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Anexo I

REQUERIMENTO

REQUERIMENT0 DE ENCAMINHAIVIENTO DE PROJETOS

PARA SOLICITACAO DE TERMO DE FOMENTO -

FUNDO MUNlclpAL DOs DiREITOs DA cRiANeA E DO ADOLEscETE

DE PRESIDENTE PF3LJDENTE[

A  ASSOCIAeAO  BETHEL  -  PROJETO  MAO  AMIGA,   devidamente  inscrita   no  CNPJ   n°:

71.849.079/0006-82, com sede na R. Pedro Batista da Silva, n° 457 nesse ato representada pelo

seu  DIRETOR  ADMINISTRATIVO  OSTERLINO  DONIZETE  ALVES]  RG:  7.689.652-3,  CPF:

726.814.628CC,  vein  mui  respeitosamerlte,  requerer jijiito ao  Egr5gio  Coriseiho  Mijriicipei  dos

Direitos da Crianpe e do Adolescente a analise e avaliagao do Projeto:  PROJETO MENTE SA]

CORPO SAO.

0  projeto ora apresentado atende ao eixo  11 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de

2 -           I lNSTITUICAO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO

Nome: ASSOC]A€AO BETHEL PROJETO MAO AM]GA

CNPJ n°: 71.849.079/0006-82

Registro no CMDCA n°:  1.304/0007/2005      I Validade do Registro:  12/2020

Enderego: R. Pedro Batista da siTva                           i RT: 457 I Complemento:                               II
I

Bairro: Brasil Novo        Cidade: Presidente prudente Estado:SP         |CEP:  19.034-535

NOvO ENDEREeo Rua: Maria Guevara Branco,  N° 188 -CEP:  19.034-530

A partir de janeiro/2021 Bairro:  Brasil Novo

Telefone: (18) 3905-4782Cel(18)997734874 E-mail: maoamiaa@bethel.ora .br / Droietobethelamiaa@amail.com

Endereco Internet: www. bethel.org. br

--1     I       E=E=_,
`-^-

A



Associac5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71,849.079/0006-82

Nome Responsavel pelo Projeto: OSTERLINO DONIZETE ALVES

TelCelefone:  (18)  3908 4161(18)981517260 Fax: E-mail: osteralves@hotmail.com

3 RESUMO DAS [NFORMAC6ES

Local: ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA
Endereeo:  Rua:  Pedro  Batista da  Silva]  n° 457 - Brasil  Novo]  Presidente  Prudente - SP,
19034-535
Regiao de Atuagao do Projeto: A area de abrang6ncia do atendimento refere-se a area do
CRAS (Centre de Refefencia da Assistencia Social) Parque Alexandrina que compreende nos
seguintes bairrcs:  CorijHntc habitacicna!  Brasi!  Nc`y'o;  ParqHe A!exartdrina;  Jardim  HHmbertc
Salvador; Jardim Morada do Sol; Parque Castelo Branco; Parque Residencial Francisco Belo
Galindo;  Parque Watal  lshibashi;  Parque Primavera;  Residencial Tapaj6s;  Residencial  Bela
Vista I;  Residencial Cremonezzi e Residencial Joao Domingos Neto.

Obietivo  Geral:  priorizar o  atendimento as criangas  e  adolescentes  em  situagao  de  risco
social, assegurando-lhes o direito a cidadania, por meio de ag6es socioeducativas e servigos
de  proteeao  Socioassistencial,  contribuindo  para  uma  formagao  cidada  complementar  e
fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios.  Buscando diminuir as diferencas sociais
pete  acesso  a  diversas  atividades  espchivas,  culturais,  recreativas,  djgitais  e  sociais.
Contribuir  para  participagao  e  formacao  da  cidadania  na  busca  por  seus  direitos,   peia
liberdade  de  ir  e  vir  e  de  expressar-se,  a  fim  de  que  as  desigualdades  sociais  sejam
atenuadas,  com  vistas  a  desenvolver  suas  potencialidades  e  habilidades ja  existentes  e
despertando novos interesses. Promovendo assim o usufruto de servigos basicos para melhor

8  I qualidade de vida e a inteqracao e o envolvimento _iunto a comunidade.  Provocando impacto

positivo com suas ag6es por meio da valorizagao da arte da cultura,  da leitura,  da mdsica,
estimulo ao esporte, de valores e da convivencia familiar. Conforme a Tipificacao Nacional
dos Servi€os Socioassistenciais nossas a€6es visam "complementar o trabalho social
com famftia,  prevenindo a ocormeneia de sifua¢6es de rfeco social e foTtalecendo a
€onvivencia  famiiiar e  comufiitaTia".  Coniribuindo assim  com  a  protegao das crianEas e
adolescentes por meio dessas ae6es socioeducativas.  Buscando assim de alguma forma a
garantia  dos direitos  previstos  nas legislag6es vigentes como  ECA (Estatuto da  Crianpe  e
Adolescente), a C.F (Constituieao Federal), bern como outros programas ou leis vigentes no
pals.

C N° de Crianeas e Adolescentes (direto) atendidos: 90
D Custo total: R$ 72.720,00

E Duracao do projeto (n° meses): 12 meses (Janeiro a Dezembro de 2021)
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Associa€ao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNP]: 71.849.079/0006-82

ANEXO 11

PLANO DE TRABALHO -Ano 2021

I -lDENTIFICACAO DA INSTITUICAO

CNPJ: 71.849.079/0006-82 Data da lnscrieao CNPJ: 29/11/2001

NONE DA EXECUTORA: ASSOCIA?AO BETHEL PROJETO MAO AMIGA

Endereeo: Rua: Pedro Batista da Silva, n° 457 -Brasil Novoj Presidente Prudente -SP7  19034- ,

CEP:  19.034-535 BAIRRO:  Brasil Novo

Telefone Fixo: (18) 3905-4782 Telefone Celular: (18) 997734874

Ntlmero de lnscricao CMDCA:  1.304/0007/2005

Registro em outros conselhos: Ndmero de lnscrieao CMAS: 010 em 22/06/2010

!rrl5t',e!: (X)Pr5prio       (   }Cedido        (}A!ugado

Carga Hofaria de funcionamento semanal: 40 Horas

Quantos dias na semana funciona a organizacao: 5 Dias

Areas das atividacies preponderante e secundarja, de acordo com os artigos ic e 2e da Lei
Federal n°12.101, de 27/11/2009.
Area da atividade preponderante:
(x) Area de Assistencia Social
( \ Area de Sadde
( ) Area de Educagao
(  ) Outros:
Area da atividade secundaria, quando houver: (pode assinalar mais de 1)
( ) Area de Assistencia Social
( ) Area de Satlde
( ) Area de Educagao
( ) Outros:
Natureza da Organizacao da Sociedade Civil:
(,¥) De atendimento
( ) De assessoramento
(x) De defesa e garantia de direitos
( ) Outros:
0  Estatuto  Social  esfa  de  acordo  com  a  Lei  Federal  n°13.019/2014,  regulamentada  pelo
Decreto Municipal 27.543/2016.

