
Associacao Bethel -Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

ANEXO I

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS PARA SOLICITACA0 DE TERMO DE FOMENTO -

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTE DE PRESIDENTE PRUDENTE

A   ASSOCIACAO   BETHEL   PROJETO   MA0   AMIGA,   devidamente   inscrita    no   CNPJ    n°:

71.849.079/0006-82, com sede a Rua: Pedro Batista da Silva, n° 457, bairro Brasil Novo na cidade de

Presidente   Prudente  -  SP,   nesse  ato   reDresentada   Delo  seu   DIRETOR  ADMINISTRATIVO:OSTERLINODONIZETEALVES,RG7.689.652€SSP/SP,CPF726.814.628-00,veinmui

respeitosamente,   requerer  junto  ao   Egfegio  Conselho   Municipal   dos   Direitos  da   Crianga  e  do

Adolescente a analise e avaliagao do Projeto: PROJETO "FAZENDO ARTE NA BETHEL"

0 projeto ora apresentado atende ao eixo XIV - Desenvolvimento dos diferentes linguagens  no

campo das aries, sejam: mi]sica, dan§a, teatro, literatura, aries visuais e pfaticas esportivas e

busca  atender  crianpe  e  adolescentes  do  municipio  de  Prudente  Prudente/SP  contribuindo  assim

para a promogao, garantia, defesa, atendimento de criangas e adolescentes.

1-

IDENTIFICACAO: ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA

NONE DO PROJETO:    PROJETO "FAZENDO ARTE NA BETHEL"

EIXO  DE ATUACAO:    XIV - Desenvolvimento  das  diferentes  linguagens  no  campo

das aries, sejam: mdsica, dan€a, teatro, literatura, aries visuais e pfaticas esportivas

COMPLEMENTAR:

2 - lNSTITUICAO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO

Nome: ASSOCIAeAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA

CNPJ n°: 71.849.079/0006-82

Registro no CMDCA n°: 1.304/0007/2005 Validade do Registro: 2019

Enderego: Rua: Pedro Batista da Silva NO: 457 Complemento:

Bairro: Brasil Novo Cidade: Presidente Prudente Estado: Sao Paulo CEP: 19.034-535

Telefone: (18) 3905 4782 Fax E-mail:  maoamicia@.bethel.orc].br bethel®_recriaDrudente.orc].br

Enderego Internet: httD://www.bethel.ora. br/bethel-mao-am ic]a

Nome Responsavel pelo Projeto: Osterlino Donizete Alves

Telefone: (18) 3908 4161 Fax E-mail: osteralves®_hotmail.com

CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econ6mica Federal  C/C  0001661 -3  Ag
Utilidade  Pu'blica    Estaduel   pela  lei  n.a  5479  -utilidade  Pifblica Federal  pelo

Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL  AG 0337 C/C 0001661
maoamiaa@bcthel. ore.br / bethel@recricorudente. ore. br

37 0P cO3
to  n.a  67.455

OP 003
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3 RESUIVIO DAS INFORMACOES

A Local. ASSOCIA   AO BETHEL PROJETO MAO AMIGA
Endereco:  Rua:  Pedro  Batista  da  Silva,  n°  467,  bairro  Brasil  Novo,  cidade  de  Presidente
Prudente - CEP 19034-535
Regiao de Atuagao do Projeto: A area de abrang6ncia do atendimento refere-se a area do
CRAS  (Centro  de  Referencia  da  Assist6ncia  Social)  Parque Alexandrina  que  compreendenosseguintesbairros:ConjuntohabitacionalBrasilNovo;ParqueAlexandrina;Jardim

Humberto  Salvador;  Jardim  Morada  do  Sol;   Parque  Castelo  Branco;   Parque  ResidencialFranciscoBeloGalindo;ParqueWatallshibashi;ParquePrimavera;ResidencialTapaj6s;ResjdencialBelavistaI;ResidencialCremonezieResidencialJoaoDomingosNeto.

8 Obietlvo  Geral  da  Assoclacao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  6  priorizar  o  atendimento  as
criancas e adolescentes em situagao de risco social, assegurando-Ihes o direito a cidadania

'pormeiodeag6essocioeducativaseservicesdeprotegaosocioassistenciaI,contribuindo

para   uma   formagao   cidada   complementar   e   fortalecendo   os   vinculos   familiares   e
comunitarios.  Buscando  diminuir  as  diferencas  sociais  pelo  acesso  a  diversas  atividades
esportivas,  culturais,  recreativas,  digitais e sociais.  Contribuir para  participagao  e formaeaodacidadanianabuscaporseusdireitos,pelaliberdadedeireviredeexpressar-se,afimdequeasdesigualdadessociaissejamatenuadas,comvistasadesenvolversuas

potencialidades  e  habilidades ja  existentes  e  despertando  novos  interesses.  Promovendo
assim  o  usufruto  de  servigos  basicos  para  melhor  qualidade  de  vida  e  a  integragao  e  oenvolvimentojuntoacomunidade.Provocandoimpactopositivocomsuasag6espormeiodavalorizagaodaartedacultura,daleitura,damdsica,estimuloaoesporte,devaloresedaconvivenciafamiliar.ConformeaTipificacaoNacionaldosServicosSocioassistenciais

nossas  a§6es  visam  "complementar  o  trabalho  social  com  familia,   prevenindo  aocorrenciadesitua§6esderiscosocialefortalecendoaconvivenciafamiliare

comunitaria".  Contribuindo  assim  com  a  protegao  das  criancas  e  adolescentes  por  meiodessasag6essocioeducativas.Buscandoassimdealgumaformaagarantiadosdireitosprevistosnaslegislag6esvigentescomoECA(EstatutodaCriancaeAdolescente),aC.F(ConstituigaoFederal),berncomooutrosprogramasouleisvigentesnopals.a,

C N  de Criancas e Adolescentes (direlo) alendidos: 110Custototal:R$59.420,00Duracdodoprojelo(n°meses}:12meses0.aneiroadezembro 2021 )Cusfopercapfa/mesR$45,02

D

E

F

Rua Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  NovcL Presidente Pndente/SP Fore  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econ6mica Federal C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

-Uti.Iidade  Pu'blica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -utilidade  Pfolica Federal  pelo decreto  n.a  67.455
Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL  AG 0337 C/C  0001661  OP 003

±gamiga@bethel. one. b[ / ±=thel@recriaprudente.org`.be
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ANEXO  11

PLANO DE TRABALHO 2021

PROJETO FAZENDO ARTE NA BETHEL

I -]DENTiFicAeAO DA I NSTiTuieAO

CNPJ: 71.849.079.0006/82                                            Data da lnscrieao CNPJ: 29/11/2001

NONE DA EXECUTORA: ASSOCIACAO BETHEL - PROJETO IVIAO AMIGA

Endereeo: RUA: PEDRO BATISTA DA SILVA, N° 457 (Novo Endere?o a partir de janeiro de
^^r`*       ni i^,  .i^rl.A  ^I Ir` /^n^  riri^L.i`^   Lio  *®®      ^rnf  .ri ^^*  r^^  nn^rii   Li^` /^`£uz I  -r`uA. ivl^T`tA uu[vAi`/+ Di`/+Nuu, i¥-  loo -uEr.  io.ueq-®eu Df`/+OIL Nuvu/£uz I  -r`uA. ivl^T`tA uu[vAi`/+ Di`/+Nuu, i¥    loo -uEr.  io.ueq-®eu Df`/+OIL Nuvu/

CEP: 19.034-535 BAIRRO: BRASIL NOVO

Tel. (18) 3905 4782 Fax:(    )

E-Mail: maoamiaa®_bethel.ora.br / bethel®_recriaDrudente.orcl.br

Ntlmero de lnscrieao CMDCA: 1.304/0007/2005

Registro em outros conselhos: Ndmero de lnscri€ao CMAS: 010 em 22/06/2010

Im6vel i(X}Pr6Drio       (   lcedido        /`Aluaado
1`'

