
Plano de Trabalho

1.Identificação do Serviço 

1.1. Serviço (objeto da parceria): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA    -   SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA

INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS   

1.2 Quantidade de grupos solicitados:  3   

1.3 Abrangência: SUL   - G5 - Vila Georgina   

2.Identificação do organização da sociedade cívil 

2.1 Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY

(SEDE)   

2.2 Nº do CNPJ da instituição:  46.104.071/0001-35    

2.3 Website oficial da instuição (ou rede social):   www.vianney.com.br   

3.Unidade Executora 

3.1 Nome da Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO

VIANNEY (SEDE)   

3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver):  46.104.071/0001-35    

3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP):  MACARAI   , nº  305   - Bairro: 

VILA CURA D´ARS   - CEP:  13045-515    

3.4. Telefone da unidade executora (com DDD):  (19) 3276-0677    

3.5. E-mail da unidade executora:  vianney@feac.org.br   

3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora: 

01 sala de atividade; 01 sala de informática; 01 sala de reunião; 01 sala de equipe Técnica; 01

sala de administração; 01  sala de recepção; 01 sala de arquivo morto; 01 cozinha; 05

banheiros; 01 sala de alimentos; 01 Área aberta; 01 espaço do bazar; 02 sala de estoque

bazar; 01 sala material de limpeza.

3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço

na unidade executora: 

15 mesas de escritórios; 01 mesa de reunião; 20 cadeiras plásticas brancas; 15

computadores; 01 impressora; 02 notebook; 01 Projetor; 01 caixa de som; 01 Televisão; 02

armários de arquivo; 01 Gaveteiro de Arquivo; 03 armários de material pedagógicos; 01 forno

elétrico; 01 fogão cooktop; 01 geladeira; 01 Freezer; 01 Microondas; 01 armário para

alimentos; 15 cadeiras com braço; 01 balcão de recepção; 01 Armário de Documentos;

Material de Papelaria; 02 telefones; 15 cadeiras de escritórios; 05 ventiladores de teto;

Relógio ponto; 07 estantes; 02 Armários do Bazar; 02 ventiladores de chão; 07 manequins; 04

Mesas do bazar; 03 araras do bazar.
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5. Público Alvo

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos

4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
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 O público alvo desse projeto são adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas, em

situação de vulnerabilidade social que necessitam de facilitadores e de ações que promovam

o acesso aos seus direitos e as políticas de prevenção às violações de direitos.     

Campinas é uma cidade metropolitana, considerada a maior do interior, e está localizada no

estado de São Paulo, o mais populoso e principal centro financeiro do Brasil. O município

apresenta uma logística privilegiada: rodovias modernas, um aeroporto de cargas, uma rede

ferroviária que a conecta com o porto de Santos ? o mais importante do continente, e uma das

rodoviárias mais belas do país, com 100% de acessibilidade, e suas universidades estão

entre as melhores do Brasil, o que se reflete diretamente na oferta de mão de obra altamente

qualificada. Nesse sentido, a região se torna alvo de muitos que buscam uma melhor

qualidade de vida e formação acadêmica. (Guia de Captação de Eventos ? Secretaria de

Desenvolvimento Social e de Turismo).

O cenário promissor do município contribui para uma imigração sem planejamento adequado,

favorecendo o aglomerado de pessoas em regiões sem estrutura suficiente para atender a

demanda. Dentre essas regiões, destaca-se a região Sul, que atualmente é a mais populosa

do município, com 286.100 habitantes, no qual 26,4% estão em situação de alta

vulnerabilidade. (PMAS/2014-2017)

Dados recentes aponta haver uma aglutinação, em quantidade, de pessoas sem renda,

primeiramente, na região Sudoeste, seguida da Sul. Quanto ao rendimento de até 1 salário

mínimo, se destacam a região Sul e Sudoeste, nas primeiras colocações. (PMAS/2018-2021).

Embora seja uma região populosa, o que se observa é que a maioria destas, são famílias com

baixa escolaridade, em situação de desemprego e/ou subemprego, déficit habitacional, alto

índice de violência interpessoal, intrafamiliar e urbana, exploração sexual, pobreza,

negligência, com números expressivos de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas

e consequentemente em situação de vulnerabilidade social, vínculos familiares fragilizados,

pessoas sem autonomia para assegurar ou reivindicar seus direitos.

De acordo com o Relatório de Informações Sociais do Município de Campinas, da Vigilância

Sócioassistencial, as faixas etárias com maior número de pessoas alfabetizadas vão de 10 a

59 anos, ou seja, a população com 60 anos ou mais apresenta baixos índices de

alfabetização, apontando a necessidade de políticas educacionais, como por exemplo, EJA,

e/ou atividades socioeducativas em centros de convivência. Segundo dados do PMAS

(2018-2021) a região Sul também apresenta, no grupo de mulheres (genitoras de nascidos

vivos em 2017) a menor escolaridade do município (considerando a soma de mulheres sem

estudo e das que estudaram até a 4 série). Esse grupo novamente é destaque, quando

observado os dados de gravidez na adolescência (13 a 17 anos), uma vez que ele ocupa a

segunda posição, indicando a necessidade de trabalhar com politicas de prevenção a

gravidez na adolescência, por meio de atividades socioeducativas. 

