PLANO DE TRABALHO
(exigência do Marco regulatório 3⁰ Setor (Art. 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)
I - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
Nome
CNPJ
CAVI-Centro de Apoio e Valorização á Infância
05.284.044/0001-04
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
Rua:Prof. Antonio de Almeida Prado-n°150
Bairro
Cidade
CEP
Jd.Novo Itu
Itu
13.301-190
E-mail da Instituição
Home Page/Site
cavicontato@gmail.com
cavi.org.br
Telefone
Telefone
Telefone
(11) 4013-3900
( )
(11) 94062-1916
Conta Corrente
67048-0

Banco
Brasil

Agência
0354-9

IDENTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL LEGAL ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Nome
CPF
Sandra Regina Molini
470.375.938-87
N° RG
Órgão Expedidor
Cargo ocupado
SSP
4.737.490-1
Diretora Executiva
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
Rua:Dos Canários –n°150
Bairro
Cidade
CEP
Vila Real
Itu
13.300.000
Telefone
Celular
Email
(11) 4013-2055
(11) 99629-1039
sandrarmolini@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Nome
Cláudia Machado
Área de Formação
Serviço Social
Bairro
Novo Itu

Nº do Registro no Conselho Profissional
55676
Cidade
Itu

CEP
13301210

E-mail do Técnico
claudia.machado.oli@gmail.com
Telefone
(11) 4013-3900

Celular
(11) 988307238

II - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Titulo do Projeto
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,para crianças de 06 á 12 anos e Famílias.
Período de Execução
Data de inicio

Data de Conclusão

07/01/2019

20/12/2019

Publico alvo beneficiário
50-Crianças de 06 á 12 anos e Famílias

Identificação do Objeto
(Breve descrição, clara e objetiva, do que se pretende realizar na proposta e os resultados esperados)

O serviço tem por finalidade a redução na ocorrência de risco,acolhendo as crianças e
famílias,prevenindo rompimento de vínculos familiares e sociais, visando à garantia de direitos,
desenvolvendo projetos e oficinas ,para a inclusão social, dando oportunidades a participação,a
autonomia,a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária,prestando
atendimentos continuados,planejados com projetos na área social, focando um espaço de
convivência,formação, participação desenvolvendo o protagonismo,e autonomia das crianças,e
suas famílias assistidas pela instituição,sendo atividades pautadas em experiências lúdicas,
culturais e esportivas.
O CAVI contribui com a promoção do acesso aos serviços de rede,entendendo seus usuários
como sujeitos de necessidades, e demandas particulares,singulares,apresentando diferentes
enfoques interventivos, mas interagem entre si,ações de apoio nas diferentes áreas,informação,
orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida,possibilitando um ambiente de
acolhimento,e condições facilitadoras, visando uma maior harmonia interna,e em consequência á
harmonia em seu meio,através da elaboração de atividades em grupo onde poderão abordar tais
fatores:
-Autoestima, autonomia, identidade, entre outros temas, podendo discutir durante os encontros,
no intuito de promover a saúde mental e o bem estar em crianças, famílias, que participam do
projeto, trabalhando simultaneamente seus usuários, visando identificar, compreender aspectos,
que contribuem ao desenvolvimento das crianças atendidas.
A instituição oferece uma oportunidade de estreitar laços entre as crianças e famílias e a
comunidade, essa aproximação é fundamental, para convivência e fortalecimento de vínculos a
intenção é propiciar aos participantes a oportunidade de planejar e efetivar ações lúdicas e
educativas, que são desenvolvidas durante todo o ano, as ações são de cunho educativo e
artístico-cultural com profissionais de diversas áreas do conhecimento, como a psicologia,
pedagogia, serviço social, educação física, artes, e outras linguagens artísticas, a exemplo da
música, integram a equipe multiprofissional,quando observamos á necessidade de
acompanhamento técnico das famílias por profissionais da psicologia, do direito, e da saúde, os
usuários são encaminhados para órgãos responsáveis pelos serviços garantindo o cumprimento
da política de assistência.
O planejamento anual adota ações, que possam manter os materiais e recursos que serão
utilizando em oficinas desenvolvidas pelos educadores sociais, os mesmos tem a função de
trabalhar estimulando o desenvolvimento cognitivo,físico e social,as crianças são observadas
dentro desse trabalho,em conjunto,e quando notamos algumas vulnerabilidades,essa é trabalhada
para se entender o contexto familiar ,cultural e comunitário,diagnosticando as situações de
vulnerabilidade social, ampliando a capacidade e os meios para que as famílias revertam a
situação, prevenindo a presença e o agravo de riscos sociais.

