
Betfi5I               Associac5o Bethel -projeto Mao Amiga=~                                                                                                            CNPJ: 71.849.079/0006-82

PLANO DE TRABALHO

PROJETO "NUTRIBEM"

TERMO DE FOMENTO N° 018/2018

6RGAO EXECUTOR
ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA

--_                                                       ---LL-                                                                                              --I--_i

BeThi5®I
PgReeFETae  ffiffae  ffififiHffiffi

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

Utilidade  Ptfblica   Estadual   pela  lei  n.°  5479  -utiljdade  Ptfblica  Federal  pelo decreto  n.a  67.455
maoami¢a@bcthel. ore. br / bethel@recriaorudente. ora. br



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

ANEXO I

REQUERIMENTO

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

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

A   ASSOCIACAO BETHEL    PROJE-TO   MAO   AMIGA,    devidamente inscrita    no   CNpj    no:

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   representada   pelo   seu    presidente/DIRETOR   LOCAL

OSTERLIN0  DONIZETE  ALVES,  RG  7.689.652-3,  CPF  726.814.628-00,  vein  mui  respeitosamente,

requerer junto  ao  Egr6gio  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Crianga  e do Adolescente  a  analise  e

avaliagao do Projeto:  PROJETO NUTRIBEM

0 projeto ora apresentado atende  ao eixo  11 - SERvleo DE CONVIVENCIA E  FORTALECIMENTO

DE  ViNCULOS,  e  busca  atender  crianga  e  adolescentes  do  municipio  de  Prudente  Prudente/SP

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

1-

lDENTIFICACAO: ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA

NONE DO PROJETO:   PROJETO NUTRIBEMEIXODEATUACAO:11SERVICODECONVIVENCIA   E   FORTALECIMENTO   DE  ,

ViNCULOS

COMPLEMENTAR:                                                                                                                                                 J
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3 RESUMO DAS INFORMACOES

A Local: ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA
Enderego:   Rua:   Pedro  Batista  da  Silva,  n°  467,  bairro  Brasil  Novo,  cidade  de  Presidente
Prudente -CEP 19034-535
Regiao de Atuaeao do  Projeto: A area de abrangencia do atendimento  refere-se a  area doCRAS(CentrodeReferenciadaAssistenciaSocial)ParqueAlexandrinaquecompreendenosseguintesbairros:ConjuntohabitacionalBrasilNovo;ParqueAlexandrina;JardimHumbertoSalvador;JardimMoradadoSol;ParqueCasteloBranco;ParqueResidencial

Francisco   Belo  Galindo;   Parque  Watal   lshibashi;   Parque  Primavera;   Residencial  Tapaj6s;
Residencial Bela Vista I.  Residencial Cremonezi e Residencial Joao Domingos Neto.

8
IObjetivoGeraldaAssociagao   Bethel   Projeto   Mao  Am iga  e  priorizar  o   atendimento  as

criangas e adolescentes em situagao de risco social,  assegurando-Ihes o direito a cidadania,

por  meio  de  ag6es  socioeducativas  e  servigos  de  protegao  socioassistencial,  contribuindo
para    uma    formagao    cidada    complementar    e    fortalecendo    os    vinculos    familiares    e
comunitarios.   Buscando  diminuir  as  diferengas  sociais  pelo  acesso  a  diversas  atividades
esportivas,  culturais,  recreativas,  digitais  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  habilidades  ja  existentes  e  despertando  novos  interesses.   Promovendo
assim  o  usufruto  de  servigos  basicos  para  melhor  qualidade  de  vida  e  a  integragao  e  o
envolvimento junto a comunidade.  Provocando impacto positivo com suas ag6es por meio da
valorizaeao  da  arte  da  cultura,  da  leitura,  da  mdsica,  estimulo  ao  esporte,  de  valores  e  da
convivencia  familiar.  Conforme  a  Tipjficagao  Nacional  dos  Servigos  Socioassistenciais
nossas  a€6es  visam   "complementar  o  trabalho  social   com   familia,   prevenindo  a
ocorrencia   de   situa€6es   de   risco  social   e   fortalecendo   a   convivencia   familiar  e
comunifaria''.  Contribuindo  assim  com  a  protegao  das  criangas  e  adolescentes  por  meio
dessas  ag6es  socioeducativas.   Buscando  assim  de  alguma  forma  a  garantia  dos  direitos

previstos  nas  legislag6es  vigentes  como  ECA  (Estatuto  da  Crianga  e  Adolescente),  a  C.F
(Constituigao Federal),  bern como outros programas ou  leis vigentes no pals.

C N° de Criancas e Adolescentes (direto) atendidos: 80

D Custo total: RS 52.000,00

E Durocao do projeto (n° meses): 12 meses 0.aneiro a dezembro 2019)

F Custo per capta/mss RS 54,166
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ANEXO  11

PLANO DE TRABALHO 2019

I - lDENTIFICACAO DA INSTITUICAO
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CNPJ:

Em1998,teveiniciooProjetoMaoAmiganacidadedePresidentePrudente/SP,porinlciativada

lgre|a    Presbiteriana    lndependente    Central   de    Presidente    Prudente,    a   fim    de    atender   as

necessidades  de  usuarios  do  Bairro  Brasil  Novo  e  adjacencias.  A  partir  de  2001  o  Projeto  Mao

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

deServigo(UPS)damesma.AAssociagaoBethelProjetoMaoAmigaeumaOSC(Organizagao

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

desenvolvimento  de  ativldades  de   relevancia   publica  na  area  da  assistencia  social  visando  a

garantiadedireitosedaqualidadedevida,pormeiodeag6esquevisemaatengaoacriangae

adolescente  em  situagao  de  risco  e  de  vulnerabilidade  social.  Tendo  como  principio  promover  o

bern  de  todos,  sem  preconceitos  de  origem,  ra?a,  sexo,  cor,  idade  e  qualquer  outra  forma  de

discriminagao,  pautando  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,   contribuindo   para   uma   formagao   cidada   mais   completa,   de   acordo   com   a

tipificagao   dos   servi?os   nosso   trabalho   e   com   base   no   SCFV   (Servigo   de   Convivencia   e