Também é importante salientar que atualmente a taxa de desocupação de jovens com idade

entre 18 e 24 anos, com pouca ou nenhuma experiência é mais do que o dobro da taxa geral.

Nessa faixa etária, já é grande o contingente de pessoas que procura emprego - muitas
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vezes, sem conseguir. No auge do problema, no primeiro trimestre de 2017, de quase 23

milhões de jovens nessa faixa etária no país, apenas cerca de 7 milhões não trabalhavam

nem procuravam emprego. Dos 16 milhões que já faziam parte da força de trabalho, 4,3

milhões estavam desempregados - uma taxa de desocupação de 27,3%. Ou seja, mais que

um em cada quatro estava sem trabalho. Esse elemento de desigualdade no acesso a

trabalho também é expressivo quando se relaciona, também, à questão de gênero,

considerando-se que as mulheres têm mais dificuldades de se inserir em relação aos homens,

mesmo que essa diferença tenha apresentado leve diminuição. (PMAS ? 2018 a 2019)

É nesse território (Região Sul de Campinas) que a OSC Associação de Assistência Social

São João Vianney está atuando há 62 anos, entorno dos bairros Vila Georgina, Bairro da

Vitória, Bairro da Conquista, Jambeiro, Jardim das Oliveiras, Vila progresso, Von Zubem,

Jardim São Vicente, Vila Joaquim Inácio, Jardim São Gabriel, Vila Albert Simões, Jardim

Amazonas e adjacentes.  

A OSC está credenciada no CMAS no âmbito do Serviço de Proteção Social Básica,

executando o serviço socioassistencial tipificado denominado Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos que, de acordo com a Resolução CNAS nº 109/2009, visa garantir

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida,

complementando o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco

social e deve ser realizado em grupos da seguinte forma: - 15 a 17 anos, objetiva o

fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou

permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de

atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação para o

mundo do trabalho. Além de contribuir para a construção de novos conhecimentos e formação

de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem, promovendo a

inclusão digital. As intervenções devem valorizar a pluralidade e a singularidade da condição

juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da realidade

social, cultural, ambiental e política de seu meio social; criar oportunidades de acesso a

direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses,

posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público. - 18 a 29 anos, no qual

encontra-se descrito na Resolução CNAS nº 13/2014, visa o fortalecimento de vínculos

familiares e comunitários, na proteção social, assegurando espaços de referência para o

convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,

solidariedade e respeito mútuo. Contribuir para a ampliação do universo informacional,

artístico e cultural dos jovens, estimulando o desenvolvimento de potencialidades para novos

projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e

protagonismo social. Possibilitar o reconhecimento da formação profissional como direito de

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências

específicas básicas, além de propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem

e potencializem a condição de escolher e decidir, estimulando a participação na vida pública. -

30 a 59 anos, no qual encontra-se descrito na Resolução CNAS nº 13/2014, objetivando o
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fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações complementares

assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e de relações

de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais. Contribuir para a ampliação do

universo informacional, artístico e cultural, estimulando o desenvolvimento de potencialidades

para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e

motivações, habilidades e talentos, propiciando vivências para o alcance de autonomia e

protagonismo social, estimulando a participação na vida pública, além de desenvolver

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.

Possibilitar o conhecimento e o reconhecimento do mundo do trabalho como direito de

cidadania e competências específicas básicas e contribuir para a inserção, reinserção no

mundo do trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, além de propiciar vivências

que valorizam as experiências que estimulem a condição de escolher e decidir, ampliando seu

espaço de atuação para além do território. - idade igual ou superior a 60 anos, que

encontra-se descrito na resolução CNAS nº109/2009 como aquele que tem por foco contribuir

no processo de envelhecimento saudável, na melhora da autoestima e de sociabilidades, no

fortalecimento de vínculos familiares e comunitário e na prevenção de situações de risco

social. A intervenção social deve estar pautadas nas características, interesses e demandas

dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações artísticas,

culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas que constituem

formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social.
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6.Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem

atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas

Atividades: Visita domiciliar

Descrição: 

A visita domiciliar é realizada para acompanhar e orientar as famílias dos

usuários, bem como para coletar maiores informações sobre os casos

atendidos e para manter a frequência assídua dos usuários no serviço. 

