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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/SP

CEP: 09291-090 

Telefones: 4401-4022; 4479-5729, 4475-9825; 4976-8264; PABX: 3705-6212

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

CNPJ: 69.116.176/0001-00

1.4. Registros, Certificados, Inscrições em Órgãos Públicos:

Federal

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

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

23.000.007445/2016-91,55134/2019 – 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



                                                

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

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. Apresentação Qualificada da Presidente

Nome: Aparecida Pelegrin Tarifa

Endereço: Rua Araguaia, 77, apartamento 71, Vila Curuçá, Santo André, São Paulo

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

2.2. Apresentação qualificada do(a) Técnico(a) Responsável

Descrita a apresentação de cada serviço

4. MISSÃO INSTITUCIONAL

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

serviços,  programas  que  os  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 “Antônio de Paula”

• Núcleo de Formação Profissional “Eduardo dos Santos”

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

A Infraestrutura será descrita em mais detalhes em cada Serviço Socioassistencial.

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.



                                                



                                                

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Nome: Creche “Dr. Klaide”

1.2.  Endereço: Rua Apiaí  nº.  791 –  Vila  Curuçá –  Santo  André  –  SP  CEP:  09291090

Telefones: (11)4401-4022; PABX: 3705-6216 ramal 107 ou 124;

E-mail: creche@instituicaodrklaide.org.br

1.3. Site: www.instituicaodrklaide.org.br

1.4. Registros, Certificações, Inscrição em Órgãos Públicos:

Descritos na apresentação.

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. Apresentação Qualificada da 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

2.1. Apresentação Qualificada da Técnica Responsável

Nome: Fátima Cristina Torres

Endereço: Rua Massaranduba nº 1116 Compl: Casa 02 Bairro: Parque João Ramalho

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

mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br


                                                

4. MISSÃO INSTITUCIONAL

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

serviços,  programas  que  os  promovam  e  proporcionem  condições  para  exercerem  a

cidadania.

5. INFRAESTRUTURA

Imóvel:       Próprio       Cedido        Alugado        Outros

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,

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.

A Educação Infantil caracteriza-se como a primeira etapa da Educação Básica. O direito à

Educação Infantil,  ou seja,  às Creches e Pré Escolas,  configura-se como uma parte do

direito  a  Educação  e  este,  por  sua  vez,  como  parte  dos  Direitos  Humanos  que  todos

possuem.  A Constituição Federal estabelece em seu artigo 206,  “A Educação, direito de

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Outras reformas também buscaram melhorar a qualidade da Educação Infantil brasileira: a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996

(LDBEN/96); o Plano Nacional de Educação (2014/2024), Lei nº 13.005, de 25 de junho de

2014, a alteração da LDBEN/96 por força da Lei nº 13.415/2017.

As mudanças, com base em documentos legais, também visavam garantir a qualidade das

práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil, entre elas, a Política Nacional de



                                                

Educação  Infantil  de  1994  (BRASIL,  1994),  em  que  o  Ministério  de  Educação  (MEC)

estabeleceu metas como a expansão de vagas e políticas de melhoria da qualidade no

atendimento às crianças; os Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os

Direitos Fundamentais das Crianças (BRASIL, 1995); os Subsídios para Credenciamento e

o Funcionamento das Instituições de Educação Infantil; o Referencial Curricular Nacional

para  a  Educação  Infantil  (BRASIL,  l998);  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação Infantil, entre outros.

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

7.1.1 Objetivos

Atender as crianças em creche e pré-escola, na faixa etária de 11 meses a 4 anos e 11

meses, em período integral, 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.

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 (11 meses 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. 

(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 4 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. 

(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 (11 meses 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. 

(EI02CG05)  Desenvolver  progressivamente  as  habilidades  manuais,  adquirindo  controle

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

Crianças pequenas (4 anos a 4 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 (11 meses 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. 

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

cantadas, canções, músicas e melodias. 

Crianças pequenas (4 anos a 4 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 (11 meses 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.). 

(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 4 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

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 (11 meses 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.).

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 4 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. 

(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.

7.1.3 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 presencial ou on line, por busca espontânea, de crianças com

necessidades de inserção;

• Ser munícipe;

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

• Lei 9557 de 07/03/2014 – irmãos

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

lar;

• 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

gestores da Instituição e Serviço Social;

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

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:

Após o término de cada fase de inscrição, a creche publicará a lista de classificados/espera,

respeitando a Lei Geral de Proteção de dados 13.709, de 14/08/2018, conforme cronograma



                                                

das  datas  estabelecidas  no  site  (http://santoandre.educaon.com.br),  obrigatoriamente  no

mural  da unidade  e divulgará no site  da entidade ou através de outras ferramentas de

comunicação. Somente poderão ser chamadas crianças das fases subsequentes à oficial,

quando todas as crianças das fases anteriores tiverem sido contempladas com a vaga ou

com inscrição cancelada pelos familiares ou por terem sido contempladas em outra creche

pública dentro do município.

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;

• 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

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;

• 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  sendo  os

grupos um, dois e três multisseriadas com o Maternal I e Maternal II, em período integral. 

O trabalho pedagógico será interdisciplinar, correlacionando os conteúdos das áreas de

estudo para que as crianças construam significados em sua aprendizagem, que possibilitem

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

pertinentes a sua realidade.

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

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. Poderão ser utilizados os meios virtuais para

as Aulas Remotas.

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.

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

relevantes do dia a dia. A rotina será facilitadora e orientadora nas ações das crianças.

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

promovendo e garantindo o convívio social.

As crianças receberão três refeições diárias, sendo, o café da manhã, o almoço e o lanche

da tarde.

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.

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.

Com o trabalho que será desenvolvido em 2022, 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;

• Propiciará uma alimentação adequada e balanceada para um crescimento saudável;

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.

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

cada turma. Com o Ensino Remoto fica desabonado o controle de frequência.

Considerando o contexto de atendimento das escolas públicas e privadas do Estado de São

Paulo/Município  de  Santo  André,  associados  à  Resolução  SEDUC,  de  14/10/2021

(Estadual)  e  Resolução  12/2021  (Municipal),  quanto  à  retomada  integralmente  do

atendimento de 100% de forma presencial, a Secretaria de Educação determina que, caso

haja a retomada de atendimento remoto no ano letivo de 2022, em virtude de possíveis

alterações  do  cenário,  devido  ao  aumento  de  infectados  pela  Covid19,  as  creches

conveniadas  ao  município  deverão  garantir  a  qualificação  das  propostas  pedagógicas

oferecidas aos alunos através do Ensino Remoto /  Híbrido, bem como a elaboração de

documentação pedagógica relacionada a esse processo. 

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 onze meses 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

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 quatro anos e onze 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;

• 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);

• 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;

• 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);

• 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 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);

• 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;

• 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;

• 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).

Descrição das atividades ininterruptas que serão realizadas durante o ano.

Filosofia

O Projeto Filosofia terá como finalidade 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.

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,

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

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,  conhecerem  histórias,  contos  e  fábulas,

adquirirem gosto pela leitura e assim, enriquecer e ampliar 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 a 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: Baú das brincadeiras

Introdução: A importância da vivência do Brincar na formação e construção da identidade e 

da memória afetiva na infância. 

Justificativa: O Brincar é uma prazerosa forma de se exercitar, divertir, estabelecer relações 

afetivas e eixo de apoio nas atividades pedagógicas. 

O tema será abordado devido à necessidade pela qual estamos enfrentando nos dias 

atuais, trazendo como tema para as crianças a importância da brincadeira, proporcionando 

bem-estar e diversão agradável para si mesmo e para com os outros.



                                                

Objetivo Geral:

Interação com os pares e com os adultos.

Ampliar o modo de percepção de si mesmas e do outro.

Reconhecer as sensações e funções do corpo.

Expressar em diferentes linguagens: modelagem, pintura, colagem, etc.

Ampliar vocabulário.

Estabelecer relações de espaço e tempo com a observação e manipulação de objetos.

Objetivos Específicos:

Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo.

Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços materiais e 

objetos.

Identificar relações espaciais e temporais.

Manipular diferentes materiais comparando-os.

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

rasgar, pintar, folhear, entre outros.

Avaliação:

Avaliação será através da observação, considerando o que as crianças já sabem e o que 

elas possam aprender através dos conceitos trabalhados, por meio de sua participação nas 

atividades

Projeto – Sou natureza

Objetivo Geral:

Observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como ser integrante,

dependente, transformador e, acima de tudo, que tem atitudes de conservação. 

Objetivos Específicos:

Entender o que é meio ambiente.

Reconhecer atitudes adequadas e inadequadas para o meio ambiente.

Desenvolvimento:

O Projeto será construído atendendo as demandas e necessidades da creche e curiosidade

das crianças.



                                                

De maneira lúdica será explorado o ambiente escolar correlacionando com a natureza e sua

preservação.

Serão  analisados  os  espaços  e  materiais  da  creche  e  estabelecidos  formas  para

Reciclagem, Reuso e Reaproveitamento.

Será dada ênfase para a utilização de materiais não estruturados.

Haverá a valorização do plantio de diversos segmentos.

Avaliação:

Será  feita  durante  o  desenvolvimento  das  atividades  propostas  individualmente  e

participação da turma com olhar atento, observando se as crianças conseguiram perceber

da exploração do ambiente,  da interação com a realidade,  se  ouve a compreensão da

importância da preservação do meio ambiente, identificando assim o que pode se fazer para

ter um mundo melhor.

7.1.6 Quadro de Funcionários

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 médio completo CLT 8h30 42h30

01 Assistente Administrativo Superior 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 Superior 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

Quantidade Atividades Escolaridade Carga Horária / Mensal

01 Diretora Superior em Pedagogia 212h30

01 Manutenção (Elétrica) Ensino médio 20h00

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental 64h00

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

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. Será realizada ao término do ano uma

pesquisa de satisfação.

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,  portfólios

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.

Serão considerados os itens de observação nos aspectos físicos, social e emocional:

• Novidade;

• 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)?.

Serão avaliadas 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

11 meses a 4 anos e  11 meses no período integral,  mantendo a Lista  de  presença,  o

Sistema SED e SISEDUC sempre atualizados.

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 avaliada 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 82.750,00 993.000,00

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

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

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual

Próprio 1.800,00 21.600,00

Contribuições Pessoas Físicas e Jurídicas 2.000 24.000,00

Outros (FUMCAD,
Emendas, Nota
Fiscal Paulista,
entre outras).

Secretaria da Fazenda, doações diversas. 6.000,00 72.000,00

TOTAL 1.010.600,00

ITENS VALOR ATUAL

Recursos Humanos 876.531,36

Material de Consumo 176.000,00

VALOR TOTAL 1.052.531,36

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

11 meses

à 4 anos

e 11

meses

7h30 às 17h00

Período Integral,

de segunda à

sexta-feira

100 crianças,

divididas em cinco

grupos

100

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ações de Comunicação:

No período oficial de pandemia causada pelo Sars-cov-2 (Covid-19) a creche terá um grupo

ativo no WhatsApp de todas as famílias para os atendimentos, comunicados e orientações

que se fizerem necessárias. Se houver necessidade cada grupo de atendimento também

abrirá uma sala no WhatsApp para enviar orientações e atividades remotas.



                                                

Publicidade do Termo de colaboração com a Prefeitura de Santo André:

-Em  cumprimento  a  Lei  Federal  nº  13.019/2014,  artigo  11,  ao  Decreto  Municipal  nº

16.870/2016, artigo12 e ao Decreto Municipal nº 16.646/2015 será divulgada na internet e

em locais visíveis da entidade a parceria celebrada com a administração pública.

Lei Geral de Proteção de dados:

A  creche  continuará  com  a  adoção  e  adequações  necessárias  para  atender  a  Lei

Nº13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados.

Atividades exercidas e eventos programados

• O site  oficial  da  entidade  apresentará  fotos  e  descrição de  eventos  e  atividades

ocorridas  na  entidade  ou  na  comunidade  escolar,  realizadas  com  recursos  da

parceria;

• Serão  divulgadas  as  ações  ocorridas  através  da  parceria  celebradas  em  redes

sociais;

• Será facultativa a distribuição de panfletos informativos para comunidade escolar e

público  em  geral,  apresentando  as  ações  educativas  realizadas  na  entidade,

constando informações da parceria celebrada.

Prestação de contas

Serão divulgados no site da entidade, na aba da Transparência:

• Os dados de atendimento por faixa etária;

• Os dados referentes às despesas realizadas  (Decreto Municipal nº 16.870/2016, art.

50, §1º);

Os Relatórios de Execução do objeto;

 Indicadores de resultados

• Manutenção de 98 até 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, 02 de Fevereiro de 2022.

Sonia Maria Silva Gameiro
Diretora da Unidade

Fátima Cristina de Torres
Coordenadora Pedagógica



                                                



                                                

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

E-mail: nucleo@instituicaodrklaide.org.br

1.3. Site: www.instituicaodrklaide.org.br 

1.4. REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBICOS

Descritos no conteúdo geral.

2.1. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. 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

2.2. 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

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.

mailto:financeiro@instituicaodrklaide.org.br
mailto:financeiro@instituicaodrklaide.org.br
mailto:financeiro@instituicaodrklaide.org.br


                                                

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

O Projeto propõe a realização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, conforme previsto na Tipificação Nacional de

Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109, de 11/11/2009), abrangendo a região

do Jardim Alzira Franco e adjacências, prevendo o desenvolvimento de potencialidades e o

fortalecimento  de  vínculos  familiares  e  comunitários,  por  meio  de  ações  de  caráter

preventivo, protetivo e proativo. 

O  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos,  terá  como  foco crianças  e

adolescentes  provenientes  das  famílias  que  vivenciam  situações  de  vulnerabilidade  e

situações de violações de direito. O Plano de Ação foi pensado pautado na identificação do

território  e  na  realidade  das  famílias.  As  atividades  buscaram  intervir através  das



                                                

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

aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 

Esse  serviço,  buscará  fortalecer  os  vínculos,  viabilizar as trocas  culturais,  estimular  o

protagonismo,  autonomia,  convivência  grupal,  social  e  intergeracional.  As  crianças  e

adolescentes serão estimuladas a desenvolver a autoestima, conhecer seus direitos sociais,

ampliar  o senso  crítico  buscando  reconhecer  sua  identidade  e  o  sentimento  de

pertencimento.

O Projeto  trabalhará com rodas de conversas, leituras e construção texto, jogos  lúdicos

pedagógicos,  dança,  música,  visitas  monitoradas,  atividades  esportivas  incentivando  a

participação  social,  buscando  auxiliar  no  desenvolvimento  das  relações,  nos  projetos

culturais e de vida.

O reconhecimento de situações de desproteção social, cujo impacto é maior entre pessoas

ou grupos familiares que vivem em situação de vulnerabilidade, serão acompanhados pela

assistente social da instituição que buscará de forma integrada, alternativas que atendam ou

possam vir a minimizar as problemáticas apresentadas. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos espera alcançar resultados, tais

como:

• Relações  de  convívio  pautada  em  valores  que  evidenciem  o  respeito  mútuo

Experiências anteriores mostram resultados muito positivos nos relacionamentos com

a comunidade. 

• Frequência e Desempenho escolar

Sempre que necessário os profissionais da instituição buscarão a comunicação e

integração com a direção e coordenação das escolas públicas com o objetivo de

estabelecer um diálogo para que se possa contribuir para um melhor aproveitamento

escolar, dentro das alternativas lúdicas apropriadas as faixas etárias oferecidas.

• Fortalecimento dos vínculos das famílias, crianças e adolescentes junto a instituição.

A Instituição buscará conhecer as histórias das famílias para valorização de suas

peculiaridades e do sentimento de pertencimento, como vem fazendo ao longo dos

anos. Promoverá momentos de integração, valorização e participação nos eventos,

reuniões, capacitações, entre outros.



