”

Educador Responsável: Vinícius Araújo

A década de 90 representou o final de um processo social, dentro das famílias, na moda, na

forma  de  ser  criança,  no  comportamento,  nas  mídias,  e  inclusive  na  maneira  de  se

expressar através da música e da dança. Quando resgatarmos as músicas que tocavam, os

brinquedos que brincavam, o tipo de lazer que os jovens costumavam ter, até mesmo a

forma como os pais e filhos se relacionavam ficará evidente que os anos 90 foi a ruptura de

uma cultura  milenar,  abrindo  portas  para  além de  tecnologia  mas também uma cultura

completamente nova que se tornaria a cara do novo milênio. 

Objetivo

O Objetivo  deste  projeto  será  de resgatar  a  cultura  vivida  nos anos 90,  bem como os

valores, condutas e pensamentos dos indivíduos que viverem esse período.
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Objetivos específicos:

• Reconhecer, através das músicas, a infância, comportamento, brinquedos e relações

familiar e social;

• Resgatar a adolescência através do lazer, do modelo escolar, da influência da moda

e das relações familiares e sociais;

• Conhecer as músicas e suas influências;

• Fazer uma reflexão acerca da tecnologia e sua evolução até o dia de hoje refletindo

seus prós e contras;

• Debater, buscando compreender, o contexto político e econômico desse período.

Metodologia

• Através das atividades de dança as crianças e adolescentes poderão vivenciar as

técnicas de jazz, dança contemporânea e danças urbanas;

• Durante as atividades e através das músicas propostas discutiremos a temática do

projeto buscando compartilhar as informações e acumular conteúdo sobre o tema;

• A partir do Segundo semestre  as crianças e adolescentes começarão a construir o

espetáculo de finalização do projeto, que levara o tema do título “Dançando os anos

90”, utilizando de todos os recursos técnicos (dança), acervo, histórico e referências

debatidas nas atividades, durante o primeiro semestre.

As atividades serão divididas em:

• Danças Urbanas 

• Dança Contemporânea 

• Ginastica Geral

Complementos

• Roda de conversa;

•  Pesquisas e interdisciplinariedade;

•  Construção da ideia e do roteiro do espetáculo;

•  Ensaio e construção do espetáculo;

•  Finalização e avaliação de todo o processo.
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Avaliação 

O projeto será avaliado em todas as  atividades através  das modalidades específicas em

dança. Uma avaliação final também será feita após a apresentação do espetáculo com os

educandos a fim de construir coletivamente um momento de compreensão dos resultados

obtidos  e  pontos  a  melhorar  do  processo  num todo.  A avaliação,  no  coletivo,  buscará

coletar dados para melhorar o desenvolvimento de um próximo projeto.

Plano de Ação – Agente Operacional

Técnica Responsável: Gina Rosa Lucchesi

Objetivo

Cuidar  de  intercorrências,  diárias,  divulgar  orientar  e  promover  ações,  pertinentes  aos

cuidados com a saúde, higiene pessoal, divulgar campanhas de prevenção de doenças e ou

vacinações.  Encaminhar,  sempre que necessário,  ao oftalmologista,  dentista  e as redes

públicas de serviços. Apoiar e orientar as famílias e comunidade sobre eventuais dúvidas e

ou encaminhamentos para possíveis problemas de saúde.

Objetivos Específicos

• Orientar,  sempre  que  necessário,  sobre  cuidados  com  o  corpo,  higiene  bucal,

pediculose, escabiose, entre outros;

• Verificar pesagem e altura das crianças e adolescentes;

• Acompanhar casos de obesidade e desnutrição;

• Discutir com o médico responsável orientações, procedimentos e encaminhamentos

para os serviços da rede;

• Encaminhamentos e orientações sobre doenças infectocontagiosa;

• Encaminhar  para  oftalmologista,  dentista,  postos  de  saúde,  quando  houver

necessidade;

• Prestar atendimento em intercorrências rotineiras, curativos, e, se necessário chamar

familiares e ou realizar encaminhamentos.
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Plano de Ação – Serviço Social

Técnico responsável: Sílvia da Penha Campos Adolfo – CRESS 54311

Objetivo

O  Serviço  Social,  terá como  objetivo  geral  prevenir  situações  de  risco  por  meio  do

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de vínculos familiares

e comunitário  (PNAS/2004).  Oferecerá atendimento  e  proteção  social  às  crianças  e

adolescentes,  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  bem  como  o  empoderamento

socioeconômico  e  cultural  das  famílias  contribuindo  com  fortalecimento  das  relações

familiares e comunitárias, buscará promover a interação e a troca de experiências entre os

participantes, prezando o valor da vida coletiva. A Instituição possui um caráter preventivo,

pautado  na  defesa  e  afirmação  de  direitos  e  no  desenvolvimento  de  capacidades  dos

usuários, buscará contribuir para a inclusão social por meio do fortalecimento dos vínculos

familiares, comunitários e sociais, bem como a inserção na rede de serviços.

Justificativa

Partindo do pressuposto  que  o  trabalho social  deverá garantir  a  oferta  do  atendimento

adequado  às  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  buscará acompanhá-las,

fazendo  uso  da  escuta  qualificada,  acolhimento  e  encaminhamento  de  crianças  e

adolescentes, para inclusão nos programas da Instituição, possibilitando a inserção social e

empoderamento  das  mesmas,  nos  aspectos  culturais,  habitacionais  e  socioeconômicos,

buscando colaborar com a melhoria da qualidade de vida e autoestima.

O Serviço Social acompanhará as famílias com situações de maior risco e vulnerabilidade

social,  no  que  diz  respeito  aos  aspectos  drogadição,  violência  doméstica  e  sexual,

problemas socioeconômicos, habitacionais, de saúde, de relacionamento, orientando-os e

encaminhando-os aos recursos da rede socioassistencial.

Objetivos Específicos

• Buscará reconhecer necessidades, uma melhor compreensão e ressignificação do

histórico  pessoal  e/ou  familiar,  dos  atendidos,  por  meio  da  acolhida  e  escuta

qualificada;

• Oferecerá para as famílias atendidas, atividades e processos socioeducativos, por

58



                                                

meio de reuniões, palestras e oficinas, que repercutirão em oportunidades, visando

garantir nas ações a participação do individuo na opção e construção do seu projeto

de vida;

• Utilizará  as  redes  de  serviços  socioassistenciais  para  encaminhar  e  acompanhar

famílias e indivíduos;

• Englobará, reorganizará, promoverá o grupo familiar, e o seu protagonismo para a

superação  de  vulnerabilidades  e  riscos,  potencializando  a  convivência,  cuidados,

mediação e defesa dos direitos dos seus membros;

• Estimulará  o  protagonismo  das  famílias  na  prevenção  e  superação  de

vulnerabilidades e riscos, a potencialização de seus recursos, bem como a promoção

dos direitos da assistência social;

• Promoverá o grupo familiar, englobando a sua reorganização e o seu protagonismo

para  a  superação de vulnerabilidades e  riscos,  bem como a sua potencialização

como matriz  de  convivência,  cuidados,  mediação e defesa dos direitos  dos seus

membros; 

• Realizará visitas domiciliares a fim de averiguar situação adversas que assolam a

família,  como  condição  socioeconômica,  habitacional,  violência,  dentre  outros,

acompanhando as famílias com situações que demonstram maiores agravantes;

• Discutirá casos com as gestoras dos programas para encaminhamentos e análises

de situações de risco e vulnerabilidade social.

Metodologia

O Serviço Social apoiará suas ações metodológicas da seguinte forma:

• Entrevistas para preenchimento das fichas cadastrais;

• Visitas  domiciliares  a  fim  de  averiguar  vulnerabilidades,  risco  social,  situação

socioeconômica  e  habitacional,  violência,  dentre  outras  que  acometem  essas

famílias;

• Realizará  atendimento  a  população  atendida,  com  acolhida,  escuta  qualificada,

orientações e encaminhamentos para a rede socioassistencial;

• Acompanhará as famílias identificadas em situações de maior gravidade, orientando-
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as de acordo com a problemática identificada; 

• Orientará continuamente o publico atendido,  e seus familiares quanto a acesso à

busca de seus direitos e deveres;

• Discutirá casos com as gestoras dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, para análise e encaminhamentos de situações de risco e vulnerabilidade

social; 

A metodologia do trabalho com famílias e comunidades procurará contemplar essas

dimensões, considerando também o caráter político que ele encerra.

Público Alvo

• Crianças e Adolescentes  residentes em Santo André, em bairros do entorno da

Instituição.  Essas  famílias  são  consideradas  de  comunidades  exposta  às

vulnerabilidades e risco social, possuem baixa renda, a grande maioria encontram-se

em situação de pobreza e/ou extrema pobreza, como também apresentam problemas

habitacionais, drogadição, violência doméstica, entre outras.

Critérios para Seleção e Inserção dos Usuários e participação dos familiares:

A participação e inserção dos usuários dar-se-á por meio de:

• Entrevista dos familiares, com preenchimento de ficha cadastral, por meio de escuta

qualificada e acolhimento social;

• Visita domiciliares para identificar e entender as problemáticas ligadas a realidade na

qual o usuário está inserido;

• Reuniões com familiares dos usuários e ou diálogos formais e informais, procurarão

desenvolver  ações  sociais  de  relacionamento,  convivência  comunitária  e

administração  de  conflitos.  As  ações  terão  o  intuito  de  informar,  orientar  e  criar

espaço  de  troca  de  experiência  e  convívio  mútuo,  propiciando  integração  dos

membros da família, fortalecendo vínculos afetivos, emocionais e socioeconômicos e

compartilhando outros modos de pensar e agir;

• Acompanhamento social, com objetivo de melhoria na qualidade de vida dos usuários

e suas famílias;
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• Orientações que possam vir a assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

• Encaminhamentos para inserção nos programas de políticas públicas tais como, e

Programa Bolsa Família(PBF), Benefício de Prestação Continuada(BPC/LOAS) entre

outras politicas públicas;

• Encaminhamentos para os serviços conveniados/rede socioassistencial;

• Serão  desenvolvidas  ações  compartilhadas  com  a  rede  socioassistencial,  que

facilitem o acesso das famílias às demais políticas públicas que possam vir a gerar

oportunidade de inclusão social e autonomia;

• Divulgar informações sobre direitos das famílias usuárias do CRAS/CREAS e demais

programas das politicas públicas.

Trabalho Social

O trabalho social será executado respeitando as seguintes premissas:

• Manter  atualizados  os  registros  de  prontuários  dos  usuários,  como  também

informações  referentes as  dificuldades  enfrentadas  por  suas  famílias  e  suas

superações;

• Manter  os  usuários  e  suas  famílias,  informados  das normas  de  funcionamento,

natureza, objetivos, rotinas e direitos dos usuários aos serviços da rede;

• Disponibilizar atendimento técnico, para que os usuários e ou familiares possam ser

ouvidos, orientados e encaminhados, de acordo com suas necessidades pessoais e

sociais,  por  meio  de  procedimentos  de  referência  e  contra  referência  à  rede

socioassistencial;

• Sensibilizar  os  familiares,  quanto  à  sua  importância  na  participação  no

desenvolvimento socioeducativo das crianças, adolescentes e idosos;

• Realizar busca, acolhimento e escuta qualificativa para entendimento das diferentes

mazelas que acometem as famílias inseridas na Instituição; 

• Fortalecer o convívio social, entre usuários, família e Instituição;

• Promover  e  estimular  a  construção  de  vínculos  interpessoais,  intergeracionais,

familiares, de vizinhança e societários, na perspectiva de inserção sociocultural e do

fortalecimento de cidadania, por meio de atividades orientadas;
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• Articular com profissionais de serviços setoriais, movimentos sociais e comunitários,

universidades e outras instâncias;

• Informações  e  referências  de  serviços  providos  pelas  redes  locais,  distritais,

regionais, municipais, estaduais, proteção social, órgãos de defesa de direitos, redes

de ajuda, programas e serviços públicos, possibilitando o entendimento dos mesmos

e realizando possíveis encaminhamentos às necessidades apresentadas durante a

entrevista e/ou no decorrer da frequência junto a Instituição.

• Supervisionar e acompanhar estagiários de Serviço Social;

• O  trabalho  social  ocorrerá  por  meio  da  interação  social  diária  e  fortalecimento

progressivo  de  vínculos  sociais  entre  profissionais,  crianças,  adolescentes  e

familiares.

Metas

O Serviço Social terá como principal meta oportunizar orientações e encaminhamentos aos

usuários e seus familiares, ressaltando para a importância no relacionamento interpessoal,

intergeracional e familiar e o quanto esses relacionamentos geram melhoria na qualidade de

vida  de  todos,  desde  a  autoestima,  como  melhorias  sociais,  culturais,  habitacionais  e

promoção da saúde física e mental. Assim, pautaremos neste cenário a reflexão, orientação

e apoio:

• Incentivo ao protagonismo, superação de vulnerabilidades e riscos sociais;

• Possibilitar a inclusão social, por meio da proteção, socialização e cuidado com as

famílias e todos os seus membros;

• Estimular as boas práticas de solidariedade;

• Incentivar os membros das famílias e comunidade atendida para que se mobilizem

na defesa dos seus direitos junto ao território e abrangência; 

• Manter  informado aos usuários e seus familiares quanto aos seus direitos,  como

também a rede de serviços socioassistencial  e a oferta de recursos das politicas

públicas; 

• Reconhecer necessidades, dificuldades e potencialidades da população atendida; 
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• Orientar  na  estruturação  da  vida  cotidiana  como  emprego,  inclusão  produtiva,

projetos que favoreçam a geração de renda e autonomia financeira e social;

• Propiciar  aos  usuários  e  seus  familiares  reflexões,  tais  como:  funções  e  papéis

familiares, responsabilidade na execução das tarefas dos seus membros, cuidados

básicos com os espaços da casa e demais fatores que possam interferir na qualidade

de vida e convivência do grupo familiar;

• Na organização relacional de sua vida cotidiana: fases do desenvolvimento humano;

cuidado e convivência com crianças, adolescentes, jovens e idosos; cuidado com

pessoas com deficiência e com doenças crônicas ou graves; relações de autoridade

e de afeto; relações intergeracional; relações de gênero; situações de crise na família

decorrentes de rupturas e perdas; crenças, valores e representações que organizam

e influenciam as relações; potencialidades e dificuldades da convivência da família na

comunidade e na sociedade;

• Oferecer  dialogo constantes para  fomentar  ações que possam fortalecer  vínculos

junto as famílias e comunidade, possibilitando reflexões e reorganizações cotidianas;

• Apoiar familiares que necessitam cuidar de outros membros dependentes, visando a

qualidade  da  interação  familiar,  repensando  sobre  a  importância  do  cuidar  e  ser

cuidado,  os  direitos  e  deveres  de  ambos,  a  minimização  dos  efeitos  que  essa

situação causa entre todos os membros envolvidos, que podem gerar impactos e

tensões junto a todos os envolvidos na função do cuidar;

• Promover momentos de interação e troca entre os diferentes grupos, dos diferentes

programas  de  base  local  e  suas  famílias,  promovendo  informação,  reflexão,

sensibilização  e  potencialização  da  família,  buscando  reduzir  riscos  e

reconhecimento dos direitos sociais.

