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TRABALHO 2020PLANO DE

11 - lDENTIFICACA0 DO SERvl?0:

0() Protegao Social Basica

( ) Protecao Social Especial - media complexidade

( ) Protegao Social Especial -alta complexidade

ill - iDENTiFicAeAO DO OBjETO -MODALIDADE ATENDiMENTO:

Scrv-ServigodeConvivenciaeFortaleeimentodeVinoulosparacriangaseadolescentesde06a

15 anos.

lv - IDENTIFICACAO DO COORDENADOR TECNICO DO SERVIC0

Nome completo do Ccordenador: Edna Rodrigues de Sales

Formaeao: Servigo Social

Ndmero do Registro Profissional: CRESS 45.162

Telefone do coordenador para contato: (18) 3905 4782 (18) 99723 0999

e-maildocoordenador:Qrfug!pbethelamiga@gmai±±am/s±±arodriguessalesl23@qm.ai!cem
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V -DIAGNOSTICO:

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

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

necessidades  de  usuarios  do  Bairro  Brasii  Nova  e  adjacencias  o  qual  observou-se  que  muitas

criancas ficavam  na  rua sem  uma ocupagao e sem  urn  lugar seguro  para ficarem onde tambem

poderiam participar de pfaticas esportivas culturais e sociais.  A Associa§ao Bethel  Projeto Mao
Amiga € uma OSC  (Organizagi±o da  Sociedade Civil),  sem fins !ijcrativos e de direito  privado qije

atende   as   necessidades   dos   usuarios  dentro   do   SCF-V  a   20   anos,   tendo   por  finaiidade   o

desenvolvimento  de  atividades  de  relevancia  priblica  na  area  da  assistencia  social  visando  a

garantja de direitos e da qualidade de vida,  por meio de ag6es que visem a atengao a crianga e
ado!escente  em  situa?ao  de  risco  e  de vulnerabilidade  social.  Tendo  come  priricipio  promo`v'er a

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

discriminaeao,  pautando as ag6es na  observancia dos princfpios administrativos da  legalidade da

impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da economicidade e da eficiencia.  As ag6es tern

como   objetivo   contribuir   com    a   diminuigao   da   desiguaidade   sociai    por   meio   de   ag6es

socioeducativas, contribuindo para uma formacao cidada mais completa. Sao atendidas crianpes e

adolescente com  idade de  06 a  15  anos,  em  varias oficinas de  inclusao social,  digital,  esportiva,

cu!tura!.  0 atendimento a  os  usuarios  5 das O8hoo as  17hoo.  Nesse perfodo a!5m  das  ati`v'idades

oferecidas  sao  servidas  refeig6es  diarias  como  cake  da  manha,  almo?o  e  lanche  no  perfodo  da

tarde.  As atividades das oficinas sao ministradas por profissionais aptos,  formados e capacitados,

contratados  pelo  regime  CLT  e  tambem  parceiros  dentro  da  rede  de  serviaps  municipal  como

professor  de  futeboi  cedido   peia   SEMEPP   (Secretaria   Municjpai  de   Esportes  de   Presidente
Prudente),  profiseional esse disponibilizado no comepe de cada ano pelo municfpio para ministrar

aulas  de  futebol  de  acordo  com  dias  e  hofarios  disponibilizados  pelo  profissional.   0  servigo

oferecido  6  gratuito  e  com  a  fina!idade  de  proporcionar  as  crianpes  e  ac!olescentes  urn  local

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

violencia e drogadigao.  Reduzindo assim a exposig5o dos mesmos as situag6es de risco social. A

proposta  da  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  visa  com  suas  ag6es  atuar  de  maneira  a

promover ag6es de inclusao social com atividades socioeducativa por meio de oficinas de:  Leitura,
Arte,  Cultura,  Ritmo e Expressao corporal;  lnclusao Digital;  Reereagao Esportiva;  Pratica Esportiva

(futebol  e  jud6);   Fazendo  Arte  e  Grafitagem;   Nutrigao;   Formagao  Cidada  e  Responsabilidade

Social:   Grupos   com   Psic6!ogo:   Atendimento   social   para   os   usuarios   e   seus   fami!iares.   A

Associagao Bethel  Projeto Mao Amiga oferece uma grade de atividades desenvolvidas  por meios
`de oficinas com duraeao de 50  minutos cada,  onde os usuarios sao divididos por faixa etaria.  As

atividades  oferecidas sao:  Oficina de  lnformatica;  Oficina de Convivencia com  Psic6loga trabalho
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em  grupo;  Oficina de  Futebol  parceria com  a SEMEPP;  Oficina de Jud6  serviap terceiro juridico;

Oficina  Leitura,  Arte,  Cultura,  Ritmo  e  Expressao Corporal  com  cantinho  da  leitura,  teatro,  pintura

em  tela,  atividades  ritmicas  e  de  expressao  corporal  (financiada  com  recurso  do  CONDECA);

Oficina  Fazendo  Arte  na  Bethel,  com  Arfe  Educativa,  Grafite,  Trabalho  com  as  Midias  Sociais,

Jornalzinho  Hora  Bethel  e  Oficina  de  Nutrieao  essas  duas  tlltimas  financiada  pelo  FMDCA.  A

entidade  esta   localizada   no   bairro   Brasil   Novo  em   urn   im6vel  alugado,   al6m   das  atividades

desenvolvidas   na   OSC   6   utilizado   os   espa?os   de   convivencia   do   bairro   como:   a   quadra

pdiiesportiva,  o  parquiriho  das  criangas,  o  campo  de -futebc;i  e  a  quadra  pdiiesportiva  da -Creche

Municipal.   A   utilizacao  desses  espaaps  comunitarios  alem   de  fortalecer  esse  vinculo  com   a

comunidade tamb6m tern  por intengao a  ocupagao evitando que os  mesmos sejam frequentados

de forma ilfcita por usuarios de drogas.

JUSTIFICATIVA DA ACAO E  RELEVANCIA DO SERVI?O:  0 cenario de vulnerabilidades e risco

social impacta diretamente na estruturaeao do ndcleo familiar, enfraquecendo-o em muitas vezes o

seu ,papel .protetivo, gerando conseauencias clue possam afetar as criancas e adolescente ao longo

do  seu  desenvolvimento,  tais  come:  negligencia  familiar  como:  violencja  fisica,  psfquica,  sexual,

abandono,  situagao de  rua e exploragao  do trabalho  infantil,  e ate  mesmo experiencias  precoces

com   substancias   psicoativas   entre  outras.   Diante   dessa   realidade   vivida   por  tantas   familias

moradoras  na  regiao  do  bairro  Brasil  Nova  e  adjacencia  6  que  sac  pautadas  e  executadas  as

ag6es da Associagao Bethel  Projeto Mao Amiga.  Por meio dos atendimentos familiares realizados

observamos que algumas criangas e adolescentes vein de ndcleos familiares vulnefaveis devido ao

envolvimento direto ou  indireto com  as  praticas ilicitas como drogas,  alcool,  violencja domestica e

muitos com membros da familia em regime prisional.  Essa realidade vivida pode facilitar de alguma

forma  o contato das criangas e adolescentes com  situag6es de violencia  e tambem contato com

substancias  psicoativas  e  bebidas  alco6licas.  Nesse  cenario  estao  constantemente  expostos  a

sofrerem  aigum  tipo  de vioiencia  e abuso.  Expostos  a essas situag6es  aumentam  seu  estado de

vulnerabilidade   e   risco   social.    Enquanto   criangas   e   tambem    na   adolescencia   estao   em

desenvolvimento fisico,  psicol6gico e social e ainda nao possuem maturidade para vivenciar certas

situag6es. A realidade das familias atendidas 6 igual outras tantas vividas em nossa cidade e pats

onde em sua maioria os pais ou responsaveis tern que completar a renda familiar trabalhando fora.

Com  isso as criangas e adolescentes acabam ficando em casa sozinhos  sem  a  presenga de  urn

adulto responsavel. Tornando ainda maior a fragilidade dos vinculos familiar e social.  Neste sentido

a Associa?ao Bethei  Projeto -wiao Amiga visa compiementar as ag6es da faml+iia e da comunidade

na protegao e desenvolvimento das criangas e adolescentes do bairro Brasil Novo e adjacencias no

fortalecimento dos vinculos familiares e sociais, onde possam estar assegurados em urn espago de
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assim  as  relag6es  derefetencia  para  o  convivio  grupal, comunifario  e  social,  desenvolvendo

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

compet6ncias,  habilidades  e  talentos  propiciando  uma  formaeao  cidada,  a  tim  de  que  possam

superaf  as  adversidades  diarias  individuais,  sociais  e  comuni{arias.  Diante  deste  cenario  muitas

vezes  incerto,  a  Associag5o  Bethel  Projeto  Mac  Amiga  deseja  fundamentada  na  sua  missao,

valores,  principios e objetivos,  buscar parcerias a fim de que as dificuldades enfrentadas por esta

c.omijnidade  sejam  atenijadas]  Devido  ao  expostQ temos  par objetivo  destacar a  importancia  da

inclusao  social  de  criancas  e  adoiescentes,  por  meio  das  varias  atividades  aqui  desenvolvidas.

Com  intuito  de  que  as  desigualdades  sociais  sejam  atenuadas  a  partir  do  desenvolvimento  do

protagonismo,   da   autonomia   com   vistas   a   desenvolver   suas   potencialidades.   Atrav6s   das
atividades propostas visamos a inc!usao social,  buscando uma melhor qua!idade de `v'ida,  incentivo

ao  conhecimento  e  aperfeieoamento  nas  diversas  areas  citadas  acima,  com  foco  em  reduzir  a

exposigao das criancas e adolescentes as situae6es de risco social.

Ressaitando os seguintes aspectos:
a)  Problema social que o servi§o pretende solucionar.

A Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga tern  por finalidade  preponderante o desenvolvimento de

atividades na area da assistencia social,  buscando garantir o bern-estar e a justice social,  por meio

de   ag6es   que   visem   a   atengao   a   crianga   e   ao   adolescente   em   situaeao   de   risco   e   de

vulnerabilidade social. Contribuindo com a diminuigao das desigualdades sociais, visando o resgate

da cidadania,  com  ae6es socioeducativas.  Com enfase  no trabalho de fortalecimento de vinculos

familiares e comunitarios.  As atividades oferecldas colaboram  para a transformagao do  indivi-duo,

para  a  sua  formagao  como  cidad5os,  cientes  de  seus  direitos  e  deveres  e  cientes  que  sao
criadores  de  sua  pfopria  hist6ria  e  ate  mesmo  de  uma  nova  hist6ria  de  vida,  que  vai  assim

transformar nao s6 ele enquanto ssr social.  mas tamb6m o seu entorno. Os usuarios atendidos sac

em sua maioria provenientes de famflias de baixa renda e que se encontram em situagao de risco

social/pessoal. As criancas e adolescentes estudam em sua maioria no bairro e quando nao estao

na escola acabam ficando em  casa sozinhos ou  na  rua.  Devido a essa  problematica de ficarem

sozinhos ou na rua a OSC vein oferecendo seus servigos a mais de 20 anos para essa populagao.

Oferecemos  nossas  oficinas  e  atendimentos  e  buscamos  articulaeao  com  a  rede  de  servigos

municipais     oferecidos     realizando     encaminhamentos     para     atendimentos     diversos     com

oftalmiologista.   dentista.   psic6!ogo.   advogado   e   tambem   encaminhamentos   para   o   Conselho

Tutelar,  Defensoria  Ptlblica,  Vara da  lnfancia  e atendimento juridico com  parcerias  na  sociedade

civil.   Sao  elaborados  relat6rios  continuados  dos  atendimentos  onde  explicitamos  o   perfil   dos
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usuarios  atendidos,  A  procura  por  vagas  6  grande  hoje  temos  50  nomes  na  lista  de  espera,

provenientes de familias moradora do bairro.

b)  lmpacto social do ser-vi§o e as transfoFma§6es positi-vas e duradouras esper-adas;

As ac6es a Associagao Bethel Projeto Mao Amiga visam obter os seguintes resultados:

•    Promover a inclusao social atrav6s do acesso aos servigos socioassistenciais;

a    Fortalecer vincu!os Familiares e comunitarios;

•    Formagao cidada e acesso a bens e serviaps que lhe sao de direito, garantindo uma melhor

qualidade de vida.

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

•    Fortaiecimento e desenvoivimento de vaiores eticos, morais e sociais;

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

•     lnclusao Digital;

•     DesenvoiveF e e-stjmfj!ar as poter!cia!idade-a,  habi!idades e tale.rttos nos I_isu§r!o-s

c) Area geogfafica em que a servj€o se insere,
A  OSC-  !oca!iza-se  na  zone  n.or±e  do  .municipio  de  P.residente  Prudente  e  presta  afendimento  a

crian9as e adolescentes dos bairros dessa regiao atendendo as familias moradoras desses bairros

referenciadas   no   CRAS   Parque  Alexandrina,   onde   a   area   de   abrangencia   do   atendimento

compreende os  seguintes  bairros:  Conjunto  habitacional  Brasil  Novo;  Parque Alexandrina;  Jardim

Humberto Salvador;  Jardim Morada do Sol;  Parque Casteio Branco;  Parque Residenciai Francisco

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

Vista  I;  Residencial  Cremonezzi  e  Residencial  Joao  Domingos  Neto.  AIguns  sao  encamjnhadas

pelo CRAS ou fazem  a busca espontanea,  assim como encaminhados pe!a rede de atendimento
com  Minist6rio  Pdblico,  Conselho  Tutelar,  entre  outros  que  se  enquadrem  dentro  do  nivel  de

Protegao Social Basica

vi . DEscRieAO DA META:

Meta pactuada de atendimento direto mensal (n° de Usuarios): 90

Capacidade de atendimento mensal:  90

Vll -PUBLICO ALVO

Criangas e adolescente com idade entre 06 e 15 anos e seus familiares dentro do SCFV -Servigo

de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. -,<~,
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VllI -OBJETIVO GERAL

Objetivo geral da OSC 6 priorizar o atendimento as crianeas e adolescentes de 06 a  15 anos de

idade  em  situagao  de  risco  social,  moradores  do  bairro  Brasil  Novo  e  adjacencia,  por  meio  de

nossas  aE6es  diminuif  as  difefengas  sociais,  possibilitando e  pfofflo-vendo  o  acesso  a  ativ+idacies

em  diversas areas como  arte,  cultura,  esporte com futebol e jude,  recreagao esportiva,  inclusao

digital  com  informatica  e  acesso  as  midias  atuais  de  forma  segura,  ritmo  expressao  corporal,

nutrif£: Q=  Auxiliando  no desenvolvimento e estimijlo dessas  praticas.  Assim  com  a  inc!ijsao sac.ia!

por    meio    de    uma    formagao    cldada    complementar,    facilitando    o    acesso    aos    servigos
socioassistenciais,   por   meio   de   aedes   socioeducativas   com   enfase   no   SCFV   (Servigo   de

Convivencia e Fortalecimento de Vfnculos),  vinculos familiares e comunifarios.  Contribuindo assim

com  a  protegao  integral  das  criancas  e  ado!escentes.  Contrib'uindo  assim  para  urn  despertar  na

participagao   e  formaeao   social   do   indivfduo   de   modo  que   as   desigualdades   sociais   sejam
atenuadas.  Proporcionando o acesso a cidadania na busca par seus direitos,  pela liberdade de ir e

vir    e    de    expressar-se,    de    melhores    garantias    individuais    e    coletivas.    Fortalecendo    o

desenvolvlmento de valores eticos,  morals e sociais com vlstas a estimular suas potencialldades,

habilidades  e  talentos.   Provocando  urn  impacto  positivo  na  convivencia  familiar  e  comunitaria.

Fortalecendo   o   desenvolvimento   sustentavel,   integrado   as   ag6es   ecol6gicas   e   ambientais,

proporcionando  assim  uma  melhor  qualidade  de  vida.  Atendendo  de  acordo  com  a  Tipificagao

Nacional   dos   Servigos   Socioassistenciais   complementar   o   trabalho   social   com   as   famnias

prevenindo a ocorfencia de situag6es de risco social.  Tentando assegurar assim aos usuarios os
seus  direitos  previstos  nas  legislae6es  como:  Constituigao  Federal;  ECA  (Estatuto  da  Crianga  e

Adolescente) bern coma outros programas ou leis vigentes no pais.

IX I OBJETIVOS ESPEciFICOS

•    DESENVOLVER, AMPLIAR: PROMOVER E POSSIBluTAR: 0 conhecimento e contato com

diversos  universos culturais.   Ampliado contato e a inclusao ao extenso  mundo e  universo

cultural  com  acesso  facilitado  a  leituras  diversas,  com  cantinho  da  leitura,  brinquedoteca,

produg6es teatrais, musicais e o resgate de datas comemorativas com a?6es pontuais;
•    DESENVOLVER,   AMPLIAR,    PROMOVER   E   POssiBILiTAR:   A   praticas   do   Ritmo   e

Expressao  Corporal  por  meio  da  dance,  do  teatro,  buscando  desenvolver  habilidades  e

talentos;

•    DESENVOLVER,  AMPHAR,  PROMOVER  E  POSS!B!LITAR:  A iric!usao social  par meio de

urn trabalho de comunicagao  social  orientando o  uso das  midias atuais como:  whats  app,

lnstagram,Youtube,usoadequadodocelular,dainternetentreoutrosexistentes,<~_,€?

.`   ,.-
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•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,   PROMOVER   E  POSSIBILITAR:  A  inclusao  e  ampliagao  do

universo  cultural  e  artistico  dos  usuarios  por  meio  de  estimulos  das  tecnicas  de  Grafite  e

Educagao Artistica com arfe educativa;

•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,  PROMOVER E  PC)SsiBiLiTAR:  A lnciusao  Digital,  de  maneira

a ter acesso ao mundo digital, aprendendo sobre o uso adequado e seguro do computador,

da  midia  social,  informacional  e  digital.    Inclusao  tamb6m  por  meio  de  jogos  digitais  que

auxi!iam no aprendizado cognitivo de maneira !ddica;

•     DESENVOLVER, AMPLIAR,  PROMOVER E  POSSIBILITAR:  A lnclusao esportiva  por meio

atividades  esportivas  como  futebol  e  jud6  por  meio  de  parcerias,  com  vistas  a  melhor

qualidade   de   vida.   A   lnclusao   esportiva   tamb6m   por   meio   de   atividades   recreativas.
Oportunizar  a  pratica  de  recreagao  esportiva,  motivando  e  despertando  o  interesse  dos

participantes para as praticas esportivas.de maneira ltldica.
•     DESENVOLVER,  AMPLIAR,   PROMOVER  E   POSSIBILITAR:  A  inclusao  psicossocial  do

individuo  com  resgate  da  autoestima;  de va!ores,  eticos,  morals  e  sociais  possibilitando  a

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

•      DESENVOLVER,   AMPLIAR,    PROMOVER    E    POSSIBILITAR:    Urn   trabalho   nutricional

voltado ao bern-estar fisico e mental dos usuarios. Analise e elaboragao de dietas, cardapios

e  pianos  aiimentares  para  suprir a  necessidade de  nutrientes  utiiizando  os  aiimentos  para

evitar    desnutrigao.     Controlar    a     qualidade    e    higiene    dos    alimentos    oferecidos,

supervisionando             a              compra,              organizaeao             e             armazenamento.