                                                

6.1. Demonstração da forma de participação dos usuários

Para 2022, o projeto norteador,  “Fortalecimento de Vínculos”, atuará em continuidade com

o proposto em 2021, pois devido a todos os problemas enfrentados com o processo de

pandemia, distanciamento social, protocolos, atividades online e uma parte presencial não

foi  possível  trabalhar  o  projeto na sua totalidade.  Todo esse processo e principalmente

conversas com familiares e a equipe chegou-se a conclusão da importância de uma nova

tomada de postura para o resgate dos vínculos de pertencimento, valores comportamentais

e afetivos e o trabalho de desconstrução de valores midiáticos. A equipe buscará trabalhar

em consonância com as famílias atuando no campo de apoio, acolhimento, no respaldo das

crianças e adolescentes. As atividades serão pautadas  no estímulo das potencialidades, o

incentivo a descoberta de novos talentos, a retomada do trabalho com valores, assegurar o

convívio, complementar as ações familiares e fortalecer os vínculos afetivos. 

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 

Programa: Núcleo de Convivência para Crianças e Adolescentes

7.1.1. Objetivos (Pautados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

Objetivo Geral 

O serviço  tem como  objetivo  fortalecer  as  relações  familiares  e  comunitárias,  além de

promover  a  integração  e  a  troca  de  experiências  entre  os  participantes,  valorizando  o

sentido de vida coletiva. 

Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos Ações Resultados Esperados

Complementar as ações

com  a  família  e

comunidade na proteção

1-Preenchimento  da  ficha  de

inscrição;

2-Visita  domiciliar  para

1-Inclusão  das  crianças  e  adolescentes,

atendendo demanda prioritária;

2  e  3-Conhecimento  da  realidade  das



                                                

e  desenvolvimento  de

crianças e adolescentes

e no fortalecimento  dos

vínculos familiares;

avaliação  de  vulnerabilidades,

situação socioeconômica;

3-Acolhimento  das  famílias,

crianças e adolescentes;

4-Oferta de duas refeições, por

período; 

5-Articulação  com  os  órgãos

públicos;

6-Acompanhamento  da  vida

escolar  das  crianças  e

adolescentes;

7-Parceria  com  a  direção  das

escolas públicas;

8-Encaminhamento  para

atendimento psicólogo;

9-Reuniões  periódicas  com os

pais,  educadores  e

coordenação;

10-Reuniões  educadores  e

coordenação;

11-Articulação com o CRAS

famílias e da comunidade podendo facilitar

possíveis intervenções;

4-Crianças  e  adolescentes  com

alimentação saudável e necessária para o

desenvolvimento;

5-Crianças, adolescentes  e  famílias  com

seus  direitos  atendidos  nas  diversas

políticas públicas;

6-Conscientização  da  importância  de  um

melhor aproveitamento escolar;

7-Diminuição das situações de conflito que

possam refletir no ambiente da instituição;

8-Minimização  dos  problemas  de  ordem

emocional, familiar;

9-Maior  proximidade  com  os  pais,  com

diálogos  que  oportunizem

encaminhamentos mais assertivos;

10-Atingir  índice  significativo  das  metas.

Correções  e  adequações  no  Plano  de

Ação,  quando  necessário.  Discutir

problemas  que  envolvam  as  crianças,

adolescentes e familiares. Montar eventos

em datas comemorativas

11-Ampliar a parceria de articulação entre

as famílias atendidas.

Assegurar  espaços  de

referência  para  o

convívio

comunitário e social e o

desenvolvimento  de

relações

de  afetividade,

solidariedade  e

respeito mútuo;

1-Apresentações  internas,

festas comemorativas,  mostras

culturais;

2-Reuniões de Pais;

1-Fortalecer os vínculos família/instituição,

com participação e convívio constantes;

2-Orientar e informar os familiares, ampliar

a  escuta  ativa,  respeitando  sugestões  e

opiniões.



                                                

Possibilitar  a  ampliação

do

universo  informacional,

artístico  e  cultural  das

crianças

e  adolescentes,  bem

como

estimular  o

desenvolvimento

de  potencialidades,

habilidades,

talentos  e  propiciar  sua

formação cidadã;

1-Debates  em  rodas  de

conversas  sobre  temas

sugeridos  e  ou  pesquisados

pelas crianças e adolescentes;

2-Atividades de Música e canto;

3-Atividade de Dança; 

4-Atividade de Informática; 

5-Atividades  do  eixo

pedagógico;

1-Ampliação  do  conhecimento por  meio

das  pesquisas,  debates  e  oportunidades

culturais e artísticas; 

2-Crianças  e  adolescentes  com  domínio

de instrumentos e  repertório musical mais

amplo;

3-Domínio  de  técnicas  e  conhecimento

das possibilidades de limites de do corpo;

4-Usuários  com  conhecimentos  básicos

da  tecnologia  da  informação,  inseridos

nas  atividades  educacionais  e  cotidianas

da vida contemporânea; 

5-Incentivar  interesse  pela  leitura,

estimular  interpretações  de  texto,

desenvolver a criticidade e o raciocínio,  a

partir das discussões de temas específicos

e ou atuais.

Estimular  a  participação

na  vida

pública  do  território  e

desenvolver

competências  para

a  compreensão  crítica

da

realidade  social  e  do

mundo

contemporâneo.

1-Vivências e trocas culturais;

2-Ações Articuladas com a rede

socioassistencial;

3-Pesquisas  sobre  a

comunidade  e  propostas  de

melhorias;

4-Desenvolver  temas,

pesquisados  e  ou  relatados,

com debates, sobre problemas

e  ou  decisões  que  afetem  a

comunidades;

1-Fortalecimento  do sentimento  de

pertencimento e de identidade; 

2-Equipe  de  profissionais  da  instituição

integrada  com  os  serviços  da  rede

socioassistencial  e  com  discussões

técnicas  que  possibilitam  o  atendimento

adequado das demandas; 

3-Equipe  com  maior  conhecimento  da

realidade social das famílias e do território;

4-Comunidade participante, reconhecendo

suas necessidades e conscientes de seus

direitos.

Valorizar  a  cultura  de

famílias  e  comunidades

locais,  pelo  resgate  de

seus  brinquedos  e

brincadeiras  e  a

1-Pesquisar  com os  familiares

brinquedos  e  brincadeiras  que

fizeram parte da sua infância;

2-Desenvolver  atividades

lúdicas  de  resgate  de

1-Pais  e  responsáveis  conscientes  da

importância  do  papel  educativo  que

poderão exercer na vida de seus filhos;

2-Valorização  e  integração  das  famílias

nos projetos pedagógicos; Trocas culturais



                                                

promoção  de  vivências

lúdicas;

brinquedos e brincadeiras; e intergeracionais;

Contribuir para inserção,

reinserção  e

permanência da criança

e  do  adolescente  no

sistema educacional.

1-Oferecer  alternativas  lúdicas

que  possam  despertar  o

interesse  pelo  conteúdo

curricular oferecido;

1-Aquisição  de  conhecimentos,  que

possam refletir em melhor aproveitamento

pedagógico.

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, efetuada pela Assistente social, ou encaminhamento do 

CRAS, tendo a vaga, haverá a inserção de crianças e adolescentes no Núcleo “Antonio de

Paula”.  A  Assistente  Social  fará  visita  domiciliar,  para  estudo  de  caso,  verificando

vulnerabilidades, estudos socioeconômicos, riscos sociais ou, através da parceria com o

CRAS receberá as fichas das famílias atendidas. Após, a visita, estabelecido os dados e

necessidade  real  da  vaga,  os  responsáveis,  pela  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 procedimentos, vaga existente, verificação dos documentos que

foram pedidos, a matrícula será efetivada.

7.1.5. Atividades previstas e metodologia

Plano de Trabalho – Atividades Lúdicas

Projeto: “Fortalecimento de Vínculos”



                                                

Educadoras Responsáveis: Angela  Cristina  Colin  Rolim,  Evelise  Martins  Lemos  e

Jaqueline Ross da Costa

Objetivo

Desenvolver  habilidades  como  atenção,  imitação,  memória,  imaginação,  incentivando

aspectos: cognitivo, motor e afetivo. 

Objetivos específicos

• Praticar a escuta ativa através das rodas de conversa;

• Proporcionar diálogos;

• Desenvolver reflexões sobre a individualidades;

• Incentivar uma melhor participação no convívio familiar, social e formação cidadã;

• Trabalhar o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade;

• Viabilizar trocas culturais e de vivências;

• Incentivo ao convívio social e protagonismo.

Metodologia

Atividades que possibilitem:

• Reconhecer habilidades;

• Integração em trabalhos coletivos;

• Atividades que estimulem o protagonismo, cooperação e a autonomia;

• Desenvolver a coordenação e o raciocínio com as atividades lúdicas;

• Incentivar trabalhos artesanais, manuais e culturais;

• Atividades com materiais recicláveis;

• Leitura e contação de histórias; 

• Desenvolver  temas  relacionados  a  valores,  formação  cidadã  e  construção  do

pensamento;

• Colocar  em  prática  os  combinados,  reforçando  o  respeito  mútuo,  as  regras  de

convivências e a tolerância;

• Assistir  filmes que levem a discussões temáticas,  respeito as opiniões contrárias,

fechamento com rodas de conversas e ilustrações; 

• Conhecer brinquedos e brincadeiras através de vivências lúdicas;

• Vivenciar cantigas de roda;



                                                

• Valores éticos e morais para o exercício da cidadania; 

• Brincadeiras; 

• Dinâmicas de grupos; 

• Vivências artísticas;

• Atividades com brinquedos;

• Jogos pedagógicos;

• Utilização de peças teatrais elaboradas pelas crianças e adolescentes para contar

histórias e apresentar temas de formação e informação;

• Oficinas com materiais recicláveis;

• Arte com as mãos;

• Atividades  pautadas  nos  temas  transversais(meio  ambiente,  ética,  educação,

cidadania e saúde);

• Interpretações oral, escrita e através do desenho;

• Pinturas, desenhos, dobraduras e recortes;

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

• Leitura de histórias com temas diversos(livros, artigos, textos);

• Montagem de painéis;

• Pesquisas;

• Rodas de conversas.

Justificativa

As  atividades  lúdicas  desenvolverão  várias  habilidades  como  a  atenção,  memorização,

imaginação, aspectos básicos para o processo da aprendizagem, que está em formação,

contribuirão  para  o  desenvolvimento  da  aprendizagem,  incentivarão  o  contato  entre  as

crianças e adolescentes e favorecerão a socialização,  sendo excelentes ferramentas de

relacionamento interpessoal, beneficiando a extroversão e o conhecimento de competências

necessárias à sustentação de qualquer relação social.  As atividades  lúdicas, artísticas e

culturais, como oficinas, brincadeiras, jogos, artesanato, e outros trabalhos, de acordo com

a idade, serão realizadas sob uma perspectiva social de criar e fortalecer os vínculos das

crianças  e  adolescentes com  familiares,  amigos,  colegas  do  grupo  e  educadores.  As

atividades  lúdicas  e  dinâmicas  levarão  as  crianças  e  adolescentes  a  reflexões  para



                                                

fortalecer  a  interação  dos  mesmos,  inclusive  aqueles  que  apresentarem  maiores

dificuldades.  Através  da  comunicação,  empatia,  cooperação  e  o  respeito  mútuo  os

educadores buscarão expandir  os laços estabelecidos entre  as crianças e adolescentes

fortalecendo o sentimento de pertencimento e valorização da história de cada um. Através

de trabalhos direcionados buscarão sensibilizar as famílias  da importância do seu papel

nesse contexto. Propiciará a formação cidadã, o protagonismo no exercício da democracia e

da  vida  em  sociedade,  desenvolvendo  competências  para  a  compreensão  crítica  da

realidade social e do mundo contemporâneo, dentro do cotidiano de cada um.

Avaliação

As  atividades  diárias,  pautadas  no  Plano  de  Ação,  na  observação  das  atitudes  de

cooperação e solidariedade os educadores levantarão dados que possibilitarão a correção

da  linha  de  trabalho  quando  necessário.  A avaliação  deverá  ser  contínua,  através  de

observação  e  registros  da  participação  e  envolvimento  das crianças  e  adolescentes.  A

abordagem nas  rodas  de  conversas  nortearão  alguns  posicionamentos  para  auxiliar  as

crianças e adolescentes na compreensão melhor das atividades e ou atitudes em equipe.

Plano de Trabalho – Atividades Físicas

Projeto:  “Fortalecimento de Vínculos”

Objetivo

As atividades físicas  terão  como objetivo essencial a  saúde física e  mental.  Focará  no

desenvolvimento de uma imagem positiva de si mesmo, confiança em suas capacidades e

no fortalecimento da auto-estima, promovendo um estilo de vida ativo e saudável com base

na prática de exercícios físicos e atividades desportivas.

Objetivos Específicos

• Favorecer o desenvolvimento motor e potencialidades;

• Desenvolver aspectos motores, afetivos, cognitivos e sociais(inclusão);

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

• Fortalecer os vínculos;

• Colaborar para que as crianças e adolescentes adquiram autoconfiança;

• Melhorar a autoestima e o convívio social;



                                                

• 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;

• Incentivar a autonomia;

• 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;

• Desenvolver atividades técnicas que tenham como foco a melhoria da qualidade de

vida e a saúde das crianças e adolescentes;

• Propor Jogos cooperativos;

• Trabalhar o espírito de equipe;

• Aprimorar noções de espaço;

• Desenvolver equilíbrio e lateralidade;

• Favorecer o desenvolvimento motor;

• Aumento da resistência física, desenvolvimento postural;

• Cooperação;

• Respeito coletivo e individual;

• Integração em equipe;

• Aumento dos reflexos;

• Incentivo a novas amizades;

• Diversão.

Justificativa

As  atividades físicas buscarão beneficiar  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 e o fortalecimento de

vínculos. Com o acentuado aumento do sedentarismo e inatividade física, um número signi-

ficativo de crianças e adolescentes tornaram-se obesas e com sobrepeso aumentando os



                                                

riscos de doenças, cardiovasculares, hipertensão arterial e obesidade, dentre outras doen-

ças.

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;

Avaliação

A avaliação  continuada  conseguirá  acompanhar  o  desenvolvimento  individual  de  cada

criança ou adolescente quanto as dificuldades apresentadas. Terá como  objetivo ajudar a

melhorar as condições físicas,  esportivas, a autonomia, a autoestima e a confiança em si

mesmo  visando  a  melhora nas performances, nos  aspectos  gerais,  nas  atitudes  de

cooperação e solidariedade. 

A  avaliação  permanente  observará os  resultados  obtidos,  constatará progressos,

dificuldades, poderá fazer as correções necessárias buscando o fortalecimento de vínculos



                                                

com as crianças e adolescentes.

Plano de Trabalho – Dança

Projeto: “Fortalecimento de Vínculos”

Objetivo

Reconhecer  talentos,  trabalhando  no  estímulo  das  habilidades,  criatividade  e  agilidade

motora,  resgatando  de  forma  natural  e  espontânea,  as  manifestações  expressivas  da

cultura, estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na integração

social. 

Objetivos específicos: 

• Resgate de manifestações culturais;

• Desenvolvimento motor;

• Consciência corporal;

• Expressar e interagir socialmente;

• Capacidade de criação;

• Estímulo ao autoconhecimento;

• Estímulo ao Protagonismo;

• Trabalhar a importância do sentimento de solidariedade e Cooperação com a equipe;

• Incentivar ao desenvolvimento da Autonomia;

• Articulação das práticas corporais; 

• Proposição de criação em grupo e solo(individuais);

• Trabalhar a partir da realidade corporal, novas formas de perceber e criar, através de

sua movimentação expressiva e consciente; 

• Gerar  um novo  olhar/sentir  sobre  o  corpo,  o  fazer,  entender  e  pensar  a  dança,

elevação da autoestima; 

• Possibilitar a participação de todos; 

• Atividades intergeracional(Centro dia do idoso); 

• Atividades internas e externas, em espaços culturais da cidade e apresentações em

outros territórios.



                                                

Metodologia

• Alongamento;

• Exercícios de flexibilidade;

• Exercícios de coordenação motora;

• Exercícios de Força;

• Movimentações de Jazz, dança contemporânea e Danças Urbanas;

• Parte conceitual e histórica do jazz, dança contemporânea e Danças Urbanas;

• Exercícios de Expressão corporal;

• Exercícios de Fragmentação corporal e reconhecimento das possibilidades de corpo;

• Discussão da temática do projeto buscando compartilhar as informações e acumular

conteúdo sobre o tema.