Avaliação

A avaliação acontecerá, por meio de contatos telefônicos, entrevistas, visitas domiciliares e

atendimentos  aos  usurários  e  seus  familiares.  A  avaliação  será  fomentada  mediante

reuniões com as gestoras dos programas, educadoras, psicóloga e demais técnicas que

atuaram diariamente com as crianças, adolescentes e suas famílias.
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Considerações finais

A base das concepções vinculadas aos serviços da proteção social básica, advindas da

Política  Nacional  de  Assistência  Social,  do  Plano  Nacional  de  Assistência  Social  e  do

Sistema  Único  da  Assistência  Social,  norteará  o  Trabalho  Social  com  as  famílias  e  o

Trabalho Socioeducativo desenvolvidos com os usuários, visando a promoção dos direitos e

deveres sociais, de educação, saúde e cultura dos mesmos.

A  família  será  vista  como  elemento  central  e  fundamental  para  o  processo  de

desenvolvimento de seus membros, constituindo a base envolvida na dinâmica familiar e

escolar da criança, ou adolescente, onde progressivamente se separam do grupo familiar

rumo a maior autonomia e formação de sua personalidade que desembocará na juventude.

Serão  estimuladas  a  participar  do  processo  socioeducativo  por  meio  de  reuniões,

participação em atividades, eventos e avaliações que as incentivarão à co-participação no

trabalho desenvolvido, bem como ao acesso a informações relativas a direitos de cidadania

e a Serviços da rede de proteção social. 

O Serviço Social terá entre seus objetivos, o de sensibilizar os usuários, preparando-os para

o convívio  na sociedade de forma ativa,  aprendendo a agir  em pequenos grupos,  com

indivíduos e valores diferentes, incentivando o respeito aos hábitos, costumes e crenças,

dessa forma, estimular o convívio fora dos seus limites. Dessa forma, agirá por meio de

intervenções pontuais, em situações problemáticas ou conflitantes que envolvam a todos os

membros da família, as crianças e adolescentes, orientando para que os usuários possam

vir a ter melhoria na sua qualidade de vida tanto familiar como comunitária. 

A vivência e fortalecimento de vínculos dos usuários e suas famílias será conduzido por

reuniões,  visitas  domiciliares,  acolhida,  escuta  qualificada  onde  possam  argumentar,

colocar, questionar e ainda agregar valores.

Plano de Ação – Psicologia

Técnico responsável: Cristina Nahum Rodrigues – CRP: 06/99559

Objetivos

O presente plano apresenta como objetivo o de ações direcionadas a atenção a crianças,

adolescentes e famílias que manifestem solicitação de assistência e acompanhamentos.
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Os recursos oferecidos procurarão promover condições fortalecedoras para o processo de

desenvolvimento da criança e adolescente estimulando a possibilidade de aprimoramento

do comportamento saudável e do desenvolvimento emocional e intelectual para o progresso

da interação familiar, social e nas atividades de estudo.

Oferecer  orientação  e/ou  acompanhamento  às  famílias  dos  assistidos  identificando

demandas  ou  dificuldades.  Possibilitando  a  contribuição  para  a  estabilização  individual,

interação familiar, social e escolar.

Objetivos Específicos:

• Atendimento psicológico às crianças e adolescentes apresentando comportamento

indicativo de acompanhamento; 

• Anamnese com os pais ou responsáveis:

•  Investigar a história de vida da criança e adolescente;

• Averiguar a queixa inicial.

• Devolutiva a coordenação pedagógica e direção;

• Devolutiva e orientação aos pais ou responsáveis;

• Retorno aos pais ou responsáveis sobre os atendimentos dos assistidos;

• Apoio e orientação às famílias dos assistidos, havendo necessidade de suporte;

• Os encaminhamentos das crianças, adolescentes e famílias serão realizados pela

coordenação pedagógica e direção ao serviço de psicologia.

Critérios para seleção de demandas

• Por  meio  de  encaminhamentos  realizados  pela  coordenação  pedagógica  e/  ou

direção;

• Queixa direta dos pais ou responsáveis;

• Entrevista direta com a criança ou adolescente;

• Encaminhamentos enviados da escola pública;

• Queixa enviada do educador social;

• Os  encaminhamentos  realizados  pela  escola  pública,  educador  social  ou  queixa

direta dos pais ou responsáveis serão direcionados à coordenação pedagógica e/ ou

direção e posteriormente comunicado ao serviço de psicologia.
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Plano de atividades

• O serviço de psicologia realizará atendimentos às crianças e adolescentes com idade

de 6 a 16 anos de idade, vinculados a Instituição Assistencial  e Educacional “Dr.

Klaide” e assistidos do Núcleo “Antonio de Paula”;

• Os atendimentos serão realizados três vezes por semana, segunda-feira – período  -

manhã e tarde, quarta-feira – período da tarde e sexta-feira –  período da manhã e

período da tarde, com atendimentos individuais com duração de 50 minutos;

• Os atendimentos e orientação às famílias assistidas do Núcleo  “Antonio de Paula”,

vivenciando situação de crise familiar e/ ou pessoal, manifestando assistência serão

agendados com a família e realizados individualmente com o tempo de 50 minutos;

• Diagnósticos  médicos  direcionados  a  criança  os  pais  ou  responsáveis  serão

orientados a solicitar a rede pública de saúde;

• Diagnósticos médicos direcionados aos adolescentes para avaliação multidisciplinar

ou intervenção farmacológica serão encaminhados para o Instituto de Hebiatria da

Faculdade de Medicina do ABC, Fundação Santo André;

• Crianças  ou adolescentes  que apresentarem possíveis  contextos  de  negligências

psicológica, emocionais ou físicas serão encaminhados ao Conselho Tutelar lll, de

Santo André;

• O serviço de psicologia ficará disponível para assistência aos educadores e demais

funcionários que  integram  o  Núcleo  “Antonio  de  Paula”  em  momentos de

instabilidade familiar  ou  pessoal,  que  esteja interferindo na rotina  privativa ou no

andamento do cargo atribuído. O acompanhamento contribuirá para o enfrentamento

das dificuldades;

• O serviço de psicologia oferecerá abertura para a realização de estágios solicitados

pela universidade. Os estágios serão orientados e supervisionados;

• O  processo  de  atendimento  com  as  crianças  e  adolescentes  iniciará  com  a

anamnese realizada com os pais ou responsáveis;

• A anamnese terá por objetivo averiguar antecedentes pessoais, históricos familiar,

médico, escolar e revisão da queixa principal;

• A prática da anamnese iniciará com entrevista aberta, permitindo ao entrevistado a
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possibilidade  de  expressar-se  sem  restrição.  A  entrevista  aberta  promoverá

flexibilidade no discurso, abrindo espaço para a abordagem da queixa principal;

• A entrevista aberta será incluída no aconselhamento psicológico aos colaboradores

do Núcleo “Antonio de Paula”;

• O  atendimento  com  as  crianças  será  pautado  na  ludoterapia,  utilizando  como

material de apoio jogos, brinquedos diversos, lápis de cor, giz de cera, desenhos para

colorir, atividades de desenhos livre, livros de estória direcionados a idade, discurso

livre da criança; 

• O contexto lúdico dá suporte para a criança se expressar naturalmente;

• O  atendimento  dos  adolescentes  será  de  escuta  qualificada,  com  utilização  do

discurso  livre.  Através  da  linguagem  oral  o  adolescente  poderá  manifestar  seus

conteúdos emocionais de forma espontânea;

• O Núcleo “Antonio de Paula” promoverá a participação do profissional de psicologia

em seminário, reuniões, oficinas de formação, cursos de capacitação, congressos,

possibilitando aperfeiçoamento e aprimoramento. 

Avaliação e monitoramento

• Por meio de encaminhamentos para avaliação ou diagnósticos interdisciplinar;

• Encaminhamentos  ao  Instituto  de  Hebiatria  da  Faculdade  de  Medicina  do  ABC,

Fundação Santo André;

• Encaminhamentos ao Conselho Tutelar lll – Santo André;

• Devolutivas mensais aos pais ou responsáveis sobre o processo do atendimento da

criança ou adolescente;

• Devolutivas  semanais  para  a  coordenação  pedagógica  e  direção  sobre  os

atendimentos realizados com as crianças, adolescentes, e devolutivas, orientações e

atendimentos sucedidos com os pais ou responsáveis;

• Monitoramento observado pelo educador social sobre o desenvolvimento cognitivo e 

comportamental da criança ou adolescente na sala de atividades e outros. 
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Considerações

• O serviço de psicologia prestará atendimentos as crianças, adolescentes e famílias

que  apresentem solicitação  de  assistência  e  acompanhamento,  buscando  apurar

fatores de risco, condições agravantes  e inserir observações dos aspectos sadios

dentro do contexto bio-psico-social-cultural.

• Buscará identificar aspectos emocionais e/ ou externos que poderão comprometer o

equilíbrio  do  desenvolvimento  integral  saudável  da  criança  e  do  adolescente.  O

objetivo será de reduzir o sofrimento psíquico e buscar contribuir para o progresso do

desenvolvimento  como um todo,  possibilitando relações gratificantes  na interação

familiar, social e escolar, sem exceder os limites da individualidade.

7.1.6. Quadro de Funcionários por Serviço

Quant. Cargo/função Escolaridade
Regime de

Contratação

Carga
Horária
Diária

Carga
horária

Semanal

01 Agente de Limpeza Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Agente de Limpeza Ens. Médio (Incomp.) CLT 8h30 42h30

01 Agente Operacional Ensino Fundamental CLT 7h30 37h30

01
Assist. Educador 
Social

Ensino Médio CLT 8h00 20h00

01 Aux. Administrativo II Ensino Médio CLT 8h30 42h30

02 Auxiliar de Cozinha Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01
Coordenador 
Pedagógico

Pedagogia, Pós-graduação em Adm. 
Escolar, Supervisão e Educomunicação 

CLT 07h00 35h00

01 Cozinheira Ens. Fundamental Incompleto CLT 8h30 42h30

01
Educ. Soc. de Educ. 
Física

Superior em Educação Física CLT 8h30 17h00

01 Educ. Social Sup. Pedag. Pós Psicopedagogia CLT 8h30 42h30

01 Educ. Social Ciência Biológica CLT 8h30 42h30

01 Educ. Social Superior Pedagogia CLT 5h00 25h00

01
Educ. Social de 
Dança

Superior em Educação Física CLT 8h30 17h00

01
Educ. Social de 
Informática

Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01
Educ. Social de 
Música

Superior Pedagogia CLT 8h00 24h00
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01
Gestora de 
Marketing

Sup. Marketing CLT 8,5 h 42,5 h

01 Nutricionista Superior em Nutrição CLT 7,5 h 15 h

01 Psicólogo Superior Psicologia CLT 06 h 24 h

7.1.7. Quadro de Voluntários

Quantidade Atividade Escolaridade Carga horária / semanal 

01 Direção Superior Pedagogia 40h00

04
Digita e Separa cupom

fiscal
Superior 08h00

01 Administrativo Ensino Médio 18h00

01 Dentista Superior 05h00

01 Aux. cozinha Fundamental 06h00

7.1.8. Demonstração da forma de participação dos usuários

O projeto norteador para 2020 será, “Retrospectiva Cultural, familiar, social e valores – anos

80 a 2000”. Este tema foi discutido em rodas de conversas, em paradas pedagógicas e

reunião  de pais,  principalmente,  pelas  queixas constantes,  das famílias,  das mudanças

comportamentais de certa forma impostas pela era digital. A equipe optou por este tema

visando fazer paralelos, provocar discussões, ampliar as áreas do conhecimento, nos vários

eixos, entre épocas passadas e, todas as mudanças que passaram a fazer parte da vida

das crianças e adolescentes. Existe uma ansiedade das famílias, no que tange, ao resgate

de  valores  e  a  diversificação  comportamental,  familiar  e  cultural  dos  tempos  atuais.

Assegurar espaços para o convívio grupal, comunitário e social buscará o desenvolvimento

de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, ampliação do universo informal,

artístico e cultural das crianças e adolescentes, o que irá de encontro com os anseios da

família. Este projeto estimulará o desenvolvimento de potencialidades, habilidades talentos

e buscará complementar as ações da família e comunidade na proteção e no fortalecimento

de vínculos familiares e sociais. 
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7.1.9. Avaliação e monitoramento

O Projeto contará com todos os eventos internos, externos, datas comemorativas, para a

análise avaliatória do desenvolvimento dos objetivos e metas estabelecidas. A avaliação

possibilitará os ajustes de curso, a verificação da logística e os resultados como um todo,

perpassando pelos diferentes eixos através do trabalho interdisciplinar coletivo. As paradas

pedagógicas, as reuniões de pais, serão momentos de troca, análise e coleta de sugestões.