(x) Sim ( ) Nao ( ) Em adequagao-Justifique:                                                                                               ,  [`.
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Associag§o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006182

ii -APRESENTAeAO

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

lpl  (Igreja  Presbiteriana  lndependente)  Central  de  Presidente  Prudente,  a  fim  de  atender  as

necessidades dos  moradores do  bairro  Brasil  Novo.  Em  2001  o  Projeto  Mao Amiga filiou-se a

Associaeao  Bethel  de  Sorocaba.  A Associagao  Bethel  de  Sorocaba  e  uma  associaeao  civil,

filantr6pica, sem fins lucrativos fundada em  1922 pela lgreja Presbiteriana lndependente do Brasil.

0  ProjetcF ?viao Amiga eriiao toiTiou-se ijrlia Uriidade Prestaciora de Serv'iap (U'PS) da Assciciagao

Bethel.  Tornando-se a se  chamar Associa9ao Bethel  Projeto  Mao Amiga que  segundo seu

Estatuto  Social  e  uma  OSC  (Organizagao  da  Sociedade  Civil),  sem  fins  lucrativos  e  de  direjto

privado, que tern por finalidade o desenvolvimento de atividades de relevancia ptlblica na area da

assistencia social visando a garantia de direitos e da qualidade de vida,  por meio de ag6es que

visem a atengao a crianga e adolescente em situagao de risco e de vulnerabilidade social.  Tendo

como principio promover o bern de todos,  sem  preconceitos de origem,  race,  sexo,  cor,  idade e

quaiquer  outra  forma  de  discriminagao,   paufando  as  ag6es   na   observancia   dos   principios

administrativos da legalidade 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 socioeducativas,  contn.buindo para  uma formacao cidada  mais completa.  De
acordo com a Tipificagao dos Serviaps nosso trabalho e pautado no SCFV (Serviap de Convivencia

e Fortalecimento de Vinculos) familiares e comunifarios. Atendemos criangas e adolescente com

idade entre 06 a 15 anos de idade. A AssociaGao Bethel Projeto Mao Amiga em suas ac6es oferece

uma grade de atividades desenvoividas por meios de oficinas com duragao de 50 minutes cada.,

onde os participantes sao divididos por faixa etaria. As atividades sao voltadas ao esporte tiud6,

futebol,   recreagao   esportiva),   desenvolvimento  da   leitura,   arte,   cultura   com   teatro,   ritmo  e

expressao corporal, cantinho de leitura; culinaria educativa, informatica com inclusao digital e jogos

digitais, ag6es pontuais que buscam o uso adequado das redes sociais, atividades voltadas a busca

da cidadania, aeao, responsabilidade social e motivacional, trabalho em grupos com a psic6loga e

atendimento  social  aos  participantes  e  seus  familiares.  Todas  as  oficinas  sao  trabalhadas  em

conjun{o abordando femas atuais que condizem com a reaiidade vivida como a compreensao do

ambiente natural e social,  do sistema  politico,  da tecnologia,  das aries e dos valores em que se

fundamenta a sociedade assim como temas definidos de acordo com o calendario de atividades

anual abordando assuntos coma ECA,  meio ambiente, campanhas contra o abuso sexual, contra

trabalho infantil entre outras. 0 atendimento da OSC 6 no periodo da manha das 8hoo as 12hoo e

da tarde das 13hoo as 17hoo, durante o dia sao servidas refeig6es como cafe da manha e almogo

e lanche da tarde. As atividades desenvolvidas sao ministradas por profissionais aptos. formados

e capaciiados na area, contrafados peio regime CLT, per oTlcineir-a, proTlssionais iiberais dentro do
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Associa€5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNP]: 71.849.079/0006-82

STJ  (Serviap Terceiro Jurfdico)  e  parcerias dentro  da  rede de  servigos  municipal,  no  caso  aqui

representada  pela  SEMEPP  (Secretaria  Municipal  de  Esportes  de  Presidente  Prudente)  que

disponibiliza  urn  professor de educaeao fisica  para aulas de futebol  duas vezes  na  semana.  a

serviap oferectdo pela OSC e gratuito e com a finalidade de proporcionar as criangas e adolescentes

urn local adequado e seguro para as praticas oferecidas, tirando-os da rua onde estao expostos

aos  riscos eminentes da violencia  e drogadigao.  Reduzindo assim  a exposigao dos  mesmos as

sitijagives de risco sot;ia!.  A eiitidade I-lag possui sede pr6pria, as atividades sag deseri`v`oi-vidas eiTi

urn espago alugado no bairro Brasil  Novo,  utiliza-se tambem os espagos do bairro como quadra

poliesportiva,   parque  infantil,  campo  de  futebol,  quadra  da  Creche  Municipal  entre  outros.  A

utilizagao dos espaeos comunitarios alem de fortalecer esse vinculo comunitario tambem tern por

intengao ocupar os espapes ociosos do bairro evitando que os mesmos sejam ocupados de forma

ilicita como, por exemplo, por usuarios de drogas.