Metodologia e Abordagem da Proposta
(Descrever como serão realizadas as ações/atividades, incluindo as estratégias e os
procedimentos detalhados para a sua execução. É a maneira pela qual os objetivos serão
alcançados):
Á partir das inscrições iniciadas no recesso escolar, e definidas a capacidade de
atendimento, conforme a situação de vulnerabilidade do usuário, que procuram espontaneamente
a instituição,damos início as atividades.
O espaço oferece instalações adequadas garantindo, a segurança e higiene, de modo a
oferecer comodidade, tirando-as das ruas e dando-lhe atendimento de segunda á sexta-feira, em
dois turnos, manhã e tarde com oficinas, atividades mensais, para famílias e ações regulares para
comunidade, período integral para administrativo.
A inclusão dos usuários deverá também respeitar a data de inicio das atividades do semestre e
os casos excepcionais serão avaliados pela diretora executiva em conjunto com o técnico
supervisor do serviço, para a possibilidade de inclusão, desde que não haja prejuízo para o
desenvolvimento do usuário e das atividades como um todo.
O trabalho consiste no desenvolvimento integral nas crianças, através de projetos
desenvolvidos em salas de aulas com profissionais e voluntários, buscando intervir na construção
e reconstrução das vivências no cotidiano, esse trabalho contribui de forma direta ou indireta,
prevenindo situações de risco, orientando crianças e famílias, sempre enaltecendo os
ensinamentos e orientações passadas, por profissionais promovendo á participação da família
junto á instituição.
Programar ações, encaminhamentos, promovendo o bem estar e melhoria da qualidade de vida
das famílias, que vivem em instabilidade social, com a efetiva participação da comunidade
oferecendo serviços de profissionais buscando alternativas para as demandas apresentadas.

3.0-Recursos humanos previstos:
Quantidade

Cargo /Função

Formação

Carga Horária
Semanal

Tipo de Vinculo

01

Assistente Social

Superior

30 hrs

Funcionária

02

Merendeira

Ensino Médio

40 hrs.

Funcionária

01

Mestre Taekwondo

Superior

3hrs

Hora aula

02

Prof. Informática

Superior

4hs

Hora aula

01

Prof. Xadrez

Superior

2hrs

Secretária de
Esporte

01

Prof.Flauta

Superior

3hrs

Hora aula

01

Profª Cidadania

Superior

2hrs

Voluntária

02

Profª Contação estórias

Superior

3hrs

Voluntária

01

Profª Recreação
Direcionada

Superior

2hrs

Hora aula

02

Profª.
Português/Matemática

Superior

4hrs

Hora aula

01

Psicóloga

Superior

12hrs

Funcionária

01

Sensei Judô

Superior

2hrs

Hora aula

02

Dança

Superior

5hrs

Hora aula

01

Artesanato

Superior

2hrs

Voluntária

01

Psicopedagoga

Superior

4hrs

Hora Aula

01

Profª. de Espanhol

Superior

2hrs

Voluntária

01

Profª.Desenho

Superior

3 hrs

Hora Aula

01

Prof.Basquete

Superior

2hrs

Hora aula

01

Profª.Basquete

2hrs

Secretária de
Esporte

Superior

IV - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Indicador
Meta

Etapa

Especificação

Meta 1.
Fortalecer as competências
familiares em relação à
convivência familiar e
comunitária da população alvo,
com vistas ao restabelecimento
e manutenção de vínculos.