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

idade  de  06  a  15  anos  com  varias  oficinas  e  atividades  e  ha  o  atendimento  social  para  seus

familiares.  0  atendimento  e  no  periodo  da  manha  e  da  tarde.  As  atividades  desenvolvidas  sao

ministradas   por  profissionais   aptos,   formados  e   capacitados,   contratados   pelo   regime   CLT  e

tambem  parceiros  dentro  da  rede  de  servigos  municipal  como  SEMEPP.  0  servigo  oferecido  6

gratuito  e  com  a  finalldade  de  proporcionar  as  criangas  e  adolescentes  urn  local  adequado  as

praticas  oferecidas,  tirando-os  da  rua  onde  estao  expostos  aos  riscos  eminentes  da  violencia  e

drogadigao.Reduzindoassimaexposigaodosmesmosassituag6esderiscosocial.AAssociagao

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

com  duragao  de  50  minutos  cada.  Os  usuarios  sao  divididos  por  faixa  etaria.  As  atividades  sao

voltadasaodesenvolvimentodaleitura,arte,culturacomteatro,mtlsica,danga,cantinhodeleitura;

informatica    com    inclusao    digital,     uso    adequado    das    redes    sociais    cidadania,    agao    e

responsabilidade  social  abordando  temas  atuals  que  condizem  com  a  realldade  vivida  como  a

compreensao  do  ambiente  natural  e  social,  do  sistema  politico,  da  tecnologia,  das  artes  e  dos

valores  em  que  se  fundamenta  a  sociedade  asslm  como  temas  definidos  de   acordo  com  o

calendario  de  atividades  anual  abordando  assuntos  como  ECA,  meio  ambiente,  campanhas

RuopedroBa+ls+odosHvo,45l-Br=S.:lNo.Vor^5r_?_S:d=n.+.a..P^Tdr?:+e£.6F6°.n=3(`^8a)o33%-38#
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====tra   o   abuso  sexual,   contra  trabalho   infantil   etc;   vivencia   com   psic6loga   possibilitando   uma

transformagao  ativa  e  participativa;   pintura  em  tela;  grafite;   DJ;  e  do  esporte  ¢ud6,  futebol  em

parceria   com   a   SEMEPP);   outras   atividades   esportivas   e   recreativas   desenvolvidas   por   urn

educador  social  com  formagao  em  educaeao  fisica  e  ainda  atendimento  social.  A  entidade  nao

possui  sede  pr6pria,  as  atividades  com  os  grupos  sao  desenvolvidas  em  urn  espago  alugado  no

bairro  Brasil  Novo,  utiliza-se  tambem  os  espagos  do  bairro  como  quadra  poliesportiva,  parques,

campo de futebol,  quadra da Creche  Municipal entre outros. A utilizagao dos espagos comunitarios

alem  de  fortalecer  esse  vinculo  tambem  tern  por  intengao  ocupar  os  espagos  ociosos  do  bairro

evitando  que  os  mesmos  sejam  ocupados  de  forma  ilicita  como,  por  exemplo,  por  usuarios  de

drogas.  As  atividades  sao  oferecidas  no  periodo  da  manha  das  O8hoo  as  12hoo  e  a  tarde  das

13hoo as  17hoo,  e servido  no periodo da  manha cafe da manha e almogo e no periodo da tarde 6

almogo e lanche.

Ill -lDENTIFICACAO DO SERVICO:

(X) Protegao Social Basica

( ) Protegao Social Especial -media complexidade

( ) Protegao Social Especial -alta complexidade

(   ) Outros

lv -lDENTIFICACAO DO OBJETO -MODALIDADE ATENDIMENTO: {j±Lentificar a modali±a±±

Dretendida)

•    SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA -Scrv Serviap de Convivencia e

Fortalecimento de Vinculos Familiares e Comunitarios

V - lDENTIFICACAO DO C00RDENADOR TECNICO DO SERVICO/PROJEJQ

Nome completo do Coordenador: E|na Rodrigues de Sa±±s

Formagao: Servico Social

Ndmero do Registro Profissional: Cress 45.162

Telefone do coordenador para contato: !±£) 3905 4782 / (18) 997234999

E-mail do coordenador: ednarodriguessalesl23@qmail.com / maoamiaa@bethel.org±±
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Vl -JUSTIFICATIVA

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

da  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga,  impacta  diretamente  na  estrutura  do  ntlcleo  familiar,

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

de  risco como  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  (maconha,  crack ou  outros tipos de drogas de

facil  acesso).  Sao  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 responsavel para direcionar suas atividades ou seu tempo. Com isso ficam expostas aos

riscos eminentes, de mexer com fogo, 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  usuarios  e  que  sao  pautadas  as  ag6es  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  crianga  nao  tern  onde  ficar,  ou  as  vezes  algum

membro da familia  e  usuario  de  alcool  ou  outro  tipo  de  droga,  ate  mesmo ja  sofreu  com  violencia

domestica.  Situag6es  essas  causadas  pelo  estado  de  vulnerabilidade  e  risco  social  que  a  familia

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.  Tornando-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  criangas  e  adolescentes  no  fortalecimento  desses  vinculos  familiares  e

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

referencia  para  o  convivio  em  grupo,  comunitario  e  social,  desenvolvendo  assim  as  relae6es  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.   Diante  deste  cenario  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 familias e pela comunidade.
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em  melhorias  em  seu  atendimento  e  em suas  ag6es  para  com  os usuarios  a

Associagao   Bethel   Projeto   Mao   Amiga   busca   por   meio   desse   projeto   nutricional   "PROJETO

NUTRIBEM" aqui apresentado como  uma AQAO COMPLEMENTAR  na  area da alimentagao que a