Ill -lDENTIFICACAO DO SERVICO:

(x) Protecao Social Basica

( ) Protegao Social Especial -media complexidade

( ) Protap§o Social Especial - alta complexidade

( ) Outros:

lv I IDENTIFICACAO DO OBJETO -lvIODALIDADE DE ATENDIMENTO:

•    SERVICO    DE   PROTEQAO   SOCIAL   BASICA   -   SCFV   Service   de   Convivencia   e

Fortalecimento de Vinculos Familiares e Comunitarios

V - lDENTIFICACAO DO COORDENADOR TECNIC0 D0 SERVICO/PRQJETO

Nome compieto do Coordenador. Edna Rodriaues de Sales

Formagao: Service Social

Ndmero do Registro Profissional: CRESS 45.162

Telefone do coordenador para contato: (18) 3905 4782 / (18199723 0999

E-mail do coordenador:   ednarodriauessalesl 23@,gmail.com_ /  maoamiaa@bethel.ora.br

-...,
`
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Associac5o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNP]: 71.849.079/0006-82

Vl -JUSTIFICATIVA

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

participantes da Associagao Bethel Projeto Mao Amiga, impacta diretamente na estrutura do ndcleo
familiar, enfraquecendo o seu papel protetivo. Muitas vezes a crianea ou adolescente 6 exposto a

situag6es de risco e negligencia de diversos tipos,  como por exemplo,  ficar sozinho em casa ou

desprotegido na rua, sofre violencia ffsica, psfquica ou moral, abuso sexual, abandono, exploragao

do trabaiho infantii ou ate mesmo e>cperiencias prec;aces coni svibstancias psicoativas (varicis tipc]s

de drogas de facil acesso), as vezes algum membro da familia e usuario de alcool ou outro tipo de

droga.  Enfim  sao situag6es causadas pelo estado de vulnerabilidade e risco soci.al que a famflia

vivencia  ou vivenciou.  0  que impacta de forma  negativa a formagao  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.  Sao situag6es que geram consequencias

negativas para a infancia e adoleso6ncia. Atualmente devido a dificuldade financeira vivida todos

os membros da famriia trabaiham fora ficando a crianga ou adoiescen{e sozinhos em casa, sem a

presenga de urn adulto responsavel para direcionar suas atividades ou seu tempo. Com isso ficam
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 6 que sao

pautadas as ag6es da Associagao Bethel Projeto Mao Amiga. Em entrevista com algumas famflias
constatamos varias situag6es de risco social vividas pelas criangas,  como essas citadas acima.

Neste  sen{ido  a Associagao  Bethei  Proje{o  Mac Amiga  com  suas  ag5es  visa  compiementar as

ag6es da familia e da comunidade na protegao e desenvolvimento das crianeas e adolescentes no

fortalecimento desses vinoulos familiares e sociais.  Oferecendo atividades fisicas,  oulturais,  arte,

social, psicol6gicas entre outras em urn lugar onde possam estar assegurados, em urn espaap de

refefencia  para o convivio em grupo,  comunifario e social,  desenvolvendo assim as  relag6es de

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

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

as  adversidades  diarias  individuais,  sociais  e  comunitarias.  Dian{e  desie  cenarie  muitas  vezes

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

principios e objetivos, buscar por meio de suas ag6es amenizar essas dificuldades enfrentadas por
essas famnias e pela comunidade.

!E£E£££i!iDOACOMPLEMENThRIEDADEDAPROPOSTADOPROJETOMENTESAE,

COMPLEMENTAR que ja e executada em sua totalidade pela OSC. Todas as nossas'ag6es estao'
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Associas5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

sempre  pautadas  no  bern-estar e  na  garantia  de direitos  dos  participantes,  tendo as atividades

voltadas para as diferentes linguagens no campo do esporte,  da  inclusao digital,  da cidadania e

acao  tambem  com  ag6es  voltadas  a  motivagao  pessoa],  ultimamente  temos  trabalhado  outras

tematicas como culinaria sustentavel. A jmportancia de uma melhor qualidade de vida por menor

que sej.a 6 fundamental nessa fase em que se encontram enquanto criangas e adolescentes,  em

pleno desenvolvimento fisico e intelectual. A oficina de recreagao esportiva e motivacional traz

a piratica de ati'v-idades fisicas que 6 pririicMrdiai para ajudar flo deseri-v.oi.viiTieiito corpcirai,  cogiiiti`v'o

e social, despertando interesse,  potencialidade, talentos, habilidades, o espirito de lideranpe entre

outros   aspectos.   Dentro   da   pratica   esportiva   vimos   a   necessidade   de   incluir   atividades

motivacionais,  hoje o sedentarismo leva` a obesidade tanto infanti] quanto adulta,  as fam[lias nao

se rednem  mais para conversar e ter uma alimentagao saudavel como era em tempos remotos.

Nao6rarodeseverpaisefilhoscomunicando-sedentrodecasapormeiodoscelulares,naotem

mais uma conversa saudavel,  ou sequer o pai leva o filho para urn jogo de futebol,  soltar pipa ou

mesmo  correr  em  urn  parque.  Com  isso  a  OSC  tern  investido  cada  vez  mais  Has  atividades

esportivas e recreativas, hoje temos aulas de jud6, futebol, ritmo e expressao corporal, recreagao

esportiva e motivacional, colaborando assim para esse desenvolvimento fisico individual na busca

deumamelhorqualidadedevida.AoficinadeJogosDigitaistrazainclusaodigital,quehojetem

sidoumapreocupacaoaparteparan6s,poisomundodigitalevirtualhojedominatodososambitos,

seja ele familiar, escolar, social e ltldico. 0 acesso as midias sociais atingem as criancas cada vez

mais novas e vein dominando o tempo dentro das casas, escolas, circulos de amizade. Nao 6 raro

hojevermosdebebesaidososutiiizandoosceiuiaresetabietesmuitasvezesdeformainadequada

e perigosas para qualquer idade.  Com isso a OSC tern investido nesse mundo digital/virtual que

domina cada vez mais os ambientes e as mentes.  Hoje temos urn laborat6rio de informatica onde

os  participantes  recebem  orientag6es da  forma  segura  de coma  utilizar o computador desde o

simplesligareutilizarosinstrumentaiscomooacessoseguroasmfdiassociais.Temosumaoficina

que  e  trabalhado  o  uso  adequado  de  celulares  para  filmagens  e  fotografias,  sem  prejufzo  a
ningu6m, pois atualmente o que mais vemos nas midias sac videos de brigas, ac6es violentas ou

piorinvadindoaprivacidadeaiheia,orienfamosparaqueesseusosejademaneiraaagregarenao

prejudicar,  utilizando as  midias para  registros de momentos agradaveis com a famflia e amigos,

tamb6mparadjvulgareventosdacomunidade,pararegistrosdemomentosdiversossemprejudicar

ninguem.±gmQpartetambemdoProietoMenteSaCQPQLsealemdoambitoffsico/esportivo,

digital/virtual trabalhamos tambem as quest6es alimentares, temos uma nutricionista que colabora

com  a  qualidade  da  alimentagao  servida  e  tambem  trabalha  com  os  participantes.  nog6es  da

alimentagaosaudavelpormeiodeatividadesemoficinasondeconhecemosalimentossuasfontes

de  vitami`nas,  como  aproveiiar  meihor  os  aiimentos.  Com  atividades  em  grupos  a  Qfifa de
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Associae5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