As paradas pedagógicas serão utilizadas para formação, discussão de casos, propostas de

implementação do trabalho, organização da logística dos eventos, escolha de cenários e

decorações,  correções  e  alinhamento  do  Plano  de  Trabalho,  entre  outros,  buscando

fortalecer  o  trabalho  de  equipe,  incidindo  na  qualidade  das  propostas  das  atividades

desenvolvidas com as crianças e adolescentes. O objetivo será de atingir entorno de 85%

de aproveitamento das crianças e adolescentes, respeitando ao tempo de cada um para o

amadurecimento  e  desenvolvimento  do  conhecimento, nos  diferentes  eixos.  Os  casos

pertinentes de encaminhamentos para os serviços da rede, serão discutidos e analisados

pela equipe, profissionais envolvidos, familiares e viabilizados. 

As reuniões de pais serão bimestrais.  Nas reuniões serão tratados temas de formação,

pertinentes  ao  desenvolvimento  das  crianças  e  adolescentes,  dificuldades  sociais,

comportamentais,  devolutivas  coletivas  e  individuais,  informes  quanto  a  agendas  e

desenvolvimento  do  projeto,  dificuldades  e  sugestões.  Os  atendimentos  aos  pais  para

queixas,  sugestões e pedidos de encaminhamentos serão realizadas através da escuta

qualificada.

Pesquisas e sugestões estarão abertas para participação ativa do processo, durante todo

ano, em qualquer momento.

7.1.10. Recursos Financeiros a serem utilizados

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual

Municipal Termo de Colaboração – PMSA 22.408,83 268.905,96

Estadual ---------------- ---------- -----------

Federal ---------------- ---------- -----------

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual
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Próprio Eventos beneficentes e Bazares 6.500,00 78.000,00

Doações
Pessoa Física e Jurídica, Doações em bens de

consumo
18.000,00 216.000,00

Outros Nota Fiscal Paulista 21.000,00 252..000,00

TOTAL 814.905,96

ITENS VALOR ATUAL

Recursos Humanos 525.000,00

Materiais de Consumo 140.700,00

Outras despesas (Manutenção, Serv. 
Essenciais)

141.750,00

TOTAL 807.450,00

Obs: O superavit apresentado, será aplicado em despesas decorrentes e não contempladas

na  planilha  acima  como:  passivo  trabalhista,  manutenção  e  conservação  predial,  entre

outras.

7.1.11. Quadro resumo das atividades a serem desenvolvidas

Projeto / Programa

Serviço

Socioassistencial

 Público alvo
Faixa

etária 

Horário de

Atendimento
Periodicidade

Capacidade 

de

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento de

Vínculos

Crianças e

Adolescentes

5 anos e 8

meses

à 16 anos

7h30 às 12h00 e

das 13h00 às

17h00

 Segunda à

Sexta-feira
150 163

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os eventos internos e externos, como espetáculos, mostras, datas comemorativas atuarão

como  devolutiva  para  toda  a  comunidade,  parceiros,  colaboradores,  do  trabalho

desenvolvido  pelos  educadores  do  Núcleo   “Antonio  de  Paula”,  junto  as  crianças  e

adolescentes.  O  trabalho  apresentado  significará  a  condensação  de  todos  os  eixos,

buscando  desenvolver  habilidades  diversas,  ampliações  das  competências,  evoluções
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alcançadas,  assegurando o  convívio  grupal,  fortalecendo as  relações de pertencimento,

afetivas e a inserção social e comunitária. 

Santo André, 29 de Janeiro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa

Responsável Legal

Dirlene Aparecida Marcondes

Coordenadora Pedagógica
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1. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO

1.1. Nome: Núcleo de Apoio e Assistência “Eduardo dos Santos”

1.2. Endereço: Rua Apiaí, 800 – Vila Curuçá – Santo André/SP CEP: 09291-090

Telefone: (11) 4475-9825 PABX: (11) 3705-6213 ramais 111 e 112 

1.3. Site www.instituicaodrklaide.org.br E-mail: cursos@instituicaodrklaide.org.br

1.4. REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBICOS

Já descritas no conteúdo geral.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Atendimento

Assessoramento        

Defesa e garantia de Direitos

3. REPRESENTAÇÃO LEGAL

3.1. Apresentação qualificação do(a) Presidente

Descrito no conteúdo geral.

Diretora da Unidade

Nome: Elizabeth Pelegrin Ross Tonin

Endereço: Rua Rui Barbosa, 333, Compl aptº 72-A Bairro: Jardim Boa Vista Município:

Santo André UF: SP CEP: 09190-370

RG: 5.334.797 Órgão Expedidor: SSP UF: SP Data da Expedição: 09/10/1985

CPF: 861.589.108-72 Data de Nascimento: 20/01/1951

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casada

Escolaridade: Letras e Complementação Pedagógica Profissão: Professora aposentada

3.2. Técnico Responsável

Nome: Cristiane de Oliveira Alvarenga Pimentel

RG: 4243021      Órgão Expedidor: SSP       UF: PA        Data de Expedição: 15/11/2017

CPF: 736.673.582-53                     Data de Nascimento: 20/11/1982
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Nacionalidade: Brasileira              Estado Civil: Casada      

Escolaridade: Sistema de Informação    Profissão: Coordenadora de Área 

Endereço: Rua Asclépias,150                 Compl: Casa 01. 

Bairro: Vila Curuçá             Município: Santo André      UF: SP       CEP: 09280-440

4. MISSÃO INSTITUCIONAL

Oferecer à criança, ao adolescente, às famílias, ao idoso e à população excluída de bens e

serviços,  programas  que  promovam  e  proporcionem  condições  para  exercerem  a

cidadania.

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

O Núcleo de Formação Profissional “Eduardo dos Santos” mantém suas atividades há 19

anos em prédio  próprio.  As  diversas atividades estão distribuídas em 490,40 m²  e  três

pavimentos:

Térreo:  Recepção;  Laboratório  de  Informática;  Copa  e  Cozinha  para  uso  interno;

Lanchonete para uso dos educandos; 2 Salas de multiúso. 

Pavimento 1: Sala da direção; Sala de reuniões; 2 Banheiros; 

Pavimento 2:  Salas para atendimento Psicológico; Banheiros; atendimento Odontológico;

Sala  da  Assistente  Social;  Sala  de  Corte  e  Costura;  Sala  de  Cabeleireira  e

Manicure/Pedicure; Arquivo morto; Sala multiúso; 

Anexo: Salão, com 200 m². 

Pavimento1:  Sala  de  multiúso  para  Cursos teóricos  como:  Curso de idiomas (Inglês  e

Espanhol), Instalador eletricista; Reuniões e Festividades.

Piso  Térreo: Sala  de  atividades  práticas  de  elétrica;  dois  banheiros;  Almoxarifado  e

Manutenção de microcomputador.

Os espaços estão equipados com mobiliário próprio e adequado para que se destinam, ou

seja, cadeiras giratórias, cadeiras com braço, quadro branco, impressoras, macas, moveis

de manicure e todos os equipamentos de automação.

Para retirada de doações, compras, visitas, entre outros utiliza-se uma Montana – GM e
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Uno – FIAT, pertencentes a Matriz e utilizados nas Filiais.

Equipamentos  permanentes:  Equipamentos  de  informática,  máquinas  e  equipamentos,

móveis, utensílios e instalações.

6. JUSTIFICATIVA

A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país,

mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual

ou das chances de se obter um emprego. Por meio da Educação é possível  garantir  o

desenvolvimento social, econômico e cultural. 

A  Instituição  Assistencial  e  Educacional  “Dr.  Klaide”,  através  do  Núcleo  de  Apoio  e

Assistência  “Eduardo  dos  Santos” terá como objetivo  principal  a formação  e/ou

requalificação  profissional  de  jovens  e  adultos  com  cursos  profissionalizantes,  com  a

expectativa  de  geração  e  inserção  dos  mesmos  no  mercado  de  trabalho,  buscando

minimizar a vulnerabilidade social dessa população.

7.  IDENTIFICAÇÃO  DE  CADA  SERVIÇO,  PROGRAMA,  PROJETO  E  BENEFÍCIO

SOCIOASSISTENCIAL A SER EXECUTADO

7.1. Nome do Serviço, Programa Projeto ou Benefício Socioassistencial

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica

7.1.1. Objetivos

• Qualificar-se  para  o  mercado  de  trabalho,  buscando  geração  de  renda  e

responsabilidade social;

• Propiciar a formação profissional adequada à necessidade do mercado de trabalho;

• Contribuir na formação dos participantes em relação ao comportamento adequado

em entrevistas  de  emprego  diante  do  recrutador;  bem como  a  produção  de  um

curriculum eficiente;

• Capacitar jovens e adultos para o exercício de atividades produtivas;

• Possibilitar encontros com profissionais da área a fim de conhecer melhor a rotina, as
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expectativas, atribuições e exigências do cargo.

7.1.2. Abrangência Territorial

Município  de  Santo  André  (Vila  Curuçá,  Parque  João  Ramalho,  Parque  Novo  Oratório,

Parque Jaçatuba, Jardim Sorocaba, Jardim Alzira Franco, Parque das Nações e etc…)

7.1.3. Endereço Local da Prestação do Serviço

Rua Apiaí, nº 800 – Vila Curuçá – Santo André/SP

7.1.4. Critérios utilizados para a seleção da demanda

A Instituição  fará  a  inscrição  para  cada  Curso  Oferecido  e  Plano  de  Trabalho,  cabe  a

instituição  verificar  se  os  inscritos  atendem os  critérios  e  especificações,  considerando:

Baixa renda familiar, Local de moradia e Situação de risco.

7.1.5. Atividades previstas e Metodologia

Os cursos previstos de formação profissional, serão:

Depilação, Elétrica, Berçarista, Lactarista, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Manicure e

Pedicure, Técnicas Administrativas, Técnicas de Redação, Portaria, Design de Sobrancelha,

Barbearia, Corte e Costura, Maquiagem, Cabeleireiro, Informática básica para adolescente

e jovens,  Cuidador de Idosos,  Reforço de Português,  Estética Corporal,  Estética Facial,

Alongamento  de  Cílios,  Informática  para  adultos,  Automação;  Assistente  de  Logística  e

Oficina de Rádio. 

A metodologia utilizada, pelo educador, será por meio de processos de atividades práticas e

teóricas,  dinâmicas  de  grupo,  assimilação/acomodação  a  fim  de  construir  conceitos,

habilidades e competências profissionais, além dos relativos à ética e cidadania, visando

melhoria da qualidade de vida.

Depilação

Objetivo

Capacitará o participante para a realização da depilação facial e corporal, utilizando técnicas

e produtos adequados, com o objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-
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estar  do  cliente.  Conhecimentos  sobre  anatomia  e  fisiologia  do  pelo  e  da  pele  serão

fundamentais nesse curso. 

Conteúdo Programático

• Formatos de rostos e tipos de sobrancelhas;

• Cuidados com a depilação;

• Função da hipófise;

• Hormônios;

• Tempo de vivência do pelo;

• Técnicas de depilação de sobrancelhas;

• Histologia, Funções e Desenvolvimento do pelo;

• Depilação de pernas, axilas e buço;

• Técnica de cera quente e rollon;

• Análise do procedimento.

Ações

Atendimento a comunidade.

Cronograma

O curso apresentará carga horária de 24 horas.

Eletricista Instalador

Objetivo

O Curso  capacitará para  execução  de projetos  elétricos,  manutenções  em  instalações

elétricas de ambientes residenciais e comerciais,  utilizando ferramentas e equipamentos

apropriados, dentro das devidas normas de segurança. 

Conteúdo Programático

• Normas de segurança para instalações elétricas;

• Instalações elétricas residenciais;

• Instalações e manutenção de equipamentos e fiação elétrica;

• Conceitos básicos de eletricidade, cálculo e suas grandezas físicas;

• Interpretar e avaliar desenhos técnicos de fiação elétrica;

• Cálculo de condutores;
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• Conceitos de iluminação e cálculo de luminotécnica;

• Dispositivos de proteção nos circuitos elétricos;

• Projetos elétricos residenciais e interpretação de diagramas elétricos;

• Criação de listas de materiais e orçamento de serviços e projetos.

Ações

Aulas práticas, treinamento nas unidades da Instituição “Dr.  Klaide”  e,  visitas à feira  no

SENAI.

Cronograma

Carga horária de 160 horas.

Berçarista

Objetivo

O  curso  capacitará o  profissional  para  prestação  de  cuidados  integrais  à  criança,

proporcionando  aprendizado  sobre  as  diferentes  fases  do  desenvolvimento  infantil,

conhecimento da rotina de trabalho em ambientes específicos, noções básicas de primeiros

socorros, preparando-as para o mercado de trabalho.

Conteúdo Programático

• O Estatuto da Criança e do Adolescente;

• Perfil e deveres da profissional;

• Definições e Responsabilidades da Profissão;

• A importância da reciprocidade; 

• Conceitos de Infância, Comunicação e expressão;

• Agenda escolar; administração do tempo;

• Noções das fases do desenvolvimento na infância segundo Piaget;

• Noções de primeiros socorros;

• Hábitos saudáveis e higiene do bebê;

• Esterilização de mamadeira e chupeta;

• Cuidados a criança com refluxo gastresofágico;

• Administração de medicamentos conforme prescrição médica.

Ações
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Apresentação de vídeos, reflexões individuais e coletivas, pesquisas sobre temas atuais

com relação ao desenvolvimento das crianças, apresentações em  Power  Point de temas

pertinentes ao cuidar das mesmas, visitas técnicas em escolinha e creches em parceria com

a instituição. 