OSC ja  vein  executando  a  anos,  destacando  a  importancia  de  uma  alimentagao  balanceada.  As

ag6es  complementares  propostas  nesse  projeto  visam  melhorias  nas  refeig6es  servidas,  com  a

contratagao  de  uma  nutricionista  que  ira  orientar e  planejar  esse  setor,  assim  como  ira  trabalhar

uma  oficina  com  os  usuarios  de  nutrigao  sustentavel  e  tambem  trabalhar  com  as  familias  com

palestras  e  orientag6es  alimentares  de  como  reaproveitar  alimentos  e  seus  valores  nutricionais,

assim como tambem orientar na produgao pr6pria de hortaligas e frutas que possam ser cultivadas

em pequenos espagos, buscando parcerias para essa execugao com faculdades e o municipio com

o horto florestal.  0 instrumento de trabalho do profissional da nutrigao sera de analise e elaboragao

de  cardapios,  organizagao  e  armazenamento  de  alimentos  de  forma  adequada,  assim  como  de

orientag6es.  Atualmente  servimos  cerca  de  180  refeig6es  diarias  para  os  usuarios  e  funcionarios

sendo  cafe da  manha,  almoeo e  lanche,  al6m  das festas  e eventos que  a  OSC  organiza  para os

usuarios  em  datas  e  eventos  comemorativos.  A contratagao  de  uma  nutricionista  visa  melhorar e

tambem modificar alguns pontos dessa agao ja existente. "A Nutrigao e a ciencia da area da satlde

que  estuda  a  relagao  entre  os  alimentos  e  o  ser humano  sob  o  ponto  de  vista  biopsicossocial.  0

nutricionista  lida com quest6es  relacionadas a  alimentagao  baseado em  uma  ampla  compreensao

dos  seus determinantes  sociais,  econ6micos  e  culturais...  tendo  como  o  objeto  de  seu  trabalho  o

alimento  e  Seu   objetivo  a  satlde"   (Gisele  Pontaroli  Raymundo  site  http://www aprendebrasil com br)   A  boa

alimentagao e primordial para nossa sobrevivencia, tanto que o direito a alimentagao foi incluido na

Constituigao  Federal do  Brasil,  passando  a figurar como direito  social  no Artigo  6° da  C.F.,  ap6s  a

Emenda   Constitucional   064/2010   que   incluiu   o   direito   a   alimentagao   entre   os   direitos   sociais

individuais e coletivos,  resultante de amplo processo de mobilizagao social.  Segundo  lrio Luiz Conti

que  integra o Consea  Nacional e e membro da  Fian  lnternacional,  "o direito  humano a alimentagao

adequada esta  contemplado  no  artigo 25 da  Declaragao  Universal dos  Direitos  Humanos de  1948.

Sua  definigao  foi  ampliada  em  outros  dispositivos  do  Direito  lnternacional,  como  o  artigo  11   do

Pacto  de  Direitos  Econ6micos,  Sociais  e  Culturais  e  o  Comentario  Geral  n°  12  da  ONU.  " (lrio  Luiz

Conti,    site    ueiELwww4.planalto.gov br/consea/comunicacao/artigos/2014/direito±umLii_o±alimLj¥|±afag=a!£g±!£!£=£=

soberania-alimentar. Ainda  segundo  Conti  isso  nao significa  necessariamente a  garantia  da  realizagao

desse  direito   na   pratica,   o   que   permanece   como   urn  desafio   a   ser  enfrentado.   Com   isso   a

ASSOCIACAO  BETHEL  PROJETO  MAO  AMIGA  busca  enfrentar  esse  desafio  trazendo  maior

qualidade   no   ambito   alimentar  para   seus   usuarios  complementando   suas   ag6es   com  o
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ampliando  o  atendimento  a  mais  usuarios,

buscando mais qualidade no ambito alimentar.

melhorando,   modificando  e

4Lprobloma social que o servico proten±® solue±gEaLr
Os  usuarios  atendidos  sao  em  sua  maioria  provenientes  de  familias  de  baixa  renda  e  que  se

encontram   em   situagao   de   risco   social/pessoal.   Sao   moradores   dos   bairros   BRASIL   NOVO,

CREMONEZI, TAPAJOS,  BELA VISTA E JOAO DOMINGOS NETO. A maior dos responsaveis nos

procuram  para  colocar seus filhos  para  participarem  do  projeto  no  periodo  em  que  estao  fora  da

escola,  ou  seja,  no  contra  turno  escolar.  Essa  procura  6  em  sua  maioria  para  criangas  na  faixa

etaria  de  06  a  15  anos.  A'maioria  das  criangas  estudam  em  escolas  do  bairro  escola  municipal  e

estadual.  Na escola  municipal as vagas para o  Projeto Cidade  Escola  nao sao suficientes  para  os

alunos,   com   isso   a   procura   para   vagas   no   projeto   no   "contra  turno   escolar"   e   bern  grande.

Atualmente  estamos  com  80  criangas/adolescente  na  lista  de  espera  para  obter vaga  na  OSC.  A

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

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

Domingos  Neto.  Atualmente  atendemos  80  criangas,  sendo  40  no  periodo  da  manha  e  40  no

periodo da tarde.  Os usuarios que participam das atividades  na OSC fazem suas  refeig6es diarias

aqui,  ou seja,  cafe da manha,  almogo e lanche da tarde.  Quem participa de manha toma o cafe da

manna e almoga e ap6s o horario de almogo vao direto para escola. Quem participa a tarde almoga

e  toma  o  lanche.  A  maioria  das  criangas  os  pais  e  responsaveis  trabalham  e  nao  estao  em  casa

nesses horarios de almogo com  isso essas refeig6es feitas sao de suma  importancia  para a satlde

e   qualidade   de   vida   das   criangas.   Visando   a   melhoraria   de   nosso   servigo   e   ampliar   nosso

atendimento devido a lista de espera a Associagao Bethel  Projeto Mao Amiga vein por meio desse

projeto  aqui  apresentado  complementar  suas  ag6es  ampliado  o  atendimento  e  melhorando  as

a96es.

Bin_pacto social do servico e as transformac6es positivas e duradouras espera±as
Com suas ag6es a Associagao Bethel Projeto Mao Amiga visa obter os seguintes resultados:

•     Fortalecer vinculos Familiares e comunitarios;

•     Promovera inclusao social;

•     Formagao cidada mais completa;

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

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

•     Fortalecer o desenvolvimento sustentavel,  integrado as ag6es ecol6gicas e ambientais;

•     Inclusao  Digital;

•    Acesso a bens e servigos que lhe sao de direito;

•     Buscar uma melhorqualidade devida.