Carga Hofaria de funcionamento semanal: 40 horas

Quantos dias na semana funciona a entidade: 5 dias (segunda a sexta-feira)
Areas das atividades preponderante e secundaria, de acordo com os artigos ie e 2¢ cia Lei
Federal n°12.101, de 27/11/2009.
Area da atividade preponderante:
(X) Area de Assistencia Social

) Area de Satide
) Area de EdlJca§§o

(  ) Outros
Area da atividade secundaria, quando houver: (pode assinalar mais de 1)
( ) Area de Assistencia Social
( ) Area de Sadde



Associasao Bethel - Projeto Mao Amiga
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Il -APRESENTACAO                                 -------      i ------ ±

Em  1998, teve inicio o Projeto Mao Amiga na cidade de Presidente Prudente/SP,  por iniciativa da

lgreja   Presbiteriana   lndependente   Central   de   Presidente   Prudente,    a   fim   de   atender   as

necessidades  de  usuarios  do  Bairro  Brasii  Ncivo e adjacencias.  A parfir de  2001  a  Projeto  iviao

Amiga filiou-se a Associagao Bethel  de Sorocaba,  tornando-se assim  uma  Unidade  Prestadora

de Service (UPS) da mesma. A Associa§ao Bethel Projeto Mao Amiga 6 uma OSC (Organjzaeao

da   Sociedade   Civil),    sem   fins   lucrativos   e   de   direito   privado,   que   tern   por   finalidade   o

desenvolvimento  de  atividades  de  relevancia  ptibllca  na  area  da  assistencia  social  vlsando  a

garantia de direitos e da qualidade de vida,  por meio de ag6es que visem a atengao a crianca e
adolescente  em  situagao  de  risco  e  de  vulnerabilidade  social.  Tendo  como  princfpio  promover o

bern  de  todos,  sem  preconceitos  de  origem,  race.  sexo.  cor,  idade  e  qualquer  outra  forma  de

a'iscriminagao,  paufana'o as aE6es na observancia dos principios aq'minisiraiivos da iegaiidade da

impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da economicidade e da eficiencia.  Nossas ag6es

tern   como   objetivo   contribuir  com   a   diminuigao   da   desigualdade   social   por   meio   de   ag6es

socloeducativas,   contnbuindo   para   uma   formagao   cidada   mais   completa.   Em   nossas   ag6es

atendemos  criangas  e  adolescente  com  idade  de  06  a   15  anos,   em  oficinas  com  diversas

atividades e tambem com atendimento social  para seus familiares e psicol6gico para  usuarios em

atividades em grupo.  0 atendimento 6 no perfodo da  manha e da tarde das O8hoo as  17hoo sao

servidas refeig6es diarias como cafe a'a manna, aimoap e ianche no perfodo da tarde. As atividades

desenvolvidas sao  ministradas  por profissionais aptos,  formados e capacitados,  contratados  pelo

regime CLT e tamb6m  parceiros dentro da  rede de serviaps  municipal como SEMEPP.  0 servigo

oferecido  e  gratuito  e  com  a  finalidade  de  proporcionar  as  criancas  e  adolescentes  urn  local

adequado as pfaticas oferecidas, tirandoros da rua onde esfao expostos aos riscos eminentes da

violencia e drogadigao.  Reduzindo assim a exposigao dos mesmos as situag6es de risco social. A

Associagao  Bethel  Projeto Mao Amiga oferece uma grade de atividades desenvolvidas  por meios

de  oficinas  com  duragao  de  50  minuios  cada.  Os  usuarios  sao  divia'idos  par  faixa  etaria.  As

atividades  sao  voltadas  ao  desenvolvimento  da  inclusao  digital  com  oficina  de  informatica  com

orientagao ao uso adequado das midias sociais;  incentivo a pratica e habito da leitura com oficina

de  contagao de  histona  e cantlnho da  leltura;  oficina  de  artes,  pintura  e  grafite;  pratica  esportiva

futebol e jud6;  oficina de   teatro,  dance ritmo e expressao corporal;  oficina com a  psic6loga onde

trabalham em  grupos varios assuntos agao e temas atuais que condizem  com a  realidade vivida

como:  meio ambiente,  sociedade,  sistema politica,  valores e costumes,  alguns temas definidos de

acordo  com  o  calendario  de  atividades  anual  abordando  assuntos  como  ECA,  campanhas



Associacao Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

contra  o  abuso  sexual,  contra  trabalho  infantil  etc.   Ha  tamb6m  atendimento  social.  Todas  as

oflcinas possibilitam  uma transformagao ativa e participativa. A entidade  nao possui sede pr6pria,

as  atividades  com  os  grupos  sao  desenvolvidas  em  urn  espape  alugado  no  bairro  Brasil  Novo,

utiliza-se  tambem  os  espagos  do  bairro  como  quadra  poiiesportiva,  parques,  campo  de  futeboi,

quadra da Creche Municipal entre outros. A utilizagao dos espagos comunitarios al6m de fortalecer
esse  vfnoulo  tamb6m  tern  por  intencao  ocupar  os  espagos  ociosos  do  bairro  evitando  que  os

mesmos sejam ocupados de forma ilicita como, por exemplo, por usuarios de drogas.

lil -IDENTiFicACAO DO sERvieo:

(X) Protecao Social Basica

( ) Protegao Social Especial -media complexidade

( ) Prote£5`o SQcial Espee.ia.I - a.!ta` comp!exidade

(  ) Outros

lv -IDENTIFICACAO D0 0BJETO -MODALIDADE ATENDIMENTO:

•    sERvico DE PROTEeAO sociAL BAslcA

V - lDENTIFICACAO DO COORDENADOR TECNICO DO SERVICO/PROJETO

Nome completo do Ccordenador: Edrra Rodriaues de Sales

Formagao: Servico Social

Ntlmero do Registro Profissional: Cress 45.162

Telefone do coordenador para contato: (1813905 4782 / (18199723 0999

E-mail do coordenador: ednarodriauessaiesi 23t@amaii.com tJ maoamiaat@bcthei.ore, br

Vl -JUSTIFICATIVA

0 cenario de vulnerabilidades e risco social vivido em casa ou no meio em que vivem os usuarios

da  Associacao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga,  impacta  diretamente  na  estrutura  do  ndcleo  familiar,

enfraquecendo o seu papel protetivo. Muitas vezes a crianpe ou adolescente 6 exposto a situag6es

de risco coma negligencia de diversos tipos, desde ficar sozinho em casa ou desprotegido na rua,

violencia fisica,  psiquica,  abuso sexual,  abandono,  exploragao do trabalho  infantil  ou  ate  mesmo

experiencias precoces com substancias psicoativas (varios tipos de drogas de facil acesso).  Sao

Rua Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  NovaL Presidente Prudente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa Econ6mjca Federal C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Pfolica   Estadunl   pela  lei  n,a  5479  -utilidade  Pfolica Federal  pelo decreto  n.a  67.455
Couta Cbrrerfe CAIXA ECON6AICA FEDERAL AG 0337 C/C 0001661  Or 003

Iraoamieaerethel. onEi. br / bethel@recriaf]rudente. ore. br                                  ;
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situag6es  que  acabam  gerando  consequencias  negativas  diretas  ou  indiretas  para  a  infancia  e

adolescencia.  Atualmente  devido  a  dificuldade  financeira  vivida  todos  os  membros  da  familia

trabalham fora ficando a crianga ou adolescente sozinhos em casa,  sem a presenga de urn adulto

responsavei  para  direcionar suas  atividades  ou  seu  tempo.  Com  isso  Tlcam  expostas  aos  riscos

eminentes, de mexer com togo, facas, produtos de limpeza assim como ficar na rua correndo risco

de ser atropelado, exposto ao sol e calor forte e ate mesmo de envolver-se com facg6es criminosas

e  o  acesso  facil  as  drogas  ja  citadas.  Diante  dessa  realidade  muitas  vezes  vivida  por  nossos

usuarjos e que sao  pautadas as ae6es da Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga.  Em  entrevista

com as familias constatamos varias situag6es de risco social vividas pelas criangas.  A mae e os

demais  membros trabalham fora e a crianpe  nao tern onde ficar,  ou as vezes algum  membro da

familia 6 usuario de alcool ou outro tipo de droga.  ate mesmo ,ia sofreu com violencia dom6stica.