Periodicidade: semanal

Meta: 
Índice de 90% de frequência assídua no serviço

30% de redução e/ou prevenção de isolamento social

Avaliação: Relatório de visita anexado ao prontuário e sistema SIGM

Atividades: 
Atividades socioeducativas sobre direitos humanos, sociais e

socioassistenciais e diversidade cultural
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Descrição: 

Oficinas de artes (artesanato e artes em geral), de atividade física (pilates,

alongamento e/ou laboral), de teatro (técnicas de dramatização e liberdade de

expressão), de Inclusão Digital (informática, Whatsapp e Redes Sociais), de

Hip Hop 

e de Cidadania, bem como, atividades pontuais com dinâmicas, filmes, textos,

palestras e debates, entre outros serão oferecidas aos usuários, a fim de 

fortalecer a autonomia, sociabilidade, convivência com a diversidade,

possibilitar o fortalecimento de vínculos ampliando as vivências e universo

informacional, artístico, cultural e da compreensão crítica da realidade social.

Também serão estratégias para abordas temas como Direitos Humanos,

Sociais, Socioassistenciais e Diversidade Cultural.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que as

Atividades Socioeducativas sobre Direitos Humanos, Sociais e

Socioassistenciais e Diversidade Cultural acontecerão com a participação dos

usuários por meio de sugestão de temas e metodologias de trabalho, além de

apresentarem suas expectativas com relação ao impacto e benefícios que

estas atividades proporcionarão. Essas atividades englobam:

- Artes Manuais será desenvolvida visando a melhora da qualidade de vida,

bem como proporcionar momento de lazer, estimular a criatividade, a

coordenação motora, socialização e autoestima através de técnicas de

artesanato e reciclagem. A atividade acontecerá duas vezes na semana, com

diferentes durmas, e cada uma com duração de 03 horas. A cada três meses

constará no relatório de atividade (entregue mensalmente) o feedback do

grupo a respeito da atividade bem como sugestões que serão levantadas por

meio de pesquisa com o grupo.

- Atividade Física será desenvolvida visando a melhora da qualidade de vida,

bem como proporcionar momento de lazer e descontração, melhoria do

condicionamento físico, socialização e autoestima através de técnicas de

alongamento, flexibilidade, equilíbrio, resistência, entre outros. A atividade

acontecerá 04 vezes na semana, com turmas diferentes, e cada uma com

duração de 50 minutos. A cada três meses constará no relatório de atividade

(entregue mensalmente) o feedback do grupo a respeito da atividade bem

como sugestões que serão levantadas por meio de pesquisa com o grupo.
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- Teatro será desenvolvido visando a melhora da qualidade de vida, bem

como proporcionar momento de lazer e descontração, melhoria da

socialização e autoestima através de técnicas de dramatização e liberdade de

expressão, quinzenalmente, com duração de 02 horas. A cada três meses

constará no relatório de atividade (entregue mensalmente) o feedback do

grupo a respeito da atividade bem como sugestões que serão levantadas por

meio de pesquisa com o grupo.

- Inclusão Digital será desenvolvido visando a melhora da qualidade de vida e

na autoestima, bem como conhecimentos voltados a tecnologia, proporcionar

momento de lazer e socialização através do conhecimento básico em

informática, pacote office, redes sociais, acesso à internet, entre outros.

Acontecerá 04 vezes na semana, com diferentes turmas e cada uma com

duração de 03 horas. A cada três meses constará no relatório de atividade

(entregue mensalmente) o feedback do grupo a respeito da atividade bem

como sugestões que serão levantadas por meio de pesquisa com o grupo.

- HIP HOP será desenvolvido visando melhora da qualidade de vida e

autoestima, bem como, proporcionar momento de lazer e descontração,

melhoria do condicionamento físico, socialização, conhecimento técnico sobre

a dança, coordenação motora e espacial e expressão corporal, desinibição e

a diversão através da dança. Acontecerá uma vez na semana com duração

de 01 hora. A cada três meses constará no relatório de atividade (entregue

mensalmente) o feedback do grupo a respeito da atividade bem como,

sugestões que serão levantadas por meio de pesquisa com o grupo.

- Cidadania - Visando a interação e o envolvimento dos usuários, de acordo

com seus interesses, os mesmos irão sugerir temas para serem trabalhados

por meio da conversa, debates, palestras, dinâmicas, filmes e/ou textos como

por exemplo, sustentabilidade, direitos, deveres, qualidade de vida,

atualidades, igualdade de gênero, inclusão, entre outros, a fim de

proporcionar aos mesmos a melhora da autoestima, conhecimentos diversos

sobre atualidades, direitos, deveres e demais temas abordados. No fim da

atividade será proporcionado um momento para debate da atividade e

avaliação do tema, bem como, envolvimento do grupo na atividade e

sugestões para os próximos encontros. A atividade acontecerá uma vez por

semana terá duração aproximada de 01 hora ou de acordo com as
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necessidades do grupo.
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Periodicidade: semanal

Meta: 

65% dos usuários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a meta para

essa atividade, além de possuir 65% dos usuários satisfeitos com as

atividades desenvolvidas, é atingir 80% dos usuários matriculados e

frequentes.

