
 

Promove Ação Sócio Cultural: R. ProfªJacira de Carvalho , N.º 70 – Jaçanã - São Paulo – SP – Cep: 02257-110  Fone.: (011) 

22495539 E-mail: promove@promove.org.br 

 
 

 
 

PLANO DE TRABALHO 

 

 
 
 
 
 
 
 
Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
SAS: Freguesia do Ó/Brasilândia 
Organização Proponente: Promove – Ação Sócio Cultural (Unidade Penteado) 
Edital: 303/SMADS/2015 

 
 
 
 

São Paulo 2015 



 
 
 

2 

 Promove Ação Sócio Cultural: R. ProfªJacira de Carvalho , N.º 70 – Jaçanã - São Paulo – SP – Cep: 02257-010  Fone.: 

(011) 22495539 Site: www.promove.org.br - E-mail: promove@promove.org.br 

 

 

 
 

Sumário 

1. Instalações a serem utilizadas ............................................................................................... 3 

2. Abrangência Territorial: ......................................................................................................... 3 

3. Vinculação da Ação com a Rede Sócioassistencial ............................................................. 4 

4. Forma  de acesso dos Usuários e controle de demanda .................................................... 5 

a. Público Alvo ............................................................................................................................. 6 

5. Metodologia ............................................................................................................................. 6 

a. Objetivo Geral .......................................................................................................................... 6 

b. Objetivos Específicos ............................................................................................................... 6 

c. Sobre o Funcionamento .......................................................................................................... 6 

6. Monitoramento e Avaliação ................................................................................................ 15 

7. Conhecimento do Território de Implantação e Trabalho Social com as Famílias ........ 17 

a. Sobre o trabalho social a ser desenvolvido ........................................................................ 19 

b. Programa de Valorização da Família.................................................................................. 22 

c. Programa de Fortalecimento Comunitário ........................................................................ 22 

8. A articulação com a Rede SocioAssistencial e Rede Intersetorial .................................. 23 

9. Detalhamento de Recursos Humanos ................................................................................ 23 

a. Distribuição dos Profissionais para operacionalização e gestão do serviço para 

garantia dos resultados e metas estipuladas: ............................................................................. 25 

b. Capacitação continuada ........................................................................................................ 25 

10. Aplicação dos Recursos Financeiros ................................................................................... 26 

a. Custos Mensais e Anuais: ..................................................................................................... 26 

 

 

  



 
 
 

3 

 Promove Ação Sócio Cultural: R. ProfªJacira de Carvalho , N.º 70 – Jaçanã - São Paulo – SP – Cep: 02257-010  Fone.: 

(011) 22495539 Site: www.promove.org.br - E-mail: promove@promove.org.br 

 

 

1. Instalações a serem utilizadas 

O SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade Circo Social 

localiza-se no bairro da Vila Penteado, Distrito da Brasilândia situado à Rua Amauri de 

Medeiros, nº20 e cedido pela Municipalidade. 

Está inserido em uma área de aproximadamente 5.000 m2 com 6 prédios construídos em 

alvenaria sendo dois deles  com  piso superior, uma tenda de circo com  32 mts  de diâmetro 

por 9 mts de altura com duas torres de sustentação. O espaço físico destinado ao atendimento 

do serviço é composto por uma cozinha e dispensa anexa, um camarim, duas salas de 

manutenção, 11 salas de atividades, 1 laboratório de informática, 7 banheiros sendo 3 

masculinos e 4 femininos, uma quadra poliesportiva, uma cabine de som no picadeiro, 4 salas 

administrativas, 1 sala de reuniões e uma biblioteca comunitária. O refeitório a ser utilizado 

será instalado em área existente de 145 m2, espaço contíguo á área da cozinha. Serão 

atendidas as normas técnicas de acesso, ventilação, pia lavatório e piso antiderrapante. O 

mobiliário será composto por 40 mesas  e 160 cadeiras brancas em plástico e um réchaud com 

seis cubas. 