Situag6es essas causadas peio esfado de vuinerabiiidade e risco sociai que a famiiia vivencia ou

vivenciou.  0 que impacta de forma negativa a formaeao psicol6gica das criangas e adolescentes,

pois ainda  nao  possuem  maturidade  para vivenciar essas situag6es.  Tomando-se  ainda  maior a
fragilidade  dos  vinculos  familiar e  social.  Neste  sentido  a  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga

com  suas  ag6es  visa  complementar  as  ag6es  da  familia  e  da  comunidade  na  protegao  e

desenvolvimento  das  criancas  e  adolescentes  no  fortalecimento  desses  vinculos  familiares  e

sociais.  Oferecendo atividades em  urn  lugar onde  possam  estar assegurados  em  urn espago  de

refefencia  para  o  convivio  em  grupo,  comunitario  e  social,  desenvoivendo  assim  as  reiag6es  de

afetividade,   solidariedade,   respeito  mtltuo,  descobrindo  dentre  as  atividades  aqui   ministradas,

competencias,  habilidades e talentos propiciando a formagao cidada, a fim de que possam superar

as  adversidades  diarias  individuals,  socjais  e  comunitarias.  Djante  deste  cenario  muitas  vezes

incerto,  a Asscoiaeao  Bethel  Projeto  Mao Amiga  deseja  fundamentada  na  sua  missao,  valores,

principios e objetivos,  buscar por meio de suas ae6es amenizar essas dificuldades enfrentadas por
essas familias e Dela comunidade.

DESTACANDO  A COIVIPLEMENTARIEDADE  DA  PROPOSTA  DO  PROJETO  FAZENDO  ARTE

NA BEThEL

A ASSOCIACAO BEThEL PROJETO MAO AMIGA, apresenta aqui urn AeAO COMPLEMENTAR

que ja vein sendo executada pela OSC.  Nossas ae6es estao sempre pautadas no bern-estar e na

garantia  de  direitos  dos  usuarios tendo  as  atividades  voltadas  para  as  diferentes  linguagens  no
campo  das  aries  como  par  exemplo  as  artes  visuais.  A  OSC  tern  em  seu  quadro  funcional

educadores e oficineiros aptos e capacitados para desenvolverem essas ag6es oulturais e de



artes

Bet
que sao aplicadas por meio

Associac5o Bethel - Projeto M5o Amjga
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das seguintes oficinas dentro do PROJETO FAZENDO ARTE NA
BETHEL,  Oficias  I:Eazen±do-Arte"  e  "Recria-Acag:i  onde  trabalham  a  linguagem  das  artes

visuais.   Os  trabalham  sao  desenvolvidos  por  urn  educador  social  e  urn  oficineiro  na  Qflde
"Fazendo Arte" visam ag6es voltadas as aries em varios sen{ido, com pin{uras diversas,  utiiizando

pecas  artisticas  de  madeira,  escultura,  barro,  entre outras,  colagens,  decapagem,  grafitagem  de

pecas,  grafitagem  de  paredes,  grafitagem  de  camisetas  entre  outros  materiais,  utilizando  varios
tipos de materiais como:  madeira,  plastico,  papel,  mdf,  eva,  la,  linhas,  tecido,  garrafas pets,  potes,

vidros etc. , utilizando asslm materials reclclaveis de forma sustentavel. A oficina tern duragao de 50

minutos e 6 realizada no espaap do projeto e do bairro interagindo com a comunidade.  Na Qffde

::Bee±!e=4gag::  desenvolvida   par  urn  educador  social   desenvolve   uma   agao  utilizando  como

mat6ria  as  midias  atuais  como:  rv.  video.  celular.  internet  entre  outros  existentes,  por  meio  de

produgao  de  videos  domesticos.   Utiiizando  come  tematica  os  acontecimentos  do  dia-a-dia,  os
momentos de reflexao que tern em grupos, as datas comemorativas, situag6es vividas por eles em

seu cotidiano em casa,  na comunidade,  na escola ou dentro do projeto.  Utilizando como material o

celular, a maquina filmadora e fotografica. As oficinas tern duragao de 50 mlnutos e sao reallzadas

no espago do projeto e do bairro interagindo com a comunidade.  Para 2021  temos dentro dessa

oficina Recria-Agao urn projeto com a produgao de urn ±QHrfu_Visual chamado "HoraL± que

vai ter como tematica informag6es locais da comunidade. da OSC e de cidadania como publicagao

das campanhas a'a sadde iocai, mutir6es, bazares no bairro, informag6es sobre espaaps e pfaticas

esportivas no bairro, informando a comunidade local sobre promog6es, eventos etc. Com pequenos

vfdeos vao orientar e informar os usuarios e a comunidade do bairro.  Para  isso vamos criar uma

pagina  no Facebook para poderem divulgar essas informag6es e tambem a divulgagao de videos
instrutivos e animados no youtube. Com isso devido ao exposto a OSC aELHeen±fa Dala aL±

=aT=::e:i:S::eneddejfae'cdoentj:::=aa=t::::nd:b:jsc°ne:e:s=d°aJdEe:°d::F=:=a¥rj=:d`:An:r:E:'esNs:
universo da arts,  da cuitura e das midias sociais de maneira responsavei.  As atividades de aries

terao tematicas especfficas escolhidas pelos educadores e oficineiros e tambem escolhidas pelos

usuarios por meio de roda de conversar valorizando assim a participagao efetiva e permanente do

usuario na cnagao e elaboragao das atividades. 0 estimulo a esses riabitos culturais visa fortalecer

o  conhecimento e o  interesse dos  usuarios  para a oultura  local  e  nacional.   A  pratica  das  artes

visuais sera aqui estimulada por meio da produgao de pegas artisticas e de grafitagem e tamb6m

nas  produgao  e  elaboragao  de  pequenos  videos  realizados  pelas  criangas  e  adolescentes  com

orientacao  do  profissional  onde  irao  reproduzir os  habitos  diarios  dentro  das  atividades  do

Rua  Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  htw-Presjdente  Pndente/SP Fone  (18) 3905-4782

uctT,Pd:d7e]p%:c:79E/£f:::,82pe,-a¥n°ocatix7agE:Onur#:Caad:ef#acf:d#,16;,'o-:e:rget°o3:7o°6P7¥535ZZ+Z/:`:;"
`               Conta  fAr`rrorl+.  rATYA  Er^LIAiiT/I.  EE^p^,n     .A  ,^^._   .._  ____  .  _conta corrente cArm EcoN6MlcA FEDERAL AG o337 c/c ifei-a6i-aL=.6d.;.    Y:7

___BEggmigaebcth.I,o±raL±±/±±Lhe_lerariand.nt._.or+qr
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projeto  e  tambem  em  casa  e  na  comunidade.  As  ag6es  propostas  nesse  projeto  de  agao
continuada  visam  a  construgao  de  trabalhos  artisticos  que  expressem  seus  sentimentos  e  que

traduzam  o conteddo  artfstico e cultural  aplicado e  da  expressao  e  comunicagao  social  e  visual.