Avaliação: 

Relatório Mensal, Lista de Presença e Fotos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a cada três

meses constará no relatório de atividade (entregue mensalmente) o feedback

do grupo a respeito das atividades desenvolvidas. Além disso, a avaliação

será feita também por meio de relatório mensal, lista de presença e fotos das

atividades.

Atividades: 
Atividades socioeducativas sobre ética, cultura e cidadania e fortalecimento

do protagonismo social
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Descrição: 

Serão realizadas oficinas de Inclusão Digital (Informática, Whatsapp e Redes

Sociais), Cidadania, de Iniciação ao Mercado de Trabalho, de Hip Hop, bem

como, atividades pontuais com dinâmicas, filmes, textos, palestras e debates,

fóruns e conferências, entre outros. Cabe ressaltar que as oficinas são

estratégias para a discussão de temas como ética, cultura, cidadania e

protagonismo social, que fomentam a autonomia, sociabilidade, convivência

com a diversidade, além de ampliar as vivências e universo informacional,

artístico, cultural e da compreensão crítica da realidade social. 

Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que as

Atividades Socioeducativas sobre Ética, Cultura, Cidadania e Fortalecimento

de Protagonismo Social acontecerão com a participação dos usuários por

meio de sugestão de temas e metodologias de trabalho, além de

apresentarem suas expectativas com relação ao impacto e benefícios que

estas atividades proporcionarão. Essas atividades englobam:

- Inclusão Digital será desenvolvido visando a melhora da qualidade de vida e

na autoestima, bem como conhecimentos voltados a tecnologia, proporcionar

momento de lazer e socialização através do conhecimento básico em

informática, pacote office, redes sociais, acesso à internet, entre outros.

Acontecerá 04 vezes na semana, com diferentes turmas e cada uma com

duração de 03 horas. A cada três meses constará no relatório de atividade

(entregue mensalmente) o feedback do grupo a respeito da atividade bem

como sugestões que serão levantadas por meio de pesquisa com o grupo.

- Mercado de Trabalho - A fim de proporcionar aos usuários a melhora da

autoestima, conhecimentos diversos sobre o mercado de trabalho, direitos,

deveres... A oficina de mercado de trabalho abordará conceitos, práticas e

exigências relacionadas ao mundo coorporativo, como por exemplo,

montagem de currículo, marketing pessoal, processo seletivo, áreas de

atuação, comunicação organizacional, entre outros. A atividade acontecerá

duas vezes na semana com duração de aproximadamente 02 horas cada dia.

No fim da atividade será proporcionado um momento para debate da

atividade e avaliação, bem como envolvimento do grupo na atividade e

sugestões para os próximos encontros. 

- HIP HOP será desenvolvido visando melhora da qualidade de vida e
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autoestima, bem como proporcionar momento de lazer e descontração,

melhoria do condicionamento físico, socialização, conhecimento técnico sobre

a dança, coordenação motora e espacial e expressão corporal, desinibição e

a diversão através da dança. Acontecerá uma vez na semana com duração

de 01 hora. A cada três meses constará no relatório de atividade (entregue

mensalmente) o feedback do grupo a respeito da atividade bem como

sugestões que serão levantadas por meio de pesquisa com o grupo.

- Cidadania - Visando a interação e o envolvimento dos usuários, de acordo

com seus interesses, os mesmos irão sugerir temas para serem trabalhados

por meio da conversa, debates, palestras, dinâmicas, filmes e/ou textos como

por exemplo, sustentabilidade, direitos, deveres, qualidade de vida,

atualidades, igualdade de gênero, inclusão, entre outros, a fim de

proporcionar aos mesmos a melhora da autoestima, conhecimentos diversos

sobre atualidades, direitos, deveres e demais temas abordados. No fim da

atividade será proporcionado um momento para debate da atividade e

avaliação do tema, bem como envolvimento do grupo na atividade e

sugestões para os próximos encontros. A atividade acontecerá uma vez por

semana terá duração aproximada de 01 hora ou de acordo com as

necessidades do grupo.
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Periodicidade: semanal

Meta: 

65% dos usuários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a meta para

essa atividade, além de possuir 65% dos usuários satisfeitos com as

atividades desenvolvidas, é atingir 80% dos usuários matriculados e

frequentes.

 

Avaliação: 

Relatório Mensal, Lista de Presença e Fotos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que a cada três

meses constará no relatório de atividades (entregue mensalmente), o

feedback do grupo a respeito das atividades desenvolvidas. Além disso, a

avaliação será feita também por meio de relatório mensal, lista de presença e

fotos das atividades.