Conteúdos Gerais das aulas de dança:

• Sensações e sentimento acerca da dança e suas possibilidades;

• Bate papo sobre temas relacionados ao cotidiano dos educandos;

• Diversidade do corpo e das expressões sociais acerca do cotidiano das crianças e

adolescentes;

• Autonomia e pensamento crítico;

• Resgate da identidade-Ética e cidadania;

• Valores e moral aplicado à arte e a educação;

• Organização e manutenção dos sentimentos e ações a nível social;

• Saúde e qualidade de vida.

 As atividades serão divididas em:

• Danças Urbanas; 

• Danças Contemporâneas; 

• Movimentações de Jazz;

• 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.

Avaliação 

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

dança analisando as singularidades individuais e o tempo de aprendizado. A avaliação, no

coletivo, buscará coletar dados através de resultados obtidos para melhorar o processo e o

desenvolvimento de um próximo projeto.

Plano de Trabalho – Música

Projeto: “Fortalecimento de Vínculos”

Educadores Responsáveis: Rodrigo Oliveira dos Reis / Yara Melo

Objetivo

Utilizar a música  como linguagem, como ferramenta para o crescimento,  envolvendo  os

movimentos,  atividades  de  escuta/percepção,  instrumentos  musicais,  socialização  e

relaxamento. 

Objetivos específicos

• Sensibilizar  através dos temas propostos  pelo  repertório  amplo  e rico  da música

popular Brasileira;

• Provocar  o  interesse  por  um  repertório  muitas  vezes  distante  da  realidade  dos

educandos, tendo o intuito de ampliar os repertórios musicais, estimular a oralidade e

criatividade das crianças;

• Reconhecer talentos;

• Estimular habilidades;

• Incentivar a expressão de sentimentos;

• Trabalhar o desenvolvimento da linguagem corporal;

• Estimular a expressão artística;

• Desenvolver valores morais, éticos e sociais;

• Dividir experienciais musicais uns com os outros;

• Desenvolver a pluralidade cultural;

• Desenvolver competências na área musical;



                                                

• Favorecer  o  desenvolvimento  da  sensibilidade,  da  criatividade,  do  senso  rítmico,

memória e concentração;

• Usar o lúdico e o afetivo como forma de atrativo para desenvolver dinâmicas;

• Resgatar e enaltecer a obra de grandes artistas da nossa música popular brasileira;

• Criar uma consciência do que é uma música de qualidade ou não;

• Estimular o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade musical, do senso rítmi-

co, da percepção auditiva, do prazer de ouvir e da consciência corporal;

• Desenvolver a capacidade motora, cognitiva, sensorial e estética;

• Aumento da autoestima.

Justificativa

A música é importante para a integração das crianças estimula o bom convívio social, a har-

monia, o desenvolvimento da fala, da respiração, da autoestima e do próprio desenvolvi-

mento cognitivo da criança. A música é concebida como um universo que conjuga expres-

são de sentimentos, ideias, valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo

mesmo e com o meio em que vive. Melhora a coordenação motora, disciplina, sensibilidade

emocional, desenvolvimento linguístico, criatividade, memória, concentração e promoção do

bem-estar. Por isso a necessidade de se trabalhar o “Fortalecimento de Vínculos”, utilizando

o vasto repertório da música popular Brasileira (MPB) no sentido de sensibilizar, para a im-

portância do ensino musical desenvolvendo técnicas e habilidades  e  a construção de um

projeto multidisciplinar  com atividades de integração, trabalhos coletivos, desenvolvimento

cultural e social.  Fortalecer vínculos com atividades intergeracional(Centro dia do idoso),

despertando o sentimento humanizado e social. 

Metodologia

Canto Coral:

• Técnicas vocais (vocalize, respiração, entonação, afinação);

• Exercícios de expressão corporal;

• Repertório  direcionado ao projeto  e músicas com base nas virtudes ampliando o

repertório cantado;

• Atividades de interpretação individual, trabalhando o solo.

Percussão:



                                                

• Ritmos brasileiros em geral;

• Expressão corporal (utilizando sons do corpo);

• Bateria de escola de samba com enredos da época.

Cordas:

• Técnicas dos instrumentos violino, viola violoncelo, baixo, cavaquinho e violão;

• Exercícios de coordenação motora;

• Acordes simples maiores e menores;

• Ritmos brasileiros;

• Repertório com base na apresentação final;

Sopros:

• Trabalhar técnicas de som, dedilhado, leitura, escrita e repertório com todo o grupo

das flautas, saxofones, trompetes e trombones;

• Teoria Musical;

• Rítmica;

• Percepção;

• Notação e leitura musical;

• Apreciação;

Desenvolvimento:

• Atividades de expressões corporais;

• Explorar diferentes culturas do Brasil;

• Estilos musicais regionais;

• Trabalhar a pluralidade cultural;

• Desenvolver a leitura musical;

• Utilizar pesquisas culturais;

• Trabalhar diferentes expressões rítmicas;

• Explorar as diferentes influências da nossa música;

• Trabalhar  para  a  apresentação  de  fechamento  do  final  do  ano,  através  de

espetáculos e ou mostras, com o que foi elaborado  e desenvolvido no decorrer do

ano letivo.



                                                

Avaliação

Contínua,  no  decorrer  e  término de cada atividade,  participando conjuntamente  com os

monitores  e  educadores,  visando  corrigir  movimentos,  notas  musicais,  entre  outros.  A

avaliação também será pautada  dos depoimentos das rodas de conversas, observação do

coordenador e dos instrutores, depoimentos da comunidade e familiares.

Plano de Trabalho – Informática Educativa

Projeto: “Fortalecimento de Vínculos”

Educadora Responsável: Barbara Bigosinski

Objetivo

A informática educativa terá como objetivo  utilizar o computador para acesso à internet e

softwares educativo, enquanto recurso pedagógico, incentivando a descoberta de informa-

ções e a construção do conhecimento, potencializando as habilidades e ampliando o univer-

so do conhecimento.

Objetivos Específicos

• Proporcionar aos educandos uma diversidade de atividades como: Pintura, produção

textual, pesquisas, leituras, apresentações em vídeo e fotos;

• Viabilizar o uso da tecnologia no cotidiano, para realização das atividades em meio a

pandemia;

• Auxiliar  no uso das tecnologias  de informação para  o enriquecimento  da ensino-

aprendizagem;

• Proporcionar  um  ambiente  de  socialização  e  discussão  das  aprendizagens  de

conceito e definições;

• Estimular as crianças e adolescentes através de aulas online utilizando os aplicativos

Discord, Google Meet ou Teams;

• 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;

• Utilizar as ferramentas da informática educativa como elemento de inserção cultural e



                                                

social de forma democrática e libertadora cumprindo o seu papel dentro da formação

de cidadãos de acordo com o plano pedagógico de trabalho.

Metodologia

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

navegadores Google Chrome, Explorer e Mozilla;

• Pesquisa  sobre  política,  economia,  sustentabilidade,  meio  ambiente,  ecologia,

cultura,  saúde,  construção  de  sonhos  e  planos,  tecnologia,  princípios  e  valores.

Utilizando o navegador Google Chrome, Explorer, Mozilla ou Safari;

• 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;

• Criação  e  edição  de  vídeos  através  do  aparelho  celular,  computador  ou  tablet,

utilizando aplicativos que editem vídeos;

• Criação e edição de textos através do aparelho celular, computador ou tablet;

• Elaboração  de  fotos  apresentando  as  atividades  através  do  aparelho

celular ou tablet;

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

Writer ou bloco de notas;

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

perspectivas sobre os temas que serão abordados.

Justificativa

A informática proporcionará acesso aos recursos tecnológicos vislumbrando o conhecimento

de forma mais criativa, interdisciplinar e motivadora, a qual representa uma necessidade no

ambiente educacional.

A informática educativa vem adquirindo cada vez mais importância no cenário educacional.

Seu  emprego  como  instrumento  de  aprendizagem  e  sua  ação  no  meio  social  vem

aumentando de forma rápida na sociedade, nesse sentido, a educação, que vem passando



                                                

por mudanças estruturais e funcionais frente a essa nova tecnologia, terá o seu uso como

importante ferramenta de ensino e aprendizagem.

Dentro de um contexto globalizado, as novas mídias e tecnologias invadem o cotidiano,

aceleram  e  aprofundam  essas  transformações,  levando crianças  e  adolescentes  a

conhecerem e participarem deste processo de mudanças.  Promoverá a inclusão digital e

social proporcionando condições aos educandos de trabalharem a partir de temas, projetos

e atividades  temáticas  direcionadas ao desenvolvimento do raciocínio, da criatividade, da

criticidade e de outras habilidades.

Metodologia

• As atividades serão realizadas da seguinte forma:

• Um vídeo por semana;

• Dicas  de  informática  e  tecnologia:  O  quadro  em si  terá  o  objetivo  de  levar  aos

educandos  o  conhecimento  da  informática  básica,  relembrando  e  ensinando

comandos,  atalhos,  facilitando  o  uso  das  tecnologias  no  cotidiano.  Também será

falado sobre as novidades da tecnologia no mundo.

• Personalidades  Brasileiras  e  Mundiais:  Terá  o  objetivo  de  levar  as  crianças  e

educandos a cultura, a música, arte, teatro, cinema e afins, falando sobre a biografia

de pessoas que deixaram o seu legado e marcaram ou marcam uma geração;

• Hora do filme: Terá como objetivo estimular as crianças e adolescentes a terem uma

maior  observação,  discernimento,  sensibilidade,  experiência  estética,  bem  como

articular espaços de discussão e interpretação através de filmes, séries e desenhos

animados;

• Curiosidades  e  atualidades:  O  objetivo  será  de  trazer  textos  que  explicaram

fenômenos  relacionados  à  biologia,  humanidades,  astronomia  e  diversas  outras

áreas do conhecimento.

Fevereiro a Abril: 

Os desafios de se conviver com as diferenças: 

Em meio a pandemia, confinados nas próprias casas, a convivência com as pessoas mais

próximas se tornou indispensável, oportunizando conhecer melhor, as diferenças de cada



                                                

personalidade, emoção, caráter, entre outros. Através desse tema, será abordado com os

educandos os desafios de como lidar com o turbilhão de emoções, fortalecer os vínculos, na

tentativa de desenvolver uma inteligência emocional  definindo a habilidade de reconhecer

os próprios sentimentos e os dos outros, o que envolve diversas competências, entre elas, a

empatia.

Maio a Julho: 

Racismo, preconceito e violência no século XXI: 

A violência tem aumentado ano após ano e que sempre esteve presente na sociedade, seja

ela por causa da cor da pele, sua orientação sexual, religião, enfim. Será discutido com os

educandos os caminhos para combatermos esses problemas estruturais no nosso país.  

Agosto a Outubro: 

O  meio  ambiente  no  Brasil:  Será  abordado  com  os  educandos  os  vários  problemas

ambientais  existentes  no  Brasil,  problemas  como  poluição  atmosférica,  das  águas,

queimadas e desmatamentos cada vez mais frequentes que afetam a qualidade de vida do

homem, de outras espécies, com graves ameaças aos eco sistemas. Esse tema terá como

objetivo ajudar as crianças e adolescentes a pensarem e racionalizarem propostas para

solução desses problemas.

Novembro e Dezembro: 

Curiosidades e atualidades: 

O ser humano é curioso por natureza, necessitando entender como as coisas funcionam e

como foram feitas.  Foi  através da curiosidade que descobriram as estrelas,  espécies  e

elementos químicos, além de criar ferramentas que facilitam o cotidiano e tornam o mundo

um lugar mais fácil  para se viver. Serão abordados textos, vídeos, imagens, áudios que

explicam  fenômenos  relacionados  à  tecnologia,  biologia,  humanidades,  astronomia  e

diversas outras áreas do conhecimento. 

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.

Plano de Trabalho – Agente Operacional

Técnica Responsável – Gina Rosa Lucchesi

Objetivo

Prestar atendimento em intercorrências rotineiras, curativos, entre outros. 

Objetivos Específicos

• Apoiar  e  orientará  as  famílias  e  comunidade  sobre  eventuais  dúvidas  e  ou

encaminhamentos para possíveis problemas de saúde;

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

pediculose, escabiose, entre outros;

• Divulgar campanhas de prevenção de doenças e ou vacinações;

• Verificar pesagem e altura das crianças e adolescentes;

• Acompanhar casos de obesidade e desnutrição;

• Encaminhamentos para os serviços da rede;

• Encaminhamentos e orientações sobre doenças infectocontagiosa;

• Chamar familiares e ou realizar encaminhamentos, sempre que houver necessidade;

• Encaminhar, crianças e adolescentes ao dentista voluntário e as redes públicas de

serviços.

7.1.6. Quadro de Funcionários

Quantidade Cargo/função
Formação

Profissional
Regime de

Contratação
Carga Horária

Diária
Carga horária

Semanal

01 Agente de Limpeza Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01 Agente de Limpeza
Ensino 
Fundamental

CLT 8h30 42h30

01 Agente Operacional Ensino 
Fundamental

CLT 7h30 37h00



                                                

01
Assist. Educador 
Social

Ensino Médio CLT 8h00 20h00

01 Auxiliar Administrativo 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 Pedagogia CLT 5h00 25h00

01 Educ. Social de Dança
Superior Educ. 
Física

CLT 8h30 17h00

01
Educ. Social de 
Informática

Ensino Médio CLT 8h30 42h30

01
Educ. Social de 
Música

Pedagogia CLT 8h00 24h00

01 Gestora de Marketing Sup. Marketing CLT 8h30 42h30

01 Nutricionista
Superior em 
Nutrição

CLT 7h30 15h00

01 Psicólogo Superior Psicologia CLT 6h00 24h00

7.1.7. Quadro de Voluntários

Quantidade Atividade Escolaridade Carga horária /semanal 

01 Direção Superior Pedagogia 40h00

01 Administrativo Superior 24h00

01 Aux. cozinha Fundamental 04h00

7.1.8.Quadro resumo das atividades a serem desenvolvidas

Nome do
Serviço

Público Alvo
Faixa
Etária

Horário de
Atendimento

Periodicidade
Dias da

Semana 

Capacidade
de

Atendimento 

Número de
Usuários

Assistidos

Serviço de
Convivência e
Fortalecimento

de Vínculos

Crianças e
Adolescentes

6 à 15 anos 7h30 às
12h00 e das

12h00 às
17h00

Segunda à
sexta-feira

150
150



                                                

8. Avaliação e monitoramento

Atividades Metas Indicadores qualitativos
Indicadores

quantitativos
Meios de

Verificação

Música 

–Reconhecer talentos;
–Estimular
habilidades;
–Desenvolver
competências na área
musical;
–Favorecer  o
desenvolvimento  da
sensibilidade,  da
criatividade,  do  senso
rítmico,  memória  e
concentração;

–Habilitar  crianças  e
adolescentes  em
conhecimento musical;
–Expressar  através  da
música  contextos  e
sensibilidades; 
–Aumento da autoestima;
–Melhorar capacidade de
concentração  e  memória
das  crianças  e
adolescentes;
–Estimular  o
desenvolvimento  da
criatividade,  da
sensibilidade musical,  do
senso  rítmico,  da
percepção  auditiva,  do
prazer  de  ouvir  e  da
consciência corporal;
–Desenvolver  a
capacidade  motora,
cognitiva,  sensorial  e
estética;
–Reuniões  avaliatórias
pós apresentações.