Partindo do principio de que a arte e uma iinguagem  manifesta desde os primeiros momentos da

hist6ria  do  homem,  o  conhecimento  dessas  linguagens  contribuifa  para  maior  conhecimento  do

usuario,   dando   oportunidade  aos   mesmos   de  conhecer  varias  formas   de  arte  e  com   isso

desenvolver a imaginagao criativa e a percepgao fazendo aflorar a sensibilidade, destacando assim

a contnbulgao afetiva e cognltiva para expressao das criancas e adolescentes.  Essas ag6es aqui

propostas ja estao em execu9ao na OSC e precisam de necurso financeiro para que possamos dar
continuidade  e  ampliar esse  universo artistico e  midiatico.  Buscando assim  aumentar o  leque de

atividades e ampliar a possibilidade de permanencia do usuario na OSC, com objetivo de melhorar

a quaiia'ade de vida e autoestima dos participantes dando acesso a mais informag6es no campo cia

arte  e  da  cultura.  Por  meio  dessas  atividades  encontramos  uma  forma  de  inclusao  social  das

criangas  e  adolescentes  e  assim  minimizar  os  riscos  sociais  a  que  estao  expostos  como,  por

exemplo,  a  exploragao  lnfantil,  o  trabalho  infantil,  a  evasao  escolar,  a  violencia  das  ruas  dentre

outras que estao expostos.

4lE±g_blema±g£±a±m±e±2+§ervJQgj2E±e_soJpeigQaLr
Os  usuarios  atendia.os  sao  em  sua  maioria  provenienies  de  famfiias  de  baixa  renda  e  que  se

encontram  em  situagao de  risco social/pessoal.  Sao  moradores  Bairro  Brasil  Novo e adjacencias

incluindo o bairro Joao Domingos Neto,  Belo Galindo e Montalvao. A procura por vaga no projeto 6

grande,  temo  uma  lista  de  espera  atualmente com  cerca  de  50  cnangas  aguardando vagas.  Os

pais buscam urn local onde os filhos possam ficar ap6s sair da escola ou antes de irem, para assim
nao ficarem na rua ou sozinhos em casa, ja que a maioria dos pais trabalham fora. A maioria das

crianeas estudam  nas escolas  do bairro:  municipal e estadual.  A Escola  Municipal  oferece vagas

para o Projeto Cidade Escoia, pofem nao 6 suTlcjente todos, pois a procura iamb6m e grande. Com
isso  pela  falta  de  vagas  no  projeto  da  escola  a  procura  por  vagas  na  OSC  6  bern  grande.  A

demanda aumentou consideravelmente nos dltimos anos, devido a entrega das casas do Programa

Minha  Casa  Minha  Vlda  nos  bairros  novos  construidos  Cremonezi,  Bela  Vista,  Tapaj6s  e  Joao

Domingos  Neto.  Para  2021   iremos  aumentar  o  ndmero  de  criangas  atendidas,  pois  a  OSC  vai

mudar-se para a sede pr6pria onde o espape 6 major iremos atender 110 criangas,  sendo 55  no

periodo da manha e 55 no perfodo da tarde. Os atendidos nas atividades recebem refeig6es diarias
cafe da manha, almogo e lanche da tarde. Os participantes do periodo da manha tern cafe da



Bet
manha e almoeo,  os participantes da

CNPJ:

Associa€5o Bethel - Projeto M5o Amiga
71.849.079/0006-82

tarde tern almogo e lanche da tarde.
algumas criancas ap6s o almogo vao direto para escola.  No periodo da

No peri'odo da  manha
tarde muitos vein direito da

escola   para  o  projeto.  A  OSC  tern  em  seu  quadro  de  funcionario  duas  cozinheiras  e  uma

nutricionista e com isso coiabora para uma aiimentacao mais saudavei dos usuarios, pois a maioria

dos responsaveis trabalham e nao estao em casa nesse ho fan.o de almoap. As atividades na OSC

propostas visam  proporcionar urn local onde criancas e adolescentes possam interagir,  participar,
aprender e apreender,  despertando talentos,  aumentando a auto estima,  orientando  e  buscando

oferecer  urn  local  seguro  onde  possam  estar  enquanto  seus  responsaveis  trabalham  e  nao

retornam para casa, tirando-os assim das ruas onde estao expostos a ag6es que possam coloca-

Ios  em  risco social.  A Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga  espera  que  por meio  desse  projeto

aquj  apresentado  PROJETO  FAZENDO  ARTE  NA  BETHEL  possamos  complementar  nossas

ag6es e melhora a qualidade de vida dos atendidos

=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Egos
•    Fortalecer vinculos Familiares e comunitarios;

•    Promover a inclusao social;

•    Redljzir a expo.si€£o de crianfas e ado!esce.nte ao_s riscos .sociai.s;

•    Fortalecimento e desenvolvimento de valores 6ticos, morais e sociais;

•    Fortalecer o desenvolvimento sustenfavel com ag6es ecol6gicas e ambientais;

•     lnclusao Digital;

•    Formagao cidada mais completa. Com acesso a dens e servjaps de direito;

•    Buscar uma melhor qualidade de vida.

•    Desenvolver as potencialidades e habilidades dos usuarios envolvidos nas ag6es,

•    Organizar pensamentos, sentimentos,  emo86es e sensag6es,  contribuindo para a formagao

da personalidade do indivfduo.

•    Promover a autonomia,  a tolerancia,  o respeito,  a  responsabilidade,  o comprometimento,  a

cooperagao e a autoestima. Despertando o senso de coletividade.

£±±re±±±±±egg±a±!±afmm!eo-se_rvi£-a-s_±
Aarearefere-seaareadoCRAS(CentrodeRefefenciadaAssistenciaSocia»ParqueAlexandrina

que  compreende  os  seguintes  bairros:  Conjunto  habitacional  BrasH  Novo;  Parque  Alexandrina;
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Parque Residencial
Jardim  Morada  do Sol;  Parque Castelo  Branco;

Francjsco   Belo   Galindo;    Parque   Watal    lshibashi;    Parque   Primavera;    Residencial   Tapaj6s;

ResidencialBelaVista1;ResidencialCremonezieResidencialJoaoDomingosNcto.

VH-DESCRICAODAMETA:Metadeatendimentodireto(n°deCriangaseAdolescentes):110

Capacidade de atendimento anual:  110

Capacidade de atendimento mensal:  110

VIII  -  Pt)BLICO ALVO

•    Crianpe e Adolescente com idade entre 06 e 15 anos e seus familiares no SCFV,  conforme

Tipifica8ao do Serviap.

IX  -  OBJETIVO  GERAL:  a  objetivo  geral  do  projeto  aqui  apresentado  tern  como  priorldade  o

atendimento as criancas e adolescentes em situagao de risco social,  assegurando-lhes o direito a

cidadania,    por   meio   de   ag6es   socioeducativas   e   serviaps   de   protegao   socioassistencial,

contribuindo  para  uma  formagao  cidada  complementar  e  fortalecendo  os  vi'nculos  familiares  e

comunitarios.  Possibilitando ace§so a diversas atividades esportivas, culturais,  recreativas,  digitais

e  sociais.    Com  isso  o  PROJETO  FAIENDO  ARTE  NA  BETHEL  traz  a  inclusao  dos  usuarios

dentrodasartesvisuais,possibilitandoquetenhamacessoaculturaemsuasdiversasformas,pois

muitas vezes  por falta  de recurso financelro nao tenham acesso.  Com  a  arte educativa  e grafite

podem  expressar sentimentos,  falas,  momentos  por  meio de  trabalhos  manuais  com  pintura  de

quadros,  tecidos,  paredes  dentre  outros  materiais,  dando  asas  a  imaginagao  e  a  criatividade,
despertando  habilidades  e  talentos  naturais.   Com  atividades  voltadas  as  midias  atuais  como

Facebook,Instagran,Youtubeentreoutras.desenvoiverdeformaconstrutivaeconscienteatitudes

que tragam beneficios e nao prejuizos.  Em vista que ultimamente a midia vein sendo utilizada de
maneira desordenada e maliciosa,  muitos videos sao produzidos para denegrir imagens e incitar a

violencla.   As ag6es desse  proieto tern a  intensao de  mostrar para  os  usuarios  essa ferramenta

poderosa  que  eles  tern  em  maos  e  que  podem  utilizar de  maneira  inteligente  para  o  benefi'cio

pr6prio  e  da  comunidade.   Desenvolvendo  por  meio  de  urn  trabalho  de  comunicagao  social  a

producao  de  pequenos  vfdeos  domesticos,  vfdeos  de  orientac6es  diversas,   producao  de  urn

jomalzinho local,  de trabalhos fotogfaficos,  todos com  intensao de relatar as situag6es vividas em
seucotidianoedivulgagaodeeventoslocaiseinformag6esdiversasparaacomunidade.