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

9±±Area geoqrafica em clue o servico se insere
A  area  de  abrangencia  do  atendimento  refere-se  a  area  do  CRAS  (Centro  de  Refetencia  da

Assistencia    Social)    Parque    Alexandrina    que    compreende    os    seguintes    bairros:    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   Cremonezi   e

Residencial Joao Domingos Neto.

vii -DEscRieAO DA META:

Meta de atendimento direto (n° de Criangas e Adolescentes): 80

Capacidade de atendimento anual:  100

Capacidade de atendimento mensal: 80

Vlll  -  PUBLICO  ALVO

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

Tipificagao do Servigo.

lx -OBJETIVO GERAL

0  objetivo  da  Associagao   Bethel   Projeto  Mao  Amiga  e  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  protegao  socioassistencial,  contribuindo  para  uma  formagao

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

diferengas  sociais  pelo  acesso  a  diversas  atividades  esportivas,  culturais,  recreativas,  digitais  e

sociais.  Contribuir  para  participagao  e  formagao  da  cidadania  na  busca  por  seus  direitos,   pela
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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 qualidade  de  vida  e  a

integragao e o envolvimento junto a comunidade.  Provocando impacto positivo com suas ag6es por

meio da valorizagao da  arte da cultura,  da  leitura, da musica,  estimulo ao esporte,  de valores e da

convivencia  familiar.   Dentro  dos  objetivos  gerais  da  OSC  partindo  do  principio  de  promover  o

usufruto de servigos basicos para melhor qualidade de vida e de provocar impacto positivo com as

ag6es a Associagao Bethel Projeto Mao Amiga vein por meio desse projeto de Agao Complementar

PROJETO   NUTRIBEM   na   area   da   alimentagao   buscar   melhorias   e   mais   qualidade   em   seu

atendimento.   Com   a   contratagao   de   uma   nutricionista   que   norteara   de   uma   maneira   mais

adequada e equilibrada a alimentagao servida aos usuarios.

X -OBJETIVOS ESPECIFICOS

0 presente Projeto de Agao Complementar PROJETO NUTRIBEM tern como objetivo

especifico

•    Analise e elaboragao de dietas, cardapios e planos alimentares para suprir a necessidade de

nutrientes para os individuos sugerindo suplementos alimentares para evitar desnutrigao;

•     Controlar   a   qualidade   e   higiene   dos   alimentos   oferecidos,   supervisionando   a   compra,

organizagao e armazenamento;

•    Atuar em ag6es de promogao de sadde, prevengao e de reabilitagao nutricional, junto aos

usuarios participantes e familias. Ofertando informag6es a respeito do conteddo nutricional

dos alimentos dando autonomia para que os individuos possam fazer escolhas alimentares

mais saudaveis por meio de campanhas educativas internas.

Abaixo anexo 11.I
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Be#Li8I
- METODOLOGIA DE TRABALHO

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

A metodologia de trabalho dentro do "PROJETO NUTRIBEM" sera desenvolvida em oficinas

com  duragao  de  50  minutos,   nos  periodos  da  manha  e  da  tarde,  as  sextas-feiras,   nas

dependencias da OSC  ou  se  necessarios  usar tambem espagos da  comunidade e espagos

culturais da  cidade.  A oficina  sera  ministrada  por profissionais  contratados  pelo  regime  CLT.

0 servigo oferecido sera gratuito sem Gusto algum  para quem  participar.  Com a finalidade de

proporcionar as  criangas  e  adolescentes  a  pratica  de  uma  atividade  diferente  nao  existente

no  bairro,  oferecida  em  urn  local  adequado  seguro,  dentro  do  pr6prio  bairro,  incentivando

assim  a  pratica  reaproveitamento  alimentos  e  de  produgao  de  hortas,  jardins  e  pomar  nos

espagos  da  casa.  Essas  ag6es  tern  por  objetivo  tirar da  rua  criangas  e  adolescentes  onde

estao   expostos   aos   riscos   eminentes   da   violencia   e   drogadi9ao.   Reduzindo   assim   as

situag6es  de  risco  social.  Os  materials  utilizados  na  atividade  da  nutricionista  e  nas  oficinas

serao  utensilios  de  cozinha  diversos  que ja  possuimos  e  que  poderemos  adquirir ao  longo

dos  trabalhos;  alimentos  diversos  para  as  refeig6es  recebidos  pela  merenda  municipal  e

adquiridos  com  recurso  pr6prio  tamb6m.  Nas  oficinas  sera  ensinada  a  produgao  de  doces,

compotas  e  biscoitos  com  urn  m6dulo  simples  com  orientagao  de  passo  a  passo  de  como

fazer;  nas  oficinas  com  as  criangas  e  adolescentes,  tambem  sefa  passada  orientagao  de

como produzir uma pequena  horta e como ter arvores frutiferas em casa,  com orientagao de

profissionais  do  horto  florestal  da  cidade  e  das  faculdades  da  cidade  de  agronomia  entre

outros  profissionais.  A  metodologia  utilizara  sera  tambem  de  pesquisas  na  internet,  livros,

revistas  e  tambem  por  meio  de  filmes  e  documentarios  relacionados  aos  temas  propostos.