Cronograma 

Curso  organizado  em  60  horas,  acrescidas  de  15  horas  relativas  a  estágio  não

supervisionado e não obrigatório.

Lactarista

Objetivo

O curso proporcionará conhecimentos teóricos sobre nutrição e boas práticas alimentares,

na faixa etária de 0 a 6 anos, com o intuito de capacitar o aluno para o desenvolvimento de

atividades em lactários. 

Conteúdo Programático

• Ética e postura profissional;

• Funções, competências e responsabilidades do Lactarista Escolar;

• Boas Práticas Alimentares na Infância;

• A importância do aleitamento Materno;

• Cuidados com o leite e no preparo dos alimentos dos bebês;

• Preparação adequada para crianças de 0 a 6 anos;

•  POP (Procedimento Operacional Padrão ou Padronizado), documentos obrigatórios 

exigidos pela vigilância sanitária para os serviços de alimentação;

• Alimento seguro (Qualidade e higiene dos alimentos, utensílios, equipamentos e o 

ambiente no lactário);

• Desinfecção e esterilização de mamadeiras e chupetas;

• Recebimento de mercadorias e armazenamento;

• Higiene dos manipuladores, Potabilidade da água;

• Anvisa, Cuidados com o lixo, Controle de pragas e vetores.

Ações

Vivências teóricas e práticas em escolas de educação infantil em parceria com a instituição. 
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Cronograma

O curso apresentará carga horária 25 horas 

Língua Espanhola

Objetivo

O curso formará profissionais com o objetivo de desenvolver as quatro habilidades para o

conhecimento da língua espanhola – conversação, compreensão oral, leitura e escrita, em

nível básico. 

Conteúdo Programático

• Alfabeto  espanhol,  sons  do  espanhol,  diferenças  entre  o  espanhol  ibérico  e  o

americano;

• Concordâncias básicas, gênero e número;

• Pronomes pessoais; 

• Casos de uso e/ou omissão do artigo; 

• Verbos pronominais mais frequentes;

• Uso mais frequentes dos tempos do indicativo;

• Advérbios e enlaces mais usuais;

• Sinônimos e antônimos;

• Vocabulário próprio das situações e temas tratados;

• Interagir em situações de apresentações;

• Identificar e descrever pessoas, lugares e objetos; 

• Falar de ações presentes e passadas;

• Expressar sentimentos e sensações (positivas e negativas) .

Ações

Simulações,  filmes  e  séries,  apresentação  de  vídeos  ilustrativos,  dinâmicas  e  músicas,

expressões idiomáticas para assimilação do conteúdo em geral.

Cronograma

O curso será ministrado em módulos semestrais, com 40 horas cada.

Língua Inglesa
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Objetivo

O  curso  formará profissionais  capazes  de  se  comunicar  em  inglês  de  forma  básica  e

objetiva, através de comunicações orais e escritas, em suas diversas formas e gêneros;

Conteúdo Programático

• Vocabulários iniciais: cumprimentos, números, alfabeto, artigos, preposições;

• Verbo To Be, There is/ There are;

• Pronome possessivo;

• Presente Simples (formas afirmativa, negativa e interrogativa);

• Presente continuous (formas afirmativa, negativa e interrogativa);

• Adjetivos comparativo e superlativo;

• WH Questions (what, who, where, why).

Ações

Simulações, Dinâmicas, vídeos.

Cronograma

O curso será ministrado em módulos semestrais, com 40 horas cada.

Manicure e Pedicure

Objetivo

O curso terá como objetivo qualificar o aluno para o domínio das técnicas de manicure e

pedicure,  utilizando materiais e produtos apropriados ao embelezamento das unhas das

mãos e pés, de acordo com as necessidades do cliente buscando o desenvolvimento de

uma postura proativa, crítica, reflexiva e de habilidades empreendedoras, para o mercado

de trabalho. 

Conteúdo Programático

• Biossegurança;

• Ficha de anamnese;

• Postura profissional  e  princípios éticos aplicados ao atendimento no  ambiente de

trabalho, Integração e trabalho em equipe e qualidade na prestação de serviços;

• Método de assepsia,  desinfecção e esterilização dos materiais  e instrumentos de

trabalho;
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• Reciclagem, descartes de materiais e instrumentos infectados;

• Escamação e corte de cutículas;

• Anatomia e Doenças de pés e mãos;

• Cuidados especiais com diabéticos;

• Preparação das unhas das mãos e dos pés: corte, lixamento e polimento;

• Técnicas de massagem e hidratação das mãos e dos pés;

• Técnicas de esmaltagem e aplicação de variadas pinturas artísticas.

Ações

Atendimento a comunidade.

Cronograma

Curso com carga horária de 48 horas.

Técnicas Administrativas

Objetivo

O  curso  qualificará jovens  e  adultos  na  área  administrativa  abrangendo  as  rotinas  e

atividades dos principais departamentos de uma empresa, bem como a relação com os

setores  produtivos  e  de  planejamento,  oferecendo  conhecimentos  e  habilidades  que

atendam às demandas do mercado de trabalho e, com isto, aumentando a empregabilidade

das pessoas.

Conteúdo Programático:

• História Econômica: Agricultura, Comércio, Troca, Moeda, Artesanato, Manufatura, 1ª

a 3ª Ver Industrial, História econômica do Brasil;

• Mercado:  Noções  Gerais,  Oferta  x  Demanda,  Formação,  Tipos  e  Variações  de

Mercado, Setores Econômicos;

• Empresa:  Constituição  x  Contrato  Social,  Tipos  de  Empresa,  Estrutura

Organizacional,  Organogramas,  Estratégias  x  Táticas  Empresariais,  Hierarquia  e

Liderança,  Motivação  e  Gestão  de  Desempenho,  Administração  de  Conflitos,

Comportamento Formal;

• Redação  Empresarial:  Noções  de  Redação,  Narrativa,  Descrição,  Dissertação,

Emissão de Documentos – Carta, E-mail, Ata, Comunicado, Declaração, Atestados,

83



                                                

Recibos;

• Gestão Financeira: Registros, Documentos Diversos (Duplicata, Nota Fiscal, Boleto),

Entradas  x  Saídas,  Faturamento,  Lucro  x  Prejuízo,  Noções  de  Juros  Simples  e

Compostos;

• Departamentos – uma Visão Geral: Financeiro, Contabilidade, Comercial, Marketing,

Jurídico,  Compras,  Produção,  Manutenção,  Logística,  Almoxarifado,  Recursos

Humanos, QSSMA;

• Planejamento Estratégico: Missão, Visão e Valores de uma empresa, Identificação e

Solução de Problemas, Técnicas 5W2H, PDCA, SWOT, Gestão 5S. 

Ações

Atividades individuais e em grupo, reflexões coletivas, avaliações orais e escritas.

Cronograma

Carga Horária de 60 horas

Agente de Portaria

Objetivo

O curso capacitará com técnicas que deem ênfase nas atitudes e postura que possibilitem o

exercício  da  função de porteiro,  buscando  preparar  para  o  enfrentamento  de situações

diversas atinentes à vigilância e segurança.

Conteúdo Programático

• Segurança  e  seus  ramos  oficiais:  Nacional,  Pública,  Privada,  Condominial,

Empresarial, do Trabalho, Doméstica, Física e Emocional;

• Atividades de Portaria: Recepção, controle e encaminhamento de pessoas, Controle

de Correspondências, Controle de acesso de veículos, Entrada e saída de materiais,

Controle de claviculário, Rondas, Recebimento e Entrega do posto de trabalho - em

empresas e condomínios, Uso de rádio HT;

• Procedimentos em caso de Perigo, Risco ou Emergência;

• Análise  das  áreas  de  risco  de  uma  empresa  ou  condomínio,  prevenção  contra

invasões e forma de tratamento em caso  de situações suspeitas ou sinistros;

• Sistemas de Segurança: Combate a incêndios: noções de classe de incêndio e tipos
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extintores  e  hidrantes,  portas  corta-fogo  e  barras  antipânico,  saídas  e  luzes  de

emergência, sistemas de alarme, bombas de recalque, CFTV e cerca elétrica;

• Relações humanas: a importância das boas maneiras, respeito e forma de abordar

pessoas,  orientação  para  uma  comunicação  eficiente,  Hierarquia  e  Liderança,

Motivação e Gestão de Desempenho, Administração de Conflitos, Comportamento

Formal, Moral, Ética e Cidadania – noções básicas.

Ações

Aulas expositivas, apresentação de casos reais e dinâmicas de grupo.

Cronograma

Carga horária de 32 horas.

Técnicas de Redação

Objetivo

O curso habilitará jovens e adultos, com as técnicas e processos para redação de textos 

coerentes, claros e objetivos. 

Conteúdo Programático:

• Tipos de redação descrição, narração e dissertação; 

• Estrutura da dissertação; 

• A Redação; 

• Estrutura do parágrafo na dissertação; 

• Listagem de ideias e delimitação do assunto;

• Atividades como publicar uma matéria em jornal, revista e on line.

Ações

Atividades individuais e em grupo, avaliações orais e escritas.

Cronograma

Carga Horária de 40 horas

Design de Sobrancelha

Objetivo

Proporcionará conhecimentos básicos do design de sobrancelhas de acordo com o formato
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do rosto e o gosto do cliente, embelezando-as e modelando-as, para iluminar e destacar o

olhar. 

Conteúdo Programático

• História das Sobrancelhas e Tipos de sobrancelha;

• Dicas de atendimento ao cliente. Biossegurança e higiene pessoal;

• Medidas e formato de rosto;

• Técnicas que valorizam a sobrancelha;

• Coloração e utilização de henna;

• Ética profissional e dicas de atendimento ao cliente.

Ações

Aplicação e prática entre educando e modelo.

Cronograma

O curso apresentará carga horária de 4 horas.

Barbearia

Objetivo

Proporcionará conhecimento  e  qualificação  profissional  à  iniciantes  ou  pessoas  que

desejem reciclagem na área.

Conteúdo Programático

• Introdução à Barbearia e Cortes;

• Atendimento ao cliente;

• Ambiente de trabalho: ferramentas e produtos para barbear;

• Tipos de barba;

• Modelagem de barba e aparo de pelos;

• Linhas e ângulos do rosto;

• Mercado e tendências no segmento de barba;

• Penteado masculino para finalização. 

Ações

Aulas teóricas e práticas. Visita a Beaty Fair – feira da beleza– São Paulo. Visitas ao  Centro

dia de idosos e Casa Amarela dia para a prática de corte, modelagem de barba e aparo de
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pelos. 

Cronograma

O curso apresentará carga horária 12 horas. 

Corte e Costura

Objetivo

Capacitará o aluno a modelar e montar peças básicas de confecção de roupas em geral

com corte, costura e acabamento visando a qualidade na produção do vestuário. O aluno

terá oportunidade de aprender os tipos e funções de cada máquina de costura. 

Conteúdo Programático

• Introdução as técnicas de corte e costura e tipos de corte;

• Como Tirar Medidas;

• Máquinas de Costura;

• Pontos das Máquinas de Costura;

• Barra de Calças;

• Confecção e Mercado;

• Efetuar casas para botões;

• Colocar Ziper;

• Confeccionar Bolsas de Calça Jeans;

• Confeccionar calças masculinas e femininas;

• Adquirir habilidades para confeccionar trabalhos artesanais.

Ações

Aulas teóricas e práticas utilizando modelagem com retalhos oferecidos pela instituição.

Cronograma 

Curso contínuo, com carga anual de 76 horas. 

Maquiagem

Objetivo

Capacitará os alunos sobre as técnicas e orientações sobre a arte de maquiar.  Propiciar

capacitação  para  todos  aqueles  que  desejam  melhorar  suas  técnicas  e  ou  formar
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maquiadores autônomos para trabalhar em salões de beleza ou em eventos.

Conteúdo Programático

• A profissão de maquiador; 

• Anatomia da pele;

• Colorimetria, preparação da pele e Iluminação;

• Técnicas de maquiagem (Olho nude, Olho preto, Olho Smokey, Olho clássico, Olhos

Esfumados);

• Maquiagem Clássica.

Ações

Aulas teóricas e práticas  incluindo a maquiagem em modelos. Apresentação na Ikesaki,

lojas de cosméticos com workshop com modelos de várias etnias.

Cronograma

Carga Horária de 24 horas.

Cabeleireiro (a)

Objetivo

O  curso  capacitará o  aluno  a cuidar  do  embelezamento  dos  cabelos,  como:  

prepará-lo para as etapas seguintes (cortar, escovar, pentear, luzes, manutenção dos fios,

colorações, escovas de diversos tipos, chapinha, matização do cabelo loiro, choque de óleo

de argan).

Conteúdo Programático

• Vigilância sanitária;

• Técnicas de corte e coloração;

• Como fazer escova e chapinha nos cabelos;

• Tipos de tesouras para cortes;

• Materiais e utensílios;

• Técnica de tingimento dos cabelos;

• Tipos de Luzes;

• Joque de Óleo de Argan;

• Matização dos cabelos loiros e com luzes;
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• Cauterização dos fios;

• Reconstrução de fios.

Ações

Aulas teóricas e práticas, visita a Beaty Fair – feira da beleza em São Paulo, visitas às

escolas, creches, asilos e outras instituições para a prática de corte e tinturas de cabelos. 

Cursos extras e aperfeiçoamentos na IKESAKI e na SANSEI.

Cronograma

O curso apresentará carga horária de 100 horas.

Informática básica para Adolescentes e Jovens

Objetivo

Proporcionará aos  alunos  conhecimentos  básicos  para  o  uso  de  computadores  em

ambiente  de  Sistema Operacional,  Editor  de  Texto,  Planilha  Eletrônica,  apresentação e

utilização dos serviços oferecidos pela internet. 