culinaria  educativa  e  sustenfavel  traz  para  os  participantes  a  oportunidade  de  ter acesso  e

participar de uma oficina alimentar, onde podefao aprender e apreender nog6es de higiene, nog6es
nutricionais dos a]imentos, e tudo isso ainda com a produgao de pratos faceis e fapidos. Ha uns 4

anos temos nas oficinas de ferias a atividade de oulinaria "Master Chef Bethel",  que as criangas

amam essa parte das ferias, onde em equipes produzem bolos, tortas, pizzas, macarfao, recebem

as orientae6es de higienizaeao pessoal e dos alimentos, da origem dos alimentos, da pesquisa das

receitas e da prodtig5o dos prates.  CoiTI isscj e peia adesao qije feiiios dc]s participeiites riessas

atividades oulinarias trouxemos agora essa atividade quinzenal para as criangas e adolescentes,

buscando com essa agao trazer habitos alimentares saudaveis que possa evitar a obesidade infantil

que vein aumentande u"mamente devido-a maus habitos alimentares, fast foods, falta de tempo e
de recursos financeiro tamb6m dos pais para oferecer uma alimentagao mais saudavel. Essa oficina

ensina a utilizar cascas, bagagos, folhas, caules, que muitas vezes sao descartados, de maneira a

produzirem  bolosr tortas,  sucos,  doces de  maneira saudavel,  podendo assim  utilizar de maneira
mais inteiigente a que ja tom em casa. Com reiagao a boa aiimentagao ja dizia Hip6crates " que

seu remedio seja seu alimento e que seu alimento seja seu rem6dio". Buscamos com nossas

ag6es urn minimo de conscientizagao nesse sentido de fazer e trazer alimentos saudaveis de baixo

custo para a mesa e a vida dessas criancas. A oficina tern em seu plano de trabalho tambem ensinar

a utilizar pequenos espaaps nas residencias onde possam plantar pequenas hortas com temperos,

hortaligas e folhagens para chas. Na busca de urn corpo sao, o trabalho com a mente de forma sa

tamb6m aiuda nesse processo, na oficina de vivencia e responsabilidade social com o "Grupo

Eu  CaEador de  REim"  vein trabaihar a  ser individual  na  busca  da consirugao  de  pensamentos

positivos e  motivacionais trazendo  urn sentimento de  realizagao  maior.  Muitas situae6es vividas

levam a ag6es impensadas e consequencias destrutivas, tantas ag6es pr6prias como daqueles que

estao a sua volta. Com isso a assistente socilial e a psic6loga trabatham com eles ae6es voltadas a

buscar entendimento,  discemimento e equilibrio emocienal fao rare nessa fase da adolescencia.

Com o grupo "Eu Caeador de Mim" em conversas buscam entender a ajudar a vivenciar situag6es

por eles expostas em debates, em conversas individuals em visitas familiares e tamb6m com ag6es
em conjuntos com as famfiias em certos momen{os,  baseadus no me{odo Piug & Piay,  na busca

do "eu" para que possa fortalecer-se e assim poder ajudar na convivencia familiar, as ag6es tambem

passam  por momento de meditagao,  leituras,  filmes,  passeios,  entre outros. A OSC tern em seu

quadro funcional tecnicos,  educadores e oficineiros aptos e capacitados para desenvolverem as
ag6es aqui  proposta e que sao aplicadas  por meio das seguintes oficinas dentro do PROJETO

MENTE  SA  E  CORPO  SAO,  Oficina  Recreacao  ESDortiva  e  Motivacional:  Oficina  Joqos

Diaitais: Oficina de Culinaria Educativa e Sustenfavel: Oficina de Resconsabilidade Social:
\
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Com  isso  devido  ao  exposto a  OSC  aDresenta  Dara avaliacao e aDrovacao  nesse  edital  de

chamamento  Dtlblico  o  PROJETO  "MENTE  SA  CORP0  SAO"  que  ja  atende  e  continua fa

atendendo as necessidades dos usuarios dentro desse universo do esporte, informatica, oulinaria,

responsabilidede social e sustentabilidade de  maneira  responsavel. As atividades tern tematicas

especificas escolhidas pelos t6cnicos e educadores e tambem escolhidas pelos usuarios por meio

de  roda  de  conversa,  valorizando  assim  a  participaeao  efetiva  e  permanente  da  crianca  e  do

adoiesceiite  iia  criaEao  e  eiaboragao  Gas  atividades,  btiscar]do  sempre  restiltados  positives.  0

estimulo  a habitos saudaveis em todos os ambitos visa fortalecer o "ser' fisico e emocional.  As

pfaticas aqui  executadas tern orientaeao de profissionais onde ifao reproduzir os habitos diarios
dentro das atividades no projeto em casa `e na comunidade. As ag6es propostas nesse projeto de

agao continuada visam a construgao de trabalhos na busca de uma melhor qualidade vida. Partindo

do principio de que mente e corpo estao conexos e urn trabalho em conjunto possa fortalecer ambos

os aspectos dessa linguagem corporal, seja no ambito esportivo, oultural ou dentro da culinaria, da

informaiica ou entre ou±ras formas de iinguagem manifesfa,  isso tudo contribuira  para  urn maior

conhecimento pessoal. Essas ag6es aqui propostas ja estao em execugao na OSC e precisam de

recurso financeiro para que possamos dar continuidade e ampliar esse universo esportivo, digital,

culinan-o e emocional.  Buscando assim aumentar o leque de atividades e ampliar a  possibilidade

de permanchcia do usuario na OSC,  com objetivo de melhorar a qualidade de vida e autoestima

dos participantes dando acesso a mais informae6es e participaeao ativa na produgao das ag6es.

Por meio dessas atividades encontramas uma forma de inclusao social das criangas e adolescentes

e assim minimizar os riscos sociais a que estao exposios.

A) Problema social due o servico Dretende solucionar

Os  usuarios  atendidos  sao  em  sua  maioria  provenientes  de fami]ias  de  baixa  renda  e  que  se

encontram em situagao de risco socialfpessoal.  S5o moraderes 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 de mais de 40 criancas aguardando vagas. Os pais buscam urn
iocai onde os fiihos possam ficar ap6s sair da escoia 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 criangas estudam

nas  escolas  do  bairro:  municipal  e  estadual.  A  Escola  Municipal  oferece  vagas  para  o  Projeto

Cidade Escola,  pofem nao e suficiente,  pois a procura tambem 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  CremonezziL  Bela  vista,  Tapajds  e  Joao  Domingos  Neto.