–Levantamento  de
quantas  crianças
tiveram contato  com
instrumentos
musical;
–Quantas crianças e
adolescentes  se
identificaram  com  o
canto coral;
–Crianças  e
adolescentes
participando eventos
internos e externos
–Atingir mais de 85%
das  crianças  e
adolescentes;

–Espetáculos  e
Mostras,
internas  e
externas;
–Datas
comemorativas;
–Atividades
diárias;

Dança

–Reconhecer  talentos;
–Estimular
habilidades;
–Estimular  a
consciência  corporal,
criatividade  e
habilidade motora;

–Resgate  de
manifestações culturais;
–Desenvolvimento motor;
–Consciência corporal;
–Expressar  e  interagir
socialmente;
–Capacidade de criação;
–Estímulo  ao
autoconhecimento
–Estímulo  ao
Protagonismo;
–Trabalhar  a  importância
do  sentimento  de
solidariedade  e
Cooperação  com  a
equipe;
–Incentivar  ao
desenvolvimento  da
Autonomia;

–Levantamento  do
nº  de  crianças  e
adolescentes  que
manifestaram
aptidão pela dança;
–Nº  de  crianças  e
adolescentes  no
festival  de  ginástica
(atividades  de
alongamento  e
flexibilidade);         -
nº  de  crianças  e
adolescentes
participando  dos
eventos  internos  e
externos;
–Atingir  a
participação de mais
de 85% das crianças
e adolescentes;

–Espetáculos  e
Mostras,
internas  e
externas;
–Datas
comemorativas;
–Atividades
diárias;



                                                

Atividades 
Físicas

–Estimular  as
competências;
–Incentivar
descobertas  de
habilidades;  -
Fortalecer  a
autoestima;
-Melhorar  a  qualidade
de  vida,  mental,
emocional e física;

–Melhora  da  autoestima,
perdendo  o  medo  da
exposição;
–Melhora  do  convívio
social;
–Aumento  da  resistência
física;
–Desenvolvimento
postural;
–Domínio  dos
movimentos;
–Cooperação;
–Respeito  coletivo  e
individual;
–Integração em equipe;
–Aumento  dos  reflexos;
–Incentivo  a  novas
amizades;
–Desenvolvimento  de
potencialidades;
–Diversão;

–Verificação junto as
famílias,  controle  do
crescimento  e
desenvolvimento
saudável;
–Quantos
apresentaram
melhora  da  função
cardiorrespiratória;
–Levantamento  de
dados  sobre
melhorara  da
coordenação  motora
e  o  equilíbrio;
–Controle  da
manutenção  do
peso;
–Quantos
apresentaram
desenvolvimento  de
novas  habilidades  e
aprimoramento  das
aptidões físicas;       -
Participação de 90%
das  crianças  e
adolescentes;

–Atividades
diárias  diante
das  propostas
de  trabalho;
Atitudes  de
cooperação  e
solidariedade;

Atividades 
Lúdicas

–Desenvolver
atividades  que  visem
fortalecer  o
desenvolvimento
intelectual e cognitivo;
–Desenvolvimento  de
competências na área
cultural,  artesanal  e
lúdica;
–Apresentar atividades
diversificadas  que
possibilitem  a
expressão  do  agir  e
interagir;
–Oferecer  atividades
que possam contribuir
para formação cidadã;
–Desenvolver
atividades  em  equipe
visando  o  convívio
social;
–Apresentar atividades
que  incentive  o

–Reconhecer habilidades;
–Integração em trabalhos
coletivos;
–Protagonismo;
–Cooperação;
–Autonomia;
–Desenvolver  e
potencializar  as
habilidades  de
informática  ampliando  o
universo  do
conhecimento;

–Ampliar  a
participação  das
crianças  e
adolescentes  para
um índice maior que
90%;
–Quantidade  de
atividades
pedagógicas
realizadas; 
–Controle  da
frequência  das
crianças  e
adolescentes;
–Fazer levantamento
do  número  de
crianças  e
adolescentes  que
acompanham  as
atividades lúdicas;
–Verificação  de
quantas  crianças
conseguem  ler  ou

–Atividades
diárias  diante
das  propostas
de trabalho;
–Postura
pessoal e grupal;
-  Atitudes  de
cooperação  e
solidariedade;
–Rodas  de
conversas;



                                                

protagonismo;
–Incentivar  o
desenvolvimento
cognitivo das crianças
e adolescentes.

–Desenvolver  a
coordenação  e  o
raciocínio  com  as
atividades  lúdicas;
–Despertar o gosto pelas
leituras,  trabalhos
artesanais;
–Desenvolver  temas
relacionados  a  valores,
formação  cidadã  e
construção  do
pensamento;
–Colocar  em  prática  os
combinados, reforçando o
respeito mútuo, as regras
de  convivências  e  a
tolerância;
–Assistir filmes que levem
a  discussões  temáticas,
respeito  as  opiniões
contrárias,  fechamento
com rodas de conversas
e ilustrações
–Conhecer  brinquedos  e
brincadeiras  através  de
vivências lúdicas;
–Vivenciar  cantigas  de
roda;

fazer a leitura virtual;
–Quantas crianças e
adolescentes
desenvolvem  as
atividades
artesanais;
–Verificar  o  número
de  educandos  que
perderam o medo de
ser  protagonistas
das atividades;



                                                

9. CUSTO GERAL DO PLANO RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS

Fonte Órgão Público/Secretaria
Valor Mensal

(R$)
Valor Anual

(R$)

Municipal
Secretaria de Inclusão e Assistência 
Social/PMSA

22.408,83 269.905,96

Estadual
Federal

Fonte Origem
Valor Mensal

(R$)
Valor Anual

(R$)
Próprio Eventos e Campanhas Beneficentes, 4.000,00 48.000,00
Contribuições Pessoas Físicas e Jurídicas 15.000,00 180.000,00
Outros (FUMCAD, 
Emendas, Nota Fiscal
Paulista, entre 
outras).

FUMCAD, Secretaria da Fazenda, doações
diversas.

15.833,33 190.000,00

Total 687.905,96

Itens Valor Anual (R$)

Recursos Humanos 480.000,00

Material de Consumo 190.000,00

VALOR TOTAL 670.000,00

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  Plano  de  Ação  “Fortalecimento  de  Vínculos”  que  norteará  as  referidas  atividades,

acompanhadas de avaliações constantes para possíveis correções serão acompanhadas

pela coordenação, educadores e direção. Os projetos na sua totalidade terão o propósito de

desenvolver  pedagógica  e  culturalmente  as  crianças  e  adolescentes  onde,  encontros,

mostras,  apresentações  possam  viabilizar  cada  vez  mais  a  autonomia,  a  quebra  de

paradigmas e a integração social, visando a construção de novas histórias. O sentimento de

pertencimento  será  reforçado  através  da  convivência  com  os  grupos,  estimulando  o

respeito, a harmonia para que assim os vínculos possam ser fortalecidos. O Plano de Ação

terá  sua  metodologia  alicerçada  na  articulação  da  convivência  social  e  na  busca  da

identidade pessoal  e  coletiva.  As intervenções serão pautadas em experiências lúdicas,

culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e

proteção  social,  conforme  prevê  a  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais

(Resolução CNAS n° 109/2009).

As turmas serão divididas nos períodos, pelas faixas etárias, sendo considerado o perfil dos



                                                

diferentes usuários, necessidades e potencialidades. Cada turma contará com um educador

de  referência  que  acompanhará  as  crianças  e  adolescentes  nas  diversas  atividades,

buscando  o  uso  de  linguagem  acessível  e  afetuosa.  O  educador  de  referência  terá  o

objetivo  de  subsidiar  as  crianças  e  os  adolescentes  nas  atividades  onde  apresentem

maiores  dificuldades,  fortalecendo  a  confiança  e  ampliando  os  vínculos  afetivos.

Dependendo  das  demandas  que  surgirem,  serão  encaminhados  para  o  CRAS  para

orientações,  esclarecimentos  e  encaminhamentos.  As  atividades  ocorrerão  de  forma

expositivas, coletivas ou individuais baseadas nas peculiaridades e nas necessidades do

grupo.  Os  eventos  e  apresentações  culturais,  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 será desenvolvido em caráter multidisciplinar, através dos eixos, visando ampliar

competências, desenvolver habilidades, acompanhar através das avaliações as evoluções

alcançadas.  A inserção  social  e  comunitária,  será  fortalecida  pelo  amadurecimento  do

respeito e do convívio grupal, atuando como ponte entre o fortalecimento de vínculos, o

sentimento de pertencimento e as relações afetivas.

Santo André, 02 de Fevereiro de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Dirlene Aparecida Marcondes
Coordenadora Pedagógica



                                                



                                                

1. IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO

1.1. Nome: Núcleo de Apoio e Assistência “Eduardo dos Santos”

Programa de Formação Profissional

1.2. Endereço: Rua Apiaí, 800 – Vila Curuçá – Santo André – SP CEP: 09291090

Telefones: (11) 4475-9825; PABX: 3705-6212 ramal 105 ou 112

Email: cursos@instituicaodrklaide.org.br ou compras@instituicaodrklaide.org.br

1.3. SITE: http://www.instituicaodrklaide.org.br

1.4. REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES EM ÓRGÃO PÚBLICOS:

Descritos no conteúdo geral.

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. Apresentação qualificada do(a) Presidente

Descrita 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

2.2. 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

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 18

anos em prédio  próprio.  As  diversas atividades estão distribuídas em  490,40 m² e três

pavimentos:  Térreo:  Recepção;  Banheiro adaptado para pessoas deficientes,  Laboratório

de Informática; Copa e Cozinha; espaço interno para os educandos usarem para lanches;

02 Salas de multiúso. Pavimento 1: Sala da direção; Sala de reuniões; 02 Banheiros; 

Pavimento  2:  Salas  para  atendimento  Psicológico;  04  Banheiros;  atendimento

Odontológico; Salas: Assistente Social; Corte e Costura; Cabeleireira e Manicure/Pedicure e

multiúso para cursos de embelezamentos; Anexo: Salão, com 200 m². (hall)

Pavimento 1: Sala de  multiúso para Cursos teóricos como: idiomas (Inglês e Espanhol),

Instalador eletricista; Sala equipada para curso de Automação.

Piso Térreo: Sala de atividades práticas de elétrica; dois banheiros; Almoxarifado, arquivo

morto e sala multiúso para turmas pequenas.

Todos espaços citados acima estão equipados com mobiliário próprio e adequados.

Para retirada de doações, compras, visitas, entre outros utiliza-se – FIAT Uno, e um outro

transporte doblô pertencentes a Matriz e utilizados pelas Filiais.

Equipamentos permanentes: Equipamentos de TI, e móveis, utensílios e instalações.

6. Justificativa

O  Núcleo  de  Formação  Profissional “Eduardo  dos  Santos”,  diante  da  necessidade

preocupa-se  em  capacitar  e  preparar  adolescentes,  jovens  e  adultos  em  situação  de



                                                

vulnerabilidade  social,  baixa  escolaridade  e  renda,  à  serem  inseridos  no  mercado  de

trabalho,  possibilitando  que  se  tornem  cidadãos  conscientes  e  proativos,  capazes  de

construir e reconstruir suas próprias histórias e vivências individuais e coletivas, na família e

na sociedade em que vivem. Temos condições de oferecer uma variedade de cursos, sendo

eles  técnicos,  de  língua  estrangeira,  empreendedorismo  e profissional  da saúde,

dependendo  das  habilidades  e  do  perfil  de  cada  aluno,  melhorando  sua  autoestima,

melhorando a qualidade de vida aos participantes. 

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

• Preparar a inserção e permanência de adolescentes, jovens e adultos em situação de

vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho, visando o desenvolvimento

pessoal, social e profissional, além da geração e melhoria de renda;

• Promover  a  inclusão  social  por  meio  de  qualificação  pessoal  e  profissional,

contribuindo para a construção de um projeto de vida produtivo;

• Proporcionar  aos  adolescentes,  jovens  e  adultos  em  situação  de  vulnerabilidade

socioeconômica,  a  integração  no  mercado  de  trabalho,  através  de  socio

aprendizagem, atendendo ao princípio de proteção social, com garantias sociais e de

direitos,  ofertando  o  desenvolvimento  de  habilidade,  evidenciando  potenciais,

desenvolvendo o espírito crítico;

• Oferecer  aos candidatos  inscritos  cursos de capacitação e  formação profissional,

visando  o  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  para  contribuir  ao

ingresso no mercado de trabalho;

• Desenvolver  competências  e  habilidades  para  o  empreendedorismo  social,

objetivando a inserção no mercado de trabalho. 



                                                

7.1.2. Abrangência Territorial

Município  de  Santo  André (Parque  João  Ramalho,  Parque  Novo  Oratório,  Vila  Curuçá,

Parque Jaçatuba, Jardim Sorocaba, Jardim Alzira Franco, Parque das Nações e entorno.)

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

Os critérios para seleção da demanda seguirão as especificidades de cada curso oferecido

e do Plano de Trabalho, levando-se em consideração se os inscritos atendem os critérios e

especificações como: situação de risco, renda familiar e local de moradia.

7.1.5. Atividades previstas e Metodologia

A  proposta  metodológica  da  Instituição  será  fundamentada  das  seguintes  formas:

Presencial e  EAD (a distância).  A metodologia utilizada pelo educador será flexível,  por

meio  de  processos  de  atividades  teóricas  e  práticas,  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

de modo motivacional, trabalhando simultaneamente as diferentes limitações.

Os Objetivos e Conteúdos Programáticos de cada curso listado abaixo não se alterarão

quanto à forma presencial ou EAD, apenas as ações. Os cursos previstos para 2022 serão:

Elétrica, Automação, Berçarista, Lactarista, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Depilação,

Manicure e Pedicure, Técnicas Administrativas, Finanças Pessoais, Técnicas de Redação,

Portaria,  Design  de Sobrancelha,  Barbearia,  Corte  e  Costura,  Maquiagem,  Cabeleireiro,

Informática básica para adolescente e jovens, Cuidador de Idosos, Preparação para prova

do ENEM, Estética Corporal, Estética Facial, Alongamento de Cílios, Informática – inclusão

digital, Assistente de Logística, Oficina de Rádio e Teste de Software.

Eletricista Instalador

Objetivo



                                                

• Habilitar  o  aluno para  desenvolver  competências relativas  a princípios  e leis  que

regem o funcionamento de instalações elétricas residenciais, públicas, comerciais e

industriais por meio de instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos;

• Permitir  e  planejar  a  execução  e  avaliação  de  instalações  e  suas  proteções,  de

acordo com normas técnicas, ambientais e de segurança;

• Capacitar o aluno a desenvolver e concluir uma instalação elétrica residencial  em

baixa tensão.

Conteúdo Programático Presencial 

Eletricidade Geral

• Segurança e Normalização;

• Fundamentos da Eletricidade;

• Ferramentas e equipamentos para operações em eletricidade;

• Algarismos significativos;

• Circuitos de corrente contínua;

• Circuitos em corrente alternada;

• Sistemas de distribuição;

• Potência em corrente alternada;

Ensaios

• Montar circuitos elétricos em série, em paralelo e misto;

• Medir grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência elétrica);

• Medir potência ativa e aparente.

Instalações Elétricas

• Diagramas elétricos Normalização;

• Descartes de materiais;

• Sistemas de aterramento;

• Dispositivos de proteção;

• Elaboração de planta baixa elétrica residencial;

• Dimensionamento de redes elétricas;

• Operações mecânicas;

• Ferramentas afins;



                                                

• EPI e EPC típicos do eletricista;

Ensaios

• Emendas de fios e cabos; Soldagem de emendas; Isolação de emendas; Diagramas

elétricos;

• Instalar  lâmpada  incandescente/fluorescente,  tomada  e  interruptores  simples,

paralelo e intermediário;

• Instalar sensor de presença, interruptor automático e temporizado de presença;

• Instalar lâmpada com relê fotoelétrico;

• Montar quadro de distribuição de força e luz;

• Montar circuitos elétricos simulando uma residência;

• Interpretar ligação de um padrão de entrada residencial, incluindo lista de material;

• Emendar, soldar e isolar condutores elétricos;

• Identificar circuitos em série, em paralelo e misto.

Ações

Presencial: Teoria e prática completa com certificado do SENAI.

EAD: Teoria Básica com certificado da Instituição Assistencial Educacional Dr. Klaide.

Cronograma

Carga horária de 160 horas,  75% de presença, entrega dos relatórios das aulas práticas,

Teste final com 50% de aproveitamento mínimo.

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Curso Básico de Instalações Elétricas Residenciais (EAD)

Objetivo

• Capacitar os educandos para o desenvolvimento e o funcionamento das instalações

elétricas residenciais;

• Desenvolver competências relativas à execução e manutenção de rede elétrica de

baixa tensão.

Conteúdo Programático 

• Eletricidade;

• Distribuição;

• Padrão de Entrada;



                                                

• Quadro de distribuição de Circuitos;

• Interruptores;

• Dispositivos Elétricos;

• Multímetro.

Ações

Plataforma do  Google  Classroom,  Vídeos  com animações,  Formulários  de  exercícios  e

Plantão de dúvidas Online (LIVES).