2.  Abrangência Territorial:  

O Serviço  em questão  propõe-se ao atendimento dos Bairros denominados em sua maioria 

por Vila ou Jardim  que compõem o Distrito da Brasilândia abarcando prioritariamente os 

bairros do entorno da Unidade e destacados em negrito  a saber: Cohab 

Brasilândia • Conjunto Promorar Estrada da Parada • Jardim Almanara • Jardim 

Alvorada • Jardim Ana Maria •Jardim Brasília • Jardim Cachoeira • Jardim 

Carombé • Jardim Damasceno • Jardim do Tiro • Jardim dos Cunha • Jardim dos 

Francos •Jardim Elisa Maria • Jardim Elísio • Jardim Guarani • Jardim Iracema • Jardim 

Irene • Jardim Ismênia • Jardim Ladeira Rosa • Jardim Magali •Jardim Maracanã • Jardim 

Maristela • Jardim Ondina • Jardim Paraná • Jardim Paulistano • Jardim Princesa • Jardim 

Recanto •Jardim Vista Alegre • Parque Itaberaba • Parque Pedroso • Parque Tietê • Vila 

Áurea • Vila dos Andrades • Vila Dulcina • Vila Elias Nigri •Vila Icaraí • Vila Isabel • Vila 

Itaberaba • Vila Nina • Vila Real • Vila Rica • Vila São João Batista • Vila São Joaquim •Vila 

Serralheiro • Vila Sousa • Vila Teresinha. Ressalte-se que no Jardim Maracanã está  a grande 

comunidade reconhecida como Favela do Pó e no Jardim do Tiro a Favela da Paz. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cohab_Brasil%C3%A2ndia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cohab_Brasil%C3%A2ndia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjunto_Promorar_Estrada_da_Parada&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Almanara&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Alvorada_(Brasil%C3%A2ndia)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Alvorada_(Brasil%C3%A2ndia)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Ana_Maria_(Brasil%C3%A2ndia)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Bras%C3%ADlia_(Brasil%C3%A2ndia)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Cachoeira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Caromb%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Caromb%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Damasceno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_do_Tiro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_dos_Cunha&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_dos_Francos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_dos_Francos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Elisa_Maria
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_El%C3%ADsio&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Iracema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Irene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Irene
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Ism%C3%AAnia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Ladeira_Rosa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Magali&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Maracan%C3%A3_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Maristela&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Maristela&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Ondina&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Paulistano_(Brasil%C3%A2ndia)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Princesa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Recanto&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_Recanto&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Vista_Alegre_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Itaberaba&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Pedroso&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Tiet%C3%AA_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_%C3%81urea_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_%C3%81urea_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_dos_Andrades&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Dulcina&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Elias_Nigri&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Icara%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Isabel_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Itaberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Itaberaba
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Nina&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Real_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Rica_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_S%C3%A3o_Joaquim
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Serralheiro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Serralheiro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Sousa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Teresinha&action=edit&redlink=1
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3. Vinculação da Ação com a Rede Sócioassistencial  

O Serviço pauta suas ações nas orientações da Lei nº 8.742 de 07/11/1993 (Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, PNAS, SUAS/ Proteção Social Básica e 

Especial/CRAS/CREAS/CREAS POP, na Resolução 109 de 11/11/2009 (Tipificação Nacional  

de Serviços Socioassistenciais); Resolução CIT nº. 07 de 10/09/2009 (Protocolo de Gestão 

Integrada de Serviços e Benefícios de Transferência de Renda. 

A Promove, como parte integrante da rede sócioassistencial1, preconiza suas ações na garantia 

da proteção social ativa, isto é, realiza sua atuação na convicção de que as crianças, 

adolescentes e  jovens atendidos e suas famílias são agentes ativos de seu desenvolvimento, a 

parceria neste aspecto é sobreposta pelo fomento a autonomia, pela atuação protagonista, e na 

equidade do acesso a oportunidades, capacitações, socialização, e condições de convívio. 