Atuaimente atendemus 90 criangas, sendo 45 no periodo da manna e 45 Ilo periodo da tarde. Os

lEiEi-iA
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atendidos nas atividades recebem refeig6es diarias cafe da manha, almo?o e lanche da tarde. Para

o ano de 2021  aumentaremos o ntimero de atendidos para 110, sendo 55 de manha e 55 a tarde,

assim que estivermos instalados e em  p]eno funcionamento no predio novo.  Os participantes do

periodo da manha tern cafe da manha e almogo, os participantes da tarde tern almogo e lanche da
tarde.  No periodo da manha algumas criangas ap6s o almoap vao direto para escola.  No periodo

da tarde muitos vein direito da escola para o projeto.  A OSC tern em seu  quadro de funcionario

duas coziriheiiras e ijriia iiuiric;iorlista e cori-I isso colabei-a pal-a diTla aiiriieritagao ri-iais saud=`v-ei dc7s

usuarios, pois a maioria dos responsaveis trabalham e nao estao em casa nesse hofario de almogo.

As  atividades  na  OSC  propostas  visam  proporcionar  urn  local  onde  criangas  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 retomam para casa, tirando-os assim das ruas onde estao expostos

a ag6es que possam coloca-los em risco social. A Associacao Bethel Projeto Mao Amiga espera

que  per  meio desse  proje{o aqui  apreseniado  PROJETO  MENTE  SA  CORPO  SAC  possamos
continuar a executar nosso serviap e complementar nossas ae6es melhorando a qualidade de vida

dos atendidos

81 lmDacto social do servico e as transformac6es Dositivas e duradouras esceradas

Com suas ag6es a Associagao Bethel Projeto M5o Amiga visa obter os seguintes resultados:

•     Fortalecer vinoulos Familiares e comunitarios;

•    Promover a inclusfo social;

•    Reduzir a exposigao de criangas e adolescente aos riscos sociais;

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

•    Fortalecer o desenvolvimento sustentavel com ag6es ecol6gicas e ambientais;

•     lnclusao Digital;

•    Formagao cidada mais completa. Com acesso a hens e servigos de direito;

•    Buscar uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos;

•    DesenvoJver as potencialidades e habtlidades dos usutrios envalvidos nas apses;

•    Organizar pensamentos, sentimentos, emap6es e sensag6es, contribuindo para a formagao

da personalidade do individuo.

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

cooperagao e a autoestima. Despertando o senso de coletividade.

EEEEEE
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C) Area qeoafafica em due o servico se insere

A area refere-se a area do CRAS (Centro de Refefencia da Assistencia Social) Parque Alexandrina

que  compreende  os  seguintes  hairros:  Conjunto  habitacional  Brasil  Novo;  Parque Alexandrina;

Jardim  Humberto  Salvador;  Jardim  Morada  do  Sol;  Parque  Castelo  Branco;  Parque  Residencial

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

Residencial Bela vista I;  Residencial Cremonezzi e Residencial Joao Domingos Neto.

Vll -DESCRICAO DA META PACTUADA:

Meta de atendimento direto mensal:  110 Criancas e Adolescentes):

Capacidade de atendimento mensal:  110

VIll -P0BLICO ALVO

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

TipificaEao do Serviap.

lx - OBJETIVO GERAL

0 objetivo geral da Associagao Bethel Projeto Mao Amiga e priorizar o atendimento as criangas e

adolescentes  em  situagao  de  risco  social,  assegurando-Ihes  o  direito  a  cidadania,  por  meio  de

ae6es socioeducativas e serviaps de protegao socioassistencial, contribuindo para uma formagao

cidada complementar e fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios.  Buscando diminuir as

diferengas sociais peio acesso a diversas a{ividades esporfivas e recreativas,  digitais,  cuiinaFias,

culturais e sociais. Contribuir para participagao e formagao da cidadania na busca por seus direitos,

pela liberdade de ir e vir e de expressar-se, a fim de que as desigualdades sociais sejam atenuadas,
com vistas a desenvolver suas potencialidades e habi]idades ja existentes e despertando novos

interesses. Com isso o PROJETO MENTE SA E CORPO Sfio promove assim o usufruto de ag6es

de servieo basico para melhor qualidade de vida fisica, pessoal e emocional, a integraeao social, o

envolvimento  na  pfatica  esportiva  e  recreativa,  pfaticas  digitais  de  maneira  segura  e  saudavel,

cuiinaria  sus{entavei,  atividades  de  resgaie  do  qeup  com  ag6es  motivacionais  com  mediiag6es.

A96es pautadas e direcionadas a seguranpe e  melhoria da qualidade de vida dos  participantes,

provocando impacto positivo em suas vidas por meio da valorizagao e da melhora de vida, estimulo
emocional, resgate de valores pessoais e junto a convivencia familiar.



Associac5o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

X - OBJETIVOS ESPECIFICOS

•     DESENVOLVER,   AMPLIAR,   PROMOVER   E   POSSIBILITAR:   A   inciusao   por  meio   de

atividades esportivas,  recreativas e motivacionais,  com vistas a melhor qualidade de vida.

Oportunizar a  pfatica  de  recreagao  esportiva,  motivando  e  despertando  o  interesse  dos

participantes para as pfaticas esportivas.de maneira lddica.
•     DESEN`v'O.L`v'ER, AMPLiAR,  PROMO'v`ER E POssiBiLiTAR: A incius5o Digitai, de maneira

a  ter  acesso  ao  mundo  digital,  por  meio  de jogos  digitais  que  auxiliam  no  aprendizado

cognitivo de maneira lddica:

•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,  PROMOVER  E  POSSIBILITAR:  A  inclusao  psicossocial  do

indivfduo com resgate da autoestima,  de valores,  eticos,  morais e sociais  possibilitando a

formagao cidada. Trabalhando o fortalecimento de vinculos familiares e social;

•    DESENVOLVER;   AMPLIAR,   PROMOVER   E   POSS]BILITAR   Urn   trabalho   nutrictonal

voitado ao bern-estar fisico e mentai dos `usuarios.  Aprendendo de maneira sustentavei por

meio de oficina de culinaria com os participantes.