/_,
kr--
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Bet Associac5o Bethel -Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71,849.079/0006-82

(*)  PERIODi):  Podefa  haver  a!teragao  de  dias  e  hofarios  das  oficinas  e  ag5es,  conforme
disponibilidade dos educadores e oficineiros

(**) BESu_ELDOS ESPERADOS DE FORMA QUALITATIVA

A OSC busca come !iesultado esperado de forma ciua!itativa em todas as suas oficinas/

ac6es executadas: A transformagao do indivfduo,  ajudando a desenvolver a criatividade,  a

percepgao,   a   imaginagao,   a   observaeao,   o  desenvolvimento   cognitivo,   a   coordenacao
motora,  suas  habiiidades e taientos;  buscando a superagao de limites,  com foco na  meihor

qualidade de vida.  Despertar o senso de coletividade e o trabalho em grupo. Com atividades
voltadas a organizagao de  pensamentos,  sentimentos,  emog6es e sensag6es,  contribuindo

para  a   formagao  da   personalidade   do   individuo   e   na   me!horia   da  qualidade   de  vida.

Promovendo a autonomia,  a tolerancia,  o respeito,  a responsabilidade,  o comprometimento,

a  cooperacao  e  a  autoestima.  Despertando  o  senso  de  coletividade.  Ainda  com  as  ag6es

propostas esperamos promover e possibilitar o conhecimento nas areas culturais,  esportivas
entre  outras  estimulando  o  habito  das  pfaticas  executadas.   Contribuindo  assim   para  a

formagao   cidada   e   formagao   do   individuo.   Buscando   a   superagao   de   limites.   Assim

proporcionar sua mudanga no seu meio, na interagao com seus familiares e na comunidade.

X - MEioDOLOGiA i}E TRABALHO

As  ae6es  desenvolvidas   pela  ASSOCIACAO   BETHEL  PROJETO  MAO  AMIGA  sao

desenvo!`v'idas   nas   dependencias   da   OSC   loca!izada   no   bairro   Brasi!    No`v'o.    qHando

necessario e quando faz parte do planejamento dos educadores sao utilizados os espagos

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 executadas nos periodos da manna 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,  por profissionais cedido  pela  SEMEPP  no  caso
do futebo!  e  por  profissionais contratados como oficineiros  no case do Grafite  e Jude  esse

dltjmo  servigo  terceiro  juridico.  Os  participantes  sao  divididos  em  grupos  por  faixa  etaria.

Todo servieo oferecido e agao executada 6 gratuito.  Todas as atividades desenvolvidas tern

por finalidade  proporcionar aos  usuarios  a  pfatica  de  uma  atividade diferenciada,  realizada
em  urn  iocai  adequado  seguro,  dentro  do  prdprio  bairro,  Possibiiitando  o  acesso  a  varias

culturas, aries, atividades, eventos e momentos.  As ag6es tern com o objetivo de tirar da rua

criangas   e   adolescentes   onde   estao   expostos   aos   riscos   eminentes   da   violencia   e
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(*)  PERIobo:  Podefa  haver  a!teragao  de  dias  e  horarios  das  oficinas  e  ag6es,  conforme
disponibilidade dos educadores e oficineiros

(**) BESULTADOS ESPERADOS DE  FORMA QUALITATIVA

A OSC busca come resultado esperado de forma ciua!itativa em todas as suas oficinas/

ac6es executadas: A transformagao do individuo,  ajudando a desenvolver a criatividade,  a

percepeao,   a   imaginagao,   a   observagao,   o   desenvolvimento   cognitivo,   a   coordenagao
motora,  suas  habiiidades e taientos;  buscando a superagao de iimites,  com foco na  meihor

qualidade de vida.  Despertar o senso de coletividade e o trabalho em grupo. Com atividades
voltadas a organizagao de  pensamentos,  sentimentos,  emog6es e sensag6es,  contribuindo

para  a   formagao  da   personalidade   do   individuo   e   na   me!horia   da  qua!idade   de  vida.

Promovendo a autonomia,  a tolerancia,  o respeito,  a responsabilidade,  o comprometimento,

a  cooperacao  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  estimuiando  o  habito  das  pfaticas  executadas.   Contribuindo  assim   para  a

formagao   cidada   e   formagao   do   individuo.   Buscando   a   superagao   de   limites.   Assim

proporcionar sua mudanga no seu meio, na interagao com seus familiares e na comunidade.

X - jviETODOLOGiA DE TRABALHO

As  ae6es   desenvolvidas   pela  ASSOCIACAO   BETHEL   PROJETO  MAO  AMIGA  sao

desenvo!vidas   nas   dependencias   da   OSC   Ioca!izada   no   bairro   Brasi!    No`v'o.    qijando

necessario e quando faz parte do planejamento dos educadores sao utilizados os espagos

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 executadas nos peri-odos da manna 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,  por  profissionais cedido  pela  SEMEPP  no  caso

do futebo!  e  por profissionais contratados como oficineiros  no case do Grafite  e Jude  esse

dltimo  servigo  terceiro  juridico.  Os  participantes  sao  divididos  em  grupos  por  faixa  etaria.

Todo servigo oferecido e agao executada 6 gratuito.  Todas as atividades desenvolvidas tern

por finalidade  proporcionar aos  usuarios  a  pratica  de  uma  atividade diferenciada,  realizada
em  urn  iocai  adequado  seguro,  dentro  do  pfoprio  bairro,  Possibiiitando  o  acesso  a  varias

culturas, aries, atividades, eventos e momentos.  As ag6es tom com o objetivo de tirar da rua

criangas   e   adolescentes   onde   estao   expostos   aos   riscos   eminentes   da   violencia   e
-J,  Z    IC
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drogadigao.  Reduzindo assim as situag6es de risco social. A metodologia utilizada em todas
as  ae6es 6 te6rica  e  pratica  realizada  por meio  de  planejamento  realizado  pelo educador,

mas  tamb6m  ha  a  participaeao  das  criangas  e  adolescentes  por  meio  de  pesquisas  via

internet,  livros,  revistas, filmes,  documentarios entre outros metodos relacionados aos temas

propostos.  0  monitoramento e por meio de listas de presence e relat6rios de execueao de
atividades.  AIgumas  atividades  sao  desenvolvidas  com  os  familiares  como  o  trabalho  em

grupo com as maes e adolescentes. Como previsto em 2020 com o novo espago poderemos
atender ate 90 criangas e adolescentes,  aumentando nossa meta de atendimento. 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

metodologia  te6rico-pfatico  e  muito   bern  aceita,   pois  o  educador  explica  e  executa  de

imediato para melhor fixagao. A teoria e aplicada 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 nas areas oferecidas, assim

como   estimular   o   habito   da   pfatica   da   leitura,   arte,   cultura,   esportes,   entre   outros.

Desenvolvendo  assim  o  raciocfnio,  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 cognjtivo e a

coordenagao   motora.   Estimulando   o   desenvolvimento   de   potencialidade,   habilidades   e

talentos. Todas as atividades desenvolvidas tom como objetivo a transformagao do indivfduo

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

comunidade.

Segue abaixo quadro com a descriGao detalhada das ag6es que sao desenvolvidas com  o

pdblico   alvo.   Os   objetivos   especificos   com   a   correspondente   metodologia   como   sera
desenvolvida   a   aeao,   definindo   estrat6gias,   periodo   e   por   quem   sera   desenvolvido.
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OF!C!NA/AC
AO

Objetivo/metodolog ia/Loc-al/N° de u.suario§ atendidos

CULTURA     E
ARTE

OFICINA      DE
ARTE
EDUCATIVA

OFIC!NA      DE
GRAFITE

OF'CINA
RECRIA-
ACAO

P`ecurso
Financeiro
FMDCA            /
pR6pRIO

OFIciNA  DE  ARTE  EDuCATivA  E  GRAFITE:  DESENVOLVER.  AM PLiAR,  PF20idovER  i
POSSIBILITAR: A inclusao e ampliagao do universo cultural e artistico dos usuarios por
rneio  de  estimu!os  das  ieenieas  de  Grafite  e  Educag5o  Artistica  com  arte  eciucativa=
Buscando com as ag6es desenvolver nos usuarios envolvidos na atividades:  a criatividade e
habilidade especifica;  a percepgao,  a imaginagao,  a observagao e o raciocinio; a coordenagao
motora  e  cognitiva;  Organizar  pensamentos,  sentimentos,  emog6es  e  sensag6es;  Contribuir
para a formagao da personalidade do individuo;  Promover a autonomia, a tolerancia, o respeito,
responsabilidade,   comprometimento,  cooperaeao e a autoestima;  Proporcionar o contato com
diversos  tipos  de  ciilturas  aries  e  manifestag6es  cLj!turais:  Exp!orar a  potencialidade  c!e  cada
usuario;  Despertar o  senso de  coletividade e  o trabalho  em  equipe.  Promover  e  possibilitar a
inclusao  e  ampliagao  do  universo  artistico  dos  usuarios  por  meio  das  atividades  de  arte
educativa e grafite.
METODOL6GIA / ESTRATEGIA:  OFICINAS DE ARTE EDUCATIVA E GRAFITE:  Por meios