Sera aplicado conteddo te6rico e pratico de acordo o plano do profissional. As a96es tambem

serao  desenvolvidas  com  os familiares  e  a  comunidade  em  ag6es  conjuntas  com  palestras

de orientag6es junto as familias. Aproveitando as datas comemorativas do ano para elaborar

cardapios diferenciados.  Planejamos  realizar tambem visitas a espagos e eventos da  cidade

voltados  a  gastronomia  ou  a  melhor  qualidade  de  vida,  visitas  a  faculdade  de  gastronomia

entre outras  atividades que  estimulem  o  interesse  na  melhor qualidade de vida,  estimulando

tambem  a  leitura  e  pesquisa  da  cultura  brasileira  e  local  sobre  alimentos,  ervas  medicinais,

etc.  Todas  as  atividades  desenvolvidas  tern  como  objetivo  a  transformagao  do  indMduo  e

assim   proporcionar   a   mudanga   do   seu   meio   na   interagao   com   seus   familiares   e   a

comunidade.
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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  tecnicas  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 e o gosto  pela  boa alimenta9ao e a

pratica esportiva como melhor qualidade de vida.  0 m6todo utilizado e o te6rico-pratico,  onde

antes das  produg6es o educador ira disponibilizar a teoria  por meio da  leitura de apostilas,  a

exibigao   de   filmes,   documentarios,   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 espago da OSC,  mas

tamb6m em casa e na comunidade.  Desenvolvendo o raciocinio, 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   tolerancia,   o   respeito,   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 potencialidade,  habilidades e talentos.
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Xll  -CRONOGRAMA  DE  ATIVIDADES.  Informar, as atividades a serem desenvolvidas semanalmente e
mensalmente, observando os objetivos especificos registrados.

CargaHoraria Meses (*)Atividade Periodicidade Dia daSemana/Mss
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10X 11X 12X

Orientaeao Manha e tarde 2a feira 4 hrs
08 hrs

X X
**

X X X X X X

NutricionalCozinhaOficina Semanal 6a feira 6 hrsManha/tarde

Manha e tarde 2a feira  1  hs 2hrs * * **
X X X

*
X X X X X

Nutribem Quinzenal(orientagaousuarios) Manha6afeira  1  hsTarde

Oficina Trimestral Trimestral nas 1hr X X X X

Nutribem (orientagaodospais) reuni6es depais

(*)  Periodo de ferias atividades diferenciadas (**) ferias da nutrici
onista
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAL

PERIODO

Horario

8hoo / 8h30

2 a Feira 3a Feira

MANHA

4a Feira

8h30 as

9h20

9h20 as

10h 1 0

10hl 0 as

11 hoo

- Oficina Artes

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina de Futebol

-Oficina Nutribem

(quinzenal)
- Oficina Artes

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina de Futebol

• Oficina Nutribem

(quinzenal)
- Oficina Artes

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina de Futebol

-Oficina Nutribem

(quinzenal)

llhoo        as

11 h30

12hoo as

13hoo

Hofario

ALMOCO

usuarjos

- Oficina  Recria-Aeao

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Oficina de lnformatica

- Oficina de Grafite

- Oficina Recria-Agao

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

-Oficina de Viv6ncia

-Oficina de  lnformatica

-Oficina de Grafite

- Oficina Recria-Aeao

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

-Oficina de Vivencia

-Oficina de  lnformatica

-Oficina de Grafite

5a Feira

-Oficina de Artes

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Oficina de Futebol

-Oficina de Artes

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Oficina de Futebol

-Oficina de Artes

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Oficina de Futebol

ALMOCO

Usuarios

FECHADO

PARA ALMOCO

pERioDO

2a Feira

13hoo         as

13h30

ALMOCO

Usuarios

FECHADO

PARA ALMOCO

DA

3a Feira

ALMOCO

Usuarios

ALMOCO

usuarios

FECHADO

PARA ALMoeo

TARDE

4a Feira

ALMOCO

usuarios

-Oficina            Ritmo

Expressao Corporal

-Oficina de  lnformatica

-Oficina de Vivencia

- Oficina de Leitura Arte e

Cultura

-Oficina            Ritmo            e

Expressao Corporal
-Oficina de  lnformatica

-Oficina de Vivencia

- Oficina de Leitura Arte e

Cultura

-Ofici na            Ritmo            e

Expressao Corporal

-Oficina de lnformatica

- Oficina de Vivencia

-Oficina de Leitura Arte e

Cultura

ALMOCO

usuarios

FECHADO

PARA ALMOCO

5a Feira

ALMoeo

usuarios

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina Artes

-Oficina de

- Oficina  Recria-

Aeao
- Oficina de

lnformatica

-Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina Artes

- Oficina de

- Oficina  Recria-

A9ao

-Oficina de

lnformatica

-Oficina de Leitura

Arte e Cultura

-Oficina Aries

- Oficina de

-Oficina  Recria-

A9ao

- Oficina de

lnformatica

ALMOCO

Usuarios

FECHADO

PARA ALMO?O

6a Feira

ALMOCO

Usuarios
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13h30         as

14h20

14h20         as

15h 1 0

15h30          as

16h20

16hoo         as

16h20

- Oficina Aries

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina de Futebol

- Oficina Artes

-Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina de Futebol

- Oficina Artes

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina de Futebol

LANCHE

-Oficina de Grafite

- Oficina Recria-Agao

-    Oficina    de    Leitura,

Arte e Cultura

-Oficina de lnformatica

- Oficina de Grafite

- Oficina Recria-Acao

-    Oficina    de    Leitura,

Arte e Cultura

-Oficina de lnformatica

-Oficina de Grafite

-Oficina Recria-Acao

-    Oficina    de    Leitura,

Arte e Cultura

-Oficina de lnformatica

As atividades oferecidas
profissional/Oficineiros.

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

-Oficina de Aries

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Grupo Vivencia

com Mulheres

(quinzenal)

- Oficina de Aries

- Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

-Grupo Vivencia

com Mulheres

(quinzenal)

- Oficina de Artes

-Oficina de Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de Leitura,

Arte e Cultura

- Oficina de Vivencia

- Grupo Vivencia

com Mulheres

(quinzenal)

LANCHE

estao sujeitas a alterag6es

- Oficina Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de  lnformatica

- Oficina de Leitura Arte e

Cultura

• Oficina Nutribem

(quinzenal)

- Oficina Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de lnformatica

- Oficina de Leitura Arte e

Cultura

-Oficina Nutribem

(quinzenal)

- Oficina  Ritmo e

Expressao Corporal

-Oficina de lnformatica

- Oficina de Leitura Arte e

Cultura

• Oficina Nutribem

(quinzenal)

LANCHE

de dia na semana de acordo com

- Oficina de  Leitura

Arte e Cultura

-Oficina Aries

- Oficina de

- Oficina Recria-

Aeao
- Oficina de

lnformatica

-Oficina de Leitura

Arte e Cultura

- Oficina Artes

-Oficina de

- Oficina  Recria-

A9ao

-Oficina de

lnformatica

- Oficina de Leitura

Arte e Cultura

-Oficina Artes

- Oficina de

- Oficina  Recria-

A9ao

-Oficina de

lnformatica

LANCHE

a disponibilidade do
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Be+Heegl
AO DETALHADA DASA

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

NUTRIBEMPROJETODAS NODESENVOLVIDESCRl

Grupo
Linguagem
Profissional

de usuarios atendidos

NUTRIBEM: Analise e  elaboragao  deACOES
DESENVOLVIDAS

OFICINA NUTRIBEM

Atividade     realizada
as     2a     feira,     nos
periodos  da  manha
e   6    a    periodo   da
tarde.