]2
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(*)  PERioDO:  Podefa   haver  alteragao  de  dias  e  hofarios  das  oficinas  e  ag6es,   conforme
disponibilidade dos educadores e oficineiros

(**) F3ESuLTADOS ESPERADOS DE FORMA QUALITATivA

A„PSC bueca c.qmo nesultado esperado de fomra qualitatjva em todas as sues oficinas/ acdes
executadas: A transformagao do individuo, aj.udando a desenvolver a criatividade, a percepgao, a

imaginacao, a observagao, o desenvolvimento oognitivo, a coordenacao motora, suas habilidades

e taientos;  buscando a superagao de iimites, com foco na meihor quaiidacie de vida,  Despehar o

senso  de  coletividade  e  o  trabalho  em  grupo.   Com   atividades  voltadas  a  organizagao  de

pensamentos, sentimentos, emog6es e sensae6es, contribuindo para a formaeao da personalidade
do individuo e na melhoria da qualidade de vida. Promovendo a autonomia, a tolefancia, o respeito,

a responsabilidade,  o comprometimento,  a cooperagao e a autoestima.  Despertando o senso de

coletividade.  Alnda com  as ag6es  propostas esperamos  promover e  possibilitar o conhecimento

nas  areas  oulturais,   esportivas  entre  outras  estimulando  o  habito  das  pfaticas  executadas.

Con±ribuindo assim  para a formagao cidada e formagao do ifldividuo.  Buscando a superagao de

limites.  Assim  proporcionar sua  mudanga  no  sou  meio,  na  interagao  com  seus  familiares  e  na

comunidade.

Xl - METODOLOGIA DE TRABALHO

As   a§6es   da   ASSOCIACAO   BETHEL   PROJETO   IVIAO   AIVIIGA   sao   desenvolvidas   nas

dependencias da OSC Iocalizada no bairro Brasil Novo, quando necessario e quando faz parte do

pianejamento dos educadores sao utiiizados os espaaps do bairro tambem, como parques,  igreja
do  bairro,  quadra  poliesportiva  do  bairro  e  da  creche,  campo  de  futebol  entre  outros  locais  da

comunidade. As oficinas aplicadas tern duragao de 50 minutos cada e sao exeoutadas nos perfodos

da manha e da tarde, de segundas a sexta-feira, das 8hoo as 12hoo e das 13hoo as 17hoo. Todas

as ag6es sao  executadas  por profissionais contratados  pelo  regime  CLT ou  por oficineiros.  Os

participantes sao divididos em grupos por faixa etaria. Todo serviap oferecido e agao executada 6

gratuito. Todas as atividades desenvolvidas tern por finalidade proporcionar aos usuarios a pfatica
cie uma atividade diferenciada,  reaiizada em urn iocai adequado seguro, deniro do pfoprio bairro.

Possibilitando o acesso a varias culturas, aries, atividades,  eventos e momentos.   As ag6es tern

com o objetivo de tirar da rua criangas e adolescentes onde esfao expostos aos riscos eminentes

da violencia e drogadigao.  Reduzindo assim as situag6es de risco social. A metodologia utilizada

em todas as ag6es 6 te6rica e pfatica realizada por meio de planejamento realizado pelo educador,

mas tamb6m ha a participagao das criangas e adolescentes por meio de pesquisas via internet,
\

Iivros, revistas, filmes. documentarios entre outros m6todos relacionados aos temas propostos.  0
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monitoramento e por meio de listas de presenga e relat6rios de execueao de atividades. Algumas

atividades  sao  desenvolvidas  com  os  familiares  como  o  trabalho  em  grupo  com  as  maes  e

adolescentes.  Os participantes sao as 110 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. As ag6es desenvolvidas buscam despertar o interesse, habilidades e talentos muitas vezes ja

existente assim como despertar o habito para novas praticas melhorando sua qualidade de vida. A

ri-Ietodojcfgia te6rico-pratico 6 riiijito berii aceita, pois a edticadoi-expiica e execijta tie iriiediatci para

melhor  fixagao.   A  teoria  e  aplicada  por  meio  da  leitura  de  apostilas,   a  exibj?ao  de  filmes,

documentarios,  pesquisas  via  internet,  entre  outros.  Os  resultados  esperados  com  as  ag6es

propostas sao: Promover e possibilitar o conhecimento nas areas oferecidas, assim como estimular
o  habito  da  pratica  da  leitura,  arte,  cultura,  esportes,  entre  outros.   Desenvolvendo  assim  o

raciocinio,   a   criatividade,   seu   potencial   cognitivo   e   coordenacao   motora.    Estimulando   o

desenvolvimento de potencialidade,  habilidades e talentos.  Contribuindo assim  para  a formaeao

cidada  e  para  a formag5o do  individuo,  promovendo  sua autonomia,  a toiefancia,  o  respeiio,  a

responsabilidade, o comprometimento com o grupo, a cooperagao e a autoestima.  Desenvolver o

raciocinio,   a   criatividade,   o   potencial   cognitivo   e   a   coordenagao   motora.    Estimulando   o

desenvolvimento de potenciaiidade, habiiidades e taientos. Todas as atividades desenvoMdas tern

como  objetivo  a  transformaeao  do  individuo  e  assim  proporcionar a  mudanga  do  seu  meio  na

interaeao com seus familiares e a comunidade.

Segue abaixo quadro com a descricao detalhada das ae6es que sac desenvolvidas com o ptlblico
envoivida a a§ao,

18
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Associa§5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

XIV - RESULTADOS ESPERADOS/AQUISIC6ES DOS USUARIOS

IMPACTO SOCIAL  ESPERADO:  De acordo com a  Resolueao  109/09 os  resultados esperados:
hTrata-se dos resuitados e dos impactos esperados de cada serviap e do conjunto dos serviaps

conectados  em  rede  socioassistencial.  Projeta  expectativas  que  vao  al6m  das  aquisig6es  dos

sujeitos  que  utilizam  os  serviaps  e  avancam  na  direcao  de  mudangas  positivas  em  relaeao  a

indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais".  Nesse sentido a Associagao  Bethel  Projeto

Mao Amiga com suas ag6es espera:

•    Promover a inclusao social por meio do acesso aos serviaps socioassistenciais;

•     Fortalecer vincu!os Fami!iares e comunit±rios;

•    Promover a formaeao cidada desenvoivendo potencialidades aos usuarios;

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

•    Fortalecer o desenvolvimento de valores 6ticos, morais e sociais;

•    Fortalecer o desenvolvimento sustentavel,  integrado as agoes ecologicas e ambientais e a

lnclusfro Digital;

•    Acesso a hens e servigos, garantjndo uma melhor qualidade de vida.