Atividades: Encaminhamentos para serviços de políticas públicas

Descrição: 

Atendimentos e encaminhamentos diversos, referenciados e contra

referenciados a fim de propiciar o acesso a documentação, benefícios e

serviços fortalecendo a rede de proteção social nos territórios.

Periodicidade: mensal

Meta: De acordo com a demanda.

Avaliação: Relatório Mensal, Registro de Atendimento e Encaminhamentos e Prontuários

Atividades: Participação em mobilizações sociais para a cidadania
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Descrição: 

Participação em eventos de mobilização e articulação, como por exemplo, 18

de maio, combate à dengue, festival esportivo, conversando sobre nossos

filhos, Semana do Idoso, Conferências, Fóruns, entre outros, bem como

realizar reuniões intersetoriais para elaboração de ações coletivas para a

comunidade como forma de conscientização e orientação a respeito dos

temas.

Periodicidade: trimestral

Meta: 04 eventos de mobilização

Avaliação: 

Relatório da ação, Lista de Presença e Fotos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a cada

evento realizado será feita uma roda de conversa para obtermos o feedback

do grupo a respeito da atividade / evento e do engajamento e participação do

grupo. Além disso, a avaliação será feita também por meio de relatório da

ação, lista de presença e fotos.

Atividades: Inserção e participação na articulação de redes intersetoriais

Descrição: 

Discussão de casos com a rede intersetorial, reuniões com gestor escolar

para o acompanhamento do usuário de forma individual, reuniões específicas

com os serviços da rede (DAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, UBS, CMI,

entre outros) para planejar intervenções e realizar os encaminhamentos

pertinentes. 

Periodicidade: mensal

Meta: Diminuir 30% a incidência de violação de direitos

Avaliação: 
Relatório de Acompanhamento familiar, Ata de reunião de discussão de

casos e Fotos

Atividades: Atividades grupais de convívio
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Descrição: 

Atividades Grupais de Convívio são oferecidas aos usuários, por meio de

rodas de conversa, debates, palestras, atividade física, teatro, sarau,

dinâmicas de grupo, dentre outros que incentivam a convivência grupal e a

troca de experiência.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que as

atividades grupais de convívio acontecerão com a participação dos usuários

por meio de sugestão de temas e metodologias de trabalho, além de

apresentarem suas expectativas com relação ao impacto e benefícios que

estas atividades proporcionarão. Essas atividades englobam:

- Conversa, debates e/ou palestras - Visando a interação e o envolvimento

dos usuários, de acordo com seus interesses, os mesmos irão sugerir temas

para serem trabalhados por meio de conversa, debates, e ou palestras, como

por exemplo, sustentabilidade, benefícios, qualidade de vida, atualidades,

cidadania, entre outros, a fim de proporcionar aos mesmos a melhora da

autoestima, conhecimentos diversos sobre atualidades, direitos, deveres e

demais temas abordados. No fim da atividade será proporcionado um

momento para debate da atividade e avaliação do tema, bem como

envolvimento do grupo na atividade e sugestões para os próximos encontros.

A atividade terá duração aproximada de 01 hora ou de acordo com as

necessidades do grupo.

- Atividade Física será desenvolvida visando a melhora da qualidade de vida,

bem como proporcionar momento de lazer e descontração, melhoria do

condicionamento físico, socialização e autoestima através de técnicas de

alongamento, flexibilidade, equilíbrio, resistência, entre outros, semanalmente

com duração de 50 minutos. A cada três meses constará no relatório de

atividade (entregue mensalmente) o feedback do grupo a respeito da

atividade.

- Teatro será desenvolvido visando a melhora da qualidade de vida, bem

como proporcionar momento de lazer e descontração, melhoria da

socialização e autoestima através de técnicas de dramatização e liberdade de

expressão com duração de 50 minutos. A cada três meses constará no

relatório de atividade (entregue mensalmente) o feedback do grupo a respeito

da atividade bem como sugestões que serão levantadas por meio de

pesquisa com o grupo.
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- Sarau será desenvolvido visando a interação do grupo, bem como

proporcionar momento de lazer e descontração, socialização, autoestima,

valorização e reconhecimento dos talentos através da apresentação das

oficinas por meio de um sarau a cada semestre com duração de

aproximadamente 03 horas e 30 minutos cada. Após a realização da

atividade será enviado no relatório de atividades do mês o feedback do grupo

a respeito do planejamento e execução da atividade bem como sugestões

que serão levantadas por meio de pesquisa com o grupo.

- Dinâmicas de Grupo - Visando a interação e o envolvimento dos usuários e

a fim de proporcionar aos mesmos a melhora da autoestima, a diversão,

desinibição, reflexão, e aprendizado serão realizadas dinâmicas de grupo

quinzenalmente com duração de aproximadamente 50 minutos, ou de acordo

com a necessidade do grupo. No fim da atividade será proporcionado um

momento para debate da atividade e avaliação da dinâmica, bem como

envolvimento do grupo na atividade e sugestões para as próximas. 
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Periodicidade: semanal

Meta: 

80% dos usuários matriculados e frequentes.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a meta para

essa atividade, além de possuir 80% dos usuários matriculados e frequentes,

é atingir 65% de satisfação com as atividades desenvolvidas.