Rua  Pedro Batista da Silva,  457  -  Bras"  NIvo-Presidente  Prudente/SP Fone  (18) 39
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X - OBJETIVOS ESPEciFICOS

0  Projeto  "FAZENDO  "ARTE"  NA  BETHEL"  busca  desenvolver  em  suas  oficinas  os

seguintes objetivos especificos:

•    Desenvolver

•    Desenvolver

atuais  como:

dom6sticos.

eproporcionarocontatocomdiversostiposartesemanifestag6esculturais;

urn trabalho de comunicagao social com  usuarios por meio de uso das mi'dias

celular,  internet entre outros existentes,  com  produg6es de videos

Rua Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasw hfovar Presidente  Prdente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econ6mica Federal C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Pfolica   Estadual   pela  lei  n. a  5479  -utilidade  Pfolica  Federal  pelo  decreto  n.a  67.455
`             Conta corrente  CAIXA  ECON6MICA FEDERAL AG 0337 C/C 000166l  op 003
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XI  - METODOLOGIA DE TRABALHO

As   oficinas   do   "PROJETO   FAZENDO   "ARTE   NA   BETHEL"   sao   desenvolvidas   nas

dependencias  da  OSC  e  se  necessario  usamos  espaaps  do  bairro,  como  parques,  igreja,

creche e outros locais da comunidade no caso da gravagao dos videos. As oficinas duram

cerca  50  minutos  nos  periodos da  manna e da tarde,  de segundas a sexta-feira,  onde  os

usuarios sao atendidos divididos em  grupos de acordo com  a faixa etaria.   As oficinas sao

ministradas  por  profissionais  contratados  pelo  regime  CLT  e  por  urn  oficineiro  contratado

coma   servigo  terceiro  juridico.   Todo  serviap  oferecido  pela  OSC  6  gratuito.   Todas  as

atividades  desenvolvidas  tern  por  finalidade  proporcionar  aos  usuarios  a  pfatica  de  uma

atividade  diferenciada,  realizada  em  urn  local  adequado  seguro,  dentro  do  pr6prio  bairro,

Incentivando  assim  o  conhecimento  cultural.   Com  a  obietivo  de  tlrar  da  rua  criangas  e

adolescentes   onde   estao   expostos   aos   riscos   eminentes   da   violencia   e   drogadigao.

Reduzindo assim as situag6es de risco social. A metodologia utilizafa sera,  al6m da  pfatica,

tamb6m   de   pesquisas   na   internet.   Iivros.   revistas   e   tamb6m   por   meio   de   filmes   e

documentarios relacionados aos temas propostos.  Sera aplicado conteddo te6rico e pfatico

de  acordo  o  plano  do  profissional.   As  atividades  da  oficina   Recria-Agao  tamb6m   sao

desenvolvidas com os familiares e a comunidade em ag6es conjuntas no caso das filmagens

domesticas  que  posteriormente  sao  dlvulgadas  nas  redes  sociais.  Os  participantes  desse

projeto sao as 80 criangas e adolescentes de 06 a 15 anos inscritos nas atividades da OSC
moradores  do  bairro  Brasil  Novo  e  adjacencia  da  cidade  de  Presidente  Prudente  SP.  Os

usuarios  irao  desenvolver  as  atividades  e  t6cnicas  sobre  a  orientagao  de  profissionais

responsavel e capacitado  para tal agao,  utilizando material adequado a  sua faixa  etaria.  A

atividade dessa oficina ira desenvolver capacidades e habilidades ja existentes assim como

despertar o habito para novas pfaticas melhorando sua qualidade de vida. 0 m6todo utilizado

e o tedrico-pratico,  onde antes das produg6es praticas o educador ira disponlbilizar a teorla

por meio da leitura de apostilas, a exibigao de filmes, documenfarios,  pesquisas via internet,
entre outros.  Os resultados esperados com as ag6es propostas sao:  Promover e possibilitar

o conhecimento na area, assim como estimular o habito da pratica dessas atividades nao s6

no espaap da OSC,  mas tamb6m em casa e na comunidade.  Desenvolvendo o raciocrnio,  a

criatividade,  seu  potencial cognitivo e coordenagao motora.  Estimulando o desenvolvimento

de potencialidade,  habilidades e talentos.  Contribuindo assim para a formagao cidada e para

a   formagao   do   individuo,    promovendo   sua   autonomia,    a   tolerancta,    o   respeito,    a

responsabilidade,   o   comprometimento   com   o   grupo,   a   cooperacao   e   a   autoestima.
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raclocinio,   a  criatividade,   o  potencialcognitivo  e a  coordena?ao  motora.
Estimulando   o   desenvolvimento   de   potencialidade,    habilidades   e   talentos.   Todas   as

atividades   desenvolvidas   tern   como   objetivo   a   transformagao   do   individuo   e   assim

proporoionar a  mudanpe  do  seu  meio  na  interagao  com  seus  famlliares  e  a  comunidade.

Rua Pedro  Batista  da Silva,  457  -  Brasil  ^two- Presjdentc  Prrdente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82   -Banco Caixa Econ6mica Federal  C/C 000166"  Ag 0337 0P 003

Utih.dade  Pfolica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -utilidade  Pfolica  Federal  pete decreto  n.a  67.455

Fgcamiga@bethel.org.±[/ ±=±Pel@recriaprudente.ong±Lbr
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XIl  -  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.
mensalmente, observando os objetivos especificos registrados.

Atividade

lnformar, as atividades a serem desenvolvidas semanalmente e

Periodicidade Dia da Meses (')
I

I I  Semana/Mss I  Hofaria 1 1213 4 15 !6 17 18 19 llC •11 112

Oficina FazendoArte"Educativa" Manha e tarde 2a a 6a
40 hrs

X X X X X X X X X X X X

Oficina FazendoArtecom"Grafitagem" Manha e tarde 3a feira
8hrs

** X X X X X **
X X X X

'**

Oficina Recrla-Aeao     I Manha e tarde   I 2a a 6a      I 40 hrs X X X X X X X X X X X X

(*) Perfodo de ferias do educador

|*r*^)i:+:rj::::.in.^q:e^°e°rfi:i:+e^i.I?.n_€o_ff=jd_ej¥_n::r_:I_::_a_prd.?_des,porserperiododefen.asesoolaresemuitascriangasviajamenaovemao,projeto, com isso a OSC optou por atividades recreativas e dispenca a oficineiro, usando a recurso nesse periodo pare alimentagao.

Rua Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  Novar Presidente  rfudente/SP Fore  (18) 3905-4782
C`NPJ:71.849.079/0006-82    -Baneo Caixa  Econ6mica Federal C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Ptiblica    Estadual   pela  lei  n.a  5479  -utilidadc  Pu'blica  Federal  pelo decreto  n.a  67.455

maoamioa@bethel. org. br / ?ethel@recriaprudente.ong,±±
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Grupo
Linguagem
Profissional

Bet

DESENVOLVIDAS

QElclNA«FAZENpe
ARTE NA BETHEL"

Atividade realizada:
Arte   Educatjva:   as
2a    a   6a    feira,    nos
perfodos da  manna  e
tarde.
Grafite:   3a  manha  e
tarde

Faci]itadores:
01    Educador   Social:
Flavia  Maria  Macedo.
Ja    contratada    pelo
regime CLT
01                    0ficineiro:
Joaquim            Pereira
Elias.           Contratado
como  service  terceiro
juridico.

ENA     RECR|A.

Atjvidade       realizada
as    2a    a    6a,     nos
perfodos  da  manha  e
tarde.

Facilitador:                   01
Educador Social,  Luiz
Barbosa      da      Silva
Junior.