Cronograma

Carga horária com 70% de aproveitamento na resolução dos formulários

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Automação Predial

Objetivo

• Proporcionar e instalar sistemas Automatizados e de Segurança Predial;

• Visar e qualificar o suporte ao funcionamento de eletroeletrônicas em residências e

instalações comerciais e industriais;

• Cumprir as rotinas e processos estabelecidos com foco na otimização nos padrões

de qualidade requeridos;

• Habilitar  profissionais  em  desenvolvimento,  implementação  e  manutenção  de

sistemas  de  automação,  de  acordo  com  padrões  de  qualidade  e  produtividade,

respeitando a legislação e observando normas técnicas, ambientais e de segurança.

Conteúdo Programático

Sistemas de Pré Automação Predial 

• Relés  de  Impulso;  Relés  de  Interface;  Programador  horário;  Cabeamento;

Parametrização.

Alarme Patrimonial

• Princípios de funcionamento, Cabeamento; Configurações, Cerca elétrica;

Alarme de Incêndio

• Princípios de funcionamento; Cabeamento; Configurações.

Portão Automático



                                                

• Princípio de funcionamento; cabeamento; Configuração.

Circuito fechado de TV

• Câmeras; Princípios de funcionamento; Cabeamento; Configurações.

• Sistemas de gravação

Multímetro e Volt/amperímetro alicate:

• Características  gerais;  Seletor  de  função;  Seleção  e  indicação  de  escala;

Recomendações de uso e de segurança.

Ferramentas afins.

Ações

Plataforma do  Google  Classroom,  Aulas  expositivas,  Aulas  práticas  com elaboração  de

relatório, Prova final de avaliação teórica.

Cronograma

Carga horária de 120 horas, 75% de presença, Relatórios das aulas práticas, teste final com

50% de aproveitamento mínimo.

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Berçarista

Objetivo

• Proporcionar  aprendizado  sobre  as  diferentes  fases  do  desenvolvimento  infantil,

noções básicas de primeiros socorros;

• Capacitar as alunas nas diversas rotinas de trabalho em ambientes específicos e os

principais cuidados necessários à criança;

• Realizar  visitas  técnicas  capacitando  os  alunos  aos  diversos  espaços  como

segurança, decoração, organização, higiene e segurança das crianças.

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

Presencial: 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. 

EAD: Aulas  expositivas  através  do  WhatsApp  com  apresentação  de  vídeos  gravados,

exposição de casos reais.

Cronograma 

Curso organizado em 60 horas, acrescidas de 15 horas relativas a estágio presencial não

supervisionado e não obrigatório.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Lactarista

Objetivo

• Proporcionar conhecimentos teóricos sobre nutrição e boas práticas alimentares na

faixa etária de 0 a 6 anos;

• Capacitar o aluno para o desenvolvimento de atividades em lactários;

• Habilitar o aluno para ter flexibilidade com a nutricionista e as exigências da criança.

Conteúdo Programático

• Ética e postura profissional;

• Cuidados com o leite e no preparo dos alimentos dos bebês;

• A importância do aleitamento Materno;

• Preparação adequada do leite para crianças de 0 a 6 anos;



                                                

• Funções, competências e responsabilidades do Lactarista Escolar;

• Boas Práticas Alimentares na Infância;

• 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;

Ações

Presencial: Vivências teóricas e práticas em escolas de educação infantil em parceria com a

instituição. 

EAD:  Aulas  expositivas  através  do  WhatsApp  com  apresentação  de  vídeos  gravados,

exposição de casos reais.

Cronograma

O curso apresentará carga horária de 25 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Língua Espanhola

Objetivos

• Habilitar o aluno a se expressar e interagir em diversas situações do cotidiano em

língua espanhola;

• Exercitar conhecimentos adquiridos nas aulas, inteirar-se sobre a cultura hispânica e

também sobre as várias modalidades da língua espanhola falada.

Conteúdo Programático

• Frases Introdutivas para expressar conceitos básicos em espanhol;

• Vídeos sobre as diferentes pronúncias do espanhol, fatos e curiosidades da língua

espanhola nos diversos países nos quais ela é falada;

• Verbos SER e ESTAR, Verbos Regulares e irregulares, Pretérito Perfeito e Pretérito

Indefinido e Futuro.



                                                

• Vocabulário  referente às ações do cotidiano,  músicas,  exercícios para  fixação do

vocabulário  aprendido  bem  como  a  fixação  das  regras  de  gramática.  (obs:  a

gramática será sempre contextualizada);

• Material didático elaborado com fontes na internet, Youtube, e experiência própria do

docente que vise dar ao aluno uma visão atual e moderna dos diferentes usos da

língua espanhola. 

Ações 

Presencial: Aulas  expositivas,  Vídeos  autênticos,  Aulas  extras,  Exercícios  e  atividades

condizentes ao conteúdo, Correção e sanando dúvidas.

EAD: Aulas expositivas através do Google Meet, utilização do Google Classroom para envio

e recebimento de atividades bem como o uso do material de apoio. 

Cronograma

Carga horária de 48 horas

Avaliação para Certificação: 75% de presença, entrega de atividades e teste final com 70%

de aproveitamento mínimo.

Faixa Etária: A partir de 14 anos

Língua Inglesa

Objetivo

• Capacitar o aluno a se expressar sobre fatos do cotidiano em inglês;

• Proporcionar ao aluno a possibilidade de inteirar-se sobre as várias modalidades da

língua inglesa falada;

• Promover  situações  diversas  as  quais  o  aluno  consiga  interagir  em  várias

circunstâncias do dia a dia.

Conteúdo Programático

• Frases Introdutivas para expressar conceitos básicos em inglês;

• Vídeos  sobre  as  diferentes  pronúncias  do  inglês,  fatos  e  curiosidades  da  língua

inglesa nos diversos países nos quais ela é falada; 

• Verbo TO BE em suas formas afirmativa, negativa e interrogativa, verbos de ação

com  auxiliares  do  e  does,  simple  past,  os  quatro  tipos  de  futuro  em  inglês,



                                                

condicional, present perfect;

• Vocabulário  referente às ações do cotidiano,  músicas,  exercícios para  fixação do

vocabulário  aprendido  bem  como  a  fixação  das  regras  de  gramática.  (obs:  a

gramática será sempre contextualizada); 

• Material didático elaborado com fontes na internet, Youtube, e experiência própria do

docente que vise dar ao aluno uma visão atual e moderna dos diferentes usos da

língua inglesa. 

Ações

Presencial:  Aulas  expositivas,  Vídeos  autênticos,  Aulas  extras,  exercícios  e  atividades

extraclasse de vários conteúdos relacionados a disciplina.

EAD: Aulas expositivas através do Google Meet, utilização do Google Classroom para envio

e recebimento de atividades bem como o uso do material de apoio. 

Cronograma

Carga horária de 48 horas

Avaliação para Certificação: 75% de presença, entrega de atividades e teste final com 70%

de aproveitamento mínimo.

Faixa Etária: A partir de 14 anos

Depilação

Objetivo

• Capacitar o aluno para a realização da depilação corporal;

• Utilizar técnicas e produtos adequados, com o objetivo de satisfazer as condições de

higiene, saúde e bem-estar do cliente;

• Garantir a qualidade e proporcionar a satisfação e bem-estar do cliente;

• Conhecer os tipos de cera utilizados no mercado.

Conteúdo Programático

• História e conceitos da depilação;

• Como preparar seu local de trabalho e como realizar o atendimento; 

• Fisiologia e anatomia da pele e dos pelos;

• Ética e postura profissional do depilador; 



                                                

• Higiene e biossegurança;

• Legislação (ANVISA);

• Afecções da pele e do pelo;

• Técnicas e processos de depilação;

• Produtos e materiais para depilação.

Ações

Presencial: Aulas teóricas expositivas, praticas e conversas em roda para explanação de

dúvidas;

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp com apresentação de vídeos gravados. 

Cronograma

O curso apresentará carga horária de 24 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Manicure e Pedicure

Objetivo

• Qualificar o aluno para o domínio das técnicas de manicure e pedicure;

• Utilizar materiais e produtos apropriados ao embelezamento das unhas das mãos e

pés;

• Desenvolver a postura proativa, crítica, reflexiva;

• Capacitar empreendedoras, para o mercado de trabalho. 

Conteúdo Programático

• Biossegurança e 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;

• Anatomia e afecções de pés e mãos;

• Escamação e corte de cutículas e cuidados especiais com diabéticos;

• Reciclagem, descartes de materiais e instrumentos infectados;

• Preparação das unhas das mãos e dos pés: corte, lixamento e polimento;



                                                

• Técnicas de esmaltagem e aplicação de variadas pinturas artísticas;

• Técnicas de massagem e hidratação das mãos e dos pés;

Ações

Presencial: Aulas teóricas expositivas, praticas e conversas em roda para tirar dúvida.

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp com apresentação de vídeos gravados. 

Cronograma

Curso com carga horária de 48 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Técnicas Administrativas

Objetivo

• Qualificar os alunos em técnicas administrativas abrangendo as rotinas e atividades

dos principais departamentos de uma empresa, bem como a relação com os setores

produtivos;

• Planejar  e,  oferecer  conhecimentos  e  habilidades  que  atendam às demandas  do

mercado de trabalho e, com isto, aumentando a empregabilidade das pessoas;

• Desenvolver habilidades comportamentais, atitudinais e éticas, além da promoção de

competências que permitam o apoio nas rotinas administrativas das empresas.

Conteúdo Programático:

• Mercado:  Noções  Gerais,  Oferta  x  Demanda,  Formação,  Tipos  e  Variações  de

Mercado, Setores Econômicos.

• História Econômica: Agricultura, Comércio, Troca, Moeda, Artesanato, Manufatura, 1ª

a 4ª Revolução Industrial, História econômica do Brasil.

• 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,

Recibos.



                                                

• Gestão Financeira: Registros, Documentos Diversos (Duplicata, Nota Fiscal, Boleto),

Entradas  x  Saídas,  Faturamento,  Lucro  x  Prejuízo,  Noções  de  Juros  Simples  e

Compostos.

• Departamentos  –  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

Presencial E.A.D

• Aulas expositivas e interativas;

• Dinâmica de grupo;

• Exercícios  em  classe  de  redação

empresarial,  cálculo  de  juros  e

porcentagem e simulação de venda;

• Entrega de Questionários como atividades

extraclasse.

• Uso de plataforma via Internet;

• Aulas expositivas;

• Entrega de questionários e exercícios

de  redação  empresarial,  cálculo  de

juros  e  porcentagem e simulação de

venda como atividades extraclasse.

Cronograma

Carga Horária – 60 horas 

Avaliação para Certificação: 75% de presença, entrega de atividades e teste final com 70%

de aproveitamento mínimo.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Agente de Portaria

Objetivo

• Capacitar conhecimentos  e habilidades técnicas,  com ênfase em suas atitudes e

postura, que o qualifiquem para exercer a função de porteiro;

• Preparar para enfrentar as diversas situações pertinentes à vigilância e segurança;

• Possibilitar a formação de profissionais capazes de conhecer e identificar situações

que possam colocar em perigo a sua segurança e a segurança dos moradores e

trabalhadores em condomínios residenciais e comerciais.



                                                

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

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.

Ações

Presencial E.A.D
• Aulas expositivas;

• Exposição de casos reais;

• Dinâmicas de grupo;

• Entrega  de  questionários  como

atividades extraclasse.

• Uso de plataforma via Internet;

• Aulas expositivas;

• Exposição de casos reais;

• Entrega de questionários como

atividades extraclasse.
Cronograma 

Carga horária de 30 horas

Avaliação para Certificação: 75% de presença, entrega de atividades e teste final com 70%

de aproveitamento mínimo.

Faixa Etária: A partir de 17 anos e 6 meses



                                                

Assistente de Logística

Objetivo

• Qualificar  através  de  técnicas  básicas  em  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 (i)  recebimento  e

expedição de mercadorias, (ii) controle de estoques, (iii) armazenagem e transporte,

que atendam às exigências do mercado de trabalho;

• Formar profissionais para dar apoio à coordenação da cadeia de suprimentos e que

sejam capazes de realizar atividades de controle e operação de processos logísticos,

atendendo a suprimentos, produção e distribuição física.

Conteúdo Programático

• 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:

✔ Entrada:  Recebimento  de  Materiais,  Inspeção  Quantitativa  e  Qualitativa,

Armazenamento e Conservação, Endereçamento e Etiquetagem.

✔ Saída: Preparação de Pedidos – Picking, Packing e Crossdocking

✔ Equipamentos de movimentação de carga e armazenagem

• Meios  de  Transporte:  Rodoviário,  Aquaviário,  Aéreo,  Ferroviário  e  Dutoviário.

Cálculos de cubagem de carga

• Segurança no Trabalho: Saúde Ocupacional, Segurança, Meio Ambiente.

Ações

Presencial E.A.D
• Aulas expositivas e interativas;

• Dinâmica de grupo;

• Exercícios em classe de Curva

ABC,  Estoque  de  Segurança;

Ponto de Pedido e Inventário;

• Entrega  de  Questionários

como atividades extraclasse.

• Uso  de  plataforma  via

Internet;

• Aulas expositivas;

• Exposição de casos reais;

• Entrega de questionários e

exercícios como atividades

extraclasse.



                                                

Cronograma

Carga horária de 30 horas.

Avaliação para Certificação: 75% de presença e teste final com 70% de aproveitamento

mínimo.

Faixa Etária: A partir de 17 anos e 6 meses

Finanças Pessoais

Objetivo 

• Capacitar  o  aluno  através  de  conhecimentos  e  instrumentos  que  lhe  ajudem na

organização de sua vida financeira visando um equilíbrio e mantendo sua situação

saudável e duradoura;

• Permitir  que cada indivíduo tenha uma vida financeira saudável  (controlada)  para

conseguir superar os momentos de adversidade inerente ao cotidiano sem stress;

• Possibilitar condições de aquisição de imóveis, carro ou iniciar seu próprio negócio. 

Conteúdo Programático

• Orçamento: elaboração de orçamento de despesas e receitas visando estabelecer o

custo pessoal ou familiar;

• Controle de Gastos: identificar e analisar hábitos de consumo;

• Educação Financeira: elaborar um planejamento financeiro observando as formas de

crédito disponíveis no mercado;

• Plano  de  Ação  para  Superar  Problemas  Financeiros:  orientação  para  busca  de

soluções em uma eventual situação de dificuldade financeira;

• Disciplina  e  Controle:  demonstrar  formas  de  consumo  consciente  e  como  evitar

endividamento desnecessário, bem como a importância do hábito de poupar.

Ações

Presencial E.A.D.
• Aulas expositivas;

• Exercícios  em  classe  de

elaboração  e  análise  de

orçamento.

• Uso de plataforma via Internet;

• Aulas expositivas;

• Exercícios  de  elaboração  e

análise de orçamento.



                                                

Cronograma 

Carga horária de 10 horas

Avaliação para Certificação: 75% de presença.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Técnicas de Redação

Objetivo

• Capacitar  jovens e adultos a aprimorarem seus conhecimentos sobre a produção

escrita. Conhecer as etapas do planejamento da comunicação escrita para produzir

bons textos e os critérios de correção;

• Motivar a linguagem escrita e falada em jornais revistas e livros a fim de facilitar as

produções textuais;

• Incentivar os alunos ao hábito da leitura para facilitar a produção de textos (redação).

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 online.

Ações

Presencial: Aulas teóricas expositivas, praticas e conversas em roda para tirar dúvida.

EAD: Uso da Plataforma do Google Classroom, Aulas expositivas, Exercícios de elaboração

e análise de orçamento 

Cronograma

Carga Horária – 40 horas

Faixa Etária: A partir de 14 anos

Design de Sobrancelha

Objetivo

• Adquirir conhecimentos sobre o formato do rosto para uma melhoria no visual;

• Proporcionar conhecimentos básicos do design de sobrancelhas;



                                                

• Modelar e harmonizar os traços da face com o formato do olhar.

Conteúdo Programático

• História das Sobrancelhas e Tipos de sobrancelha;

• Dicas de atendimento ao cliente, Biossegurança e higiene pessoal;

• Medidas e formato de rosto e Técnicas que valorizam a sobrancelha;

• Coloração e utilização de henna; 

• Ética profissional e dicas de atendimento ao cliente.