das ag6es  executados  pelo educador e oficineiro de grafite,  e ensinada t6cnicas variadas  de
aries pox meicj de trabalhas com teriuras difererltes aplicadas em materiais diversos e de varies
tipos como  materiais de artes e materiais reciclaveis;  de pinturas,  texturas,  modelagem,  tintas
diversas,  madeira,  mdf papel,  tecido,  paredes,  vasos,  couro,  plastico,  com  pinturas,  colagens,
gravuras. OFICINA "RECRIA-ACAO" vai desenvolver por meio de urn trabalho de comunicagao
social  atividades  com  as crianeas  e  adolescentes  por  meio das  midias  atuais  coma  internet,
Facebook,  lnstagram,  Youtube,  utilizando celulares,  tablets,  maquimas fotogfaficas,  notebook e
filmadora.    Utilizando   assim   esses   equipamentos   que   hole   e   comum   aos   participantes
principalmente  o  celular  que  hQje  basicamente  todos  possuem  e  e  foco  das  ae6es  com  os
adolescentes e criangas. Orientando para a usa seguro e adequado e que sao utilizados para a
produgao de pequenos videos dom6sticos e fotografar momentos para a produgao tamb6m de
urn jornal falado e escrito das situag6es vividas dentro do prQjeto,  em casa  e  na  comunidade.
Traba!hanc!o tamb5m com tematjcas variac!as come as dates comemora{ivas e acontec!mentos
do cotidiano e situag6es vividas por eles. Agao desenvolvida por meio filmagens e produgao de
filmes  domesticos.  Durante  a  execueao  do  prqjeto,  ser5o  utilizadas  as  seguintes  midias:  7-\/,
video e internet,  par serem os reoursos atuais  mais utilizados e que garante urn maior ndmero
de  informag6es  possibilitando a  inclusao  no mundo  digital.  Recebendo durante todo  processo
orientagao quanto ao use adequado e seguro das midias atuais, sem prqurzo para si e para os
outros. Nas atividades podefa ser utilizada leitura e interpretagao de textos em de livros, revistas
ou  por meio  de filmes  e  videos  etc.  LOCAL  ONDE  SERA  DESENVOLVIDO  Sera  utilizado  o
espago  do  prpjeto  no  bairro  Brasil  Novo,  assim  como  espagos  do  bairro  tamb6m.  £Q!!Q:  As
atividades  sefao  realizadas  em  grupo  par  meio  de  oficinas  com  duragao  de  50  minutos.
Atividades deserrvolvidas de 2a a 6a no periodo da manna e tarde (Recria-Agao), 2a 4a e 6a
rna.nhs e tarde (Arte Educativa e 3a manha e tarde (Grafite).  Os temas serao determinac!os
pelo  educador  e/ou  oficineiro  por  meio  do  planQiamento  apresentado  e  tambem  por  temas
escolhidos    pelos   usuarios   discutidos   em    roda   de   conversas,    destacando   opini6es   e
esclarecende dtwidas. AVALIACAOINONITORAMENTO:  Registro em relat6rios das atividades
diarias realizadas, destacando opini6es, frases e comentarios que surgirem durante a atividade;
Disouss6es em grupos oq roda de conversa (bate papa). Monitoramento com !ista de presence.
N° usuario atendido: 90
POR  QIIEM   Facilitadores   Regime  CLT:   02   Educadores  Sociais  /  02  Oricjnejros   de
GRAF[TE contratados como servigo tereeiro juridico
OFICINA   DE  LEITURA.  ARTE   E  CULTURA:   DESENVOLVER,  AMPLIAR,   PROMOVER  E
POSSIBILITAR:  Contato  com  diversos  universos  oulturais,  contato  e  a  indus5o  ao  extenso
mundo  e  universo  ouitural,   acesso  faciiitado  a   leituras  diversas,   com  cantinho  da  leitura,
brinquedoteca, produe6es teatrais entre outras ag6es. Despertam o desejo especial pela leitura,
em contato com diversos generos textuais, sendo eles os pr6prios autores dos contos litefarios,
ainda desenvolver a linguagem oral; a autonomia,  inicjativa;  busca do compromisso do trabalho
em grupo;  desenvolver o conhecimento para a vida e construgao de identidades; desenvolver a
oriatividade.  Valorizagao  de  talentos  e  habilidades.  incentivar  o  habito  peja  ieitura.  OFiciNA

CULTURA     E
ARTE

OFICINA
LEITURA

. ARTE               E
CULTURA
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OFICINA      DE
RITMO             E
EXPRESSAO
CORPORAL

OFICINA      DE
TEMAS
TRANSVERS
AIS

F2ecur§o
Financeiro
CONDECA/
pR6pRIO

TEMAS  TRANSVERSAIS:   Trabalhar  em   conjunto  com   a  oficina   de   leitura  arte  e  oultura;
Ievando  ao  conhecimento  dos  participantes temas  que fazem  parte  do  cotidiano vivido  como:
po!itica   atual,    esportes,   educaedo,   sande,    leis   vigentes,   palestras   abordando   assilntos
polemicos como homofobia,  racismo,  sexo,  entre outros.  Temas que despertam o pensar e o
agir,  o  conhecimento  e  recenhecimento  de  dates  comemcrativas  de  nosso  pars  d!as  come:
independ6ncta,  bandeira, familia, dia de cozinheira, do professor entre outros e assim resgatar
esse conhecimento e respeito as tematicas. OFICINA DE PINTURA EM TELA e OFICINA DE
PRODUCA0  DE  MATERIAIS  PARA TEATRO  E  ENCENACAO:  Cmcineiros  contratados  para
desenvolver as t6onicas de pinturas em tela,  MDF,  madeira,  tecido,  produgao de fantoches  e
fantasias,  desenvalvendo as t6cnicas necessarfas e adequadas a cada material.  OFIC!NA DE
RITMO E EXPRESSAO CORPORAL;  Desenvolvida em conjunto com a Oficina de Leitura,  arte
e   oultura.    Utilizando   ritmos   oulturais   com   danga   de   diversos   ambitos   como   regionais,
contemporaneas,  sertanejos  entre  outras  na  elaborag5o  de  musicais,  pegas  teatrais  entre
outros.  METODOLOGIA:  Sera  trabalhado  o  contar  histcha  atravds  de  varios  tipos  de  textos
como:  fabulas,  contos,  lendas,  hist6rias  em  quadrinhos  e  outros  e  reproduzilos  atravds  de
teatrG,  canto,  prodLjgao  de  pcesia  com  a  ieitura  do  mesmo  e  exposjgao.  A  danga  em  suas
diversas formas e oulturas 0 m6todo de ensino utilizado 6 tamb6m te6rico/demonstrativo.  Sao
utilizados estimulos auditivos,  visuais,  leituras,  pesquisa e de conteildos te6ricos a respeito de
especificidades da mdsica e da danga de forma a buscar o resgate oultural. Os temas propostos
sao   diversos   coma:   ritmos   diversos   do   Brasil   regional   e   oultural,   dangas   tipicas]   ritmos
internacionais,  disco dance, dance de rua, com a constru?ao e desenvo!vimento de coreografia
e  para  musicais  de  teatro;   brincadeiras  cantadas;   mimica  e  dramatizag6es,   entre  outras
sugeridas   pelo  participante   e  educador,   LOCAL  ONDE   SERA   DESENVOLVIDO:   Espaap
prindpal utilizado sera o predio da lpI (lgreja Presbiteriana lndependente) de bairro Brasil Novo.
Sera  utilizado  ainda  espago do  projeto  no  bairro  Brasil  Novo,  assim  como  espagos  do  bairro
tamb6m. COMO: As atividades serao realizadas em grupo por meio de oficinas com duragao de
50  minutos  de  2a  a  6a  no  periocio  da  manna  e  tarde.  Os  temas  serat)  determinacios  peio
educador e/ou oficineiro por meio do planejamento apresentado e tamb6m por temas escolhides
pelos usuarios discutidos em roda de conversas, destacando opini6es e esclarecendo diividas.
AVALIACAO/MONITORAMENTO:   Registro  em   relat6rios  des  atividades   diarias  realizadas,
destacando  opini6es,  frases  e  comentarios  que  surgirem  durante  a  atividade;  Discuss6es  em
grupes    ou    rnda    de    conversa    (bate    papa)_    ifeitoramen±o    corTi    !ista    c±e    presenEa
AVALIACAO/MONITORAMENTO:   Registro  em   relat6rios  das  atividades  diarias  realieadas,
destacando opini6es,  frases e comentarios que  surgirem durante  a  atividade;  Discuss6es  em
grupos ou roda de conversa (bate papo). Monitoramento com lista de presenga.
Iqu usuario atendido: 90
POR QUEM: Faciljtadores Regime CLT: 01  Supervisor de PrQjeto formagao em Serviap Social
/  01   Educador  Social  formagao  em  Serviap  Social  /  01   Educador  Social   Profissional   com
formagao em Educagao Fisica / 01  Estagiario Educagao Fisica.

ESPORTES

OFIC!NA     DE
RECREACAO
ESPORTIVA

OFICINA      DE
FUTEBOL

OFICINA      DE
JUD6

OFIC[NA   RECREACAO   ESPORTIVA:   0   conteL]do   aplicado   tern   como   objetivo   principal
fomentar  e  oportunizar  a  pratica  de  modalidades  esportivas,  despertando  o  interesse  dos
participantes para as praticas esportivas com 6nfase a educagao do desporto,  trabalhando os
ccntei3dos  conceituais  de  forma  fecnica  ap!icandoes  na  teoria  e  na  pratica.     EstimH!ar  e
melhorar   o    desenvolvimento    de:    Aspectos:    Psicossociais,    Psicomotores    e    Cognitivos.
Desenvolvendo    os    eixos    fisico:    Resistchcia,    Fonga,    Velocidade,    Agiljdade,     Equilibrio,
F]exibilidade e Coordenaeao motora;  Mental:  imagem corporal,  conscienda corporalf  esquema
ccorporal,  nogao  de  tempo  e  espago,  ritmo,  coordenag5o  motora  fina  e  global,  e  lateralidade;
Social:  respeito mi]tuo,  respeitc as regras,  ccoperagao,  socia!izagao,  perseveran?a,  resi!iencia,
espjrito competitivo saudatel, tolerancia, e melhora da auto estima... OFICINA DE FUTEBOL E
±!!E2QLpriorizar a  integracao  entre  os envolvidos.  Buscar assim  desenvolver  e  promover  as
ag6es  de  socializagao entre os  participantes;  Desenvolvendo  praticas  de companheirismo;  de
trabalho  em  equipe;  da  disciplina,  organizapao,  tolefancia  e  o  respeito  as  regras  e  limites;
Reduzir  a  exposigao  das  criangas  e  adolescentes  as  situag6es  de  risco  social;  Desenvolver
habilidades motoras, cognitivas, de coordenagao;  Despertar e estimular a importancja da pratica
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esportiva,  a  noeao  de  espaap,  tonga

F2EeL[p`So
SUBVENCAO
MUNICIPAL    /
pR6pRIO

e  seu  controle  emocional: Trabalhar  vit6rias  e  derrotas,
contribuindo  para  o  desenvolvimento  como  cidadao.  Trabalhar  as  regras  do  esporte  e  sua