A dinâmica da rede sócioassistencial em defesa dos direitos de cidadania: 

- Considera o cidadão e a família não como objeto de intervenção, mas como sujeito 

protagonista da rede de ações e serviços; 

- Abre espaços e oportunidades para o exercício da cidadania ativa no campo social, atuando 

sob o princípio da reciprocidade, baseada na identidade e reconhecimento concreto; 

- Sustenta a auto-organização do cidadão e da família no desenvolvimento da função pública.2 

Na garantia do fortalecimento comunitário, a Promove com objetivo de ampliar as suas ações, 

participa com as demais organizações do setor civil e governamental tais como: ONGs, 

Fundações, Associações, Escolas, e Órgãos do Serviço Público, das chamadas Redes Sociais, 

que justamente pela presença dos diversos segmentos (educação, saúde, cultura, esporte, lazer 

e social)  amplia as articulações entre serviços, possibilitando uma ação mais efetiva frente as 

demandas apresentadas pelas famílias  que vêem em busca do atendimento. 

Tal processo fortalece-se pela participação em  reuniões mensais realizadas com a presença do 

gerente, assistente técnico e educadores sociais, buscando através destes entrelaçar um 

                                                 
1 “Rede sócioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam e 

operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas unidades de 

provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade”.  

 
1/2 Sistema Único de Assistência Social – SUAS: Norma operacional Básica. Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome / Secretaria Nacional de Assistência Social. 
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“pensar coletivo” maximizando as ações próprias ou coletivas das organizações privadas e 

(ou) governamentais. 

Neste sentido a Promove participa das Redes e Fóruns, a saber: FAS Forum da Assistência 

Social ,  Fórum Municipal do Idoso; Fórum de Direitos da Pessoa com Deficiência; Forum 

Regional da Assistência Social Jaçanã e Tremembé; Forum Regional de Defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente da Freguesia do Ó / Brasilândia. 

A rede, com suas organizações privadas, assim como a Secretaria de Assistência Social e 

outras Secretarias distritais tornar-se-ão porta de entrada para atendimento à demanda 

apresentada.   

A Promove ao longo de seus 25 anos mantêm  parcerias com os setores públicos, privados e 

seus congêneres através de ações pontuais e desenvolvimento de projetos  pautados na 

transferência de conhecimentos, de experiências, destinação de recursos, ações voluntárias de 

iniciativa privada e convênios. As experiências focam-se na implementação e 

desenvolvimento das políticas públicas da educação, assistência social e saúde, ações de 

voluntariado corporativo e parcerias com atores locais do mundo das diversas linguagens 

artísticas 

A Promove desenvolverá junto à comunidade interna e externa da Vila Penteado, uma boa 

relação de convívio de modo a divulgar e buscar apoio para o desenvolvimento da proposta.  

4. Forma  de acesso dos Usuários e controle de demanda 

A forma de acesso se dará pela demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de 

abrangência.  

A demanda que acessar diretamente o serviço através de: procura espontânea, pelo 

encaminhamento da rede socioassistencial e demais políticas públicas, por meio dos órgãos do 

sistema de garantia de direitos, poderá fazer sua matrícula no serviço e, em seguida, será 

encaminhada ao CRAS de abrangência para a inclusão do usuário no Cadúnico, e obtenção do Número 

de Identificação Social – NIS, para aqueles que ainda não o possuem. 

O controle da demanda reprimida será efetuado por meio  do registro em formulário 

específico ou indicado  por SMADS quando da procura espontânea ou encaminhamentos 

efetuados pela Rede Sócio Assistencial e demais setores e o acesso se fará respeitando a data 



 
 
 

6 

 Promove Ação Sócio Cultural: R. ProfªJacira de Carvalho , N.º 70 – Jaçanã - São Paulo – SP – Cep: 02257-010  Fone.: 

(011) 22495539 Site: www.promove.org.br - E-mail: promove@promove.org.br 

 

 

de registro, na ocorrência de vaga disponível sempre levando em conta a condição de 

vulnerabilidade reconhecida por ocasião da entrevista inicial. 

a. Público Alvo 

O Serviço atenderá diariamente 400 usuários, crianças, adolescentes e jovens   na faixa etária 

de 6 a 17 anos e 11 meses  distribuídos da seguinte maneira: 200 para o período matutino  e 

200 para o período vespertino. 