AQUISIC6ES DOS USUARIOS (Confome CNAS N® 1og/og)

•    Sequranca  de Acolhida:  Acesso a  urn ambiente  acolhedor;  Acolhida das demandas de

forma sigilosa tendo aseegurada sua privacidade; receber orientag5es e encaminhamentos,

com o objetivo de auxiliar na garantia do acesso a benefieies socioassistenciais e programas

de  transfetencia  de  renda,  hem  como  aos  demais  direitos  sociais,  civis  e  politicos  ja

garantidos.
•    Seauranca  de  Convivio  Familiar  e  Comunitario:  SCFV  (Serviap  de  Convivencia  e

Fortalecimentos de Vinoulos); contribuir para o estabelecimento e fortalecimento de vinoulos

familiares e comunitarios; vivenciar experiencias de ampliacao da capacidade protetiva e de

superagao de fragilidades sociais;

•    Seauranca  de  Desenvoivimento da Autonomia:  .vivenciar experiencias  pautadas  peio

respeito a si pr6prio e aos outros, fundamentadas em principios etico-politicos de defesa da

cidadania e justice social; Vivenciar experiencias potencializadoras da participagao cidada;

Vivenciar experiencias que contribuam para a construgao de projetos individuajs e coletivos,

desenvolvimento da autoestima,  autonomia e sustentabilidade; Vlvenciar experiencias que

pQssibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliagao do universo

--,lit--:=T`



Associacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/OcO6-82

cultural;  Ter acesso a documentagao civil;  Ter acesso a experiencias de fortalecimento e

extensao da cidadania; Dentre outros.

A Associagao Bethel Projeto Mao Amiga tambem considera como aquisig6es dos usuarios

os bens e servigos adquiridos pela OSC que sao para beneficio dos seus usuarios como

segue abaixo.

Beneficios Concedidos:  Refeicoes:  Para as cnangas,  adolescentes usuarios do projeto

diariamente sao Oferecidos refeig6es: cafe da manha, almogo e lanche da tarde; Alimentos:

A Prefeitura  Municipal  beneficia o  prQjeto com  alimentos  hortifrutigranjeiros em  parceria

com alguns agrioultores da regiao± e tambem com alimentos da merenda pereciveis e nao

pereciveis que sao utiiizados para as refeig6es dfariamente;  Liane Aiimentos: A empresa
faz a doagao mensalmente de caixas de biscoito (bolacha) doce e salgada que sao servidas

no cafe e lanche e tambem distribuidas entre os usuarios; Uniformes: para cada usuario 6

fomecido  duas  camisetas  como  uniformes  para  participar das  atividades;  Qujmono  para

atividades  Jud6  e  chuteiras  para  a  pnatica  do  futebol;  Sallde:  Consultas  Odontol6gicas,

oftalmol6gicas,   psicol6gicas   e   fonoaudiol6gicas   todas   em   parcerias   com   a   rede   de

atendimento   local   e   parcerias   partioulares:   Esportes:   Participagao   em   Competig6es

Esporiivas; Transporte: E disponibiiizado vale transporie para as atividades fora do projeio

e   consultas   odontol6gicas,   psicol6gicas,   oftalmol6gica   entre   outras;   ±az§[:   Passeios

diversos durante o ano.

XV -SUSTENTABILIDADE

A Associaeao Bethel Projeto Mao Amiga ja tern incorporada e ja executa essas ag6es dentro de

suas atividades diarias. Ja temos os profissionais que ja executam as ag6es contratados dentro do

quadro de funcionarios. Esperamos com esse recurso meihorar a quaiidade do atendimento e ainda
ter a possibilidade de aumentar o ndmero de participantes para o ano de 2021, pois a OSC estara

desenvolvendo suas atividades em sua sede pr6pria, urn pfedio maior. Adquirindo mais materiais

para a execugao das oficinas. Com isso mesmo com o termino do recebimento de recurso a OSC
continua fa absorvendo os recursos humanos efetivo do projeto.
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Associacgo Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

XVI - RECURSOS A SEREM UTILIZADOS
EiTRUL|±±RA±E§!£4: As atividades sao desenvolvidas em  urn  predio alugado  no  bairro  Brasil
Nova, com os seguintes espaeos/ambientes: Receppeo7 01  Sala Service Social para atendimentos

lndivlduaiizado e com prlvacldade; 01  Saia da Coordenagao/Administragao; 01  Saia de informatlca;

01  Sala de Multiuso para atividades coletivas como: cantinho da leitura, jogos educativos, trabalhos

em  grupos,  video;  01  Sala  para  psic6Ioga  para  escuta  qualificada  nas atividades  em  grupo;  01

Salao menor onde sao clesenvolvidas as ativldades de artes e grafite; 01  Salao major com mesas

onde sao servidas as refeig6es (cafe, almoco e lanches) utilizada para festas e confraternizag6es,

nesse salao  major 6 desenvolvimento outras atividades como:  recreagao,  atividades esportivas,

reuni6es  e  exibigao  de  filmes/videos.  01  cozinha  equipada  para  preparagao  das  refeig6es.  05

banheiros sendo:  Oi  banheiros:  mascuiino e Oi  feminino para uso dos funcionarios; 02 banheiros:

masculino  e  feminino   para   uso  dos   usuarios   (criangas  e  adolescentes);   01   banheiro   com

acessibilidade. Possuimos 04 espaaps adaptados: urn 6 a lavanderia onde temos uma maquina de

lavar e armanos para acondiclonar matenal de limpeza;  urn espago na sala da coordenagao onde

utilizamos  para arquivo de documentos;  urn espape pr6ximo ao  banheiro dos funcionarios onde

utilizamos tamb6m  para guardar materiais de  limpeza e higiene.  Temos  urn  mezanino  no  salao

principal  onde guardamos  os tatames.  cavaletes de  pintura,  uniformes,  materiais  esportivos,  de

arte,  graTlte,  fantasias,  e  enfeites  das  fesias,  entre  outros  materiais  e  documentos.  Todos  os

ambientes estao de acordo com as normas da ABNT e possuem iluminagao adequada, ventilagao

e   climatizagao   (com   ar   condicionado),    conservagao,    privacidade,    salubridade,    limpeza   e

acessibiljdade

BE£!!B§OS MATERIAISJ2!S_PONE£E!§: Todos ce materiais qua a OSC pcesui 8ao usados de
maneira direta ou indireta dentro das ac6es executadas dentro do PROJETO MENTE SA E