Ações

Presencial: Aulas teóricas expositivas, práticas e conversas em roda para tirar dúvida.

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp com apresentação de vídeos gravados. 

Cronograma

O curso apresentará carga horária de 4 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Barbearia

Objetivo

• Capacitar  os educandos com os primeiros passos para se fazer  uma barba com

excelência,  ensinamos  a  dinâmica  dos  cortes  de  cabelo  masculino,  simetria  das

costeletas, cavanhaque e bigode;

• Proporcionar  conhecimentos  sobre  a  história  da  beleza  masculina  e  suas

modificações; 

• Oferecer habilidades de um novo perfil do homem moderno;

• Possibilitar as técnicas primordiais para atuarem como Barbeiros.

Conteúdo Programático

• Introdução à Barbearia e Cortes;

• Tipos de barba e atendimento ao cliente;

• Ambiente de trabalho: ferramentas e produtos para barbear;

• Modelagem de barba e aparo de pelos;

• Linhas e ângulos do rosto;

• Mercado e tendências no segmento de barba;



                                                

• Penteado masculino para finalização. 

Ações

Presencial:  Aulas teóricas e práticas. Visita a Beauty 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 pelos. 

EAD:  Aulas  expositivas  através do  WhatsApp  com apresentação  de vídeos gravados e

Youtube. 

Cronograma

O curso apresentará carga horária 12 horas. 

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Corte e Costura

Objetivo

• Habilitar o aluno para todos os tipos e funções de cada máquina de costura;

• Capacitar o aluno a modelar e montar peças básicas de confecção de roupas em

geral com corte, costura e acabamento;

• Visar a qualidade na produção do vestuário;

• Reconhecer e diferenciar a variedades de tecidos e suas respectivas linhas para

confecção;

• Desenvolver habilidades de um design de alta-costura.

Conteúdo Programático

• Introdução as técnicas de corte e costura e tipos de corte;

• Máquinas de Costura;

• Como Tirar Medidas;

• 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

Presencial: Aulas teóricas expositivas, praticas e conversas em roda para tirar dúvida.

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp com apresentação de vídeos gravados. 

Cronograma 

Curso contínuo, com carga anual de 76 horas. 

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Maquiagem 

Objetivo

➢ Contribuir  com  a  valorização  da  beleza,  o  aumento  da  autoestima  e,

consequentemente, com a melhora da saúde mental dos indivíduos;

➢ Habilitar conhecimentos dos diversos tipos de maquiagem social adequada à

ocasião e às características físicas e psicológicas da cliente;

➢ Oferecer  ao  aluno  conhecimentos  essenciais  para  o  desenvolvimento  da

Maquiagem Profissional;

➢ Adquirir técnicas de aplicação correta de acordo com o formato facial;

➢ Utilizar e desenvolver os diversos produtos de maquiagem.

 

Conteúdo Programático

 A profissão de maquiador; 

 Avaliar os diversos tipos de pele; 

 Colorimetria, preparação da pele e Iluminação;

 Aplicar técnicas de maquiagem de acordo com cada cliente; 

 Técnicas de maquiagem (Olho nude, Olho preto, Olho Smokey, Olho clássico, Olhos

Esfumados).

Ações

Presencial: Aulas teóricas e práticas incluindo a maquiagem em modelos. Apresentação na



                                                

Ikesaki, lojas de cosméticos com Workshop com modelos de várias etnias.

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp ou uso da Plataforma do Google Classroom

com apresentação de vídeos gravados. 

Cronograma

Carga Horária de 24 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Cabeleireiro (a)

Objetivo

➢ Profissionalizar  o  aluno,  incentivar  sua atitude autônoma e  exploratória  diante  do

universo de beleza;

➢ Habilitá-lo na atuação dos tratamentos e embelezamento dos cabelos;

➢ Capacitar  o  profissional  nas  habilidades  para  o  desempenho  das  funções  como

também na geração de renda;

➢ Capacitar  profissionais  a  atuarem  como  cabeleireiro,  em  salões  de  beleza,  no

tratamento de cabelos; 

➢ Profissionalizar e incentivar o aluno em atitudes autônomas e exploratórias diante do

universo de beleza.

Conteúdo Programático

 Técnicas de corte e coloração;

 Vigilância sanitária;

 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;



                                                

 Cauterização dos fios e Reconstrução de fios.

Ações

Presencial: Aulas teóricas e práticas, visita a Beauty 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, SANSEI, PADRON PERFUMARIA.

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp ou uso da Plataforma do Google Classroom

com apresentação de vídeos gravados. 

Cronograma

O curso apresentará carga horária de 90 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Informática Básica para adolescente e jovens

Objetivo

➢ Desenvolver  competências  básicas  para  utilização  do  computador  através  da

aprendizagem  do  sistema  operacional  Windows,  processador  de  textos  Word,

planilha eletrônica Excel, apresentações em Power Point;

➢ Capacitar o aluno a desenvolver atividades ligadas à área de informática de modo

profissional e atualizado, visando à ampla utilização dos recursos de editoração de

texto, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação e demais aplicativos.

➢ Utilizar recursos de pesquisas de textos e imagens utilizando os navegadores de

internet;

➢ Capacitar o aluno para a operação dos principais sistemas operacionais utilizados no

mercado de trabalho, bem como a correta utilização dos sistemas de arquivos.

Conteúdo Programático

• Introdução à Informática;



                                                

• Definição de Hardware e Software;

• Tipos de periféricos;

• Memórias;

• Unidades de medidas;

• Utilização de teclado e mouse.

WINDOWS

 Apresentação da área de trabalho, barra de tarefas, janelas e menu iniciar;

 Opções de desligamento do sistema e troca de usuários;

 Windows Explorer: criação e manipulação de pastas e arquivo;

 Uso dos aplicativos: Paint Brush, Bloco de Notas, WordPad e Calculadora;

 Painel  de Controle:  configuração de mouse,  plano de fundo,  adicionar e  remover

programas e contas de usuário.

WORD

 Formatação de fontes e parágrafos;

 Inserção de tabelas, imagens, formas, caixas de texto, marcadores, numeradores,

cabeçalho e rodapé, quebra de página e página em branco;

 Localizar e substituir palavras;

 Configuração de margens e orientações da página;

 Aplicação de bordas e sombreamento;

 Divisão de textos em colunas e aplicação de hifenização;

 Construção de mala direta;

 Criação de Sumário;

 Formas de impressão.

EXCEL

 Apresentação da área de trabalho;

 Definição de célula, coluna, linha e planilha;

 Operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação;

 Formatação de linhas, colunas, bordas;

 Formatos de dados;



                                                

 Mesclagem de células;

 Orientação da página, visualização de impressão e impressão;

 Funções: Soma, Média, Mínimo, Máximo, Hoje, Agora, Se, Procv;

 Gráficos: Coluna, Linhas, Barras e Pizza;

 Aplicação de filtros e subtotais;

 Criação de Tabela dinâmica;

 Construir vinculo entre planilhas;

 Inserir Hiperlinks.

POWER POINT

 Apresentação dos layouts de slides;

 Inserir, excluir e duplicar slides;

 Preencher as áreas de textos e imagens;

 Animações: efeitos de entrada, ênfase, saída e trajetória de animação;

 Transição de slides;

 Inserção de som mp3 e wav na apresentação;

 Modos de impressão;

INTERNET

 Navegadores, Sites de Busca;

 Criação e utilização de e-mail;

 Cidadania Digital;

 Segurança: antivírus e tipos de ameaças.

Ações

Presencial:  aulas  expositivas,  utilização  da  apostila  para  execução  das  atividades  e

conversas em roda (aulas  no laboratório  de  informática  com aulas  de 4 (quatro)  horas

distribuídos em 3 (três) dias na semana.

EAD: aulas expositivas através do Google Meet, utilização do Google Classroom para envio

e recebimento de atividades bem como o uso do material de apoio (através da plataforma

Google Classroom e Google Meet, mantendo 4 (quatro) horas distribuídas em 3 (três) dias

da semana da seguinte forma:



                                                

- 01 hora e trinta e minutos de aula ao vivo através do Google Meet, ministrada 3 (três)

vezes na semana.

-  02  horas  e  trinta  minutos  para  execução  das  atividades  dos  roteiros  que  estarão

disponíveis na plataforma Classroom.

Cronograma

Carga Horária de 80 horas 

Requisitos para aprovação:  75% (setenta e cinco por  cento)  de frequência nas aulas e

média final igual ou maior a 07 (sete).

Faixa Etária: A partir de 14 anos.

Cuidador de Idosos

Objetivo

➢ Habilitar  para  atuarem  nos  atendimentos  em  domicílios,  instituições  de  longa

permanência e hospitais;

➢ Capacitar os alunos da necessidade especial nos cuidados com o idoso;

➢ Contribuir e capacitar a família na garantia do envelhecimento ativo e saudável do

idoso;

➢ Oferecer  subsídios  técnicos  e  específicos  no  que  se  refere  ao  processo  de

envelhecimento e aos aspectos biopsicossocial do idoso.

Conteúdo Programático

 Estatuto do Idoso;

 Condições de risco social para o idoso;

 Perfil do Cuidador;

 Cuidados que o cuidador deverá ter com a 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;

 Sono e repouso;

 Nutrição;

 Higiene e bem-estar físico;

 Alterações na comunicação;

 Alzheimer, AVC, Artrose e artrite, Osteoporose; neoplasias;

 Integração da família no cuidado ao idoso.

Ações

Presencial: Aulas Teóricas e práticas, visitas técnica supervisionada em instituições, asilos e

casa de repouso da Região e entrega de questionários como atividades extraclasse.

EAD: Aulas expositivas através da Plataforma do Google Classroom com apresentação de

vídeos gravados.

Cronograma

Carga horária de 60 horas.

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Reforço para as provas do Enem



                                                

Objetivo

➢ Conhecer  as  experiências  culturais  e  sociais  para  melhorar  na  técnica  de

redação;

➢ Capacitar  o  aluno  a  entender  o  tema  e  não  fugir,  no  contéudo  escrito,  do

conteúdo proposto;

➢ Escrever o que pensa a respeito do tema, com começo, meio e conclusão. 

➢ Redigir  um texto de forma que se forme um pensamento,  para que o outro

possa entender seu raciocínio;

➢ Orientar o aluno que todo texto necessita de fechamento, ou seja, finalizar os

tópicos que são comentados, anteriormente;

➢ Reforçar, aprofundar ou suprir carências dos conteúdos de maior dificuldade;

➢ Fazer com que o aluno vença obstáculos presentes em sua aprendizagem;

➢ Incentivar o hábito da leitura para o desenvolvimento da técnica de redação. 

Conteúdo Programático:

 Conceito de Reforço Escolar; 

 Escrita do próprio nome;

 Alfabeto e Sílabas; 

 Treino de Leituras;

 Escritas de palavras;

 Vogais;

 Grafema e fonema;

 Caças palavras com banco de palavras.

Ações

Presencial:  Atividades  individuais  e  em  grupo,  reflexões  coletivas,  avaliações  orais  e

escritas.

EAD: Aulas expositivas através da Plataforma do Google Classroom com apresentação de

vídeos gravados.



                                                

Cronograma

Carga Horária - 40 horas

Faixa Etária: A partir de 14 anos

Estética corporal

Objetivo

➢ Habilitar os profissionais para a definição e aplicação de tratamentos estéticos.

➢ Oferecer bem-estar físico e mental;

➢ Capacitar  o  aluno  ao  uso  correto  das  diversas  metodologias  de  produtos  e

equipamentos utilizados nos procedimentos estéticos;

➢ Desenvolver conhecimentos de âmbito geral para redução de medidas e contornos

corporais no 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;

 Esfoliação Corporal; 

 Massagem modeladora;

 Drenagem Linfática Manual;

 Esfoliação Corporal;

 Termoterapia;

 Argiloterapia;

 Aromaterapia;

 Massagem relaxante.

Ações

Vivências teóricas e práticas em modelos.

Cronograma

O curso apresentará carga horária 110 horas, dividido em 2 módulos.

Faixa Etária: A partir de 17 anos



                                                

Estética Facial

Objetivo

• Proporcionar aos alunos conhecimentos teórico-científicos atualizados que preparem

aluno para atuação nos diversos segmentos de prestação de serviços em estética;

• Oferecer todas as orientações e conhecimentos para os procedimentos estéticos,

abordando o manuseio da avaliação facial;

• Propiciar  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;

• Preparar o aluno para exercer a função de profissional em Estética Facial.

Conteúdo Programático

• Atendimento ao Cliente;

• Avaliação Facial e Ficha de Anamnese;

• Introdução a Profissão e dicas importantes;

• Biossegurança e Higiene Pessoal;

• Materiais Utilizados e Princípios Ativos;

• Estrutura da pele, classificação da pele, biótipo cutâneo;

• Cosméticos faciais;

• A importância da fotoproteção;

• Acne;

• Envelhecimento;

Ações

Presencial: Aulas teóricas e práticas em modelos e entre as alunas.

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp com apresentação de vídeos gravados.

Cronograma

O curso apresentará carga horária 32 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Alongamento de Cílios (Lifting)

Objetivo



                                                

• Desenvolver noções de visagismo, ciclos do pelo,  manuseio dos equipamentos e

biossegurança;

• Capacitar o aluno nas técnicas de alongamento de cílios fio a fio, volume russo e

tufos;

• Praticar as técnicas mais atualizadas do mercado.

Conteúdo Programático

• Normas de Biossegurança;

• Atendimento ao cliente;

• Fisiologia do pelo e ciclo de crescimento do pêlo;

• 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;

• Tipos de extensão, tamanhos e espessura;

• Conhecer os materiais que são utilizados;

• Erros e acertos de profissionais da área;

• Cuidados após aplicar os cílios e Manutenção;

• Técnica de aplicação e técnica de remoção com segurança.

Ações

Presencial: Aulas teóricas e práticas em modelos e entre as alunas.

EAD: Aulas expositivas através do WhatsApp com apresentação de vídeos gravados.

Cronograma

O curso apresentará carga horária 12 horas

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Informática – Inclusão digital

Objetivo

• Promover a inclusão digital, integrando o educando ao uso das novas tecnologias,

para que aprenda a operar computadores, utilize seus aplicativos e acesse a Internet

em suas atividades do dia a dia.



                                                

Conteúdo Programático

• Conceitos básicos de informática;

• Conhecendo a Área de Trabalho;

• Definição de Hardware e Software;

• Tipos de periféricos;

• Windows Explorer (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

Presencial: Todo o conteúdo será ministrado de forma dinâmica, e em um ritmo especial,

para que possa ser bem assimilado pelo aluno com exercícios práticos.

EAD:  Aulas  expositivas  através  da  Plataforma  do  Google  Classroom,  Prova  final  de

avaliação prática.

Cronograma

Carga Horária de 80 horas

Faixa Etária: A partir de 25 anos

Oficina de Rádio

Objetivo

• Proporcionar aos jovens e adultos (tanto em situação de risco como em situação de

desemprego) o universo radiofônico, visando ainda qualificá-los para o mercado de

trabalho;

• Capacitar o aluno no desenvolvimento da rotina de uma emissora de rádio;

• Conhecer 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; Noções básicas de locução e Produção de

programas de rádio;

• Montagem de grade de programação;

• Profissionais que trabalham em uma emissora 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

Presencial:  Atividades  em grupo,  produção,  apresentação  e  gravação  de  um programa

radiofônico com temas variados escolhidos pelos alunos, visita técnica na rádio Comunitária

Zummm FM 87,5 MHZ de Santo André (aula prática);

EAD:  Aulas  expositivas  através  da  Plataforma  do  Google  Classroom  e  Prova  final  de

avaliação teórica.

Cronograma

Carga horária de 24 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

Teste de Software 

Objetivo

• Habilitar profissionais para 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;

• Mantis:  criando  projetos,  criando  usuários,  criando  bug/tarefa  e  resolvendo

bug/tarefa.

Ações

Presencial: Avaliações escritas e práticas; Trabalhos individuais e em grupo.

EAD: Aulas expositivas através do Google Meet, utilização do Google Classroom para envio

e recebimento de atividades bem como o uso do material de apoio.