:PliT¥,o ra_p[atica. .±±EIQapLOGIA/ESTRATEG14:  Despertando o jineresse pin a praticade atividade fisica,  adotando urn estilo de vida saudavel. Atividades te6rico-praticas,  atividades
!L!d!cas,  recreativas  e  espo.rf`!`,fas  SaQ  u{!i!zados  estfmulos  ai.id!o\.J!sua!s  usanc!o  \.Jideos,  f!!mes  e
conteddos  te6ricos,  a  respeito  de  especificidades  relactonados  ao  esporte  trabalhado,  asslm
como colocar em  pratica as teorias aprendidas.LOCAL ONDE SERA  DESENVOLvl_DLQ:  Para
oficina de Recreagao Esportiva sera utilizado o espaap do projeto no bairro Brasil  Novo,  assim
coma  espaaps  do  bairro  tamb6m  como  quadras  e  campos  de  futebol.  Para  o  Futebol  sera
ijtilizado  a  campo  c!e  fiutebc}l  e  qijadra  poliespertiva  do  bairro]  Para  o  .Jijd6  sera  iutilizado  a
espago do projeto e da lpI igreja do bairro. £Q!!Q: As atividades serao realizadas em grupo por
meio de oficinas com duragao de 50 minutos de 2a a 6a (Recreagao Esportiva).  Quarta manha e
tarde (Jud6) 2hs de duragao e Futebol segunda e quarta manha e tarde 2hs.  Os temas serao
determjnados pelo educador e/ou professor por meio do planejamento apresentado e tamb6m
por temas escolhidos pelos usuarios disoutidos em roda de conversas,  destacando opini6es e

?SCJ.Tees.nde   ddriqas..±±±±±±!ACAon±gNITORA»EN|Q:   A  avaliagiv  dos   particjhantes   6continuada  por  meio  de  registro  em  relat6rios  das  atividades  diarias  realizadas,  destacando
opini6es, frases e comentarios que surgirem durante a atividade; por meio de atividades te6ricas
e  praticas  onde  as  agdes  sao  corrigidas  de  acordo  com  os  erros  detectados,  tambem  ha  a
participacao em  campeonatos  esportivos  locais e extemos.  Discuss6es  em  grupos  e  roda  de
conversa. Monitoramento com lista de preserica.
N° usuario atendido: 90 (Futebol nao 6 obligat6rio atinge uma media de 10 participantes)
Esaac_o utilizaLgg; Utiliza-se o espago do projeto no bairro Brasil Novo, assim como espagos do
bairro coma quadras poliesportivas, campo de futebol, parques, entre outros.

FOP..QU_EN: Eas!!itaqgee Roqlme CL|: 01 EducadbT Sachl foT"xp(to em
II  INFORMAT[C Eac±ljt=clor cedjdo Dela SEMEPP (Secretaria Municipal de Esporte de Presidente -Prudente)ul  rrotessor com formacao em Eciucacao Fisica para auias de FUTEBOL /- Faciiitador STJ(ServigoTeroeiroJun'dico)01ProfessordeJudecomforma€aoemEducagaoFisicaparaaulasdeJUD60

A                   "[N-FORMANDO

I,I ivia como  o  ietlvo  princlpal  ainclusaodigital.DisponibilizaroaprendizadodainformaticademaneiraqueauxjlienosafazeresIc!iarios,cQmope-sqiji-sasesco!ares,do.m6s±icaseiijdicas,parmeioda,sdiver-sasfe.r.ramen{as  Idigitaisexistenteseutilizadasnocomputadorenaintemet`Proporcionandoaosparticipantes,emvulnerabilidadeecon6micaesocial,oportunidadedeadquirirconhecjmentosedesenvolver

habilidades que a auxiliem e o protejam no usa do computador/celular e internet, tendo em vista
sua  inclusao  social  e  digital.  Desenvolvendo  nas  participantes  habilidades  de  comunicagao,raciociniomatematicoerelacionamentointerpes§oal:atrabalhoemequipe;orientaradisciplina,  ,organizagaoerespeitoasregraselimites;desenvolverhabilidadesdecoordenagaomotoras;

Inspirar   criativjdade   e   diferentes   maneiras   de   expressar-se   no   meio   digital.   Elevando   oconhecimentodosparticipantesparmeiodaTecnologiadalnformagao.METODOLOGIAIESTRATEGIA:Ensinote6ricoepraticoemoficinascomatividades

Recurso
Financeiro:
SUBVENCAO
MUNICIPAL/
pR6pRIO

educa§ao fisica,

educativas,   lddica  e  recreativa   utilizando  computadores  do  laborat6rio  de  informatica  com
conteildo  didatico  e  explicag6es  sobre a  arqulfefu',-a  de  iLiai-dr'are  basica  (HD,  mem6,-ja  RAM,
placa  mae,   CPU,  gabinete  e  perifericos),  area  de  transfeiencia  (Ctrl+C  e  Ctrl+V)  uso  dos
softwares  mais  comuns  (Word,  Paint,  Excel  e  Power  Point),  inclusao  digital  computagao  nas
nuvens,  e-mail,  Facebook,  Youtube,  uso do teclado,  teclas comuns,  teclas especiais,  atalhos,
uso  do  mouse,  configurag6es  basicas  do  sistema  operacional  Windows  (painel  de  controle),
jogos educati`v.os de racjocfnio !6gico e tamb5m traba!ho em eqHipe gerenciamento de recursos.
Digitacao e  coordenaeao motora  com  a  mouse.  A atividade  visa  capacitar os  participantes  no
uso  do  computador  coma  ferramenta  de  aprendizagem,  de  inclusao  social  e  inclusao  digital.
Usando a internet coma ferramenta de pesquisa escolar, pessoal e para socializagao.  E feita a
orientagao  quanta ao  uso adequado e correto do computador e  principalmente do acesso  as
redes sociais de maneira segura.  Orientagao do uso dos aplicativos para pesquisas e trabalhos
escolares. ±9£4LPNDE SERA DE§ELNVOL+gpo: Sora utilizado o ispaed dt prQjeto n; -b-;ire
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Brasil  Novo  Laborat6rio  de  lnformatica  da  Sede  da  Associagaof  g9PPQ:  As  atividades  serao
realizadas em grape  por meio de oficinas com duragao de 50 minutos as 3a,  5a e 6a manha  e
tarde,  Jogos  Digitais 2a e 4a manna e tarde`  Os temas serao c!eterminados  pe!o edijcader por
meie  do  planejamento  e  tamb6m  por temas  escolhidos  pelos  usuarios  discutidos  em  roda  de
conversas,  destacando  opini6es  e  esc!arecendo  dL±vides.  AVAuAe£O/dioNiTORAMENTO:
Avaliagao do contei]do aplicado onde a participante possa ser capaz de compreender as formas
de  expressao  dentro da  informatica.  A  avaliagao  dos  participantes  6  continuada  por  meio  cle
regjstro   em   relatchos   das   atividades   diarias   realizadas,   destacando   opinj6es,   frases   e
comentarios que surgirem durante a atividade.  Par meio de atividades te6ricas e pfaticas onde
as  ae6es  sac  cQrrigic!as  de  acordo  com  es  erres  detectadesf  tambem  ha  a  participa9ao  em
campeonatos   esportivos   locais   e   externos.   Discuss6es   em   grupos  e   roda   de   conversa.
Monitoramento com lista de presenga.
No usuario atendido: 90
POR   QUEM:   Facilitador   reaime   CLT:   01    Educador   Social   Forma€ao   Sistema   de
lnformagiv
oFrejNA  RESPoNSABiLiDADE  SocfAL

OFICINA DE
RESPONSABI
LIDAE
SOCIAL

Recurso
Financeiro:
SUBVEN?AO
MUNICIPAL/
pR6pRIO

ria  bLjsca  de  protagoriisiTio  pessoai  propiciar  ao
individuo  uma  reflexao  de sua  identidade e valores  pessoais  por mejo  de trabalho em  grupos
com conversas, debates, leituras, orientando e socializando experiencias e expectativas vividas,
trocando ideias, informag6es e experiencias entre si. Fortalecendoos nos aspectos psicol6gico,
social,  emocional  e  afetivo.    Dessa forma  colaborar no aprendizado  de  como  lidar elm  certas
situag6es vividas no cotidiano que trazem duvidas e frustrag6es. Trabalhando tematicas atuais e
vividas  que  possibi!item  terem  uma  melnor  percepsao  c!e  suas  experienc!as  e  {ambem  sues
peculiaridades.  Promovendo  integraeao entre os participantes  par meio cle  debates de temas
diversos,  palestra,  dinamicas  de  grupos,  rodas  de  conversas,  filmes  documentaries,  visitas
domiciliares,  orientag6es individuais quando necessat.o e outras  atividades qiie darao  suporte
ao desenvolvimento das ag6es estjmulando a particjpagao na vida diaria,  pL]blica e comunitaria.
Todo esse trabalho 6 desenvoMdo pela equipe t6cnica psiedloga e assistente social por meio
de  grupos,  com  os  adolescente§ e tamb§m  com  as  maes,  g"po esse chamado Grubs "Eu
Cacador de Mim".  Com as mulheres responsaveis pelo ndcleo familiar 6 o Grupo de Mulheres
que o nome elas definem ao longo dos encontros. 0 trabalho 6 realizado utilizando os eixos do
m6todo  Plug  &  Play.  Grupos  separados  com  as  mulheres  e  com  os  participantes,  havera
momento de  interaeao entre os grupos,  promovendo a  integragao entre os partictpantes,  com
debates  e  conversas.  Na  buscando  por  praticas  que  estimulem  a  respeito  mdtuo,  o  resgate
va!ores,    desenvo!vendo    autoestima    e    autenomia    em    situag6es    vividas.    Trazendo    o
conhecimento dos direitos e deveres, desenvoivendo urn trabalho de fortalecimento de vinculos