Facilitadores:
Nutricionista             (a
contratar)  Educador
Social:    Flavia  Maria
Macedo.
Educador    Social    /
Fisico:                      Luiz
Barbosa     da     Silva
Junior.

OBJETIVOS ESPEciFICOS do PROJETO dietas,  cardapios e

planos alimentares para suprir a necessidade dos usuarios participantes sugerindo suplementos
alimentares  para  evitar  desnutrigao;  controlar  a  qualidade,   higiene  dos  alimentos  oferecidos,
supervisionando  a  compra,  organizagao  e  armazenamento,  atuar  em  ag6es  de  promogao  de
saude,   prevengao   e   de   reabilitagao   nutricional,   junto   aos   usuarios   participantes   e  familias
Ofertando  informag6es  a respeito do contet]do  nutricional  dos  alimentos  dando autonomia  para

que  os  indlviduos  possam  fazer escolhas  alimentares  mais  saudaveis  por meio  de campanhas
educativas  internas.  METODOLOGIA / ESTRATEGIA:  Os objetivos serao atingidos por meio de
atividades  de  orientagao  do  nutricionista  junto  as  cozinheiras  no  preparo  das  refeig6es.  Com
base   nutricional    nos   alimentos   servidos.   Tambem    a   organizagao   do   espago   onde   sao
armazenadas    e    preparadas    as    refeie6es,    com    aten9ao    a    higiene.    Aproveitamento    e
reaproveitamento os alimentos com  base em  alimentos feitos com cascas,  sementes,  talos,  etc
0   profissional   tambem   orientara   na   realizagao   de   eventos   realizados   coma   festas   em
comemoragao ao aniversariante do mss entre outras datas comemorativas  que  podera ser em
buffet infantil,  orientando o tipo de alimento a ser servido.  Havera tambem  a orientagao por meio
de  uma  gELcjna  de  orientacao  nutriciQ±±a±  com  os  usuarios.  Essa  oflcina  sera  desenvolvida

pelos  educadores  da  equipe  de  apoio  com  orientagao  do  nutricionista     os  educadores  serao.
urn  educador fisico  com  oficina  de  ritmo  corporal  que  ira  trabalhar  a  questao  da  satlde  fisica
orientando  por meio  de exercicios  fisicos  para o  melhor desenvolvimento corporal,  estimulando
a pfatica esportiva como qualidade de vida;  atividades tambem com  urn educador social que ira
orientar juntamente com  o nutricionista o habito de utilizar os pequenos espagos de casa para o

plantio  de  pequenas  hortas  e  jardins  suspensos.  Voltar  ao  habito  de  utilizar  ervas  mediclnals
utilizadas  antigamente  pelos  nossos  avos  como  erva-cidreira,  erva  doce,  hortela  entre  outros,
assim  como  hortaligas de  uso na cozinha como cebolinha,  salsinha,  entre outros de facil cultivo
Nessa  oficina  os  usuarios  utilizaram   cachep6s  que  eles  irao  customizar  individualmente  em
atividade   na   oficina   com   a   educadora   de   aries,    irao   tambem   produzir   os   jardins/hortas
suspensos  com  garrafas  pet  e  outros  materiais  reciclaveis.   Para  a  realizagao  dessa  oficina
buscaremos  a  parceira  com  alguns  6rgaos  da  rede  e  da  cidade,  como  a  prefeitura  municipal
com   o   horto   florestal;   faculdade   Unesp   curso   de   geografia,   faculdade   Unoeste   curso   de

gastronomia,  agronomia,  entre outros que poderao futuramente colaborar para execugao desse
trabalho.  Com  isso havera visitas as faculdades ao horto florestal e a horta organicas da cidade.
Todas essas ag6es e atividades  propostas  busca contribuindo  assim  para a formagao cidada e

para   a   formagao   do   individuo,    promovendo   sua   autonomia,   a   tolerancia,   o   respeito,   a
responsabilidade,    o   comprometimento   com   o   grupo,   a   cooperagao   e   a   autoestima.   Os
resultados esperados com as ag6es propostas sao dentre outros o desenvolvendo do raciocinio,
da     criatividade,     do     seu     potencial     cognitivo     e     coordenagao     motora.     Estimulando     o
desenvolvimento  de  suas  habilidades  e  talentos.  Fortalecendo  o  desenvolvimento  sustentavel,
integrado   a   ag6es   ecol6gicas   e   ambientais.   AVALIACAO/MONITORAMENTO:   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   presenga    Total   de   u§uarios   atendidos/mss.   80   (manna   e  tarde)
Duracao.    Grupo   com    duragao   de   50    minutos    cada   grupo     Pi]blico   Alvo:    criangas   e

Organizagao no bairro Brasiladolescentes de 06 a  15 anos. Espago utilizado: A Sede da

Duo  Pedro  Batista  da  Silva,  457  -  Brasil  Novo-Presidente  Prudente/SP  Fone  (18)  3905-4782
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Be+hffigE Associac5o Bethel -Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

xlv -REsuLTAD-Os EspERADOs;AQuisieoEs DOs usuARios

lMPACTO SOCIAL ESPERADO:  De acordo com a tipificagao de nosso servigo os resultados e os

impactos   esperados   de   cada   servigo   e   do   conjunto   dos   servigos   conectados   em    rede

socioassistencial  projeta  expectativas  que  vao  alem  das  aquisig6es  dos  sujeitos  que  utilizam  os

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

vulnerabilidades e de  riscos sociais.  (Resolugao 1og/og)   Nesse sentido  a Associagao  Bethel  Projeto

Mao Amiga espera por meio de suas ag6es:

•     Promover a inclusao social pelo acesso aos servigos socioassistenciais;

•     Fortalecer vinculos Familiares e comunitarios;

•     Formagao cidada;

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

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

•     Fortalecer o desenvolvimento sustentavel, integrado a ag6es ecol6gicas e ambientais;

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

•    Acesso a bens e servieos que lhe sao de direito, garantindo uma melhor qualidade de vida.