5. Metodologia 

a. Objetivo Geral 

Desenvolver um trabalho sócio educativo junto a crianças, adolescentes, jovens e suas 

famílias, em situação de vulnerabilidade social do distrito Brasilândia, oferecendo-lhes 

oportunidade para o seu fortalecimento familiar, pessoal e social, com vistas à sua inclusão, 

autonomia, independência e exercício de cidadania. 

b. Objetivos Específicos 

 Desenvolver ao longo do ano oficinas de circo, expressão artística, artes plásticas e 

esportes intercaladas com atividades de formação humana e comunitária com 

frequência diária favorecendo o desenvolvimento das capacidades individuais, 

competências sociais com vistas ao exercício de sua cidadania e desenvolvimento 

social. 

 Propiciar ações de atenção, discussão, reflexão e vivência ao longo do ano às famílias 

dos usuários favorecendo a valorização e fortalecimento dos vínculos, 

intergeracionais e sociais. 

 Implementar ações de fortalecimento da comunidade, aumentando o seu acesso aos 

serviços públicos da região, bem como, atividades para a ampliação do seu universo 

cultural, reflexivo e social ao longo do ano. 

c. Sobre o Funcionamento 
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O atendimento será diário de 2ª á 6ª feira, dividido em turnos vespertino e matutino, com 

duração de 4 horas de forma contínua ou intercalada, levando em conta as necessidades de 

cada usuário.  

O período da manhã funcionária das 08:00h ás 12:00h e o período da tarde das 13:00h ás 

17:00h.  

A oferta de alimentação será composta por um café e almoço, para os inscritos no período da 

manhã, e um almoço e um lanche para os inscritos no período da tarde. 

Acolhimento 

Com foco na humanização do atendimento, o espaço de escuta compõe-se por uma equipe 

multidisciplinar com formação em Serviço Social e Pedagogia para o atendimentos dos 

usuários e familiares. 

As demandas apresentadas serão analisadas, refletidas e após identificadas as prioridades se 

efetuarão as intervenções necessárias. Ressalta-se que este processo se dará com enfoque na 

apropriação por parte do usuário e ou família das condições necessárias para a resolutivade 

de sua demanda o que promoverá a confiabilidade e descoberta de suas competências para o 

desempenho de seu papel. 

Para o acesso ao Serviço  a entrevista inicial se efetuará com o registro em formulário próprio 

configurando a coleta de dados que compõem a anamnese social privilegiando indicadores 

como  escolaridade dos componentes familiares, situação habitacional, renda, vínculo com a 

rede da educação, rede sócio assistencial entre outros indicadores que permeiam a 

composição. Os formulários de inscrição, de anamnese social e o de acompanhamento de 

atendimentos compõem o prontuário do usuário ao longo de sua permanência no Serviço.  

Em segunda etapa o responsável do usuário participará de reunião para a apresentação geral 

do Serviço. Este momento é fundamental para a compreensão sobre a Política Municipal da 

Assistência Social e os objetivos a serem alcançados por meio de ações protetivas e 

promotoras de emancipação social das famílias. 

Convivência 

A Promove apresenta em sua proposta de execução articular ações que necessariamente 

vinculadas a um conjunto de valores, favoreçam a prevenção de situações de risco, por meio 
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do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

Para a implementação destas fazemos uso da Pedagogia de Projetos. Ela surge no início deste 

século, com John Dewey (com a chamada Pedagogia Ativa) embasando a concepção que a 

“educação é um processo de vida, e não uma preparação somente para a vida futura”. 

Deste modo, os espaços educativos devem representar a vida presente tão real e vital para o 

educando, como a que ele vive em casa, no bairro ou no pátio” (DEWEY, 1897) 

A idéia central da Pedagogia de Projetos é articular os saberes determinados pelas atividades 

desenvolvidas nas oficinas  com  os saberes sociais. 