ff|_gsDBLrt8|#STRZ;BaBaBd:At#dgsga:ELB##ioegpTapeestrasministradaspeia
assistente   social   e/ou   psic6Ioga   e   tambem   pode   haver  a   participagao   outro   profissional
convidado a ministrar o tema proposto. Utilizando midia como retroprojetor, video, textos, filmes,
ieituras.  cie  forma  a  apresentar  o  contei±do.   Sera  reaiizada  a  aco!hida  dos  usuatos  coma
primeira abordagem.  Sera feita a  proposta de assunto/tema a  ser discutido,  observando-se  a
reagao ao assunto proposto. Ap6s 6 realizada a discussao em grupos com roda de conversa.
Utilizande a aplicaeao de tema nas varias esferas da vida e de cotidiaro. A oficina e participativa
e nao unilateral, visando a participaeao e a interagao entre todos a fim de despertar interesses.
Nas atividades sao utilizados materiais como:  Projetor multimidia; 11/; Aparelho de som;  Textos
Diversos.
LOCAL  ONDE  SERA  DESENVOLVIDO  Sera  utilizado  o  espago  do  prQjeto  no  bairro  Brasil
Novo,  assim  como  espagos  do  bairro tambem  como  espago  da  lpl  isreja  do  bairro,  passeio,
piqueniques]    visitas    a    6rgaos    entre    outros.    g9±±9:    As    atwidades    sefao    realizadas
quirizenalmente  (uma  semana  com  adolescente,  uma  semana  com  as  maes  e  intercalando
encontros dos grupos ao  iongo do ano)  em  grupo por mefo  de  oficinas colin  duragao cie  ih30
minutos  as  4a  e  5a  manna  e  tarde.  Os temas  serao  determinados  pela  equipe  teonica  e/ou
oficineiro/palestrante  por meio  do  planejamento apresentado e tambem  por temas  escolhidos
pelos  participantes  discutidos  em  roda  de  conversas,  destacando  opini6es  e  esclarecendo
dLlvidas. AVALIACAO/MONITORAMENTO: Realizaclo de acordo com a participagao.  0 m6todo
de    avaljaeao    6    centinuo,    feito    per    meio    c!e    rodas    de    coiiversas,     dinamicas    e
atividades/questionarios  aplicados  no decomer das atividades.  Buscando assim  desenvolver e
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promover o conhecimento de princrpios e valores  para desenvolvimento da cidadania,  atrav6s
da  discussao  dos  temas  propostos  e  tamb6m  atrav6s  das  atividades  propostas  o  habito  de
organizagao,  tolerancia  em  situaeees !v'ividas no dia  a  dia,  c  respeito ao  pfeximo  e tamb5m  a
convivencia. Monitoramento atraves de lista de presenga.
Total de usuarios ater!didos.7.mss: 90 e grL!rrres com mass
POR QUEM: Facilitadores: Regime CLT: EquiDe Tdenica assistente social e Dsic6Ioaa

ACOES
NUTR!C!ONA!
S

Recurso
Financeiro:
FMDCAL/
pF=OpF±io

OFICINA OuLINARIA / ACOES NUTRICIONAIS
Criagao  de  cardapios  de  acordo  com  os  alimentos  recebidos  da  merenda  perecivel  e  nao  perecivel,
visando  os  nutrientes  necessfros  a  formagao  fisica  dos  individuos.  Vlsando  otimizar  os  oustos  com
alimentagao,   incluindo   a   orientagao   quanto   ao   correto   armazenamento   e   recepgao   dos   generos
a!imenticios, tendo em vista a qua!idade e a ctimizag5c  c!os reoursos exjstente;  o contro!e  das condi$6es
hisienico-sanitarias de Serviap de Nutrigao em todos os setores,  a fim de evitar possiveis contaminag6es,
proporcionado o treinamento, a orientagao e a coordenagao dos functonarios que desenvoivem atividades
relacionadas ao service de alimentagao; Nutrig5o Sustentavel orientando os usuarios e familiares de forma
a reutilizar alimentos como cascas, sementes] talos, etc. de maneira sustentavel, com aproveitamento de
100%     dos     alimentos.     Culinaria     Educativa    e     sustentavel     com     os     usuarios,     quinzenalmente.
REETODOLOG!A ESTFIATECICA: Trabaiho sera desenvc!vido pete nutricjonista juntamente com as
cozinheiras na organizagao dos espagos utilizados para elaboraeao das refeis6es,  na recepgao
e organizagao e armazenamento dos alimentes recebidos, elaboragao de cardapios semanais e
eventuais.  Todo trabalho pautado nas normais e condig6es exigidas  pelo Serviap de  Nutrigao.
Quinzenalmente a nutricionista juntamente com uma das cozinheiras fara uma oficina manha e
tarde,  com  orientag6es  nutricionals junto  aes  usuarios.  Em  a!gijmas  oficirras  terfe  o  aux!!io  do
educador fisico (trabalhando quest6es da sailde fisica) e educadora de aries (com produeao de
cachopos e vasos) para pfanta?ao de hortinhas em pequenos espagos.  Palestras com os pais
com  orientagao  nutrictonal.  As  ag6es  nutricionais  visam.  a  prevengao  e  orientagao  quanto  a
alimentagao saudavel.  Com  informaeao referente ao conteilde nutricional  dos alimentos.  Entre
outras ag6es sao orientades sobre a Piramide Alimentar,  sobre a importaneia do consumo de
frufas, verduf-as e carnes, etc.   LOCAL ONDE SERA DESENVOLviDO:  Espepe do prqjefo e da
igreja lpl de bairro.

§Q!!Q: Ag6es Nutricionais semanais pautadas nos Serviaps Nutricionais determinados per lei e
eeni    oficinas    quinzenais    de    50    min    cada    de    oulinaria    educativa.    AVALIACAO    E
MONITORAMENTO: As ag6es propostas na oficina, a presence, a partictpagao e a evolugao do
usuario  ria  atividade.   Sera  feita  a  avaliag5ci  da  evalijg5o  dci  usuarici  dentrci  da  oficiria;   sac
avaliados   varios   itens   coma   a   frequ6ncia,   o   interesse,   envolvimento   e   participagao   nas
atividades, a vinculo entre os partiCi.pantes e deles com o profissional e o relacionamento social
com  os demais  participantes e a avaliagao com  a grupo  ap6s  a finalizagao de  cada  atividade
proposta.   Os  envoividos  sao  avaliados  e  avaliam  tamb6m   quanto  ao  aproveitamento  das
atividades,  bern  como o fazer coletivo e  interagao  positiva dos envolvidos  como tamb6m  pelo
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Bet Associa¢5o Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

xll[  cOND!e6Es  E  FORMAs DE ACEssO DE usuARios E FAMiLIAs MDE REsOLii9AO cNAs
No 1 ogrog DE  1 1/1 1/2oog)

COND!C6ES   DE   ACESSO:   Famflias   territoria!mente   refereneiadas   ao   CRAS   do   Parque
Alexandrina   que   compreende   os   seguintes   bairros:   Parque  Alexandrina;   Jardim   Humberto
Sa!vador;  Jardim  MOFac!a  do  Sol;  Parque  Cas±e!o  Branco;  Parque  Residencia!  Franc:iseo  Bejc)
Galindo;  Parque Watal lshibashi;  Parque Primavera;  Residencial Tapaj6s;  Residencial Bela vista
I;    Residencial   Cremonezi   e    Residencial   Joao    Domingos    Neto;    Familias   com    criancas,
adolescentes  inseridos  em  servigos  socioassistenciais;  Familias      inseridas  em  programas  de
transferencia  de  renda;  Famflias em  situaGao  prioriferia  para  inclusao  no  SCFV (conforme resolugao
oi/2oi3), conforme segue:

•     I -em situagao de isolamento;
•      Il -trabalho infantil;
•     Ill -vivencia de violencia e, ou negligencia;
•     lv - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
•     V -em situagao de acoihimento;
•    VI -em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
•     Vll -egressos de medidas socioeducativas;
•     Vlll -situacao de abuse e/ ou exploraeao sexual;
•     IX - com medidas de prctegao do Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA;
•     X -changas e adoiesceiites em situagao de rtia;
•     Xl -vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiencia

FORMAS DE ACESSO:
•    Por procura esponfanea;
®     Porbuscaativa;
•    Por encaminhamento da rede socioassistencial;
•    Por encaminhamento das demais politicas ptlblicas.

XIV - RESULTADOS ESPERADOS / AQUISICAO DOS USuARIOS

IMPACTO   SociAL   ESPERADO:   De   acordo   com   a   Resoiugao   109/09   os   resuitados
esperados: "Trata-se dos resultados e dos impactos esperados de cada servigo e do conjunto
dos  servieos  conectados em  rode socioassistencial.  Projeta expectativas que vao alem  das
aquisig6es dos sujeitos que utilizam os servigos e avaneam na direcao de mudaneas positivas
em   relagfo   a   indicadores   de   vu!nerabi!idades   e   de   risgos   sociais"_    Nesse   sentido   a
Associagao Bethel Projeto M5o Amiga com suas ag6es espera:

•    Promover a inclusao social por meio do acesso aos servieos socioassistenciais;
•    Fortalecer vinoulos Familiares e comunifarios;
•    Promover a formagao cidada desenvoivendo potencialidades aos usuarios;
•    Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincidencia;
•    Fortalecer o desenvolvimento de valores eticos, morals e sociais;
•    Fortalecer o desenvolvimento sustentavel,  integrado as ag6es ecol6gicas e ambientais

e a lnclusao Digital;
•    Acesso a hens e servigos, garantindo uma me!hor quaiidade de vicia.

7
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Bet Assocjacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/ 0006-82

A9±Lu!S!C6ES DOS USLJAB.±Q§ (Confcirme C,NAS N° 109/09)

•    Seg±±Enca_de Acolhj±±:  Acesso a  urn ambjente acolhedor;
de   forma   sigilosa   tendo   assegurada   sua    privacidade;
encaminhamentos,   com  o  objetlvo  de  auxiliar  na  garantia
socioassistenciais  e  programas  de  transferencia  de  renda,
direjtos sociais, civis e politicos ja garantidos.