CNPJ:
Assocjacao Bethel - Projeto Mao Amjga

71.849.079/0006-82
DASA

EELOJETO FAZENDO ARTE NA BETHEL

de usuarios atendidos

do   PROJETO  fAZENDOOBJETIVOS    ESPEciFICOS
.  _ _ _ ___.     _ ---,,, +,, ,\,,      \J

proporcionar  a  contato  com  diversos  tipos  artes  e  manifestag6es  culfurais;  desenvolver  urn
trabalho  de  comunicacao  social  com  usuarios  par  meio  de  usa  das  midias  atuais  como:  TV,
video, celular, internet entre outros existentes, com produg6es de videos dom6sticos.

::,::g:sL:f:As,'eE::¥d:5Gp'ef;,:d#rt,,:as,3::
meio  de  trabalhos  com   texturas  diferentes  aplicadas  em   materiais  diversos  como:   tintas
diversas,  madeira,  mdf papel,  tecido,  paredes,  vasos,  couro,  plastico,  com  pinturas,  colagens,
gravuras, grafitagem.  Sera utilizado a espaap do projeto no bairro Brasil Nova.  Serao adquiridas
mat6rias  necessarios  para  a  oficina.   Na  atividade  podefa  ser  utilizado  o  uso  de  leitura  e
interpretagao dos varios tipos de artes por meio de livros,  revistas,  filmes e vfdeos. Atividades
serao realizadas em grupo por meio de oficinas com duragao de 50 minutos.  Os temas serao
determinados pelo educador e oficineiro por meio do planejamento apresentado e tamb6m  por
temas  escolhidos  pelos  usuarios  discutidos  em  roda  de  conversas,  destacando  opini6es  e
esclarecendo  ddvidas.   iLoficina   "Recriai=ap  vai  desenvolver  por  meio  de   urn  trabalho  de
comunicapao social atividades com as criangas e adolescentes por meio das midias atuais como internet,
Facebook,  instagran, youtube,  utilizando celular, tablete, maquinas fotogfaficas e filmadora.  Utilizar assim
esses  equipamentos  que  hoje  e  o  foco  dos  adolescentes  e  de  muitas  criangas  para  a  producao  de
pequenos videos dom6sticos, fotografar momentos,  produzir urn jomal falado das situag6es vividas dentro
do projeto, em casa e na comunidade e tambem com tematicas variadas como as datas comemorativas e
acontecimentos  do  cotidiano  e  situa96es  vividas  par  eles.  Agao  desenvolvida  por  meio  filmaaens  e
nr^AI,-a-JJ-I:I____   I____±    ,.             -

A Sede da

"ARTE"    NA,   BETHEL: Desenvolver   e

_    __.._._.._   _   .... ut~ ..,.,. ucl.   pui   t=it5s.   ^peo   aesenvolvlaa   por  meio   filmagens   e
produ9ao de filmes domesticos.  Durante a execugao do projeto,  sefao utilizadas as seguintes midias:  TV,
video  eintemet,   por  serem  os  recursos  atuais  mais  utilizados  e  que  garante  urn  maior  ntlmero  de
jnfomag6es  possibilitando  a  inclusao  no  mundo  digital.  Recebendo  durante  todo  processo  orientagao

quanto ao uso adequado e seguro das midias atuais, sem prejuizo para si e para os outros.
AVALIACAO/MONITORAMENTO:  Sera feito por meio de registro em relat6rios das atividades
realizadas,   destacando  opini6es,  frases  e  comentarios  que  surgirem  durante  a  atividade;
Discuss6es em  grupos ou roda de conversa  (bate papo).  Monitoramento  por meio de  lista  de
presence. Sefao ayaliadas dentro da agao proposta: a participagao nas oficinas; a presenga;  a
evolugao do usuario na atividade; o interesse; o envolvimento; o vinculo entre os participantes e
o profissional;  o relacionamento social com os demais participantes;  a participagao do trabalho
em  grupo.  Os  envoMdos  sefao  av-aijados  tambem  quari{o  ao  aprovei{arlieri{o  Gas  atividades,
bern   como   o   fazer   coletivo   e   interagao   positiva   dos   envolvidos,    como   tamb6m   pelo
desenvolvimento e aprimoramento de capacjdades e habilidades.
Total de usuarios atendidos/mss:  110 (manha e tarde).  Duragao:  Grupo com duragao de 50
minutos cada grupo.  Pilblico Alvo: criancas e adolescentes de CX5 a 15 anos. Espapo utilizado:
A  C`-I-I-A_____:    _    -             .     -         _Organizacao no baiITo Brasil Novo.

Rua Pedro  Batista da Silva,  457  -  BmsH  Nrvor Presidente  Prdente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econ6mica Federal  C/C 0001661T3  Ag  0337 0P  003

urnidade  Pdblica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -utilidade  Pu`bljca  Federal  pelo decreto  n. a  67.455

±oamiga@bethel . ongdr /-r
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CNPJ:

Associac5o Bethel - Projeto M5o Amjga
71.849.079/0006-82

DOS USUARIOS
!JflE4£19L§Q£!4LESEE84BQ:Deacordocomatipificagaodenossoserviaposresultadoseos
impactos   esperados   de   cada   servigo   e   do   conjunto   dos   serviaps   conectados   em   rede

socioassistencial  projeta expectativas que vao alem  das aquisi?6es dos sujeitos que utiiizam  os

servigos   e   avangam   na   diregao   de   mudancas   positivas   em   relagao   a   indicadores   de

vulnerabilidadesederiscossociais.(Resolugao1og/og)NessesentidoaAssocia9aoBethelProjeto

Mao Amiga espera por meio de suas ag6es:

•    Promover a inclusao social pelo acesso aos serviaps socioassistenclais,

•    Fortalece"nculos Familiares e comunitarios;

•    Formagao cidada;

•    Reduzir a exposjeao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincidencia;

•    Fortalecjmento e desenvolvimento de valores eticos, morais e sociais;

•Fortalecerodesenvolvimentosustenfavel,integradoaag6esecol6gicaseambientais;

•    Promover a lnclusao Digital, musical, esportiva e cultura dos usuarios;

•Acessoabenseserviapsquelhesaodedireito,garantindoumamelhorqualidadedevIda.

•    Desenvolver potencialidades nos usuarios envolvidos nas ag6es.

4Q!!ls!££ESEQS.!!§!±4B!Q§(ConformeCNASN°1og/og)

Sfg±Eanfa.gg.A§g!±jga:  Acesso a  urn ambiente acolhedor;  Acolhida  das demandas de forma
sigilosa  tendo  assegurada  sua  privacidade;  receber  orientag6es  e  encaminhamentos,  com  o

objetivo de aumentar a acesso a  beneficios socioassistenciais e programas de transferencia de

renda, bern como aos demajs direitos sociais, civis e politicos.

=Sg±±±apfa±§£gp±£nfjg.EaEti±jaleJ9om±
I            _  ___-.-__-''.   r,\J,\J   \Jestabelecimentoefortalecimentodevfnculosfamiliaresecomunitarios;vivenciarexperienciasde

ampliagaodacapacidadeprotetivaedesuperagaodefragilidadessociais;Acessoaservigosde

qualidade, conforme demandas e necessidades.

5=£g±!EaEfi.g§J2e§£p±±g!±£jq±!±p±g±a±quts2EgHLiai

Vivenciar experi6ncias que contribuam para o

Vivenciar experiencias pautadas pelo respeito
_  _   r_._   '-+,I,\,|L\J

a si  pr6prio e aos outros,  fundamentadas em  principios 6tico-politicos de defesa da cidadania e

justi9a   social;    Vivenciar   experiencias   potencializadoras   da    participagao   cidada;    Vivenciar

experiencjas    que    contribuam    para    a    construgao    de    projetos    individuais    e    coletivos;

DesenvoMmento   da   autoestima,   autonomia   e   sustentabilidade;   Vivenciar   experiencias   que
n^oo;L\il:+^,~^    J,     I_____        I.