Avaliação: 

Relatório Mensal, Lista de Presença e Fotos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a cada três

meses constará no relatório de atividade (entregue mensalmente) o feedback

do grupo a respeito das atividades desenvolvidas. Além disso, a avaliação

será feita também por meio de relatório mensal, lista de presença e fotos das

atividades.

Atividades: Atividades de busca ativa

Descrição: 

Por meio de visitas domiciliares, atendimentos em rede são levadas

informações e orientações, bem como, é possível identificar necessidades e

demandas das famílias e do território em situação de desproteção social.

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: De acordo com a Demanda

Avaliação: 
Relatórios Mensais e Registro de Atendimento em prontuário e no sistema

SIGM

Atividades: 
Atividades de identificação de pessoas em situação de privação, desproteção

e violação de direitos
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Descrição: 

As famílias da comunidade, bem como os usuários dos serviços, são

acompanhadas pela Assistente Social e caso seja identificada alguma

situação de privação, desproteção ou até mesmo violação de direitos

referentes à vida, à saúde e à alimentação, por exemplo, realizamos

atendimentos específicos, com análise de documentação e visitas

domiciliares, quando necessário, para realização de entrega de cesta básica

com alimentos que são doados pela comunidade e armazenados

adequadamente na organização.

Periodicidade: mensal

Meta: De acordo com a demanda

Avaliação: Relatório Mensal, Lista de Presença e Fotos

Atividades: Notificações de situações de violação de direitos

Descrição: 

Após os atendimentos, em caso de situação de violação de direitos é

realizada a notificação por meio no SISNOV, CREAS Sul e/ou Conselho

Tutelar

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: De acordo com a demanda

Avaliação: Relatório Mensal, Registro de Atendimento e Encaminhamentos e Prontuários

Atividades: Acolhida individual

Descrição: 

Os usuários são acolhidos individualmente na entrada da OSC pela equipe,

que são afetuosos no contato e no diálogo. Eles são orientados e

direcionados para as atividades. 

Periodicidade: diária

Meta: 

100% dos usuários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a meta é

atingir 100% dos usuários acolhidos e satisfeitos com o acolhimento.
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Avaliação: 

Relatório Mensal.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que, através de

roda de conversa realizada mensalmente, será colhida informações junto aos

usuários, referente a satisfação com relação ao acolhimento realizado pelos

profissionais durante o mês. Essa avaliação será incluída no relatório mensal.

Atividades: Mobilização e articulação da rede socioassistencial

Descrição: 
Realização de Ações Comunitárias a fim de prevenir o isolamento e o

acolhimento de jovens, adultos e idosos.

Periodicidade: semestral

Meta: 

65% dos usuários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que a meta

para essa atividade, é atingir 65% de presença e participação dos usuários.

Avaliação: 

Relatório Mensal e Fotos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção, esclarecemos que a cada

ação realizada, será feita uma roda de conversa para obtermos o feedback do

grupo a respeito da atividade/evento e do engajamento e participação do

grupo. Além disso, a avaliação será feita também por meio de relatório da

ação, lista de presença e fotos.
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Atividades: Orientações grupais

Descrição: 

As orientações grupais são realizadas pelos técnicos de referência para

melhorar a autonomia, emancipação, sociabilidade e convivência com a

diversidade (valores éticos e políticos). Também dialoga sobre a importância

de conviver em grupo e administrar conflitos, seguir regras e participar das

atividades propostas.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que de acordo

com as necessidades e/ou sugestões apresentadas pelo grupo, ou até

mesmo pela identificação de demanda, estas orientações serão realizadas

durante as Atividades Grupais de Convívio, das Atividades Socioeducativas

sobre Direitos Humanos, Sociais e Sócioassistenciais e Diversidade Cultural

e Atividades Socioeducativas sobre ética, cultura, cidadania e fortalecimento

de protagonismo social com duração aproximada de 40 minutos, ou de

acordo com a necessidade, por oficina.

Periodicidade: semanal

Meta: 

65% dos usuários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção esclarecemos que a meta para

essa atividade, além de possuir 65% dos usuários satisfeitos com as

atividades desenvolvidas, é atingir 80% dos usuários matriculados e

frequentes.

Avaliação: Relatório de atendimento e intervenções

7.Articulação em rede

Identificação do parceiro com o qual manterá

articulação (serviços, programas, órgãos,

instituições) 

Descrição do tipo de articulação 

CRI - Centro de Referência do Idoso Reuniões, Formações, Seminários e discussão de casos

Universidade São Francisco - Swift
Programa de visita para usuários e encaminhamentos

para atendimentos psicológicos

Empresas do entorno (Depósito Santa Odila, Varejão

Abolição, Farmácia do Ailton, Esporte Clube Santa Odila,

Tico e Teco Distribuidora de Bebidas e Frigoboi.