Acoihida  das demandas
Receber   orientag6es   e
do  acesso  a  benefi-cios
bern  como  aos  demais

•    =eq±±=±Tca  de  C?nvi¥jQLFamiliar e  Comunitiirty  SCFV (Service  de  Convivencta  e
F®rfa!eeimer!tos  de  Vfnou!as};  c#r!tribuir  pare  a  esfabe!eeimen±o  e  fef±a!eeimer!±o  de
vJnoulos familiares e comunitarios; vivenciar experiencias de ampliagao da capacidade

protetiva e de superagao de fragilidades sociais;
•   Se?±i. de  Pee:nvorvjmLrmte_ da  Autongpp±gi  Vlvencjar experiencjas  pautadas

pelo respeito a si pr6prio e aos outros,  fundamentadas em principios etico-politicos de
defesa   da  cldadania  e  justice   socla!;   Vlvenciar  experiencias   potenciaiizadoras   da
participagao  cidada;   Vlvenciar  experiencias  que  contribuam  para  a  construgao  de
projetos    individuals    e   coletivos,    desenvolvimento    da    autoestima,    autonomia    e
sustentabilidade;    Vlvenciar   experiencias   que   possibilitem   o   desenvolvimento   de
potencialidades   e   amplfaeao   do   universo   informacional   e   cultural;   Tar  acesso   a
documentagao  civil;   Ter  acesso  a  experiencias  de  fortalecimento  e  extensao  da
cidadania;  Dentre outros.

A  qs:ociagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  tamb6m  considera  como  aquisig6es  dos
usuanos  os  bens  e  servigos  adquiridos  peia  OSC  que  sao  para  benefi.cio  dos  seus
usuarios como segue abaixo.

Beneficios  Concedidos:   Refeic6es:   Para  as  criancas,   adolescentes  usuarios  do
projeto diariamente sao oferecidos refeig6es: cafe da manha, almogo e !anche da tarde;
Alim±§[E±Q§:      A     Prefeitura      lvlunicipal     beneficia     o     projeto     com      alimentos
hortirfutigranjeiros  em  paroeria  com  alguns  agrioultores  da  regiao,   e  tamb6m  com
alimentos da merenda pereciveis e nao pereciveis que sao utilizados para as refeig6es
diariamente;  ±±ane  AlimenL±g§:  A  empresa  faz  a  doagao  mensalmente  de  caixas  de
biscoito  (boiacha)  doce  e  sa!gada  que  sao  servidas  no  cafe  e  ianche  e  tambem
distribuidas   entre   os   usuarios;   ±±n±Lif_o±pe£§:   para   cada   usuario   6   fomecido   duas
camisetas  como  unifbrmes  para  participar  das  atividades;  Qujmono  para  atjvidades
Jud6   e   chuteiras   para   a   pfatica   do   futebol;   Sa±de:   Consultas   Odontol6gicas,
oftalmol6gicas,  psico!6gicas  e  fonoaudiol6gicas  todas  em  parcerias  com  a  reds  de
atendimento  local  e  parcerias  particulares;  Escortes:  Participagao  em  Competig6es
Esportivas;  Transcorte:  E  disponibilizado  vale  transporte  para  as  atividades  fora  do
projeto  e  consultas  odontol6gicas,   psicol6gicas,  oftalmol6gica  entre  outras;  #r:
Passeios diversos durante o ano.                                                                                      '
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Bet
XV! - RECURSOS A SEREM

CNPJ:

Associacao Bethel - Projeto Mao Amiga
71,849.079/0006-82

lJ"LIZADOS
ESTRUTURA  FisICA:  As  atividades  sao  desenvolvidas  em  urn  pfedio  alugado  no  bairro

Brasil  Novo,  com  os  seguintes  espaaps/ambientes:  Recepgao,  01  Sala  Serviap  Social  para

a{endirrientos  indi-v-idualizado e com  piivacidade,  01  Saia da Coordenagao/Acimiliistragao;  01

Sala de  lnformatica;  01  Sala de Multiuso para atividades coletivas como:  cantinho da  leitura,

jogos educativos,  trabalhos em grupos, video;  01  Sala para psic6loga para escuta qualificada
nas ativic!ades em  grupo;  01  Sa!§o  menor onde s§o desenvoMda_s ate atividades de artes  e

grafite;  01  Salao maior com  mesas onde sao servidas as refeig6es (cafe,  almogo e lanches)
utilizada   para  festas  e  confraternizag6es,   nesse  salao   major  e  desenvoMmento  outras

atividades como:  recreagao, atividades esportivas,  reuni6es e exjbigao de filmes/vi'deos.  Uma

cozinha equipada para preparag5o das refeig5es. 05 banheiros sendo:  banhei.roe mascu!ino e

feminino  para  uso  dos funcionarios;  banheiros  masculino  e feminino  para  uso  dos  usuarios

(criancas   e   adolescentes)   e   urn   banheiro   com   acessibilidade.   Possui'mos   04   espagos

adaptados:   urn   6   a   lavanderia   onde   temos   uma   maquina   de   lavar   e   armarios   para

acondiclonar materiai  de  limpeza;  urn espaap  na  saia  da coordenagao onde  utilizamos  para

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

tamb6m para guardar materiais de limpeza e higiene e temos urn mezanino no salao principal

onde  guardamos  os  tatames.  cavaletes  de  pintura.  uniformes,  materiais  esportj`v'os,  de  arte,

grafite,  fantasias,  e  enfeites  das  festas,  entre  outros  materiais  e  documentos.  Todos  os
ambjentes  estao  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT  e  possuem  iluminagao  adequada,

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

jimpeza e acessibiiidade

RECuRSOS  MATERIAIS:   01   arquivo  vertical  com  quatro  gavetas  com  chave;   01   mesa

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

girat6rjas estofadas com  brago na cor azu!:  05  mesas  plasticas pequenas:  20 compii{adores

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;  10  ventiladores  de  parede  oscilante  da  marca  Vent  Delta;  02  ventiladores  de

teto tres pas cor cinza  marca Vent Delta;  02 ventiladores de pedestal cromado;  01  aparelho

telefone sem flo car preta;  01  aparelho telefone fixo marca intelbras;  05 armarios grandes de

a9o com duas portas com chave;  01  armario de ago pequeno com duas portas;  02 armarios

de dHas porta com chave na cor azu!: 07 estantes de ago com divis6rias: 01  camara digjta!:  01

aparelho  micro system  da  marca  Philco  na car prata;  01  balcao  e f6rmica  com  duas  portas

com   djvis6rias;   08   cadeiras   de   formica   na   cor   marfim;    05   impressora   multjfuncional

(scanner/copiadora) Laser Jet da marca HP modelo Ml  120 MPF; 09 c6lulas de formica na cor
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Bet Associa€5o Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ = 71.849,079/0006-82

marfim  (mesa  individual);  01   TV  color  Phi!ce  PH  40'  com  sijporte;    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 teias de proje9ao retratii; 01  mesa de Tenis de Mesa;  12 vioi6es;  01  suporte para vioiao de

madeira com  08  divis6rias;  10  mesas  para  computador cor cinza;  01  fogao  industrial  quatro

bocas  da  marca   Unifort;   01   Fogao  Industrial  6  bocas;   01   fomo  gas  industrial  da  marca

Tedesco;  01  forno pequeno marca  Uniflex:  01  fomo micro-ondas marca  E!ectro!ux:  01  freezer

horizontal  da  marca  c6nsul  com  530  litros;  01  geladeira duas  portas  marca  FRIGIDERE;  01

Bebedouro  marca   MAX  GEL  inox  modelo  MGE   100   litres;   01   Refrigerador  de  agua  de

aluminio com duas tomeiras marca  Regitronic;  01  refrigerador comercial  (tipo camara fria)  04

portas marca Conservex;  01  Liquidificador industrial 04 iitros;  02 meses grandes cor azui;   01

Maquina de Lavar na marca Electrolux modelo Turbo Economia  15 kg;  01  Armario de Parede

com 06 portas car branco ago;  01  balcao com 06 portas e 06 gavetas;  01  armario de parede

com seis portas e duas gavetas car branca a?o inox: 01  carro com cubas tipo Rechou t6rmico

para  alimentos  e  saladas;  04  mesas  para  refeig5o  com  10  bancos  anexos;     Placas  de
Tatames  azul  e  vermelho  profissionais  para  atividades  esportivas  como  Jud6  e  Karate;  01

veiculo  Fiat Mobile ano 2018;     01  vefculo vw saveiro branco ano 2019,  02 climatizadores de

ar  modelo  EGO  BRisA  35  (usados);  01  ar  condicionado  marca  -Y-ork;  06  apareihos  de  ar

condicionado;  01  lavadora  de  pressao;  01  maquina  de  construa  Singer  e]6trica;  03  cortinas

para ar condicionado.

xvil -iNTEGRAeAO DE sERvlcos, BENEFiclos E TRANSFERENciA DE RENDA:

Este servico atende e/ou desenvolve atividades socioassistenciais para os usuarios com

acesso a:
i Servi§os lntegrados '  Nrimero de Beneficiaries        Iatendidos

Beneficios Eventuais

Beneffcios Continuados -BPC Idoso
11I 11

Beneficios Continuados -BPC Pessoa Com Deficiencia

Transfefencia   de   Renda   Municipal   -   Bolsa  Auxflio  Vale

1'

Vov6I
I  Transfefencia de Renda Municipal -Bolsa Auxilio 1'

Transfefencia  de  Rend-a  Municipal  -  Bolsa  Cuidador  de
ldosos
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Bet Associac5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

Transfefencia de Renda Municipal - Bolsa Mulher

Transferencia de Renda Municipal -Familia Acolhedora

Transferencia    de    Renda    Municipal    -    Bolsa   Adolescer
(Republica)

Transferencia de Renda Estadual -Agao Jovem

i  Transferencia de Renda Estadua! -F3`enda cidada                     ! I

i Transferencia de Renda Estadua! - F3`enda cidada
!!