Cronograma

Carga horária de 40 horas.

Faixa Etária: A partir de 17 anos

7.1.6. Quadro de Funcionários por Serviço

Quant. Cargo/Função Escolaridade
Regime de 
Contratação

Carga 
Horária/
Diária

Carga 
Horária/ 
Semanal

01 Coordenadora de Área
Bacharel em Sistema e 
Informação

CLT 8h30 42h30

01 Auxiliar Administrativo
Superior em Gestão
 Financeira

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 Berçarista Superior Completo CLT 8h00 16h00

01
Educ. Social 
Cabeleireiro

Ensino Médio 
 Técnico Cabeleireiro

CLT 8h00 24h00

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 16h00

01 Educ. Social Cuidador de Idosos Ensino Médio CLT 8h00 8h00

01 Educ. Social de Informática Bacharel em Sistema e 

Informação / Pós: 

Tecnologias interativas 

CLT 8h00 24h00



                                                

aplicadas a educação

01 Agente de Limpeza
Ensino Fundamental 

Incompleto
CLT 8h00 42h30

7.1.7. Quadro de Voluntários por Serviço

Quantidade Atividade Escolaridade
Carga horária/

Semanal

01 Diretoria
Superior em Letras com 

Complementação em Pedagogia
30h00

01
Educ. Social Portaria / 

Finanças e Assistente de
Logística

Ensino Superior Completo 4h30

01 Costureira Ensino Superior Completo 3h30

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 avaliação  e  monitoramento dos  adolescentes,  jovens  e  adultos  se  dará  de  forma

individual, ou em grupo, por meio de atividades teóricas, dinâmicas, pesquisas; interação,

sociabilidade, dramatizações,  feiras,  vivências,  conteúdos  teóricos,  eventos  externos  de

acordo com o plano preparado pelos educadores das diferentes áreas. Após a conclusão do

programa os usuários receberam um certificado de conclusão.

7.1.9. Avaliação e Monitoramento

O processo de avaliação dos cursos será contínuo, levando em consideração: observação

constante  dos  alunos,  interesse  nos  conteúdos  dos  cursos,  participação  nas  aulas,

desenvolvimento das atividades e assiduidade (75% de presença), seja presencial ou EAD.

Para a avaliação dos cursos e da equipe pedagógica, serão utilizadas pesquisas de opinião

junto aos participantes e educadores.



                                                

7.1.10. Recursos Financeiros a serem utilizados

Fonte Órgão Público/Secretaria
Valor Mensal

(R$)
Valor Anual

(R$)
Municipal - -
Estadual - - -
Federal - - -

Fonte Origem
Valor Mensal

(R$)
Valor Anual

(R$)
Próprio Eventos beneficente e Bazares 3.000,00 36.000,00

Doações
Pessoa Física e Jurídica, Doações em

Produtos
8.600,00 103.200,00

Total 139.200,00

Itens Valor Anual (R$)

Recursos Humanos 115.560,00

Material de Consumo 9.120,00

Outras despesas (manutenções, veículos, seguros....) 14.400,00

VALOR TOTAL 139.080,00

7.1.11 Resumo das atividades a serem desenvolvidas

Projeto/

Programa Serviço

Socioassistencial

 Público alvo

Faixa etária 

Horário de

Atendimento
Periodicidade

Capacidade de

Participantes

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos

Jovens e
Adultos

A partir de 14
anos

Das 8h00 às
17h00  1.099 645

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Cursos de Formação Profissional são um grande diferencial na inclusão e integração

destes  jovens,  adolescentes  e  adultos  ao  mundo  do  trabalho.  Considerando-se  que  as

exigências  de  conhecimentos  e  vivências/convivências  são  cada  vez  maiores  e  as

mudanças tecnológicas mais rápidas, tornam-se cada vez mais complexos os desafios para

que  os  adolescentes  e  jovens  ingressem  no  seu  primeiro  emprego  e  principalmente

permaneçam integrados.

Os  cursos  ministrados  na  grade  curricular  do  projeto  cumprem com uma programação

atualizada para a formação humana que juntas promovem a autonomia que precisa para

iniciar sua vida profissional de modo digno.



                                                

Sendo assim todos os esforços serão voltados para que os programas proporcionem aos

usuários,  capacidade  e  discernimento  para  trabalhar  com  pessoas,  compreender  suas

atitudes e motivações, contribuindo para a formação pessoal e profissional, inserindo-os ao

mundo  do  trabalho,  além  da  inclusão  social,  da  valorização  e  da  dignificação  do  ser

humano.

Santo André, 02 de Fevereiro de 2022.

Elizabeth Pelegrin Ross Tonin

 Diretora da Unidade

Cristiane de Oliveira Alvarenga Pimentel
Técnica Responsável



                                                



                                                

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: 09291090 

Telefones: (11) 4975-8264; PABX: 3705-6212 ramal 101 ou 102;

E-mail: idosos@instituicaodrklaide.org.br

1.3. Site: www.instiuicaodrklaide.org.br

1.4. Registros, Certificações, Inscrições em Órgão Públicos:

Descritos na apresentação do Plano.

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL

2.1. Apresentação qualificada do(a) Presidente

Vide Introdução do Plano

Diretor da Unidade

Nome: Fábio César Pelegrin Tarifa

Endereço:  Alameda  Francisco  Alves,  nº  65, Compl: Apto  141 Bairro:  Bairro  Jardim

Município: Santo André     UF: SP  CEP: 09090 – 790

RG: 17.720.668     Órgão Expedidor: SSP/SP  UF: SP  Data da Expedição: 15/10/2007

CPF:  026.743.047-74

Data de Nascimento: 09/12/1967    Nacionalidade:  Brasileiro  Estado Civil: Casado

Escolaridade:  Especialista  em  Cardiologia  e  Geriatria  Profissão: Médico  Órgão  de

Classe: CRM 710019

2.2. Apresentação qualificada do Técnico Responsável:

Nome: Camila Rodrigues Contato

RG: 32.431.492-9 Órgão Expedidor: SSP/S  UF: SP  Data de Expedição: 01/12/2014

CPF: 403 488 838 – 54 Data de Nascimento: 30/01/1992

Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil: Solteira

Escolaridade: Pós – graduada em Acupuntura Tradicional Chinesa

http://www.instiuicaodrklaide.org.br/
http://www.instiuicaodrklaide.org.br/
http://www.instiuicaodrklaide.org.br/
mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br
mailto:iae@crechedrklaide.org.br


                                                

Profissão: Fisioterapeuta. Órgão de Classe: CREFITO 202 377 - F  

4. MISSÃO INSTITUCIONAL

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

serviços,  programa  que  os  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 recepção; 1 sala administrativa; 1 lavabo;1 sala da informática; 3 salas para grupo

técnico; 1 jardim de inverno; 2 espaços para descanso; 1 sala para utilização múltipla; 1 sala

de TV;  7  banheiros  para  os  idosos;  2  banheiros  para  funcionários;  1  sala  de  refeições

coletiva; 1 cozinha, despensa; 1 lavanderia; 2 quintais (fundos e lateral)

Pavimento  1:1 espaço  para  eventos  com cozinha;  1  solarium;  2  salas  para  utilização

múltipla; 1 banheiro (Masc/ Fem).

Mobiliário  –  andar  térreo:  05 (cinco)  monitores  LCD’s,  05 (cinco)  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, 03 (três) armários embutidos, 04 (quatro)

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.

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/Doblo (Utilitário)  - Ano de fabricação/modelo: 2008



                                                

6. JUSTIFICATIVA

O Núcleo de Convivência para o idoso viabilizará para os familiares a busca pelo sustento e,

saber que o idoso encontra-se acolhido traz aos mesmos tranquilidade. Adotar uma rotina

alimentar com refeições balanceadas, medicamentos nos horários corretos e controlados,

levados para a vida cotidiana, favorecerá melhoria na qualidade de vida, incidindo no bem-

estar  físico,  no  seu  sentido  mais  amplo.  Espera-se  que  os  idosos,  em sua  totalidade,

demonstrem melhoria no aspecto biopsicossocial, visto que a interação entre pessoas da

mesma ou diferente faixas etárias os facilitará como protagonistas no meio social.

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

SOCIOASSISTENCIAL  A  SER  EXECUTADO  (Conforme  Resolução  CNAS  Nº  16  de

05/05/2010)

Atendimento

7.1. Nome do Serviço

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica

Programa: Núcleo de Convivência para Idosos

7.1.1. Objetivos

Segundo a tipificação nacional sobre o papel do SCFV a pessoas idosas, os objetivos gerais

são:

• Desenvolvimento  de  atividades  que  contribuam  no  processo  de  envelhecimento

saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento

dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de

risco social; 

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de

proteção social de assistência social nos territórios; 

• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de

risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 



                                                

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 e Outros.

7.1.3. Endereço/Local da prestação de serviços

Endereço: Rua Apiaí, 831 – Vila Curuçá – Santo André/SP

7.1.4. Critérios Utilizados para a Seleção da Demanda

Devido a pandemia do COVID-19, vírus esse que rapidamente traz sérias complicações

comprovadas cientificamente pelos órgãos competentes de saúde ao público-alvo desse

serviço, as avaliações para inserção no Programa sofrerão algumas modificações:

A  Coordenação  e/ou  a  assistente  social  fará  a  inscrição  do  pretendido.  Haverá  um

encaminhamento para a profissional, que fará uma visita técnica na residência do idoso

assim que a situação pandêmica estiver resolvida. Cabe a profissional da Assistência Social

verificar se o idoso está em situação de vulnerabilidade e risco social, 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 (Atividades Instrumentais de Vida diária);

• Boas condições gerais de saúde física, emocional e cognitiva;

• Ser munícipe em Santo André;

• Estar em vulnerabilidade financeira e social.

7.1.5. Atividades previstas e metodologia

Plano de Ação

Projeto – Envelhecimento saudável e a socialização.



                                                

Objetivos

• Auxiliar o idoso e seus respectivos familiares, através de dicas e orientações com

temas específicos, meios de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos;

• Fornecer  maneiras  e  caminhos  para  orientar  sobre  diversos  temas  voltados  aos

idosos (atividades cognitivas e motoras, dicas de cuidados, prevenção ou dicas para

tratamentos de patologias, entre outros). 

Metodologia

Para  a  realização  deste  plano,  os  temas  serão  trabalhados  em  dois  momentos:

Virtualmente, através de mídias sociais com conteúdos específicos sobre dicas a saúde

global do Idoso; Presencialmente: Após retomada presencial dos idosos, autorizada pelos

órgãos competentes.

• Apresentação do tema 

• Discussões e Vivências;

• Avaliação;

• Depoimentos.

Cronograma

Ambiente Virtual: O projeto ocorrerá através de vídeos publicados nas mídias sociais da

Instituição Assistencial e Educacional “Dr. Klaide” e meios de comunicação semanalmente.

Avaliação e Monitoramento

Ao  término  de  cada  encontro  os  resultados  serão  discutidos  e  avaliados  através  de

depoimentos e sugestões dos idosos e familiares pelos meios de comunicação no atual

cenário  e  presencialmente,  assim  que  permitido.  As  mudanças  ocorrerão  conforme

necessário.

Práticas de atividades motoras e motivacionais para a terceira idade (Presencial)

A  velhice  traz  consigo  a  diminuição  das  aptidões  físicas,  declínio  das  capacidades

funcionais, aumento do peso, maior lentidão e doenças crônicas (CARVALHO, 1999). Com

esse  crescimento  o  governo  e  a  sociedade  devem  desenvolver  formas  alternativas  de

caráter  preventivo  para  trabalhar  as  doenças  relacionadas  ao  envelhecimento.  Nessa

conjuntura, a atividade física vem conseguindo lugar de destaque como forma preventiva,

abrindo, portanto, muitas possibilidades para existência de um número progressivamente



                                                

maior  de  idosos  com  saúde  e  aumentando  a  expectativa  de  vida  dessa  população

(PEREIRA, 2006). Para Forciea (1998), os benefícios da atividade física para a saúde e

longevidade são conhecidos desde princípio dos tempos, a prática regular de exercícios

pode contribuir muito para a vida do idoso. 

Objetivos

• Reduzir o risco de quedas;

• Manter/melhorar a flexibilidade;

• Melhorar aspectos psicológicos, diminuindo assim o risco de depressão;

• Auxiliar na melhoria da qualidade de vida em seu âmbito global.

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).

Cronograma

As práticas de atividades motoras 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 depoimentos e opiniões dos participantes  para oferecer melhorias sempre que

necessitar.

Escuta Ativa (Online e presencial)

“Quem aprende ouvir com atenção aprende a falar com proveito” Emmanuel

Uma das grandes habilidades do ser humano é a comunicação oral. Através do diálogo, os

seres humanos,  são  capazes de falar e transmitir  informações, mas também de adquirir

novos conhecimentos.  Parece simples,  mas grande parte  das pessoas não conseguem

estabelecer  um diálogo eficaz, pois  muito  do que é ouvido,  não é de fato assimilado e



                                                

interpretado pelo ouvinte, seja por falta de concentração, excesso de dados, entre outros

fatores, que lhes impedem de estabelecer uma conexão verdadeira com aquele que fala.

É importante evidenciar que praticar a escuta ativa não quer dizer que o ouvinte deverá

receber inúmeras informações passivamente, mas sim, demonstrar interesse genuíno pela

fala do interlocutor e assim, estabelecer um vínculo com o mesmo.

Objetivos

• Promover o relacionamento interpessoal

• Minimizar os conflitos;

• Desenvolver a comunicação eficaz;

• Desenvolver a empatia.

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;

Obs: Esse atendimento poderá ocorrer de forma virtual (pelo WhatsApp) 

Cronograma

Esta  atividade  será  desenvolvida  duas  vezes  por  semana  pela  voluntária,  porém,

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 pontos

positivos e o que poderá ser melhorado.

Dinâmicas de Grupo (Presencialmente)

• Aprender a lidar com as diferenças;

• Aprender a ouvir;

• Melhorar/desenvolver a capacidade verbal/não verbal.



                                                

• Aumentar o nível de confiança no grupo;

• Desenvolver/Melhorar vínculos afetivos;

• 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 2022. Essas atividades têm por objetivos

aprimorar certas habilidades, como a memória, por exemplo; a integração dos idosos; e

auxiliar no processo de entretenimento, acolhendo as opiniões a partir do desenvolver das

dinâmicas.

Cronograma

Excepcionalmente,  as  dinâmicas  só  poderão  ocorrer  a  partir  do  momento  que  os

atendimentos  presenciais  forem  retomados, seguindo  os  protocolos  de  segurança

estipulados pela  OMS (Organização  Mundial  da  Saúde),  em parceria  com familiares,  e

SCAS (Secretaria de Cidadania e Assistência Social). 

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 (Presencialmente)

Atividades que envolvem música,  de modo geral,  costumam proporcionar  boa interação

entre os envolvidos e,  ainda,  evocam satisfação e prazer  em sua realização.  Cada ser

humano reage à determinada situação, lembrança ou acontecimento, mas estudos mostram

que a música leva, na maioria das vezes, a um estado emocional satisfatório. A música, de

fato, é um dos caminhos mais rápidos e eficazes para se promover o equilíbrio entre o

estado fisiológico e emocional do ser humano, e lhe traz bem-estar físico e psíquico (Passos

e Portugal Neta, 2018). 

Objetivos

Entre  idosos,  estudos  mostram  que  a  música  é  responsável  por  liberar  endorfinas

(substâncias responsáveis pelas sensações de felicidade e prazer); diminuição da dor (o



                                                

estímulo  sonoro  tem  o  poder  de  amenizar  o  estímulo  da  dor,  tornando-a  bem  mais

suportável); socialização (a música tem o incrível poder de unir as pessoas); e melhora da

cognição (ao aprender uma nova música ou a tocar um instrumento musical, o cérebro vai

criando novas ligações neurais). 

Metodologia

As atividades musicais deverão ocorrer somente após a liberação dos órgãos de saúde e a

Diretoria do Núcleo para o retorno presencial seguro aos idosos participantes do projeto.

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

Os participantes terão a oportunidade de se expressar e opinarem a respeito das atividades

desenvolvidas após o término das mesmas.