CORPO  SAC,  I)or exempio  materiais  perITianentes  de escrit6rio,  compufadores,  cadeiras

entre outros como segue descrito: 01 arquivo vertical com quatro gavetas com chave; 01  mesa

estagao de trabalho em  L;  03 gaveteiros m6veis com 03 gavetas;  04 cadeiras grandes girat6rias

estofadas com brago na cor azul; 05 mesas plasticas pequenas; materiais de informatica usados

mos jogos  digitais:  20  computadores  completos;  04  estabilizadores  da  marca  Revolution;  01

modem,  da  marca  D-Link;  01  router da  marca  D-Link;  01  armario  vertical  tipo  fichario  com  07

gavetas;   01   DVD  com   karaoke  da  marca   Philco:   01   Playstation  (empr6stimo  voluntario):   10

ventiiadores de parede osciiante da marca 'v'ent Deita;  02 ventiiadores de teto ties pas cor cinza

marca Vent Delta; 02 ventiladores de pedestal cromado; 01 aparelho telefone sem flo cor preta; 01

aparelho telefone fixo marca intelbras;  05 armarios grandes de ago com duas portas com chave;

oiarma[iodeapepequenocomduasporfas,02armariosdeduasportacomchavena=ngL97
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Associa€ao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71]849.079/0006-82

estantes de ape com divis6rias;  01  camara digital;  01  aparelho micro system da marca Philco na

cor prata;  01  balcao  e formica  com  duas  portas  com  divis6rias;  08  cadeiras  de  formica  na  cor

marfim;  05 impressora muitifuncionai ('scanner/.copiadora)  Laser Jet da marca  HP modeio Mi  120

MPF;09c6lulasdeformicanacormarfim(mesaindividual);01TVcolorPhilcoPH40'comsuporte;

02 notebook;  01  Caixa Amplificada mundial 40 whats entrada para USB;  06 Estantes de ago com

06  bandejas  1,98x092x030;  01  conjunto  de  mesa  sextavada  com  06  mesas  e  06  cadeiras;  02

retroprojetor;  02 telas de projesao re€r5tii;  01  ITiesa de T6iiis de Fyiesa;  12 .vioi6es;  01  supcHie para

violao de madeira com 08 divis6rias;  10 mesas para computador cor cinza;  materiais da cozinha

usados  na  oficina  de  culinaria:  01  fogao  industrial  quatro  bocas  da  marca  Unifort;  01  Fogao

Industrial 6 bocas; 01  fomo gas industrial da marca Tedesco; 01  fomo pequeno marca Uniflex;  01

forno  micro-ondas  marca  Electrolux;  01  freezer  horizontal  da  marca  consul  com  530  Iitros;  01

geladeira duas portas marca FRIGIDERE;  01  Bebedouro marca MAX GEL inox modelo MGE  100

Iitros:  01  Refrigerador de agua de aluminio com duas torneiras marca  Regitronic:  01  refrigerador

comerciai  (iipo camara fria)  04  portas  marca  Conservex;  Oi  LiquidiTlcador  industriai  04  iitros;  02

meses  grandes  cor  azul;  01  carro  com  cubas  tipo  Rechaud  termico  el6trico  para  alimentos  e

saladas; 04 mesas para refeigao com 10 bancos anexos; 01  Maquina de Lavar na marca Electrolux

modelo Turbo Economia  15 kg;  01  Amario de Parede com 06 portas car branco aap;  01  balcao

com 06 portas e 06 gavetas; 01 armario de parede com seis portas e duas gavetas cor branca aap

inox; materiais esportivos diversos, varios tipos de bolas, cones, coras, rede de voley; Placas de

Tatames azul e vermelho profissionais para atividades esportivas como Jude e Karats;  quimonos

para jude, coieies para separagao de equipes (vermeiho e azui); Oi  veieuio Fiat Mobile ano 20i8;
01  vefculo vw saveiro branco ano 2019, 02 climatizadores de ar modelo ECO BRISA 35 (usados);

01  ar condicionado  marca  York;  06 aparelhos  de  ar condicionado;  01  lavadora  de  pressao;  01

maquina de construa Singer eletnca; 03 cortlnas para ar condiclonado.

RECURSOS MATERIAIS NECESSARIOS A SEREm ADQUIRIDOS: Os materiais necessarios para  a

execueao ja  possuimos  e  serao  repostos os estoques conforme a  necessidade das  oficinas  e

atividades, avisado previamente peio executor da aEao.  Sao generos aiimen{ieios e materials de

consumo diversos como pedag6gicos. de limpeza, utensilios, uniformes. Com isso o OSC ira repor

os materiais conforme forem acabando e conforme forem necessarios. A descrigao dos materiais

a serem usados e que serao repostos esta no ANEXO V PLANILHA ORCAMENTARIA.

MATERIAIS A SEREM ADQulRIDOS CONFORME NECESSIDADE

Genero`Alimenticio: Utilizado no preparo das atividades dentro da oficina de

38



Associac5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

Materiais de Limpeza: Utilizados para limpeza dos espagos onde sefao executadas as atividades,
assim como de utensilios utilizados.

Ivlaterial Didatico Pedagogico: Utiljzado para o desenvolvlmento das atividades teoricas e praticas
das  oficinas  oferecidas  no  PROJETO  MENTE  SA CORPO  SAO,  como  por exemplo  tesouras,
papeis, canetas, lapis, tintas,

XVIIl -TRABALHO SOCIAL REALIZADO

(X) Articulaeao da rede socioassistencial (reuni6es com a rede, estabelecimento de contatos, fluxos
de informag6es, encaminhamentos, procedimentos, estrat6gias p/ unificar procedimentos conforme

SUAS).

(X) Articulagao 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) Promoeao da participacao dos usuarios no pianejamento e avaliagao das ae6es dos servigos

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

campannas.

(X) Fornecimento de informag6es e dados para o 6rgao gestor (para subsidiar elaboragao do Plano
Municipal;  planejamento,  monitoramento e avaliagao dos servigos;  alimentagao dos sistemas de

informacao do SUAS).

(X) Reuni6es com a equipe da rede em gerai, para froca de informag6es, com discuss6es de casos
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Beth Associa€5o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

ANEXO Ill

Piano de Apiica§ao - FiviDCA

PROJETO MENTE SA CORPO SAO

Despesas Valores

Generos de alimentagao $ 8.800,00

Recursos Humanos $  50.054,0011

Encargos Sociais
!1$6.202,00

Servigos de terceiros Pessoa Juridicos $ 3.000,00

Material de consumo $ 4.664,00

Total $ 72.720,00

Presidente Prudente 09 de Novembro de 2020
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