Conteúdo Programático

• Introdução à informática;

• Compreender a parte física do computador (peças e placas); 

• Hardware e Software, Tipos de memória;

• Tabela de medida de memória: Byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte, Tbyte;

• Vírus e antivírus;

•  Windows 7 (Sistema Operacional), Personalização da área de trabalho;

• Arquivos: Nomeação, suas extensões e localização;

• Acessórios: Paint Brush, Calculadora, WordPad, Calculadora, Prompt de comando e

Windows Explorer;

• Painel  de  controle:  adicionar/remover  programas,  configurações  de  periféricos,

aparência e personalização e contas de usuário;

• Ajuda e suporte.

Word 2010

• Configuração do layout da página;
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• Formatação de fontes, parágrafos, colunas;

• Opções de salvamento;

• Localizar e substituir palavras;

• Inserção e edição de tabelas, imagens, clip-arts, cabeçalho e rodapé, caixa de texto,

word art, quebra de página, autoformas, número de página e sumário;

• Bordas e sombreamento de textos e páginas, hifenização e mala direta;

• Impressão.

Excel 2010

• Formatação da área de trabalho;

• Funções (ABS, Soma, Média, Mínimo, Máximo, Se, Procv);

• Fórmulas (adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem);

• Sequências, Filtros, Subtotais, Tabela Dinâmica, hiperlinks;

• Inserção e edição de gráficos.

Power Point 2003

• Tipos de layout e design de slides;

• Inserção de slides;

• Inserção e edição de Mp3;

• Personalizar animação e transição de slides;

• Conversão de formatos de áudio (utilização do software gratuito RiverPast);

• Utilização do gravador de som do Windows para redução do tamanho do arquivo

WAV e Incorporação de som WAV;

• Hiperlinks e Botões de ação.

Internet
• A Origem e o Ambiente da Internet;

• Os Principais Navegadores e Recursos de Navegação;

• Redes sociais;

• Criação e envio de e-mails;

• Pesquisas.
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Ações

Exercícios práticos (apostila),  aulas expositivas, exercícios livres, exposição de trabalhos

impressos. 

Cronograma

Carga Horária de 96 horas divididas em 6 módulos.

Cuidador de Idosos

Objetivo

O curso capacitará os alunos para exercerem funções de cuidador de idosos em domicílios,

instituições  de  longa  permanência,  hospitais,  centros  de  referências,  entre  outras

modalidades de atenção ao idoso, sistematizando saberes e fazeres do cuidar, qualificando-

os para o exercício de sua função.

Conteúdo Programático

• Estatuto do Idoso;

• Perfil do Cuidador;

• Cuidados que o cuidador deve ter com a própria saúde e qualidade de vida;

• Envelhecimento populacional e institucionalização;

• Noções de geriatria e gerontologia;

• Relação Idoso-Cuidador;

• Sociedade x Idoso;

• A Comunicação família-idoso-cuidador;

• Causa e Tratamento de lesões por Pressão no Idoso;

• Mudanças e decúbito;

• Cuidados medicamentosos e Cuidados paliativos;

• Incontinências e Imobilidade;

• Maus tratos e Prevenção de quedas;

• Memória, depressão, demência;

• Nutrição;

• Sono e repouso;

• Higiene e bem-estar físico;
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• Alterações na comunicação;

• Integração da família no cuidado ao idoso;

• Alzheimer, AVC, Artrose e artrite, Osteoporose; neoplasias.

Ações

Aulas Teóricas e práticas, visitas técnica supervisionada em instituições,  asilos e casa de

repouso da Região.

Cronograma

Carga horária de 60 horas.

Reforço de Português

Objetivo

Ampliará as  possibilidades  de  aprendizagem  dos jovens  e  adultos,  dando-lhes

oportunidades  de  reforçar,  aprofundar  ou  suprir  carências  dos  conteúdos  de  maior

dificuldade,  buscar ainda a melhoria da autoestima dos alunos e melhor desempenho nas

atividades de resolução dos problemas. 

Conteúdo Programático:

• Conceito de Reforço Escolar;

• Escrita do próprio nome;

• Alfabeto e Sílabas; 

• Escritas de palavras;

• Vogais;

• Treino de Leituras;

• Caças palavras com banco de palavras;

• Grafema e fonema.

Ações

Atividades individuais e em grupo, reflexões coletivas, avaliações orais e escritas.

Cronograma

Carga Horária de 40 horas

Estética Corporal
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Objetivo

Formará profissionais  qualificados  para  trabalhar  na  área  de  estética,  desenvolvendo

estratégias de tratamentos estéticos de âmbito geral, para redução de medidas e contornos

corporais,  combate à celulite, gordura localizada, flacidez, redução de medidas e todas as

outras alterações inestéticas que comprometem a silhueta.

Conteúdo Programático

• Introdução à Estética Corporal; 

• Anatomia e Fisiologia da Pele;

• Massagem modeladora;

• Massagem drenagem linfática Manual;

• Esfoliação Corporal;

• Termoterapia;

• Argiloterapia;

• Massagem relaxante;

• Aromaterapia.

Ações

Vivências teóricas e práticas em modelos.

Cronograma

O curso apresentará carga horária 60 horas, dividido em 2 módulos.

Estética Facial

Objetivo

O Curso  dará  todas  as  orientações  e  conhecimentos  para  os  procedimentos  estéticos,

abordando o manuseio da avaliação facial e propiciar os conceitos de tratamentos faciais

dos  cuidados com a pele do rosto, identificando os principais  problemas,  tratamentos e

como se beneficiar de maneira pessoal e profissional.

Conteúdo Programático

• Introdução a Profissão e dicas importantes;

• Atendimento ao Cliente;

• Avaliação Facial e Ficha de Anamnese;
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• Biossegurança e Higiene Pessoal;

• Materiais Utilizados e Princípios Ativos;

• Estrutura da pele, classificação da pele, biótipo cutâneo;

• Cosméticos faciais;

• A importância da fotoproteção;

Ações

Aulas teóricas e práticas com modelos e entre as alunas. 

Cronograma

O curso apresentará carga horária 32 horas.

Alongamento de Cílios (Lifting)

Objetivo

Capacitará profissionais para curvar e alongar cílios, aplicando técnicas mais atualizadas do

mercado a fim de valorizar o olhar do cliente de acordo com as normas de biossegurança.

Conteúdo Programático

• Normas de Biossegurança;

• Atendimento ao cliente;

• O que é Lifting de cílios;

• Diferença entre lifting de cílios e permanente de cílios;

• Vantagem do Lifting de cílios e a durabilidade;

• Cuidado e manutenção dos cílios;

• Técnica para curvar os cílios e alongar;

• Espesura e Tamanho do fio;

• Compreender a importância de cada instrumento;

• Erros e acertos de profissionais da área;

Ações

Aulas teóricas e práticas com modelos e entre as alunas. 

Cronograma

O curso apresentará carga horária 12 horas

Informática Básica para Adultos
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Objetivo

Proporcionará aos alunos conhecimentos básicos, sobre o  sistema Operacional Windows,

Word  e  Excel, Internet  para  que  possam  desenvolver  atividades  ligadas  à  área  de

informática.

Conteúdo Programático

• Conceitos básicos de informática;

• Conhecendo a Área de Trabalho;

• Windows Explore (Pastas e arquivos;

• Microsoft Word  (Digitação, edição e formatação de textos); 

• Microsoft Excel (Entendimento da ferramenta, fórmulas básicas e planilhas);

• Internet (Navegação e Pesquisas);

• Conhecimento e acesso às redes sociais;

• Criando e salvando novos documentos;

• Criação e envio de e-mails.

Ações

Todo o conteúdo  será ministrado de forma dinâmica, e em um ritmo especial,  para que

possa ser bem assimilado pelo aluno com exercícios práticos.

Cronograma

Carga Horária de 80 horas 

Automação Predial

Objetivo

O Curso de “Automação Predial  Instalação de Sistemas Automatizados e de Segurança

Eletrônica” proporcionará aos participantes formações iniciais visando à qualificação que

lhes permitirão prestar serviços de instalação e suporte ao funcionamento de instalações

eletroeletrônicas  que  visem  à  automação  de  residências,  instalações  comerciais  e

industriais, cumprindo as rotinas e processos estabelecidos com foco na otimização e nos

padrões de qualidade requeridos. 
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Conteúdo Programático

• Sistemas  de  Pré  Automação  Predial  Relés  de  Impulso,  Relés  de  Interface,

Programador horário, Cabeamento, Parametrização;

• Sistemas de Automação Predial Cabeamento, Parametrização;

• Circuito  fechado  de  TV  Câmeras,  Princípios  de  funcionamento,  Cabeamento,

Configurações, Sistemas de gravação;

• Alarme Patrimonial Princípios de funcionamento, Cabeamento; Configurações;

• Alarme de Incêndio Princípios de funcionamento, Cabeamento, Configurações;

• Dispositivos  Ferramentas  e  equipamentos  para  operações  em  eletricidade,

Multímetro  e  Volt/amperímetro  alicate,  Características  gerais,  Seletor  de  função,

Seleção e indicação de escala, Recomendações de uso e de segurança.

• Ferramentas  afins,  EPI  e  EPC  típicos  do  eletricista,  Tecnologia  das  conexões

elétricas  e tipos,  Emendas de fios  e cabos,  Soldagem de emendas,  Isolação de

emendas, Diagramas elétricos;

• Autoconhecimento,  Empatia,  Grupos  Sociais,  A  importância  da  comunicação  no

atendimento, Foco no cliente, Expectativas e necessidades do cliente, Qualidade no

atendimento, Importância de um bom atendimento, Como melhorar o atendimento,

Atendimento correto;

• Simbologia e representação, Tipos: Unifilar e Multifilar, Funcional;

• Circuitos Simbologia e representação, Componentes (proteção e manobra);

• Ensaios Emendar, soldar e isolar condutores elétricos, Identificar circuitos em série,

em paralelo e misto, Medir grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência elétrica),

Montar circuito de lâmpadas série para testes.

Ações

Treinamento teórico e prático nas unidades da Instituição “Dr. Klaide”. 

Cronograma

Carga horária de 160 horas.

Assistente de Logística

Objetivo
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Qualificará os alunos nas técnicas básicas de logística, abrangendo as principais atividades

dentro de uma empresa, bem como a relação com outros setores e o ambiente externo,

oferecendo  conhecimentos  e  habilidades  em recebimento  e  expedição  de  mercadorias,

controle de estoques, armazenagem e transporte, que atendam às exigências do mercado

de trabalho.

Conteúdo Programático

• História Econômica: Agricultura, Comércio, Troca, Moeda, Artesanato, Manufatura, 1ª

a 4ª Revolução Industrial;

• Meios de Transporte: Rodoviário, Aquaviário, Aéreo, Ferroviário e Dutoviário;

• Logística: História, Noções de Mercado, Estoque, Noções de Gestão e Controle de

Estoques, Curva ABC, PEPS, UEPS, Produção sistemas “Pull & Push”, Noções de

Inventário;

•  Processos de Logística: 

a)  Entrada:  Recebimento  de  Materiais,  Inspeção  Quantitativa  e  Qualitativa,

Armazenamento e Conservação, Endereçamento e Etiquetagem;

b) Saída: Preparação de Pedidos – Picking, Packing e Crossdocking;

c) Equipamentos de movimentação de carga e armazenagem;

• Empresa: Definição e Estrutura Organizacional;

• Segurança no Trabalho: Saúde Ocupacional, Segurança, Meio Ambiente.

Ações

• Aulas expositivas e interativas;

• Dinâmica de grupo com exercícios de logística;

• Exercícios em classe de Curva ABC, Estoque de Segurança e Ponto de Pedido;

• Entrega de Questionários como atividades extraclasse.

Cronograma

Carga horária de 36 horas.

Oficina de Rádio

Objetivo

O curso proporcionará aos jovens e adultos (tanto em situação de risco como em situação
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de  desemprego)  o  universo  radiofônico,  visando  ainda  qualificá-los para  o  mercado  de

trabalho. Durante o curso, os alunos terão uma noção geral da rotina em uma emissora de

rádio, conhecerão por meio de aulas teóricas e práticas, as atividades dos profissionais que

compõem uma empresa desse ramo.

Conteúdo Programático

• A história do rádio no Brasil e no mundo;

• A trajetória das rádios no Brasil entre 1922 até os dias de hoje;

• Os diferentes tipos de emissoras de rádio;

• Os profissionais que trabalham em uma emissora de rádio;

• Montagem de grade de programação;

• Noções básicas de locução e Produção de programas de rádio;

• Visita  técnica na rádio Comunitária  Zummm FM 87,5 MHZ de Santo André (aula

prática);

• Apresentação e gravação de um programa de rádio (aula prática). 

Ações

Atividades em grupo, produção, apresentação e gravação de um programa radiofônico com

temas variados escolhidos pelos alunos.

Cronograma

Carga horária de 24 horas.

Teste de Software

Objetivo

Formar profissionais capazes de identificar erros de qualidade de software na função de

testadores  Junior’s,  seguir  roteiros  de  testes  e  comunicá-los  de  forma  eficaz  ao

desenvolvedor para possíveis correções.

Conteúdo Programático

• Conceitos básicos, cenários de testes, tipos de testes, técnicas de testes, elaborando

casos de testes, fases do projeto I, fases do projeto II;

• Testlink:  introdução,  criando  projetos,  criando  plano  de  testes,  criando  Baseline,

criando usuários e atribuindo permissões, especificando testes e atribuindo cenários;
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• Mantis:  criando  projetos,  criando  usuários,  criando  bug/tarefa  e  resolvendo

bug/tarefa.

Ações

• Avaliações escritas e práticas;

• Trabalhos individuais e em grupo.

Cronograma

Carga horária de 40 horas.

Web Designer

Objetivo

Proporcionará  aos  participantes  a  compreensão  e  real  utilização  das  ferramentas  de

construção de uma página para internet.