Transferencia de Renda Estadual - Renda Cidada ldoso

Transferencia de Renda Federal -Bolsa Familia 33 famflias

Transferencia de Renda Federal - PETI

Xvlll -TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA OSC

(X)  Oferta  e  referenciamento  de  servigo  especializado  considerando  a  reaiidade

do     territ6rio.      (Dados     de     vigilancia     socioassistencial,     possibilidades     de

participagao  de  usuarios  e  outros).

(X)   Promog5o  da   participa?ao  dos   usuarios  no  planejamento   e  ava!ia?ao  das
ag6es  dos  servigos.

(X)      Articulagao      da       rede      socioassistencial       (reuni6es      com      a       rede,
estabelecimento     de     contatos,     fluxos     de     informag6es,     encaminhamentos,

procedimentos,  estrategias  p/  unificar procedimentos  conforme  SUAS).

(X)  Articula?ao  lntersetorial.

(X)   Produgao   de   material   socioeducativo   (para   dar  concretude   as   atividades
co!etivas,'comunitarias,    sensibilizar    a    comunidade    para    algumas    quest5es,

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  de  equipe  para  troca  de  informag6es,  estudos  e  planejamento  das
a96es.

(X)   Promo?ao  da   participa§ao  dos   usuarios   no  planejarr,ento   e  avalja?ao  das
ag6es  dos  servigos

(X)   Reuni6es  com   a   equipe  dos   CRAS   e   CREAS   para   troca   de   informag6es,
com  discuss6es  de  casos  e  acompanhamento  dos  encaminhamentos  realizados
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Bet Associacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849,079/0006-82

x.I.x. . TRABALHO REALizADO POR ESTE sERvleo CONFORME a PLANO MUNlcipAL

DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMAS) (apontar somente as que sao de fato realizadas por este servico, o nao utilizado

excluir)

Quals sac as priri.cipais situa?6es de vu!neFabi!idade identifi€ada-s dentre os us[jario_s qlje sao

atendidos por este service:

Trabalho realizado por este serviap

(X) Acolhida

(X) Acompanhamento da frequencia escolar

(X) Apoio a famrlia na sua fungao protetiva

(X) Articulagao com o Sistema de Garantia de Direitos

(X) Articulagao com 6rgaos de capacitagao e preparagao para o trabalho

(X) Articulagao com outras politicas setoriais

(X) Atividades artfsticas/culturais

(X) Atividades comunitarias

(X) Atividades de convivio e de organizagao da vida cotidiana

(X) Atividades fisicas e esportivas

(X) Atividades intergeracionais

(X) Desenvolvimento de autonomia pessoal

(X) Desenvolvimento do convivio familiar, grupal e social

(X) Diagn6stico e encaminhamento para cadastramento socioecon6mico

(X) Eiaboragao de relat6rios e/ou prontuarios

(X) Escuta

(X) Estudo social

(X) Fortalecimento da fungao protetjva da fami!ia

(X) Grupos socioeducativos

(X) lnformagao, comunicaeao e defesa de direitos

(X) Mobilizagao e fortalecimento de redes sociais de apoio

(X) Mobiiizagao para o exerci-cio da cidadania

(X) Orientagao e encaminhamentos para a rede de serviaps [ocais

(X) Orientagao socio familiar

(X) Promogao de acesso a documentacao pessoa!

(X) Realizagao de palestras

(X) Reingresso escolar

(X) Visita domiciliar
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•ir+ Bet el Associa€5o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ : 71.849.079/0006-82

xx - AVALiAeAO

As avaliag6es  sao  realizadas de forma continua.  Durante o desenvolvimento das  atividades

nas  oficinas.  Seu  desenvolvimento  6  feito  por  meio  de  monitoramentos  como:   Listas  de

p|pe®nca  qera]  e  par  atividade:  Ha  uma  lista  de  presence  geral  e  uma  feita  par  cada
educador em sua atividade,  dividida  por faixa etaria,  onde avaliamos o  indice de frequencia

dos  usuarios,  ap6s 03 faltas consecutivas e sem justificativas a famflia e acionada  por meio

de telefonemas.  visitas ou correspondencias caso os dois  primeiros contatos nao tenha tido

sucessos.  Avaliacao  Participativa:  E  feita  a  avaliagao  da  evolugao  do  usuario  dentro  de

cada atividade/oficina oferecida,  sao avaliados varios itens como o interesse,  envolvimento e

participagao  nas  atividades,  o vinoulo entre  os  participantes  e  deles com  o  profissional  e  o
reiacionamento  sociai  com  os  demais  participantes.  Pesauisa  Quaiitativa:  Sao  reaiizadas

pesquisas com os usuarios para que os mesmos identifiquem falhas e deem opinides sobre
mudancas  que  possam  ser  feitas  dentro  das  atividades.  E  feita  avaliaeao  individual  e  em

grupo. A ava!iagao em grupo 6 feita pelos educadores juntamente com a equipe t6cnica.  Por
meio  das  avaliae6es  os  educadores  acolhem   as  sugest6es  e  fazemos  assim   algumas

modificag6es  nas  oficinas.  E  realizada  tambem  uma  pesquisa  anual  com  os  responsaveis

pelos  usuarios  quanto  as  atividades  desenvoividas,  o  espape,  os  profissionais  entre  outros
itens.  Essas  avaliag6es  servem  para  o  proximo  planejamento  e  para  availagao  do  trabalho

realizado dentro da OSC  e da comunidade.  Relat6rios: A avaliagao tamb6m  6 feita  atrav6s

de relat6rios das  atividades diarias feita por cada  profissional  dentro de  sua area e  da sua

atividade  proposta.  Mensalmente a  equipe t6cnica juntamente com  os  educadores  retine-se

para avaliagao das atividades, para a avaliagao de algum usuario,  para troca de informag6es,

para elaboragao de relat6rios semanais,  para organizagao das atividades da pr6xima semana
ou  quinzena,  nesse  dia tamb6m  ha  a capacitaeao da equipe com  palestras,  videos,  textos,

etc.  Com as atividades propostas e com o resuitado das avaiiae6es e as modificae6es feltas

podendo colaborar com a evolugao pessoal de cada participante e assim ajudar os mesmos
em suas transformae6es pessoais e tambem na transformagao do meio em que vivem.

`1,                                                                                                                AI! AIJ,NS AI}                                                                                                                I

0 QUE SERA AVALIADO?
E  avaliado dentro das aapes  propostas:  a  participagao do usuinteresse;oenvolvimento;avinculoentreosparticipantesedemaisparticipantes;aparticipagaodotrabalhoemgrupo;oeis8|%e::a::I::',tv:mdea:toat:Vidp:,dine:+abmeemLtgLm:°ca°pfaacifd=ie:[Vh°ab:,,Iario;  a  presenga;  a  evolugao  do  na  atividade;  ooprofissional;orelacionamentosocialcomosspiritodelideranca;ashabilidadesdescoberta;onteracaopesitivadosenvol.v.idos.comotaiTib6m  Idades.

COMO SERA AVALIADO?
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Por meio de listas de presence,  relat6rio das atividades com observaeao ocorridas nas atividades.  As avaliag6es
sao  realizadas  de forma  continuada.  Durante  todo  o  desenvolvimento  das  ag6es,  por  meio  de  monitoramento
feito  pelos  educadores  e  pela  equipe  t6onica.  As  devidas  correg6es  sao  efetuadas  de  imediato.  Os  usuarios
tamb6m  fazem  auto  avaliagao  dando  nota  para  o  seu  desempenho  e  do  grupo.    0  educador  pode  acolher

e fazer as modificac6essugest6es estiverem de acordo e aue se fizerem necessarias. Tamb6m como DarteI  da-avaiiagao   sera   reaiizada   pesquisa   anuai   com   os   usuirios   e   seus   famiiiares   quanto   as   ativid`ades

desenvolvidas.
QUAL A PERIODICIDADE?

Diaria - Lista de Presenga
Diaria - Relat6rio de Atividades

I  Qulrizeriai - Reuiiiao cc]m cc7orcienacfo e ec]uiDe {5c;nica
Mensal -Avaliagao dos usuarios com questi`oharios.
Anual - Pesquisa Qualitativas com usuarios, familiares e funcionarios

QUAIS INSTRUMENTAIS?
Lista de Presenca: Diaria para controle de presence (As faltas sao verificadas e avaliadas pela assistente social
que entra em contato com a familia caso a falta nao tenha sido justificada).  Relat6rio de Atividades:  Relat6rio`  Diario  das  atividades,   feito  peio  profissionai   responsavei   peia  oficina.   Reuni6es:   F`euniao  com   os   pais  e  I

respemsaveis  trimestralmente.  Reuni6es  quineenais  com  a  coordenagao  com  educadores  para  avaliagao  das
atividades  e  da  participagao  dos  usuarios,  onde  ha  troca  de  informag6es  entre  os  educadores.   Pesciuisa
Qualitativa:  Pesquisa  qualitativa anual  com  os participantes e familieres,  Essa avaliagao serve para o  pr6ximo

ara avalia do trabalho realizado dentro da comunidade.

Presidente Prudente,  19 de Novembro de 2019.

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

Be+
XXV -PLANO DE APL!CA?AO                                      Subven€ao Municipal 2020

(DE ACORDO COM A LEI  N° 7.778/2012 e n° 5396/2000, Autoriza o Municipio de Presidente

Prudente  a  conceder  Subveng6es  Sociais  a  Entidades  Assistenciais  e  Cuiturais,   para  o

exercicio de 2020 a Associagao Bethel -Projeto Mao Amiga no valor de R$ 45.000,00)

DESPESAS ORGAO FINANCIADOR

Subven§ao Municipal 2020

Generos  de alimenta€ao $ 4.500,00'1

Recursos  Humanos $ 30.734,00

Servi€os de terceiros  Pessoa $ 3.952,00!1

JuridicosI
I Material  de consumo !!$5.814,00

TOTAL $ 45.000,00

Presidente Prudente,19 de Novembro de 2019
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