Para o desenvolvimento do serviço prevê-se o implemento de atividades em dois grandes 

eixos sócio Educativos a saber:  

 Oficinas Específicas:  configuram-se por um conjunto de atividades que visam o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades frente as seguintes modalidades: Oficina 

Circense, Expressão Artística, Artes Plásticas e Esporte. As Oficinas serão de freqüência diária, 

de segunda a quinta-feira, com o desenvolvimento na sexta-feira de Oficinas Cooperativas. Os 

usuários serão divididos em grupos de 20 para freqüência nas oficinas Específicas pré 

selecionadas no ato da matricula.  Sugere-se freqüência anual com troca ao término do 

mesmo. (Segue quadro operacional demonstrativo – o mesmo poderá sofrer alterações de 

acordo com as demandas surgentes).  

 

Circo I Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café / Almoço Café / Almoço Café / Almoço Café / Almoço Café / Almoço 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 1 (M/T) Grupo 1 (M/T) Grupo 1 (M/T) Grupo 1 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 2 (M/T) Grupo 2 (M/T) Grupo 2 (M/T) Grupo 2 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

      
      Circo II Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café Café Café Café Café 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 3 (M/T) Grupo 3 (M/T) Grupo 3 (M/T) Grupo 3 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 4 (M/T) Grupo 4 (M/T) Grupo 4 (M/T) Grupo 4 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 
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Artes Plásticas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café Café Café Café Café 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 5 (M/T) Grupo 5 (M/T) Grupo 5 (M/T) Grupo 5 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 6 (M/T) Grupo 6 (M/T) Grupo 6 (M/T) Grupo 6 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

      Expressão Artística Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café Café Café Café Café 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 7 (M/T) Grupo 7 (M/T) Grupo 7 (M/T) Grupo 7 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 8 (M/T) Grupo 8 (M/T) Grupo 8 (M/T) Grupo 8 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

      Esporte Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café Café Café Café Café 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 9 (M/T) Grupo 9 (M/T) Grupo 9 (M/T) Grupo 9 (M/T) 
Oficinas 
Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 10 (M/T) 
Grupo 10 
(M/T) Grupo 10 (M/T) Grupo 10 (M/T) 

Oficinas 
Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

 

 Oficinas de Formação Básica:  têm por objetivo o desenvolvimento de atividades  coletivas 

com foco ao fomento de projetos composto pela formação cidadã, partindo das aquisições 

sociais já existentes, e voltadas ao fomento para a participação na vida pública,  atenção á 

qualidade de vida, inserção digital e ampliação do repertório cultural.  

Segundo Maria da Glória Gohn “a educação não formal, ao contrario, não é herdada, é adquirida. Ela 

capacita os indivíduos a se tornarem cidadão no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento 

sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, 

eles se constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar é 

construído como resultado do processo voltado para os interesses e necessidades dos que participam. A 

construção de relações sociais baseadas em princípios de igualdade e justiça social, quando presentes 

num dado grupo social fortalece o exercício da cidadania. A transmissão de informação e formação 

política e sócio cultural é uma meta na educação não formal. Ela prepara formando e produzindo saberes 

nos cidadãos, educa o ser humano para a civilidade, em oposição a barbárie, ao egoísmo, ao 

individualismo, etc.” (GOHN, Maria da Glória. Educação não Formal e o Educador Social, São 

Paulo, 2010, p.19) 
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Visando a integração dos usuários entre as Oficinas específicas, os grupos para as Atividades 

de Formação Básica serão re-organizados em grupos de 25 usuários, resultantes de uma 

mescla entre as mesmas.  (Segue quadro operacional demonstrativo – o mesmo poderá sofrer 

alterações de acordo com as demandas surgentes). 

 

Musicalização Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café / Almoço Café / Almoço Café / Almoço Café / Almoço Café / Almoço 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 11 (M/T) Grupo 13 Grupo 15  Grupo 17 Oficinas Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 12 (M/T) Grupo 14 Grupo 16 Grupo 18 Oficinas Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

      
      Lúdica Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café Café Café Café Café 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 13 (M/T) Grupo 11 (M/T) Grupo 17 (M/T) Grupo 15 (M/T) Oficinas Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 14 (M/T) Grupo 12 (M/T) Grupo 18 (M/T) Grupo 16 (M/T) Oficinas Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