Doações pontuais com produtos e alimentos para eventos

e apresentações. Colaboração financeira e com materiais

para Manutenção predial, aluguel de brinquedos para

festas e contratação de transporte para excursões

pedagógicas.
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CREAS - Centro de referência Especializado de

Assistência Social

Realização de relatórios e discussão de casos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção

esclarecemos que para o CREAS também realizamos

encaminhamentos

CSAC - Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle
Assessoria técnica. monitoramento, treinamento,

reuniões, palestras e formações.

Sanasa
Articulação com a organização de atividades na

comunidade e doações pontuais.

SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social,

Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
Assessoria, Monitoramento e Repasse Financeiro.

CEASA (Banco de Alimentos) Doação de alimentos

UBS - Unidade Básica de Saúde

Consultas, encaixes para atendimentos de urgência,

palestras, encaminhamentos diversos e

acompanhamento de casos.

Colégio Dom Barreto Doação pontual de alimentos

Paróquia Santo Cura D'ars
Doações financeiras, alimentos e utilização de espaço

para eventos

Comunidade
Doações financeiras, de alimentos, roupas e calçados.

Voluntários (Organização de eventos, entre outros).

DAS SUL - Distrito de Assistência Social - Região Sul

Reuniões e encaminhamento diversos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção

esclarecemos que com o DAS Sul participamos dos GTs

e da Intersetorial organizados pelo mesmo.

CMI - Conselho Municipal do Idoso

Reuniões, formações e seminários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção

esclarecemos que com o CMI também participamos de

conferências organizadas pelo mesmo

Conselho Tutelar

Encaminhamentos e discussão de casos.

Conforme solicitado pela comissão de seleção,

esclarecemos que com o Conselho Tutelar realizamos

Reuniões e entregamos relatório de acompanhamento

familiar.

Escolas Estaduais e Municipais (Anália Ferraz, Ponzio

Sobrinho, Nely Helena, Procópio Ferreira, entre outras).

Acompanhamento escolar, frequência, comportamento,

discussão de casos e elaboração de relatórios.

Realização de campeonatos e utilização de espaços.
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CMAS - Conselho Municipal da Assistência Social

Assessoria Técnica, Reuniões, Formações e Seminários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção

esclarecemos que com o CMAS também participamos de

conferências organizadas pelo mesmo.

FEAC - Federação de Entidades Assistenciais de

Campinas

Repasse Financeiro, Assessoria Técnica e Formações.

Conforme solicitado pela comissão de seleção

esclarecemos que a FEAC também auxilia na elaboração

de projetos, bem como seleciona projetos desenvolvidos

pela organização

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente

Reuniões, Formações e Seminários.

Conforme solicitado pela comissão de seleção

esclarecemos que com o CMDCA também participamos

de conferências organizadas pelo mesmo.

8.Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam

no serviço - se houver)

Nome do

profissional

Escolaridade/Forma

ção

Cargo ou função no

serviço 

Carga horária

semanal no serviço 

Forma de

contratação (CLT,

RPA, MEI,

Voluntário) 

Jessica Fernandes da

Silva
Outros Educador 08:00

Empregado

Contratado (CLT)

Maria Lúcia da Costa Sem Formação
Auxiliar - Serviços

Gerais
40:00

Empregado

Contratado (CLT)

Cintia Fagiani de

Oliveira

Pedagogia

PEDAGOGO -

PEDAGOGO

ESPECIALIZADO EM

DEFICIÊNCIA

MENTAL

20:00

Empregado

Contratado (CLT)

Jailson dos Santos Sem Formação EDUCADOR SOCIAL 01:00
Empregado

Contratado (CLT)

Impresso a partir do sistema PDC em  - Fonte : https://pdc-smcais.ima.sp.gov.br/   Data: 28/01/2020 01:39:09 - Satatus Atual:

FINALIZADO

25 de 28
Plano de Trabalho SCFV CCII Sul G5 (2164286)         SEI PMC.2020.00004631-78 / pg. 25



Wilson Rodrigo

Martins da Silva
Outros Educador 08:00

Empregado

Contratado (CLT)

Carolina Rocha

Morandin
Outros

Coordenador de

Projetos
35:00

Empregado

Contratado (CLT)

À Contratar Educador 32:00
Empregado

Contratado (CLT)