Conteúdo Programático

• Introdução ao Web Design;

• Construindo um Site;

• Programas e suas principais funções;

• Hospedagem gratuita;

• Gimp – programa de edição de imagens de código aberto;

• Criando e salvando novos documentos;

• Trabalhando com Painéis e com Filtros;

• Entendo as camadas;

• Ajustes de Imagens.

HTML 5

• Criando documentos HTML;

• Estrutura básica de uma página;

• Formatando Textos;

• Listas: numeradas, não numeradas e de definição;

• Atributos da página, texto e tabela;

• Criação de Links ou Hiperlinks;

• ID’s e classes;
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• Photoscape;

• Álbuns e gif animados;

• Edição de imagens;

• Filtros e efeitos nas imagens.

CSS 3

• Criação de lay-outs;

• Estilização dos documentos HTML 5;

• Taquigrafia;

• Reutilização de estilos;

• Windows 10 como Sistema Operacional;

• Notepad++ para criação e edição do código HTML;

• Utilização de textos informativos sobre cultura digital e inclusão digital.

Ações

Exercícios práticos, exercícios livres, aulas expositivas e apresentações individuais.

Cronograma

O curso de Web Designer será apresentado em 90 horas.

7.1.6. Quadro de Funcionários por Serviço

Quant. Cargo/função Escolaridade
Regime de

Contratação

Carga
Horária
Diária

Carga
horária

Semanal

01 Agende de Limpeza Ensino Fundamental Incompleto CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar Administrativo Superior em Gestão Financeira CLT 8h30 42h30

01 Coordenadora de Área
Bacharel em Sistema e 
Informação

CLT 8h30 42h30

01
Educadora Social de Corte
e Costura

Ensino Médio Completo CLT 8h00 24h00

01
Educadora Social de 
Manicure e Depilação

Ensino Médio Completo CLT 6h30 13h00

01 Educ. Social de Informática
Bacharel em Sistema e 
Informação/Pós: Tecnologias 
interativas aplicadas a educação

CLT 8h00 24h00

01 Educ. Social Cabeleireiro
Ensino Médio – Técnico 
Cabeleireiro

CLT 8h00 24h00
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01
Educ. Social Inglês 
Espanhol

Superior Incompleto Letras CLT 6h00 12h00

01 Educ. Social Elétrica Ensino Médio CLT 8h00 12h00

01
Educ. Social Portaria/Téc. 
Administrativas

Superior Completo CLT 8h00 16h00

01 Educ. Social Estética Superior Completo CLT 8h00 16 h

01
Educ. Social Cuidador de 
Idosos

Ensino Médio CLT 8h00 8h00

01 Educ. Social Berçarista Superior Completo CLT 8h00 16h00

7.1.7. Quadro de Voluntários por Serviço

Quantidade Atividade Escolaridade Carga Horária / Semanal

01 Diretora
Superior em Letras com

Complementação em Pedagogia
30h00

01 Costureira Ensino Superior Completo 3h30

01 Costureira Ensino Médio Completo 3h30

01 Informática Ensino Médio 6h00

7.1.8. Demonstração da forma que Entidade ou Organização fomentará, incentivará e

qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas

as etapas do plano, elaboração, execução, avaliação e monitoramento).

A participação dos adolescentes, jovens e adultos se dará através de processos por meio de

discussões em grupo, vivências, conteúdos teóricos, dinâmicas, simulações, dramatizações,

feiras, eventos, de acordo com o plano preparado pelos educadores, das diferentes áreas.

7.1.9. Avaliação e Monitoramento

Todo tipo de avaliação realizada  Incidirá em processo de produção de conhecimento, de

aprimoramento e reflexão sobre as práticas pedagógicas.

O Educador  definirá  o  melhor  método  de  avaliação  dentre  eles,  vivências,  simulações,

discussões em grupo, provas teóricas e escritas.

O  processo  de  avaliação  dos  cursos  serão  contínuas,  levando  em  consideração:

participação nas aulas,  interesse nos conteúdos  dos  cursos,  observação  constante  dos

alunos, desenvolvimento das atividades e assiduidade (75% de presença).
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Para a avaliação dos cursos e da equipe pedagógica, utilizar-se-ão, pesquisas de opinião

junto aos participantes e educadores. 

7.1.10. Recursos Financeiros a serem utilizados

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual

Municipal ---------------- ---------- -----------

Estadual ---------------- ---------- -----------

Federal ---------------- ---------- -----------

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual

Próprio Eventos beneficente e Bazares 5.400,00

Doações Pessoa Física e Jurídica, Doações em Produtos 391.440,00

TOTAL 396.840,00

ITENS VALOR ATUAL

Recursos Humanos 312.000,00

Materiais de Consumo 27.600,00

Outras despesas (manutenção em geral, desp. 
adm)

22.200,00

TOTAL 361.800,00

7.1.11 Resumo das atividades a serem desenvolvidas

Projeto / Programa
Serviço

Socioassistencial
 Público alvo

Faixa
etária 

Horário de
Atendimento

Periodicidade
Capacidade 

de
Atendimentos

Número de
usuários

atendidos

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento de

Vínculos

Adolescente,

Jovens e

Adultos.

A partir de

14 anos

7:30 h 

às 

17:00 h

Segunda

 à 

Sexta feira

 1.326 1.058

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Ação terá como objetivo nortear o ano de 2020. Os cursos, suas metodologias e

conteúdos  darão  aos  alunos,  melhor  discernimento  para  as  escolhas  dos  mesmos,  de

acordo com as suas habilidades e interesse. Os alunos poderão frequentar dois ou mais

cursos, concomitantemente e, para os que não estiverem inseridos no mercado de trabalho
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será oferecido outras capacitações incentivando-os a permanecer mais tempo na Unidade

de Formação Profissional evitando a ociosidade.

Ao  final  de  cada  curso,  os  alunos  receberão  Certificado  de  Conclusão  em  uma

confraternização social integrando educadores e alunos. 

Santo André, 29 de Janeiro de 2020.

Elizabeth Pelegrin Ross Tonin

Diretora da Unidade

Cristiane de Oliveira Alvarenga Pimentel

Coordenadora Pedagógica
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1. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO

1.1. NOME: Núcleo de Convivência para o Idoso “Dr. Eliseu”

1.2.  ENDEREÇO:  Rua Apiaí nº 831 – Vila Curuçá – Santo André/SP –  CEP:  09291-090

Telefone: (11)4975 – 8264

1.3. SITE: www.instituicaodrklaide.org.br Email:idosos@instituicaodrklaide.org.br

1.4. REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBICOS

Já descritas no conteúdo geral.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Atendimento

Assessoramento        

Defesa e garantia de Direitos

3. REPRESENTAÇÃO LEGAL

3.1. Apresentação qualificação do(a) Presidente

Descrito no conteúdo geral.

Diretor da Unidade

Nome: Fábio César Pelegrin Tarifa

RG:17.720.668 Órgão Expedidor: SSP UF: SP Data de Expedição: 15/10/2007

CPF: 026.743.047-4 Data de Nascimento: 09/12/1967

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado

Escolaridade: Especialista em Cardiologia e Geriatria

Profissão: Médico Órgão de Classe: CRM 710019

3.2. Apresentação Qualificada do(a) Técnico(a) Responsável

Nome: Camila Rodrigues Contato

RG: 32.431.492-9 Órgão expedidor: SSP UF: SP    Data de Expedição: 01/12/2014

CPF: 403.488.838-54 Data de Nascimento: 30/01/1992
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Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Solteira

Escolaridade: Pós-graduação em Acupuntura Profissão: Fisioterapeuta

Órgão de Classe: CREFITO 3/SP Nº 202 377-F

4. MISSÃO INSTITUCIONAL

Oferecer à criança, ao adolescente, às famílias, ao idoso e à população excluída de bens e

serviços,  programas  que  promovam  e  proporcionem  condições  para  exercerem  a

cidadania.

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

O  Núcleo  de  Convivência  para  o  Idoso  “Dr  Eliseu” dispõe  de  prédio  próprio,  com

aproximadamente 700 m2 de área construída, divididos em dois pavimentos contendo:

Térreo:  1 (uma) recepção;  1 (uma) sala administrativa; 1 (um) lavabo;  1 (uma) sala de

informática; 3 (três) salas para atividades; 1 (um) jardim de inverno; 2 (dois) espaços para

descanso; 1 (uma) sala multiuso; 1 (uma) sala de TV; 7 (sete) banheiros para os idosos

(Masculino/Feminino); 2  (dois)  banheiros  para  funcionários;  1  (um)  refeitório;  1  (uma)

cozinha semi-industrial com despensa; 1 (uma) lavanderia; Área para atividades externas;

Pavimento 1:  1 (um) espaço para eventos com cozinha; 1 (um) solarium; 2 (duas) salas

multiuso; 2 (dois) banheiros (Masculino/ Feminino).

Mobiliário  –  andar  térreo:  06  (seis)  monitores  LCD’s,  06  (seis)  CPU’s,  02  (duas)

impressoras com copiadora,  06 (seis)  mesas para computadores,  01 rádio pequeno,  01

(uma)  estante  para  sala,  07  (sete)  sofás,  10  (dez)  poltronas,  05  (cinco)  puffs,  01  (um)

aparador, 02 (duas) mesas de canto, 08 (oito) cadeiras para escritório, 32 (trinta e duas)

cadeiras verdes, 04 (quatro) cadeiras brancas, 01 (um) porta revistas, 03 (três) armários

embutidos, 03 (três) armários multiuso, 01 (uma) escada de dois degraus, 08 (oito) mesas

no refeitório, 31 (trinta e uma) cadeiras, 01 (um) fogão semi-industrial, 01 (uma) geladeira

industrial, 01 (um) micro-ondas, 01 (um) freezer, 01 (uma) máquina de lavar roupas, 01 (um)

tanque de lavar, 01 (um) varal.
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Mobiliário  –  pavimento  1:  56  (cinquenta  e  seis)  cadeiras  verdes,  10  (dez)  cadeiras

brancas,  33  (trinta  e  três)  mesas  brancas,  1  (uma)  geladeira/freezer,  1  (um)  sofá  para

descanso.

Veículo: Fiat/Ducato (minibus)  - Ano de fabricação/modelo: 2007

6. JUSTIFICATIVA

O envelhecimento populacional traz consigo problemas de saúde que desafiam os sistemas

de saúde e de previdência social.  Envelhecer não significa necessariamente adoecer.  A

menos que exista doença associada, o envelhecimento está associado a um bom nível de

saúde,  além disso,  os  avanços no  campo da saúde e  da  tecnologia  permitirão para  a

população com acesso a serviços públicos ou privados adequados, uma melhor qualidade

de vida nessa fase. Com isso, é fundamental investir em ações de prevenção ao longo de

todo o curso de vida, em virtude do seu potencial para “resolver os desafios de hoje e, de

forma crescente, os de amanhã”.

Por isso, os países têm buscado compreender o processo de envelhecimento populacional,

procurando alternativas para “manter seus cidadãos idosos socialmente e economicamente

integrados e independentes”. A presença crescente de pessoas idosas na sociedade impõe

o desafio de inserir  o tema do envelhecimento populacional  na formulação das políticas

públicas  e  de  implementar  ações  de  prevenção  e  cuidado  direcionados  às  suas

necessidades,  subsidiando  a  organização  de  uma  rede  com  capacidade  para  ofertar

serviços e ações no âmbito da proteção social.

O  Núcleo  de  Convivência  para  o  Idoso  “Dr.  Eliseu”,  unidade  pertencente  à  Instituição

Assistencial e Educacional “Dr. Klaide”,  pretende possibilitar aos assistidos do programa a

oportunidade  do convívio  sadio,  através de  atividades  apropriadas  a  faixa  etária  que

resultarão  em  melhor  qualidade  de  vida  e  fortalecimento  dos  vínculos  familiares  e

comunitários.

7.  IDENTIFICAÇÃO  DE  CADA  SERVIÇO,  PROGRAMA,  PROJETO  E  BENEFÍCIO

SOCIOASSISTENCIAL  A  SER  EXECUTADO  (Conforme  Resolução  CNAS  Nº  16  de

05/05/2010)
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Atendimento

7.1 – Nome do Serviço

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica

7.1.1. Objetivos

• Oportunizar convívio social;

• Evitar o confinamento do idoso;

• Favorecer a sociabilização do idoso e sua segurança;

• Orientações sobre os cuidados com relação aos acidentes e doenças prevalentes

nesta idade;

• Por meio de suporte familiar e social, prevenir situações e sinais de risco;

• Desenvolver um trabalho de resgate e ou manutenção da autoestima e identidade do

idoso;

• Contribuir para manutenção e/ou melhora da saúde do idoso;

• Assessorar na organização da vida familiar;

• Apoiar a preservação dos vínculos familiares, prevenindo o abandono;

• Favorecer  as  famílias  para  que  possam,  através  do  trabalho,  vir  a  ter  melhores

condições de vida.

7.1.2. Abrangência Territorial

Parque João Ramalho, Vila Curuçá, Parque Novo Oratório, Jardim Sorocaba, Jardim Alzira

Franco, Parque das Nações, Cidade São Jorge, Vila Humaitá, Vila Pires, Jardim do Estádio,

Centro.

7.1.3. Endereço/Local da prestação de serviços

Rua Apiaí, 831 – Vila Curuçá – Santo André/SP

7.1.4. Critérios Utilizados para a Seleção da Demanda

A Coordenação ou a assistente social fará a inscrição do pretendido e, a priori, será feita
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uma visita técnica na residência do idoso. Cabe a profissional da assistência social verificar

se o idoso está em situação de vulnerabilidade, se as circunstâncias socioeconômicas estão

compatíveis com os critérios de seleção da instituição e por fim, entrevista com a família.

Estando a contento, o idoso será encaminhado para avaliação médica e, posteriormente,

será inserido no Núcleo de Convivência.