•     Desenvolver potencialidades nos usuarios envolvidos nas ag6es.

4LQ_UISIC6ESDOSUSUARIOS(ConformeCNASN°1og/og)

anranca  de  Acolhide:  Acesso  a  urn  ambiente  acolhedor;  Acolhida  das  demandas  de  forma
sigilosa  tendo  assegurada   sua   privacidade;   receber  orientag6es  e  encaminhamentos,   com  o

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

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

±anca de Convivio Familiar e Comuni±±±:!Q± Vivenciar experiencias que contribuam para o
estabelecimento e fortalecimento  de vinculos familiares e comunitarios;  vivenciar experiencias de

ampliagao da capacidade  protetiva e de superagao de fragilidades sociais;  Acesso a servigos de

qualidade, conforme demandas e necessidades.

anu_ranca de  Desenvolvimento da Auto±±Q±n±a± Vivenciar experiencias pautadas pelo respeito

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

justiga    social;    Vivenciar    experiencias    potencializadoras    da    participagao    cidada;    Vivenciar

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

Desenvolvimento   da   autoestima,   autonomia   e   sustentabilidade;   Vivenciar   experiencias   que

possibilitem  o desenvolvimento de  potencialidades e  ampliaeao do  universo  informacional  e
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:.f:fit BefHi5l
cultural; Ter acesso a documentagao civil;

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

Ter acesso a experiencias de fortalecimento e extensao

da   cidadania.   A  Associagao   Bethel   Projeto   Mao  Amiga  tambem   considera  e  entende   como

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

como segue abaixo.

Beneficios   Concedidos:   Refeicdes:   Para   as   criangas  e   adolescentes   usuarios  do   projeto
Alimentos:  A

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

Prefeitura   Municipal   beneficia   o   projeto   com   alimentos   hortifmutigranjeiros   em   parcerla   com

alguns  agricultores  da  regiao,  e  tamb6m  com  materiais  para  da  merenda  esses  alimentos  sao

utilizados para as refeig6es diariamente.  Liane Alimentos: 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  sao  fornecidos  uniformes  para

participar das  atividades  composto  por  camisetas,  shorts,  agasalho  de  moletom  para  frio,  tenis,

meia,   mochila;   Quimono   para   atividades  Jud6  e  chuteiras  para  a   pratica  do  futebol.  §£±±£.

Consultas Odontol6gicas, oftalmol6gicas, psicol6gicas e fonoaudiol6gicas todas em parcerias com

a  rede  de  atendimento  local  e  parcerias  particulares;  ESDortes:  Aulas  de  Futebol  e  Jud6  em

parceria  com  a  SEMEPP.   Participagao  em   Competigdes;  |!a±spg±±:   E  disponibilizado  vale

transporte  para  as  atividades  fora  do  projeto  como  futebol,  quando  ha  competig6es,  consultas

odontol6gicas,   psicol6gicas,   oftalmol6gica   e  fonoaudiol6gicas.   E  transporte   para   os   passeios

realizados; E:  Passeios durante o ano em comemoragao ao dia da crianga e do adolescente

e para confraternizagao de fim do ano com todos os usuarios.

I;gQiQ±E9E±prdap§gl2a[ap§+!§±±£[!9§jf9±£.te[E±..9I£±!±jfa
naosendocobrdgjrd±±g!:j±9paLrti_£±pa±±e£±£±£!±S±m±±ia±es:

XV -SUSTENTABILIDADE  (Descreva as possibilidades de incorporagao das ag6es do proieto, ap6s o termino de sua

execueao, pelas instituic6es envolvidas ou pela comunidade.)

A  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  continuara  com  os  profissionais  envolvidos  na  agao

sendo  duas  cozinheiras  e  uma  nutricionista.  Porque  a  OSC ja  mantinha  anteriormente  a  mais de

dois  anos  em  seu  quadro  de  funcionarios  duas  cozinheiras.     Com  relagao  a  nutricionista  sua

contratagao  se fez  necessario  devido  a exigencias do  CRN  (Conselho  Regional de  Nutrigao)  em

visita realizada em setembro de 2017. Com isso mesmo com o termino do recebimento de recurso

a OSC absorvera os recursos humanos efetivo do projeto.
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Xvll  -  RECURSOS A SEREM  UTILIZADOS

ESTRUTURA  FISICA:

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

As atividades serao desenvolvidas em  urn pr6dio alugado  no  bairro  Brasil  Novo,  com os

seguintes  espaeos/ambientes.   Recepgao,   Sala  Servigo  Social  para  atendimentos  individualizado  e  com

bri;acidade;  'Saia  da  Coordena9ao/Administracao;   Sala  de  Inform.atica; _S=!±u±±±tiuso.  para_ ,.:t::i±=±=:
coletivas  como:  leitura,  jogos  educativos,  trabalhos  em  grupos,  video,  Sala  para  escuta  qualificada  nas
atividades    com    a    psic6loga;    Salao    menor    para    atividade    de    arte    educativa;    Salao    maior    para
desenvolvimento  de  diversas  atividades  como:   recreaeao,   atividades  esportivas,   reuni6es  comunitarias,
onde tamb6m sao servidas as refeig6es e lanches,  para festas e confraternizag6es,  nesse espago do salao
principal  sera  realizada  a  oficina  de  orientagao  nutricional.   Uma  cozinha  equipada  para  preparagao  das
refeig6es  oferecidas.   Possui  cinco  banheiros,   sendo:   02  banheiros:   masculino  e  feminino  para  uso  dos
funcionarios;   02   banheiros:   masculino  e  feminino  para  uso  dos  usuarios   (crianeas  e  adolescentes);   01
banheiro  com  acessibilidade.  Todos  os  ambientes  estao  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT  e  possuem
iluminaeao adequada, ventilagao, conservagao,privacidade,  salubridade,  limpeza eacessibilidade

RECURSOS MATERIAIS DISPONIVEIS:   descrever os recursos materiais que serao utjlizados nas ag6es.