Etapa 1.
- Acolhida e identificação de
demandas prioritárias do
publico alvo

- Escuta ativa, atendimento e
orientação a crianças,e
familiares,em Equipe
Multidisciplinar .

Meta 2
Desenvolver ações voltadas a,
defesa dos direitos, preservação
de imagem e de identidade,
observando as peculiaridades
da população atendida

- Atendimento e orientação aos
familiares, responsáveis e
demais envolvidos em situação
de negligencia, violência e
riscos.
Etapa 2.
- Oportunizar inclusão social
através da ampliação do
acesso a informação, bem
como a serviços setoriais e
socioassistenciais

- Promoção de oficinas e ações
educativas com foco no
desenvolvimento de
habilidades e interesses
potencialmente indutores de
uma formação cidadã, dentro
de um adequado espaço de
convivência familiar e
comunitária.
Oficinas a serem desenvolvidas:
- Taekwondo: as sextas-feiras
- Judô: as segundas,terças
- Xadrez: as segundas

Unidade

Duração
Quant.

Crianças de 06 50
á 12 anos
e seus
Familiares, e
a comunidade
do bairro

Inicio

Termino

07/01/19

20/12/19

- Fomentar a mobilização,
parcerias e fortalecimento
de redes de apoio ao
protagonismo e inclusão

Meta 3
Avaliar os resultados

Avaliação Intermediaria e
avaliação final

- Informática: quartas-feiras
- Instrumental Flauta Doce:terças
e quartas
- Reforço escolar: as quartas e
sextas
- Recreação diversificada: as
segundas,quartas e quintas
- Cidadania: as quintas- feiras
-Dança e Zumba Kids: segundas
e quintas
- Contação de estórias: terças e
quartas
Desenho-quintas-feiras
Espanhol-sextas -feiras

- Captar parceiros apoiadores e
oportunizadores de inclusão
produtiva.
Pesquisar indicadores dos
resultados, no primeiro
semestre, para nortear serviços
ofertados e aplicar mudanças
caso seja necessário.

V - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Natureza das Despesas: Custeio – (3.3.50.43)
ESPECIFICAÇÃO

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

Material de Consumo

R$1.058,78

R$10.587,80

Serviços de Terceiros – Pessoa Física

R$

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução(Recursos
Humanos)

R$

R$

TOTAL

R$

R$10.587,80

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
Meta

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

Exercício
2019

R$0,00

R$0,00

R$

R$1.587,80

R$1.000,00

R$1.000,00

Meta

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Exercício
2019

R$1.000,00

R$2.000,00

R$1.000,00

R$1.000,00

R$1.000,00

R$1.000,00

AÇÕES, INDICADORES E MEIO PARA AFERIÇÃO (MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO)
Ações
Avaliação presencial
Pesquisa de satisfação
Interação com a comunidade

Indicadores
Freqüência diária
Questionário
Procura espontânea

Meio de Aferição
Lista de chamada
Índices de satisfação
Caderno de visitas

VI - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
Na qualidade de representante legal da declaro, para fins de prova junto a Secretaria de
Promoção e Desenvolvimento Social - SEMPRODES, para os efeitos e sob as penas da Lei,
que:
• A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de
parceria com o Município, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes;
• A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta especifica aberta
somente para fins desta parceria.
• Inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a realização deste termo ou qualquer
instrumento legal com a Prefeitura da Estância Turística de Itu, na forma deste plano de
trabalho.
•Nossos diretores e respectivos cônjuges ou companheiros não são membros da administração
municipal. (Art.39, III da Lei 13.019/14).
Pede e espera deferimento.
Itu, 26 de Março de 2019.

_____________________
Sandra Regina Molini
Diretora Executiva

VII - APROVAÇÕES
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
NOME : ________________________________________________
Aprovado ( )
Reprovado ( )
Itu, ____ de _________de 20___.
ASSINATURA:_____________________________________

GESTOR DO PARCERIA
NOME _________________________________________________
Aprovado ( )
Reprovado ( )
Itu,______ de ________de 20____.
ASSINATURA:_____________________________________