Os idosos serão inseridos, dentro dos seguintes critérios:

• Idosos acima de 60 anos;

• Independência em AIVD’s;

• Boas condições de saúde física e mental;

• Morar em Santo André;

• Estar em vulnerabilidade financeira e social.

7.1.5. Atividades previstas e metodologia

Plano de Ação 2020

Projeto – Envelhecimento Ativo e Saudável: Alternativas e caminhos a prosseguir.

Objetivos

• Auxiliar  o  idoso  a  reconhecer  e  lidar  com  as  transformações  físicas  e

biopsicossociais; 

• Trabalhar a aceitação individual e em grupo das limitações físicas inerentes à idade;

• Permitir aos  idosos  compartilhar  suas  experiências,  desenvolver  habilidades  e

capacidades,  e  principalmente  para  o  protagonismo  e  a  participação  social  das

pessoas idosas nos espaços de controle social. 

Metodologia

Para a realização deste plano, os temas serão trabalhados bimestralmente, de acordo com

o roteiro:

• Apresentação do tema;

• Discussões e Vivências;

• Dinâmicas de Integração;

• Avaliação;
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• Depoimentos.

Cronograma

O projeto será realizado em encontros semanais de uma hora, durante todo o ano de 2020.

Avaliação e Monitoramento

Ao término de cada encontro os resultados serão discutidos e avaliados.  As mudanças

ocorrerão conforme necessário.

Práticas de atividades motoras e motivacionais para a terceira idade

A Organização Mundial da Saúde estima que, em 2050, a população mundial com idade

superior a 60 anos chegue a 2 bilhões,  isso  representa um quinto da população mundial.

Com o aumento da estimativa de vida vem um grande desafio: como envelhecer saudável?.

A prática de atividade física na terceira idade é importante para reduzir os danos causados

pelo tempo, como o enfraquecimento dos músculos, perda de equilíbrio, perda de agilidade

e flexibilidade e de resistência muscular. Além disso, nessa idade, muitas pessoas sentem a

necessidade de um convívio com mais pessoas, e a prática do exercício físico pode muito

bem ser um dos melhores remédios contra a depressão e outras doenças. 

Objetivos

• Manutenção da força muscular;

• Melhora na capacidade cardiorrespiratória;

• Integração social em grupo;

• Melhora nas dores osteomusculares, impactando beneficamente na função do idoso;

• Melhora  no  equilíbrio  e  consequente  redução  de  fraturas  e  outros  agravantes

ocasionados por quedas.

Metodologia:

As atividades serão aplicadas da seguinte maneira:

• Alongamentos ativo-assistidos;

• Atividades recreacionais favorecendo os exercícios ativos assistidos;

• Exercícios  funcionais  para  melhorar  a  independência  nas  AIVD’s  (Atividades

Instrumentais de vida diárias).
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Cronograma

As  práticas  de  atividades  e  atividades  motivacionais  serão  ministradas  no  período  da

manhã, com duração de uma hora, duas vezes por semana e uma vez no período da tarde

com a mesma duração de tempo.

Avaliação e Monitoramento

As atividades motoras serão avaliadas semanalmente,  após o término de cada sessão,

colhendo depoimento e opiniões dos participantes.

Escuta Ativa

“Saber ouvir é diferente de escutar. Então saiba ouvir o canto dos pássaros e o barulho do

mar. E escute bem as pessoas quando te procuram pra desabafar”. 

Autor desconhecido

A escuta ativa pode ser definida como um método de responder aos outros de forma a

incentivar uma melhor comunicação e compreensão mais clara das preocupações pessoais.

É um evento ativo e dinâmico, que  exigirá esforço por parte do ouvinte a identificar os

aspectos verbais e não verbais da comunicação.

A escuta, em síntese, significa atender com respeito à outra pessoa, escutando-a com todos

os sentidos focados no discurso.

Objetivos

A escuta  ativa  é  capaz  de  aprofundar  as  relações  interpessoais,  para  criar  laços  de

confiança  e  segurança,  que  ajudam  a  prolongar  os  relacionamentos  e  torná-los  mais

satisfatórios. 

Metodologia

A Escuta Ativa ocorrerá de duas formas:

• Individualmente – O idoso será acolhido e ouvido em local reservado e confortável

pelo voluntário;

• Em grupo – Para troca de vivências de rodas de conversas e reflexões.

Cronograma

Esta  atividade  será  desenvolvida  duas  vezes  por  semana  pela  voluntária,  porém,
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extraordinariamente  poderá  haver  atendimentos  em  caráter  emergencial,  caso  estas

situações sejam analisadas.

Avaliação e Monitoramento

A avaliação  será  feita  individualmente,  colhendo  o  depoimento  de  cada  participante,

observando os benefícios da escuta, acompanhando seu comportamento. Também serão

ouvidos  os  familiares,  que  pontuarão  os  resultados  a  partir  do  trabalho,  relatando  os

benefícios visualizados e as modificações necessárias para tornar-se melhor.

Dinâmicas de Grupo

• Aprender a lidar com as diferenças;

• Aprender a ouvir;

• Criar/Melhorar vínculos afetivos;

• Melhorar/desenvolver a capacidade verbal/não verbal.

• Aumentar o nível de confiança no grupo;

• Melhorar a cognição.

Metodologia

As dinâmicas serão coordenadas por um profissional capacitado, que avaliará as condições

físicas e cognitivas dos participantes, adaptando as atividades ao grupo, preferencialmente

com temas voltados para o projeto do ano de 2020.  Esta atividade buscará integrar os

idosos, entretê-los, de forma lúdica, englobando rodas de debates, vivências, meditações,

jogos de adivinhação e músicas associada.

Cronograma

As dinâmicas  serão  aplicadas  semanalmente,  com atividades  relacionadas  ao  tema  do

projeto abordado, no decorrer do ano.

Avaliação e Monitoramento

Ao  término  de  cada  dinâmica  será  aberto  aos  idosos  a  oportunidade  de  expor  suas

opiniões, sugestões e comentários para a próxima atividade.

Atividades Musicais

As  atividades  musicais  implicarão  na  realização  de  várias  tarefas,  tais  como:  cantar,
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memorizar letras musicais e improvisar. Estas atividades serão adaptadas para que mesmo

os participantes com algumas limitações possam realizar a proposta.

Objetivos

• Restabelecimento do ritmo da marcha;

• Estimulação da fala;

• Aumento da criatividade;

• Manutenção da força e melhora da consciência corporal;

• Diminuição dos sintomas depressivos;

• Estimulação da memória.

Metodologia

As atividades musicais poderão ser aplicadas individualmente ou em grupo e trabalharão:

• Cantigas de rodas: Para que os participantes possam relembrar músicas e cantigas

de seu passado;

• Músicas festivas: De acordo com as datas comemorativas do ano;

• Bailes: Principalmente nas comemorações de datas especiais,  buscará contar com

apresentações de cantores convidados.

Cronograma

As atividades musicais ocorrerão três vezes semanais ou de acordo com as sugestões dos

participantes.

Avaliação e Monitoramento

Em rodas de conversa, os participantes terão a oportunidade de se expressar e opinarem a

respeito das atividades desenvolvidas.

Atividades socioculturais (Crochê e Tricô)

Objetivos:

• Reduzir o estresse;

• Exercitar o cérebro; 

• Melhorar a concentração;

• Melhorar as articulações;

• Prevenir a depressão.
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Cronograma

As  atividades  de  crochê  e  tricô  serão  desenvolvidas  diariamente,  de  acordo  com  a

disponibilidade e a bagagem de conhecimento de cada idosa.

7.1.6. Quadro de Funcionários por Serviço

Quant. Cargo/função Escolaridade
Regime de

Contratação

Carga
Horária
Diária

Carga
horária

Semanal

01 Agente de Limpeza Ensino Médio CLT 8,5 h 42,5 h

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Fund. Inc. CLT 8,5 h 42,5 h

01 Coordenadora Área Superior Fisioterapia CLT 8,5 h 42,5 h

01 Coordenadora Geral Superior Administração de Empresas CLT 8,5 h 42,5 h

01 Cozinheira Ensino Médio CLT 8,5 h 42,5 h

02 Cuidadora Ensino Médio CLT 8,5 h 42,5 h

01 Cuidadora I Téc. Enfermagem CLT 8,5 h 42,5 h

01 Instrutor Atividades Superior em Educação Física CLT 8,5 h 42,5 h

7.1.7. Quadro de Voluntários

Quantidade Atividade Escolaridade Carga horária / semanal 

01 Médico Geriatra – Diretor Superior 1 h

01 Captação de recursos Superior completo 6 h

01 Educadora Física Superior completo 1 h

01 Recreacionista Ens. médio completo 8 h

01 Cuidadora de idosos
Ensino fund. 
completo

5 h

7.1.8. Demonstração da forma de participação dos usuários

Para  se  alcançar  os  objetivos  propostos,  as  atividades  serão  coordenadas  por  um

profissional  qualificado,  acompanhado  da  equipe  que  assistirá  os  idosos  diariamente,

avaliando  as  condições  físicas  e  mentais  dos  participantes.  A metodologia  do  trabalho

estará  pautada  na  escuta  qualificada  para  compreensão  e  apoio  aos  desejos  e

necessidades  dos  usuários;  rodas  de  conversa  para  reflexões  e  debates  de  temas  do

cotidiano  e  de  interesse  do  grupo;  realização  de  oficinas  diversas;  momentos  de

relaxamento;  encontros  com  familiares;  atividades  comemorativas  e encontros  de
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integração intergeracionais. O trabalho do Núcleo “Dr. Eliseu” será executado com base no

Plano  anual  de  atividades,  sendo  realizadas  avaliações  periódicas  que  mensurarão  o

desempenho e desenvolvimento de cada usuário para que a equipe possa auxiliá-lo. As

atividades serão programadas estimulando o processo de envelhecimento ativo e saudável,

e as vivências contribuirão para a autonomia e o protagonismo dos usuários.

A participação dos familiares se dará tanto nas atividades de integração e socialização,

como na manifestação de sugestões que objetive o aprimoramento do trabalho.

7.1.9. Avaliação e monitoramento

O monitoramento e a avaliação serão constantes com foco na qualidade, aproveitamento,

participação e satisfação dos usuários e familiares. Cada oficina será avaliada ao término,

com melhorias se necessário, buscando atender e desenvolver  eficazmente os idosos. As

reuniões mensais buscarão integrar a equipe, com os idosos e familiares favorecendo o

estreitamento de vínculos afetivos e profissionais. Relatórios mensais serão apresentados  à

SCAS (Secretaria de Cidadania e Assistência Social) para comprovação do trabalho.  As

reuniões avaliativas com o Diretor responsável, servirão para alinhamento e monitoramento

profissional da equipe de trabalhadores e voluntários. O Monitoramento periódico do grau

de  satisfação  será  realizado  junto  às  famílias  e  com  os  idosos  atendidos,  visando  o

levantamento de sugestões, críticas e inovações. O monitoramento também será realizado

através das visitas técnicas por agente público indicado pela SCAS.

7.1.10. Recursos Financeiros a serem utilizados

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual

Municipal Secretaria de Cidadania e Assistência Social 8.981,27 107.775,24

Estadual ---------------- ---------- -----------

Federal ---------------- ---------- -----------

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual

Próprio Eventos beneficentes, Bazares, Prestação de serviços 3.000,00 36.000,00

Doações Pessoa Física e Jurídica, Doações em Produtos 17.000,00 204.000,00

Outros Créditos Nota Fiscal Paulista 5.000,00 60.000,00
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TOTAL 407.775,24

ITENS VALOR ATUAL

Recursos Humanos 270.000,00

Materiais de Consumo 48.360,00

Outras despesas (Manutenção, Serv. Essenciais) 43.560,00

TOTAL 361.920,00

7.1.11. Quadro resumo das atividades a serem desenvolvidas

Projeto / Programa
Serviço

Socioassistencial
 Público alvo

Faixa
etária 

Horário de
Atendimento

Periodicidade
Capacidade 

de
Atendimentos

Número de
usuários

atendidos

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento de

Vínculos

Idosos
A partir de

60 anos
7:30 h às 17:00 h

Segunda à

sexta feira
35 35

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  Plano  anual  em  2020 terá  como  objetivo  auxiliar  aos  idosos  e  aos  familiares  a

compreender como envelhecer da forma mais saudável,  mesmo com os desafios que a

idade poderá proporcionar.

Os trabalhos em grupos favorecerão a compreensão e  explanação,  para  os idosos,  da

importância da convivência com a mesma faixa etária e como lidar com pessoas de outras

idades.

Eventos

Os eventos objetivarão o entretenimento e o bem-estar dos idosos levando em 

consideração, sugestões da equipe as quais foram avaliadas e discutidas:

• Festas pertinentes às datas comemorativas ao decorrer do ano;
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• Atividades recreativas de pinturas, colagens e “massas de modelar” relacionadas a 

temas específicos;

• Realização dos bailes para a 3ª idade, com a presença de músicos e/ou conjuntos 

regionais;

Santo André, 29 de Janeiro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa

Presidente

Camila Rodrigues Contato

Coordenadora de Área
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Plano de Ação Marketing

Responsável: Monique Pizará 

Objetivo:

Ampliar  a  divulgação  da  Instituição  “Dr.  Klaide”,  via  -  “face  to  face”  -  campanhas  com

abordagens de pessoas, nas ruas, casas e comércios dos bairros adjacentes e aprimorar a

participação nos editais voltados aos projetos sociais. 

Objetivo(s) Específico(s):

• Apresentar os projetos sociais desenvolvidos ao bairro; 

• Ampliar o número de voluntários nas ações, campanhas;

• Formar multiplicadores com propósito de captação de recursos.

• Atuar com visitação no Bairro;

• Divulgar os projetos através da equipe de voluntários e abordagens;

• Atrair o interesses das pessoas em conhecer as unidades;

• Aproximar através das abordagens o bairro dos projetos;

• Expandir o alcance de divulgação da entidade no entorno;

• Alavancar o crescimento de novos doadores aos programas socioassistenciais;

• Ter uma maior participação em editais de projetos;

• Intensificar a comunicação interna com ações de endomarketing.