Materiais de cozinha diversos.  Salas e salao equipados com  mesas,  cadeiras,  retroprojetor,  computador,  ar
condicionado,  papel,caneta, lapis de cor, EVA, terra, sementes,
RECURSOS  MATERIAIS NECESSARIOS  A SEREM

bexigas, cola,
ADQUIRIDOS:  Os  recursos materiais  necessarios  a

serem  adquiridos serao de acordo com  a  planilha oreamentaria sendo H±±g!!iais  Bid.a.tico:, Alin|eE±ES!==±
de  LimDeza:  caneta,  lapis,    E.V.A varias  cores  liso  E.V.A.  estampado,  papeis  coloridos,  livros  de  receitas,
livros de trabalhos  em jardinagem  e  horta,  feltro  liso varias cores,  feltro estampado,  tecidos,  cola de varios
tipos e cores,  cano  de  PVC,    latas,  potes de vidro,  corda de  sisal,  pincel,  cademo  capa  dura,  papel  pardo,
caneta  para  projetor  ponta  fina  e  ponta  grossa,  caneta  gel  varias  cores,  tinta  pva  vanas  cores,  tesoura,
arame    n°  26,  palito  de  dente,  palito  churrasco,  cachep6s,  madeira,  caixote,  caixas  de  madeira,  luvas,
toucas,   mascaras,   pregos,     parafusos,   dobradigas,   chave  de  fenda,   papel  toalha,   papel  aluminio,  filme

plastico,  bobinas de sacos plasticos para cozinha varios tamanhos,  papel manteiga, guardanapos de pano e
de  papel,  martelo,  serras,  lixas,  formas  de  papelao  para  doces,  formas  de  aluminio  varios  tamanhos,  de
silicone,  formas de  brigadeiro,   pratos descartaveis,  copos descartaveis,  colher de doce,  garfunhos de bolo,
saco  de  pipoca  varios  tamanhos,  saquinho  para  lanche  varios  tamanhos,  canudo  de  plastico,  sacos  de

papelao   varios   tamanhos.   Funil,   peneiras,   bacias,   bandejas,   potes   para   armazenar   alimentos   varios
tamanhos,   colheres  de  pau,   xicara,   copos,   medidores,   panelas,   balance,   refratarios,   baldes,   pano  de
cozinha,  abridor de lata e garrafas,  frigideiras, facas,  terra,  cascalhos,  adubo,  sementes,  mudas de plantas,
hortaligas,  ervas  medicinais,  arvores frutiferas  e  de  ornamentagao  entre  outras  mudas  envasadas  ou  com
raizes,  sementes,  tub6rculos,  argila,  bulbos,  enxertos,  fertilizantes,  garrafas  pet,  caixas  de  leite,  Iatas  de
diversos  tamanhos,   cordas,   linhas,   barbantes,   pegas  de   madeira   para  vasos.   Funil,   peneiras,   bacias,
bandejas,  potes  de  armazenar  alimentos,  colheres  de  pau,  xicara,  copos,  medidores,  panelas,  balanga,
refratarios,  baldes,  pano de cozinha, abridor delata e garrafas, frigideiras, facas,

Xvlll -TRABALHO SOCIAL REALIZADO

(X)  Articulagao  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.

Rua  Pedro  Batista  da  Silva,  457  -  Brasil  Nova-Presidente  Prudente/SP  Fone  (18)  3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco  Caixa  Econ6mica  Federal  C/C OcO1661-3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Ptiblica    Estadual    pela  lei  n.a  5479  -Utilidade  Pdblica  Federal  pelo  decreto  n.a  67.455
Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL  AG 0337 C/C  0cO1661  0P  cO3



grEL¥ Be+hff8E
(X)  Oferta  e   referenciamento  de  servigo

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

especializado  considerando a   realidade   do  territ6rio

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

(X) Promogao da participagao dos usuarios no planejamento e avaliagao das ag6es dos servigos

(X)       Produgao      de      material      socioeducativo      (para      dar      concretude      as      atividades

coletivas/comunitarias,   sensibilizar   a   comunidade   para   algumas   quest6es,   mobilizar   para   a

realizagao de eventos ou campanhas

(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 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   unidades

referenciadas.

Rua  Pedro  Batista  da  Silva,  457  -  Brasil  Novo-Presidente  Prudente/SP  Fone  (18)  3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco  Caixa  Econ6mica  Federal  C/C OcO166l-3  Ag 0337 0P  cO3

Utilidade  Ptiblica    Estadual    pela  lei  n.a  5479  -Utilidade  Ptiblica  Federal  pelo  decreto  n.a  67.455
Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL  AG 0337  C/C  OcO1661  0P  cO3
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Be+I+igl                Associac5o Bethel -projeto M5o Amiga
qu=jHL                                                                                                                                   CNP]: 71.849.079,0006.82

ANEXO  Ill

Plano de Aplicagao

Despesas Valores - FMDCA

Generos de alimentagao $ 10.800,00

Recursos Humanos $ 31.200,00

Servieos de terceiros Pessoa Juridicos $ 5.000,00

Material de consumo $ 5.000,00

Total $ 52.000,00

Rua  Pedro  Batista  da  Silva,  457  -  Brasil  Novo-Presidente  Prudente/SP  Fone  (18)  3905-4782
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco  Caixa  Econ6mica  Federal  C/C  OcO1661-3  Ag 0337 0P 003

Utilidade  Ptiblica    Estadual    pela  lei  n.a  5479  -Utilidade  Pdblica  Federal  pelo  decreto  n.a  67.455
Conta  Corrente  CAIXA  ECON6MICA  FEDERAL  AG 0337 C/C 0cO1661  0P cO3
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