Atividades socioculturais (Crochê e Tricô)

• Ajudar  na  prevenção  de  doenças  degenerativas: Por  exigirem  muita

concentração, raciocínio e coordenação motora, trabalhos manuais como o crochê e

o tricô ajudam na prevenção de doenças como o Alzheimer e o Parkinson;

• Diminuir sintomas de  depressão: Tão importante quanto atuar na prevenção de

doenças, uma atividade intelectual como o artesanato diminui a ansiedade e pode

ajudar também a afastar a depressão. Em alguns casos, essa prática se torna uma

ressignificação de vida. Idosos traçam novos objetivos e, ao ver propósito no que

fazem, sentem-se mais úteis e felizes;



                                                

• Reduzir  estresse: Trabalhos manuais  comprovadamente  aumentam os níveis  de

serotonina  no cérebro,  e  consequentemente,  a  sensação de bem-estar  e  prazer.

Além disso,  há algo ainda mais importante:  o  artesanato é capaz de diminuir  os

hormônios, como o cortisol, que causam o estresse.

• Melhorar a autoestima: A capacidade de planejar e criar algo do começo ao fim,

aumenta a autoestima e a sensação de dever cumprido;

• Cuidar das  articulações: Movimentar  as  mãos  favorece  a  lubrificação  das

articulações, o que previne dores futuras no processo de envelhecimento.

Cronograma

As  atividades  de  crochê  e  tricô  serão  desenvolvidas  diariamente,  de  acordo  com  a

disponibilidade e a bagagem de conhecimento de cada idosa (o).

7.1.6. Quadro de Funcionários

Quantidade Cargo/função
Formação

Profissional
Regime de

Contratação
Carga Horária

Diária
Carga horária

Semanal

01 Coord. Geral
Superior em 
Administração de
Empresas 

CLT 08h30 42h30

01 Coord. de área
Superior em 
Fisioterapia

CLT 08h30 42h30

01
Inst. de atividades 
motivacionais

Superior em 
Educação Física

CLT 08h30 17h30

01 Agente de limpeza
Ensino médio 
completo

CLT 08h30 42h30

01 Cozinheira
Ensino Médio 
completo

CLT 08h30 42h30

01 Aux. de cozinha
Ensino Fund. 
incompleto

CLT 08h30 42h30

01 Cuidadora de Idosos I
Técnico em 
Enfermagem

CLT 08h30 42h30

02 Cuidadora de Idosos
Ensino médio 
completo

CLT 08h30 42h30



                                                

7.1.7. Quadro de Voluntários

Quantidade Atividades Escolaridade Carga horária Semanal

01 Médico Geriatria Superior completo 1h00

01 Captação de recursos Superior completo 8h00

01 Educadora Física Superior completo 1h00

01 Recreacionista Ens. médio completo 8h00

01 Cuidadora de idosos Ensino fund. completo 5h00

7.1.8. Demonstração da forma de participação dos usuários

Para  ter  o alcance dos  objetivos  propostos,  as  atividades  serão  coordenadas  por  um

profissional qualificado, acompanhado da equipe que assistirá os idosos, avaliando-os  em

todos seus aspectos. A metodologia do trabalho estará pautada na escuta qualificada para

compreensão e apoio as sugestões 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 integração intergeracionais. O trabalho do Núcleo “Dr. Eliseu” será executado

com base no Plano anual de atividades, sendo realizadas avaliações periódicas que serão

capazes de mensurar 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 do Núcleo de Convivência.

A participação dos familiares se dará tanto nas atividades de integração e socialização,

como na manifestação de sugestões que terá como objetivo o aprimoramento do trabalho,

principalmente  no  atual  contexto,  em  que  os  idosos  permanecerão  sem  atividades

presenciais até autorização dos Órgãos competentes de Saúde e Prefeitura Municipal da

cidade de Santo André.

7.1.9. Avaliação e monitoramento

Virtual: O monitoramento e avaliação serão embasados no interesse e comentários vindos

através do público-alvo e seus familiares, a fim de possibilitar um alcance maior e aceitação

dos temas abordados pelas mídias sociais da Instituição. Durante o trabalho home-office, a



                                                

agente da SCAS (Secretaria de Cidadania e Assistência Social) permanecerá avaliando as

atividades através de e-mails e outros meios de comunicação.

Presencial: Cada oficina será avaliada ao término, para 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 Secretaria  de  Cidadania  e

Assistência Social (SCAS) para comprovação do trabalho.  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. 

7.1.10. Recursos Financeiros a serem utilizados

Fonte Órgão Público/Secretária 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

Total 407.775,24

Itens Valor Total

Recursos Humanos 270.000,00

Materiais de Consumo 48.360,00

Outras despesas (manutenção, seguros, desp.adm., etc) 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

Participantes

Atendimentos

Número de

usuários

atendidos

Serviço de Convivência e

 Fortalecimento de Vínculos

Idosos

Acima de 60

anos

7:30hs às

17:00hs

Segunda à

sexta feira
35 35

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  Plano  anual  em  2022 terá  como  objetivo  auxiliar  aos  idosos  e  aos  familiares  a

compreender como envelhecer da forma mais saudável, através de dicas correlacionados

aos diversos temas voltados a terceira idade, tais como saúde, entretenimento, atividades

cognitivas  e  sociais.  Além  disso,  pretende-se  realizar  eventos  para  entretenimento  e

sociabilização  dos  usuários  desse  serviço  quando  houver  possibilidade  de  retorno

presencial.

Eventos (Presencialmente)

Os eventos serão possíveis após o retorno presencial dos idosos, em que objetivarão o 

entretenimento e o bem-estar dos usuários levando em considerações sugestões da equipe,

as quais foram avaliadas e discutidas:

• Festas pertinentes às datas comemorativas no decorrer do ano;

• Atividades recreativas de pinturas, colagens e “massas de modelar” relacionadas a

temas específicos;

Santo André, 02 de Fevereiro de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Camila Rodrigues Contato
Coordenadora de Área



                                                



                                                

Projeto: Ampliando os recursos financeiros dos projetos

Objetivo:

Aumentar  os  recursos  financeiros  por  meio  de  doações  mensais e  a  participação  da

entidade nos editais dedicados a projetos sociais. 

Objetivo(s) Específico(s);

• Atrair o interesse das pessoas físicas ou jurídicas em conhecer os projetos sociais;

• Apresentar os projetos sociais aos comércios, empresas das regiões adjacentes; 

• Desenvolver o marketing de conteúdo para aumentar a demanda de novos doadores

por meio do blog/site institucional;

• Maior participação nos editais de projetos;

• Desenvolver propostas de participação no projeto, para empresas e pessoas físicas;

• Expandir o relacionamento com as empresas parceiras;

• Expandir o alcance de divulgação da entidade no entorno via Facebook Ads;

• Implantar o sistema de banco de dados na entidade;

• Melhorar a comunicação interna com ações de endomarketing;

• Aumentar o número de voluntários nas atividades diárias.

Justificativa

O terceiro setor no Brasil sempre enfrentou muitas dificuldades para conseguir apoio em

aportes financeiros, entretanto depois da pandemia Covid-19 a  situação econômica  ficou

ainda mais abalada e a solução encontrada por pessoas físicas e jurídicas, foi a diminuição

do orçamento mensal, cortando as despesas extras. Esta ação impactou de forma direta a

entidade “Dr Klaide”, pois as doações foram canceladas de forma gradativa, mês a mês a

taxa de doadores foi diminuindo e parcerias de longo prazo com empresas chegaram ao

fim, gerando um deficit significativo no faturamento dos projetos. 

Contudo, neste mesmo cenário, o número de pessoas em vulnerabilidade social cresceu e

automaticamente  a  procura  pelos  serviços  sociais  oferecidos  pela  entidade  também.  A

Instituição  “Dr  Klaide”  visando  continuar  prestando  serviços  socioassistenciais  aos

atendidos,  com  a  mesma  qualidade,  desenvolveu  junto  ao  departamento  de  marketing



                                                

estratégias que planejam o crescimento exponencial dos recursos financeiros.

Todas as estratégias serão guiadas por este plano para que se chegue no objetivo final que 

foi estipulado. 

Metodologia

Por meio de pesquisas e acesso a dados, o departamento de marketing trabalhará para

produzir propostas pertinentes ao perfil de target, selecionado como possível parceiro ou

patrocinador dos projetos sociais, assim como preparará planos de captação de recursos

voltados para as necessidades diárias de cada programa social desenvolvido pela ONG. 

O  planejamento  estratégico  do  marketing  será  dividido  por  categorias,  estas:  pessoas

jurídicas,  pessoas físicas,  incentivos fiscais,  editais  e  gestão de marketing (inserção de

banco de dados, marketing digital, campanhas, anúncios nas redes sociais, entre outros).

Cada  ação  de  marketing  estará  alinhada  com  os  recursos  disponíveis  pela  entidade,

incluindo a realização de visitas, apresentações, participação em eventos, entre outros.

➢ Pessoa Jurídica – primeiro contato / novos parceiros

Estabelecer contato com empresas localizadas em Santo André para apresentações dos

projetos de incentivos fiscais da Instituição “Dr Klaide”. 

➢ Pessoa  Jurídica  –  Projeto  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente (FUMCAD)

A fim de melhorar a performance de captação de recursos por meio do FUMCAD, métodos

serão desenvolvidos para garantir que a gestão informe e conceitue as empresas sobre o

modelo de destinação, que aloca um percentual do imposto de renda para projetos sociais

aprovados, em forma de donativos. 

➢ Pessoa Física – Aumento dos recursos doados 

Visando resultados que dobrem a taxa de doações atual, o departamento de marketing em

nome  da  Instituição,  entrará  em  contato  com  doadores  por  telefone,  aplicativo  de

mensagens, e-mail marketing, entre outros em busca do aumento nos valores recolhidos.

Fará  parte  do  plano  informar  aos  doadores:  o  aumento  na  demanda  de  usuários  nos



                                                

projetos, o impacto social na comunidade e a diminuição de doadores mensais nos últimos

dois anos. 

Além disso, o marketing acredita que as interações estabelecidas com os contatos ajudará

com indicações de possíveis novos doadores. O contato também servirá como estratégia de

aproximação, em busca de melhorar o relacionamento da entidade versus doadores.

Todas as ações de marketing seguirão as premissas das leis normativas e respeitarão todos

os padrões de privacidade.

➢ Participação nos editais / Projeto Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente 

O departamento  de  marketing  buscará  por  meio  dos  editais,  possíveis  patrocínios  dos

projetos que atendam às necessidades da entidade. 

Outro  fator  que  fará  parte  do  planejamento  estratégico  do  marketing  serão  os  editais

direcionados aos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente (FUMCAD). 

➢ Inserção do Banco de Dados

A inserção da ferramenta do banco de dados trará resultados na gestão administrativa,

financeira e marketing da entidade, pois ampliará a comunicação entre os departamentos e

unidades, facilitará os registros e dados de forma personalizada. 

A estratégia é da criação de um software utilizando as nuvens como armazenamento,  que

oferecerá  uma base  de  dados  padronizada  para  as  áreas:  financeira,  administrativa,

marketing, recursos humanos e coordenadores técnicos. 

➢ Marketing Digital

Para melhorar a visibilidade e a influência das mídias sociais da entidade, será adicionado

ao planejamento de marketing o uso da ferramenta “Google Ads Grants” disponível pela

empresa Google apenas para organizações sem fins lucrativos. A ferramenta visará atrair

doadores  a  projetos  sociais  devidamente  cadastros  na  plataforma.  Outras  formas  e

tecnologias de comunicação serão introduzidas,  como o uso de SEO, Google Analytics,



                                                

Search Console,  Page Speed e outras ferramentas gratuitas para otimizar canais digitais,

como sites, blogs, redes sociais e o Youtube. 

➢ Campanhas Sazonais

Evento Solidário Chá das Estações 

Ação: Haverá uma divulgação nas mídias sociais, em prol da venda dos ingressos para

participar do Chá das Estações. 

Data: Seguindo o calendário anual estes eventos têm previsão de acontecerem duas vezes

ao ano, sendo um a cada semestre. Expectativa – Maio e Setembro.

Os  eventos  solidários  só  ocorrerão  caso  a  pandemia  chegue  ao  fim,  sem  apresentar

qualquer risco a saúde dos participantes ou envolvidos. 

Público-Alvo: Convidados, apoiadores, comunidade, entre outros. 

Canais de comunicação:  anúncios nas redes sociais, post nos stories Whats Business,

Instagram da entidade, envio de e-mail marketing sobre o evento.

Tempo de divulgação: Aproximadamente 2 meses de antecedência. 

Frequência: 3 mensagens por semana, em diferentes horários e canais diferentes. 

Aniversário Creche “Dr Klaide” - matriz 

Ação: Incentivar  o  público  em prol  de  apoiarem os  projetos  da  Instituição  “Dr  Klaide”,

aproveitando a data festiva de fundação da unidade 1. 

Público-Alvo: Apoiadores, convidados, familiares das crianças, funcionários. 

Canais  de  comunicação: E-mail  semanal,  publicações  engajadoras  nas  redes  sociais,

posts nos status Whatts business e stories Instagram. 

Tempo de divulgação: A partir do dia 16/11 até 20/12. 

Frequência: 3 posts por semana, 1 e-mail por semana em horários diferentes. 

Campanha de Natal 

Ação:  Divulgação  para  arrecadação  de  recursos  para  presentear  os  atendidos  com

sacolinhas de natal. 

Público: Pessoas simpatizantes do projeto, equipes de funcionários das empresas.

 Canais de comunicação: Convites enviados por e-mail, ligações telefônicas para alinhar a



                                                

ação e anúncios nas redes sociais, post nos stories Whats Business, Instagram da entidade,

envio de e-mail marketing sobre a ação.

Tempo de divulgação: A partir do dia 01/11 até 09/12. 

Frequência: 3 posts por semana, 1 e-mail por semana em horários diferentes. 

Avaliação

A avaliação será realizada por meio dos indicadores como: taxa de doadores / parceiros,

número de voluntários, taxa de acesso de usuários ou novos usuários no website, abertura

de e-mails,  cliques em anúncios o monitoramento mensal será por meio de ferramentas

como: Google analytics, Search console, Mail Chimp, Hubspot. 

No final do ano vigente uma avaliação será realizada com os pontos positivos e negativos

de cada ação, priorizando a melhoria contínua. 

Santo André, 02 de Fevereiro de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Represente Legal

Monique Pizará
Gestora de Marketing



                                                



                                                

Introdução

O  controle  e  direcionamento  correto  dos  recursos,  é  de  fundamental  importância  e

necessário para colocar em prática os processos de organização e planejamento, visando

cumprir a missão da Entidade com louvor.

Justificativa

As diretrizes no processo de execução das atividades devem se manter coerentes com a

legislação vigente e plano de trabalho para o segmento, para que assim, a prestação de

serviços esteja de acordo com os objetivos propostos.

Objetivo

Possibilitar  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;

• Aplicação  do  Plano  de  Trabalho  para  a  Gestão  dos  Projetos,  e  a  aplicação  do



                                                

recurso, no objeto proposto;

• Atendimento 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;

• Arquivamento das documentações da instituição, pertinentes aos departamentos;

• Realização das 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 do ano serão realizadas campanhas de alimentos, brinquedos, vale-compra de

Natal, entre outros, focando auxiliar na sustentabilidade das unidades e programas. 

A busca de novas parcerias e captações, serão efetuadas por voluntários e membros da

Diretoria Executiva.

Projetos e Campanhas

• Contribuintes mensais;

• Vales-compra de Natal para as famílias dos assistidos;

• Nota Fiscal Paulista;

• Captação de Recursos através do FUMCAD.

Durante  o  ano,  haverá  encaminhamento  de  projetos  diversos  para  empresas,  com fins

específicos, mediante editais, bem como, a realização de campanhas.

Convênios e Parcerias

PMSA-Prefeitura Municipal de Santo André

A Instituição  manterá  Convênios  e  Parcerias,  com  a  Prefeitura  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 4 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  em  2020  e  2021  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 a partir  dos 60 anos de

idade, com repasse (parcial).

• SENAI.

Santo André, 02 de Fevereiro de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Responsável Legal

Jaqueline Piemonteze Petti
Coordenadora Financeira

Silmara Borges dos Santos
Coordenadora Geral
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