_--I_''-''v`u`J    `J
possibilitem  a  desenvoMmento  de  potencialidades  e  ampliacao  do  universo  informacional

Rua Pedro Batista da Silva,  457 -  Bras„ tw- Presidente Prudente/SP Fore (18) 3905-4782

uct#,Pd::7e]p%:c:79E/££::,82pe,-a¥jn:°ocaix;gE=Onur#:Caad:epdrfebr,::act:d#,]6i:,]oie:rget°o3:7o°6P7%
h^^^-;--aL--LL_I   ____   I        ,  I     -,    ._9999-/-r



cultural; Ter acesso a documentagao civil;  Ter
CNPJ:

Assocjacao Bethel - Projeto M5o Amiga
71.849.079/0006-82

de fortalecimento e extensaoacesso a experiencias
da  cidadania.  A  Assoclagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  tamb6m  considera  e  entende  como

aquisig6es  dos  usuarios os  bens e serviaps  adquiridos  pela  OSC,  para  beneficio  dos  mesmos,

como segue abaixo.

E±n£±isfe§£gnfe±!gg§:  Refeic6es:  Para  as  criangas  e  adolescentes  usuarios  do  projeto
diariamente  sao oferecidas  refctg6es:  cafe da  manha,  almoap e  lanche da  tarde;  4ffEH2H±g§:  A

Prefeitura   Municipal  beneficia  o  prQjeto  com  alimentos  hortiffutjgranjeiros  em  parceria  com

alguns  agncultores da  regiao,  e tambem  com  materials  para  da  merenda  esses  alimentos  sao

utilizadosparaasrefeig6esdiariamente.LianeAlimentos:Aempresafazadoagaomensalmente

de  caixas  de  biscoito  (bolacha)  doce  e  salgada  que  sao servjdas  no  cafe  e  lanche  e tamb6m

distribufdas  entre  os  usuanos:  !±nEfg|pes:  para  cada  usuario  sao  fomecidos  uniformes  para

participar das atividades composto por camisetas,  shorts,  agasalho de  moletom  para trio,  tenis,
meia,   mochila;  Qujmono  para  atividades  Jud6  e  chuteiras  para  a  pratica  do  futebol.  §a±jI[§:

ConsultasOdontol6gicas,oftalmol6gicas,psicol6gicasefonoaudiol6gicastodasemparceriascom

arededeatendlmentolocaleparceniasparticulares;Esrortes:Aulasdefutebelemparceriacom

aSEMEPP.ParticipagaoemCompetig6es;|EEapde:Edisponibilizadovaletransporteparaas

atividades   fora   do   projeto   como  futebol,   quando   ha   competig6es,   consultas   odontol6gicas,

psjcol6gicas.  oftalmol6gica e fonoaudiol6gicas.  E transporte pera os passeios realizados:  ±=±z£±:

Passeios   durante   o  ano   em   comemoragao   ao   dia   da   crianca   e   do   adolescente  e   para

confratemizagao de fim do ano com todos os usuarios.

XV-SuSTENTABILIDADE(Descrevaaspossibilidadesdeincaporagaodasag6esdoprojeto,ap6soterminodesua

execugao, pelas instituig6es envolvidas ou pela comunidade.)

A Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga ja tern  incorporada e ja  executa  essa  agao dentro  de

suas atividades.  Temos os profissionais e o oficineiro que ja executam a agao contratados dentro

do  quadro  de  funcionarios  e  prestadores  de  serviap.  Esperamos  com  esse  recurso  melhorar a

qualidade da  oficina  e dar continuidade as ag6es.  Adquirindo  novos  materials  para a  execugao
A--_I:_:___   I-das  oficinas  Fazendo-Arte  e  Recri-Agao.  Com  isso  mesmo  com  o  termino  do

recursoaOSCcontinuafaabsorvendoosrecursoshumanosefetivodoprojeto.

Rua Pedro  Batjsta da Silva,  457  -  Bras„  Novar Presidente  Prudente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econ6mica Federal C/C 0001661i  Ag 0337 0P 003

Utindade  Pu'blica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -utilidad.  Pfolica  Fcdcral  pelo decreto  n.a  67.455
-----. ?_._Jal     ,I     ,            ,        .  _-Lp±thej_I-/-br
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XVII  -  RECURSOS A

ESTRUTURA

SEREM  UTI[IZADOS

FislcA:  ptedio situado no bairro

CNPJ:

Associacao Bethel - Projeto Mao Amiga
71.849.079/0006-82

contendo varios ambientes___  __..._  _._.„  I,vyu,  ~ilLEfiuu  valios amDientes  como  banheiros  com
sanitarios,piasechuveiros,(sendo01adaptado)parausodosparticipantes;banheiroscomsanitariosepia
para  usa dos funcionarios;  salao  de atividades  coletjvas,  comunitarias  e convivio  social;  sala  de  servigos
para  atendimento  individualizado:  assistente  social,  psic6loga;  sala  coordenagao  e  setor  administratjvo;
salas  de  atividades:  informatica;  brinquedoteca;  atividades  culturais  e  de  artes;  sala  de  midia;  refeit6rio;
jardjm de  invemo;  cozinha;  lavanderia;  corredores de ciroulagao..  Esse espaap descnto e do  novo piedio
onde  as  atividades  sefao  desenvolvidas  a  partir de 2021.  Todos  os  ambientes  estao  de  acDrdo  com  as

Tu°m#naasea9oaAeB¥eT"P.°as=madsea##Eda=doe±iie±<PEe±£=€£.±±bS#a.VS±±±_a:`r±Ua`##ees%°in#6eas=rd%poS°e#adseilumjnagao   e   ventilacao   adequeda,   o§   espaaps   possuem   climafizaeao   (cam  ar  condicionado   e   ou
ventiladores),osambientesreservadosaosatendimentosindividualizadosquandonecessariosnocasoda
acoIhida a familia disp6em de privacidade. 0 acesso a rila a mnni+^rad^ ^^~ -.-- I -------

assim como se
RECURSOS MATERIAIS

Brasil  Novo,

_,___..__  .._,`.`,`,I.i]`+a  .[u  \rdou  uavacidade. 0 acesso a rua e monitorado constantemente. Possui alarmes de
redial.`.,u.`.v .,,. a I i=rtiAi. Ijlsli+uNivEls:    Nessa agao doTTFiiaiaTa==FaaiHrii5riaEalfigila±

Recria-Aeao e Fazendo-Arte sefao utilizados os seguintes espagos:  a sala de multiuso,  o salao major em
diverses  TTTmentos  dependende  da  atividade  Br[Itlt]sta   Sfn  frffro-I-  --{ ----  I    ------'    _    _-..__   ..,- It,I    \,I ''

#i!¥stiijii:I¥iiE!iiE:'¥t€us;d¥:T=CiL¥i:E;¥*ai:HE||FEIiIF¥*faiEEIiiliiiEii/         ---7  ---. '-]  riJ--I.`.I+,  =]Ic]vuiaa,_ ,,.. a,  L. v.a  vaHas cores  liso  E.V.A.  estampado.  Iivros,  feltroT lisa varias cores, feltro estampado,  fita  de
cetim  varias  cores,    bordado  ingles,    passa  ffla,  passa  maria  varias  cores,  manta  acrilica,  enchimento
siliconizado,Iinhadebordadovariascores,tecidoestampado,floraletectdolisovariascores,sprayvarias
cores,massadeporcelanafria,cortadoresparabiscuit,angolaparachaveiro,olhosm6veis,bal6esdiversas
cores,tintaa6leovariascores,tintaacrilicavariascores,moldedesilicone,vernizgeral,cremedebiscuit,
ima,areiabranca,tintadimensionalvariascores,Iixan°100,tintaparatecl.dosvariascores,pinceiscerdas
duras  varios  tamanhos,  tecido  de  sacaria,  tecido  algodao  cru.  alca  para  bolsa,  ferramenta  para  quilling,
estencw  varias  motivos,  rolinho  de  espuma,  manta  de  p6rola  e strass,  guardanapos  de  decoupage,  cola
brana,gizdece3ra,Iapisdecor,Iapispreto,borracha,apontador,canetaparatecidovariascores,blocode
desenho a3, tinta guache vafl'as cares.  cademce de desenho.  pepel sulffie branco,  papct sulfjte colorido,
Papel  collor Set Varias cores,  cola tek  bond  no ?   rnla  ilni\iarea[   ^^1^  -,A--I---rut.,-I  wllui  t>t5i varias cores,  cola tek bond  n° 2,  cola  universal,  cola para decoupage,  refil de cola quente...-,---,----- "`r`r,  rut-t3f  Owl+]Lt=  t=ulu(-lqo,