Camila Alves Ferreira Outros

AUXILIAR DE

ESCRITÓRIO, EM

GERAL - AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

DE PESSOAL,

AUXILIAR DE

ADMINISTRAÇÃO,

AUXILIAR DE

ESCRITÓRIO,

AUXILIAR DE

PROMOÇÃO DE

VENDAS

(ADMINISTRATIVO),

AUXILIAR DE

SETOR DE

COMPRAS

(ADMINISTRATIVO),

AUXILIAR DE

SUPERVISOR DE

VENDAS (ADM

20:00

Empregado

Contratado (CLT)

Janaina Dias da Silva Psicologia Coordenador Técnico 24:00
Empregado

Contratado (CLT)

Sônia Aparecida

Tofoli Alves
Outros Coordenador 20:00

Empregado

Contratado (CLT)

Eliane Gabriel Vieira Sem Formação Educador 08:00
Empregado

Contratado (CLT)

Karine Parnaíba de

Souza Pinto
Serviço Social

ASSISTENTE

SOCIAL
12:00

Empregado

Contratado (CLT)

9. Previsão de Receitas e despesas

MUNICIPAL

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor (R$)

Impresso a partir do sistema PDC em  - Fonte : https://pdc-smcais.ima.sp.gov.br/   Data: 28/01/2020 01:39:09 - Satatus Atual:

FINALIZADO

26 de 28
Plano de Trabalho SCFV CCII Sul G5 (2164286)         SEI PMC.2020.00004631-78 / pg. 26



FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL 1 8100.00

FOLHA DE PAGAMENTO
AUXILIAR

ADMINISTRATIVO
1 7700.00

FOLHA DE PAGAMENTO
AUXILIAR DE SERVIÇOS

GERAIS
1 11400.00

FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR

ADMINISTRATIVO
1 18200.00

FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR DE

PROJETOS SOCIAIS
1 23700.00

FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR

TÉCNICO
1 16200.00

FOLHA DE PAGAMENTO EDUCADOR SOCIAL 1 1280.00

FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR 4 22670.00

FOLHA DE PAGAMENTO PEDAGOGO 1 16600.00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE

EXPEDIENTE
1 5000.00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E

PRODUTOS DE

HIGIENIZAÇÃO

1 15000.00

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL EDUCATIVO E

ESPORTIVO
1 8045.92

PESSOAL, ENCARGOS E

AUXÍLIOS

DESPESAS REF. A

PROVISÃO 13º SALÁRIO
1 11000.00

SERVIÇOS DE

TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA

TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS

1 10000.00

Total: R$ 174.895,92

10. Cronograma de desembolso

Parcela Mês/Ano Previsto Valor (R$) Fonte de Recurso

1 04/2020 14574.66 MUNICIPAL

2 05/2020 14574.66 MUNICIPAL

3 06/2020 14574.66 MUNICIPAL

4 07/2020 14574.66 MUNICIPAL

5 08/2020 14574.66 MUNICIPAL

6 09/2020 14574.66 MUNICIPAL

7 10/2020 14574.66 MUNICIPAL

8 11/2020 14574.66 MUNICIPAL

9 12/2020 14574.66 MUNICIPAL
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10 01/2021 14574.66 MUNICIPAL

11 02/2021 14574.66 MUNICIPAL

12 03/2021 14574.66 MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-DV

DESPACHO

Campinas, 02 de fevereiro de 2020.
Ref.: Edital de Chamamento nº 06/2019

Serviços de Proteção Social Básica
 
Encaminho os documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil (OSC), visando a instrução do
processo de formalização de Termo de Colaboração, em regime de mútua cooperação, no Município de
Campinas-SP, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e vigência de 12 (doze)
meses, no período de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021, conforme valores especificados abaixo.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ SCFV Região / Grupo  Valor Total      
12 meses 

 Valor Total
MUNICIPAL 

 Valor Municipal
abril a dez 2020 

 Valor Municipal
jan a mar 2021 

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO
VIANNEY

46.104.071/0001-
35 06 a 14 anos Sul G-5  R$        

174.895,92
 R$             
174.895,92

 R$        
131.171,94

 R$              
43.723,98

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO
VIANNEY

46.104.071/0001-
35 CCII Sul G-5  R$        

174.895,92
 R$             
174.895,92

 R$        
131.171,94

 R$              
43.723,98

Sendo assim, encaminho aos Departamentos, para providências, sendo:
ao Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira – DGAOF, para providências
referentes às questões orçamentárias e financeiras;
 
à Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle – CSAC, para manifestação e emissão de parecer
técnico nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei federal nº 13.019/2014 e suas alterações, manifestando
expressamente a aprovação do Plano de Trabalho, de Aplicação dos Recursos e Cronograma de
Desembolso, bem como, para análise e aprovação técnica quanto à aplicação da verba de implantação e
Declaração da Contrapartida de bens, quando for o caso;
 
à Área de Repasses, visando a conferência dos documentos que estabelecem as comprovações necessárias
à formalização do Termo de Colaboração.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a), em 02/02/2020, às
23:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 2180680 e o código CRC DA27BDEE.
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