Justificativa

Com  o  passar  dos  anos  a  entidade  “Dr.  Klaide”  perdeu  muitos  doadores,  parceiros  e

voluntários,  devido  a  crise  econômica,  problemas  familiares,  falecimentos  ou  troca  de

direção,  no  caso  de  empresas.  Entretanto,  a  demanda e  gastos  de  atendimento  social

continuaram a crescer,  ocasionando com isso uma diminuição significativa na receita da

OSC. 

Outro ponto que se destaca, é que a entidade com mais de duas décadas de fundação,

ainda não é conhecida, por todo o bairro, como um projeto social. 

Em junção à  pouca  participação da entidade  em editais,  ligados a  projetos,  também é
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preponderante para diminuir os recursos da Instituição.

Baseando-se  nesses  fatos,  foram criadas  estratégias  que  possivelmente  aprimorarão  a

comunicação  e  marketing  da  entidade,  por  todo  Bairro  Vila  Curuçá  e  provavelmente

aumentará o número de doadores mensais, assegurando a continuidade dos projetos, com

qualidade. Assim como a elaboração de novos projetos, voltadas aos possíveis editais. 

Metodologia

Com os dados apresentados o departamento de marketing terá como objetivo o aumento do

número de voluntários nas ações, com a perspectiva de torná-los multiplicadores da causa

com  propósito  de  captação  de  recursos  e  divulgação.  Todo  plano  de  comunicação  e

marketing  será  alinhado  com recursos  disponíveis,  com criação  de  encontros,  ações  e

campanhas. A ideia é que todo material que será utilizado nas campanhas, deverão ser

patrocinados por parceiros. 

Mais Voluntários 

Encontros Trimestrais: 

Para  incentivar  a  participação  dos  atuais  e  novos  voluntários,  serão  criados  encontros

trimestrais para integrar a equipe de voluntários, destacar novidades, campanhas, formas

de colaborar, desenvolvendo a cultura organizacional em todos os encontros, com objetivo

de recrutar pessoas ligadas ao social que queiram fazer parte do voluntariado na OSC. 

1º Encontro – 10/03/2020

Tema: Voluntários Amigos do Bairro 

No primeiro encontro o objetivo central será conscientizar a equipe de voluntários, sobre

como  podem  contribuir  com  a  “Dr  Klaide”,  através  de  indicações  e  aproximação  dos

parentes, amigos, colegas aos projetos. Abordaremos este tema com o foco na campanha

do bairro, engajando os atuais e novos voluntários na ação “Multiplicadores do Bairro” e já

apresentando a data de treinamento.

2º Encontro – 05/06/2020
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Tema: Voluntários na Reciclagem

Com tema focado em reciclar, preservar e reaproveitar os voluntários terão a oportunidade

de  entender  melhor,  quais  materiais  são  recicláveis  e  como  são  feitas  as  coletas,

desenvolverão objetos de reciclagem na data. Objetivo do encontro interagir a equipe e

destacar um assunto importante. 

3º Encontro – 17/09/2020

Tema: Compreensão Mundial Voluntariado 

Segundo pesquisas a data tem como objetivo de conscientizar as pessoas sobre uma das

principais características que a humanidade deve ter para que haja o máximo de paz no

planeta: a compreensão. 

No  decorrer  dos  encontros  será marcado  os  pontos  de  distribuição  e  logísticas  aos

voluntários que participarão da campanha de bairro: “Multiplicadores do Bairro” e datas das

ações. 

As abordagens serão realizadas aproximadamente duas vezes no ano 2020, como parte da

Campanha: Multiplicadores do Bairro, buscando alcançar os Bairros do entorno da entidade.

Treinamentos Voluntários

Os treinamentos serão ministrados aos voluntários, com objetivo de ensiná-los as diversas

formas de contribuição,  os procedimentos para  aproximar as  pessoas dos projetos,  em

resumo prepará-los como multiplicadores da causa, levando informações sobre a entidade.

Novo Material de Divulgação

Serão necessários panfletos, folders, banners para colaborar com a divulgação da entidade.

A estratégia para confecção do material  será a criação e a solicitação de doação, para

gráficas de todo o Bairro. Seguindo a ideia de inovação o papel timbrado. 

Atualizações Site

O site da entidade terá seu layout e dados atualizados, levando em conta que sua última
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reformulação ocorreu no ano de 2017. Itens como: imagens, notícias, fotos, documentos,

áreas de acesso serão mudadas. Toda mudança será baseada no padrão das organizações

do terceiro setor e cumprindo com as exigências de órgãos públicos. 

Aumento no envio de projetos para editais

A princípio o departamento de marketing será responsável pelas pesquisas e informações

de novos editais que se enquadrem as necessidades da entidade. Em conjunto com outros

departamentos. Os projetos serão alinhados com os indicadores dos editais.

Expandindo a comunicação entre os departamentos

Para que haja uma comunicação mais rápida e eficiente entre os setores e unidades o

departamento  de  marketing  tem  como  estratégia  a  criação  de  um  banco  de  dados

padronizado,  para  as  áreas  afins:  departamento  financeiro,  administrativo,  marketing,

recursos humanos e coordenadores técnicos.

Mantendo os já doadores

Em busca de manter o número existente de doadores mensais e resolver problemas típicos

como esquecimento atrasos de doações, o departamento de marketing terá como função

mensal o envio de e-mails lembretes, alertando os já doadores sobre o compromisso com a

entidade. 
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O Endomarketing em seu segundo ano de execução na Instituição “Dr. Klaide” tentará agir

com  objetivo  de  fortalecer  o  relacionamento  funcionário  e  entidade,  através  de  datas

comemorativas, lembranças sazonais e reconhecimento, as ações ocorrerão pautadas em

envolver a equipe na cultura organizacional da entidade. 

Comunicação Interna – Geral 

O Cronograma Anual foi criado para ser utilizado para definir e programar ações mensais,

em datas comemorativas, ou sazonais. Este servirá como material de acesso, visível nos

murais de cada unidade, para que todos tenham acesso as informações.

 Abaixo algumas das possíveis datas e ações que poderão ocorrer: 

Data Ação Objetivo Metologia

30/Jan
Reunião de

Boas Vindas 

 Receber os funcionários,

 Apresentar os objetivos traçados

para o ano 2020 e indicadores. 

Café da manhã especial;

Dinâmicas de socialização

 Indicadores 2020

19, 20 e 21/

Fev

Carnaval

Seguro

Conscientizar a equipe sobre

prevenções.

Mensagens anexadas nos

murais e enviadas via whats

(se beber não dirija, hidrate-se

beba água, passe protetor

solar, use camisinha)

06/03

Dia

Internacional da

Mulher

Promover o reconhecimento das

mulheres na entidade.

Serão distribuídos desafios as

mulheres que aceitarem

participar da ação. 

Ex: Reconheça em público

uma colega por um trabalho

bem-feito; 

10/Abr Páscoa
Presentear a equipe com ovos de

páscoa.

Como um gesto de cultura da

entidade e reconhecimento

todos os funcionários

receberão ovos de páscoa.
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01/Mai
Dia do

Trabalhador

Gerar engajamento na equipe

Criar uma reflexão de aspectos

positivos da entidade;

Parabenizar a todos pela função

desenvolvida.

Através de uma campanha

interna os funcionários

deverão responder questões

como: “Por que tenho orgulho

em trabalhar aqui?”

“A melhor parte de trabalhar

aqui é…”

11/Mai Dia das Mães
Parabenizar todas as Mães

funcionárias da entidade.

Mensagens espalhadas por

todas as unidades sobre a

data;

Entregar lembrancinhas da

data;

Jul Festa Julina
Interagir toda equipe 

Unir as unidades

Incentivar a participação de

todos no baile caipira, votação

dos melhores figurinos,

mensagens amigas, entre

outros.

Ago Dia dos Pais
Parabenizar todas os Pais

funcionárias da entidade.

Mensagens espalhadas por

todas as unidades sobre a

data;

Entregar lembrancinhas da

data;

Out
Dia do Rosa

Outubro Rosa

Incentivar o cuidado e prevenção;

Mostrar o apoio e preocupação com

a saúde dos funcionários que a

entidade tem.

Dia do Rosa

Mensagens de

conscientização sobre o

câncer de mama.

Nov Dia do Azul

Incentivar o cuidado e prevenção;

Mostrar o apoio e preocupação com

a saúde dos funcionários que a

entidade tem.

Dia do Azul;

Mensagens de

conscientização sobre o

câncer de próstata.

Dez Natal Unir as equipes de todas as Amigo Secreto
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unidades.
Almoço de confraternização

Apresentações das equipes

de cada unidade.

Mural Voluntários

Na tentativa  de  incentivar  a  equipe  de  funcionários  da  Instituição  “Dr.  Klaide”  ter  uma

participação maior no voluntariado, serão criados nos murais de cada unidade, tabelas com

o nome de cada integrante da unidade e foto, por mês cada atividade realizada de modo

voluntário terá uma estrela anexada. O funcionário que se destacar por apresentar maior

participação nas ações, de forma voluntária receberá uma lembrança da direção.

Avaliação

As  avaliações  serão  através  dos  indicadores  apresentados  no  final  de  2020.  Com

acompanhamento  mensal,  a  gama  de  voluntários,  o  possível  aumento  no  número  de

doadores/parceiros, e a melhora na receita deverão causar diferenciais aos projetos.

Santo André, 29 de Janeiro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa

Presidente

Monique Pizara

Gestora de Marketing
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Introdução

O conceito de Administração pode ser definido como sendo parte do processo de planejar,

organizar,  dirigir  e controlar os recursos, alcançando assim os objetivos esperados para

uma organização.

Justificativa

As Organizações do Terceiro Setor deverão estabelecer diretrizes no processo de execução

das atividades, coerentes com a  legislação vigente e plano de trabalho para o segmento,

proporcionando a  prestação  de  serviços  com qualidade,  visando  melhor  aplicação  nos

objetivos propostos.

Objetivo

Promover  a  integração  com  as  áreas  da  Instituição,  mediante  habilidades  técnicas,

humanas  e  conceituais,  atuando  no  cumprimento  das  normas  vigentes  para  o  Terceiro

Setor,  em  relação  as  práticas  adotadas  para  a  gestão  dos  recursos  financeiros,

planejamento administrativo e captação de recursos.

Objetivos Específicos

• Consolidar Convênios e Parcerias com o Município, Estado e Empresas;

• Manter o segmento de Entidade Assistencial;

• Efetuar  as  renovações  dos  registros;  certificados  e  inscrições  da  Instituição  nas

esferas: Federal, Estadual e Municipal;

• Emitir relatórios, retratando dados financeiros;

• Prestar contas aos parceiros e colaboradores sobre os recursos aplicados.

Metodologia

• Elaboração de demonstrações Contábeis, conciliação bancária, balancetes mensais,

contas a pagar e receber, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, através do regime de competência, que

trata das normas contábeis específicas para entidades sem fins lucrativos;
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• Aplicação  do  Plano  de  Trabalho  para  a  Gestão  dos  Projetos,  e  a  aplicação  do

recurso, no objeto proposto;

• Atender  aos Requisitos  para  Celebração  das  parcerias  que  serão  formalizadas

mediante Termo de Parceria ou de Termo de Colaboração;

• Apresentar prestações de contas, de acordo com o modelo do Tribunal de Contas do

Estado;

• Emissão de recibos e comprovantes das doações;

• O arquivamento da documentação da instituição, pertinentes aos departamentos;

• Realizar compras dos materiais de consumo, bens e equipamentos em geral, através

de planejamento e controle, respeitando as normativas do Regulamento de Compras

da Instituição;

• Efetuar os procedimentos relacionados às normas de segurança da matriz e filiais,

atendendo os prazos de validade.

Recursos Financeiros

No decorrer dos anos serão realizadas campanhas de alimentos, brinquedos, sacolinhas de

Natal, eventos beneficentes, entre outros, focando auxiliar na sustentabilidade das unidades

e programas. Voluntários e membros da Diretoria Executiva atuarão na busca de novas

parcerias e captações. 

Projetos e Campanhas

• Contribuinte Mensal;

•  Nota Fiscal Paulista;

• Captação de Recursos através do FUMCAD.

No  decorrer  dos  anos  serão  encaminhados  diversos  projetos  para  empresas,  com fins

específicos, mediante editais, bem como, a realização de campanhas diversas.

Convênios e Parcerias

PMSA – Prefeitura Municipal de Santo André
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A Instituição manterá Convênios e Parcerias, com a prefeitura Municipal de Santo André,

que contribuirão técnica e financeiramente (parcial):

• Secretaria de Educação – Convênio para o programa Educação Infantil – Creche e

Pré-Escola, atendimento de 100 (cem) criança, com idade entre 1 ano a 5 anos e 07

meses.

• Secretaria de  Cidadania e Assistência Social –  Atendimento de 150 crianças e

adolescentes,  no  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimentos  de  Vínculos  para

Crianças e Adolescentes, na faixa etária entre 5 anos e 8 meses à 17 anos.

• Secretaria de  Cidadania e Assistência Social –  Convênio referente aos recursos

financeiros captados, por meio do FUMCAD, cujo objeto é a continuidade do Projeto

“Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Prestados”.

• Secretaria  de  Cidadania e  Assistência  Social  –  Convênio  para  o  Serviço  de

Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para o Idoso, com repasse (parcial).

A  Instituição  conta  com  a  parceria  de  pessoa  jurídica,  com  apoio  financeiro,  para  a

realização dos Cursos de Formação Profissional.

Santo André, 20 de Janeiro de 2020.

Aparecida Pelegrin Tarifa

Presidente

Jaqueline Piemonteze Petti

Coordenadora Financeira
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