variostamanhos,papelvergevariascores,papelpanama,cadernoscapadura,coladetecido,papelpara
dobradura,papelpardo,canetaparaprojetorpontafinaepontagrossa,canetagelvariascores,tintapva
varias  cores,  cortadores  cantoneira  para  cartao,  cola  colorida,  durex  colon.do,    rococo,  tinta  metal  varias
cores,  jateado  colorido,  corda de sisal,  tiras para quilling,  base acrilica  branca,  tinta  acrilica  varias  cores,
tesoura decoratjva,  corfadores de e.v.a,  arame n¢ 26 encapados, ffla flora, ffia banana,  essencias corari{e
parasabonete,ffladecetimenvolvidocomtecido,primer,florzinhadecetim,elasticoroligo,palitodedente,
palitodesorvete,palitodechurrasco,agulhaparabordar,linhaparacostura,variascores,lavariascores,
bot6es  decorativos,  Iinha  squjz  varias  cores,  confete,  serpentina,  toalhinhas,  panos  de  prato  branco,
extrusora  grande,  carretilha  para  biscuit,  barbante,  funil,  peneiras.  Papel  termocolante,  pistola  de  cola
quente, tesouras varios tamanho§  +in+a nara hia-+:^^ i:,I -----  _  .-.-..----r -----.--.   [  -r~I   L5Hilu`^.i]aiiLt;,   plsTola   ae   colaHut=Iile,Iesourasvariostamanhos,tintaparaplastico'tintaparavidra.TintaPVA,Telasparapinturadiversos
tamanhos,   Pinceis    diversos   tamanhos.   Camisetas   djversos   tamanhos   para   grafitagem ,   tinta   para
tecido varias  cores,  Caneta  posca,   Pecas de  MDF diversos  modelos,  Pintura  para  mural,  Spray diversas
coresmetalico,brilhanteefosco,Latexdiversascores,Bisnagasdetintacoloridacoloridas.
AIguns  dos  materiais  acima  citados  temos  em  estoque  outros  teremos  que  comprar  para  completar  o
estoque de acordo Com o Dlaneiamentn rln aHilraA^rJ^G^:--:--planejamento do educador/oficineiro.

Rua Pcdr.a  Batista da Silva,  457 -  Bras„ tw- Presidente Prrdente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Baneo Caixa  Econ6mica Federal  C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Pu'blica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -unlidade  Pu'blica  Federal  pelo decreto  n.a  67.455
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etc), len?os de cabelo,

NECESSARIOS A

Assocjac5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

ADQUIRIDOS:SEREM
materiaisaseremadquiridosparaexecucaodaOficinaFazendo-Artecasosejanecessario
Papel  termocolante,  pistola  de cola  quente,  tesouras varios tamanhos,  tinta  para  plastico tinta  para vidro.
Dosmateriaisdeconsumoacimacitadostemosalgumemestoque,masteremosdereporecompraroutros
que  nao  temos  mais  para  completar  o  estoque  de  acordo  com  a  necessidade  e  o  planejamento  do
educador/oficineiro.
Materiais a serem adquiridos para exeeucao da Oficina Recria-A¢ao em 2021, caso seja necessario a
reposicao, alguns ja foram adquiridos em 2020.
MATERIAL  DE  CONSUMO:  Pare  iluminagao:  China  BaH Branca,  20mts de fio  el6trico;  Pino Macho;  Pino
Femea;  Lampada  led  15w;  Lampada  Fluorescente  25w.  Pare  montagem  do  ESTUDIO  "CASEIRO"  DE
GRAVACAO:  10 mts. Tecido TNT Verde,10 mts Tecido TNT Preto;  Microfone de Lapela.  Para edi9ao de
video: Pen drive 32GB01 ; Cartao de mem6ria SD 64GB
Para usa dos participantes a serem filmados: Kits de Maquiagem diversos; eseova de cabelo; pente de
cabelo; Gel e cremes de cabelo; lagos, arcos, fflas, presilhas, grampos, prendedores para cabelo; chapeus,
bones, fantasias diversas,  plumas,  paetes,  kits de festa (com 6culos coloridos,  arquinhos,  bigodes falsos,
a+^\   I-h---A-__I-_I_    __L____          ,    .echarpes, brincos, colares coloridos

XVIIl -TRABALHO SOCIAL REALIZADO

cO  Artieuragao  da  rede  socioassistencial  (reuni6es  com  a  rede,  estabelecimento  de  contatos,
fluxos  de  informagdes,  encaminhamentos,  procedimentos,  estrategias  p/ unificar procedimentos

conforme SUAS).

(X) Articulaeao lntersetorial.

(X) Reuni6es de equipe para troca de informag6es, estudos e planejamento das ag6es.

(X)  Oferta  e  referenciamento  de  serviap  especializado  considerando  a  realidade  do  territ6rio

(dados de vigilancia socioassistencial, possibilidades de participagao de usuarios e outros).

(X)Promogaodaparticipagaodosusuariosnoplanejamentoeavaliagaodasag6esdosservigos

(X)      Produgao      de      material     socioeducativo      (para     dar     concretude     as      atividades
coletivas/comunitarias,   sensibilizar  a   comunidade   para   algumas  quest6es,   mobilizar  para   a

realjzagao de eventos ou campanhas

(X)  Fornecimento  de  informaeees  e  dados  para  o  6rgao  gestor  (para  subsidiar  elaboragao  do
Plano   Municipal;   planejamento,   monitoramento   e   avaliagao   dos   servigos;   alimentagao   dos

sistemas de informagao do SuAS).

(X)  Reuni6es com a equipe do CRAS/CREAS e rede em geral,  para troca de informag6es,  com
discuss6es   de   casos   e   acompanhamento   dos   encaminhamentos   realizados   as

referenciadas.

±gmiga@bethel . ong.dr /

%des

Rua Pedro  Batista da Siiva,  457  -  Brasil  hkIVor Presidente  Prndente/SP Fone  (18) 3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco  Caixa  Econ6mica Federal  C/C  0001661-3  Ag 0337 0P 003
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Total

500,00

500,00

8.000,00



Assocjacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

ANEXO  111

Plano de Apljca§ao
PROJETO FAZENDO ARTE NA BETHEL / 2021

DespesasRecursosHumanosEncargosSociaisServieosdeTerceirosPessoa JuridicosMaterialdeconsumoTotal Valores - FMDCA

$ 44.223,cO

$  3.516,00

$ 8.000'00

$ 3.681,00

$ 59.420,00

Presidente Prudente, 09 Novembro 2020

Rua  Pedro  Batista da Silva,  457  -  Brasil  No`rar Presidente  Pndente/SP Fone  (18) 3905-4782

i+X=]J.=]7_t ..3£L3:_a_19.19+OO,6-P2   i PQrco ^Co_€r_a_E¢on6mi¢a Federal clc 6b6iiii._-3`-i:; diii d: -ds3utilidade  Pfolica   Estadual   pela  lei  n.a  5479  -unlidade  Pthlica Federal  pelo  decreto n.a  67.455
\

Conta Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL  AG 0337 C/C 0001661  0P  cO3

Egeamioa@bethel. org.E2!=  / ±=±±_el@recriarmJdente,ongLir
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