      Digital Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café Café Café Café Café 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 15 (M/T) Grupo 17 (M/T) Grupo 13 (M/T) Grupo 11 (M/T) Oficinas Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 16 (M/T) Grupo 18 (M/T) Grupo 12 (M/T) Grupo 14 (M/T) Oficinas Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

      Qualidade de Vida Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00 - 8:30 / 13:00 as 13:30 Café Café Café Café Café 

8:35 - 9:45 / 13:35 - 14:45 Grupo 17 (M/T) Grupo 15 (M/T) Grupo 11 (M/T) Grupo 13 (M/T) Oficinas Cooperativas 

9:50 – 11:00 / 14:50 – 16:00 Grupo 18 (M/T) Grupo 16 (M/T) Grupo 14 (M/T) Grupo 12 (M/T) Oficinas Cooperativas 

11:00 – 12:00 / 16:00 – 17:00 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / 
Lanche 

Almoço / Lanche 

      
O Serviço como espaço de Convivência terá como mote o desenvolvimento das principais 

competências sociais: autocontrole e expressividade emocional, desenvolvimento das 

habilidades sociocognitivas, empatia, assertividade,  capacidade para colocar-se no lugar do 

outro, para mediar e resolver conflitos. As ações acontecerão  de maneira lúdica, prazerosa e 

desafiadora, com foco na realidade da criança, adolescente e jovem constituindo-se assim em 

um lugar que viabilize a formação individual com vistas ao compromisso com o coletivo. 

Para alcançar os objetivos a que se propõe esse plano, pretende-se aplicar sistematicamente as 

oficinas conforme descritas a seguir: 

Oficinas Específicas: 
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 Oficina de Artes Circenses 

Descrição: Desenvolvido no picadeiro, a oficina terá freqüência de 4 (quatro) vezes por semana, e carga horária média de 1:10 h 
em cada encontro. 

Objetivo Descrição das Atividades Estratégias Habilidades desenvolvidas 

Introduzir técnicas e integrar 
as crianças e jovens por meio 
de artes circenses, 
estimulando atividades de 
equilíbrio, coordenação, 
reflexos, noção espacial e 
temporal. 

 Levantamento dos 
Valores a serem 
trabalhados; 

 Levantamento do 
conhecimento prévio 
dos grupos envolvidos, 
visando a ampliação 
do repertório; 

 Atividade física para o 
desenvolvimento de 
força muscular, 
equilíbrio e 
coordenação motora; 

 Implemento das 
técnicas de tecido, rola-
rola, arame, saltos, 
acrobacias, monociclos, 
malabares, cama 
elástica, interpretações 
cênicas, entre outros. 

 Rodas de conversa 
 Atividades expositivas 
 Atividades práticas 
 Dinâmicas de grupo 
 Apresentações 

 Desenvolvimento do 
equilíbrio estático e 
dinâmico; 

 Desenvolvimento da 
força de membros 
superiores,  inferiores e 
tronco; 

 Ampliação da 
coordenação motora, 
agilidade e 
flexibilidade;  

 Concentração; 
 Ampliação da 

consciência corporal, e 
limites do próprio 
corpo; 

 Ampliação da noção 
espaço temporal; 

 Melhoria da postura; 
 Ampliação da auto-

estima; 
 Fortalecimento do 

convívio social e o 
sentimento de 
confiança ao outro.  

 

Atividade: Oficina de Expressão Artística – Dança Cênica 

Descrição: Desenvolvido em uma sala ambiente , a oficina terá freqüência de 4 (quatro) vezes por semana, e carga horária média 
de 01:10 Hs em cada encontro. 

Objetivo Descrição das Atividades Estratégias Habilidades desenvolvidas 

 
Proporcionar de maneira 
lúdica e prazerosa, a crianças 
e jovens uma vivência através 
de jogos teatrais e da 
linguagem expressiva 
corporal, levando a 
descoberta de seu corpo como 
instrumento de auto-
conhecimento, ampliando o 
processo de comunicação e 
interação do EU, EU E O 
OUTRO e EU, O OUTRO E O 
MEIO em que convive, 
(re)construindo a sua 
realidade. 
 

 
 Levantamento dos 

Valores a serem 
trabalhados; 

 Jogos teatrais; 
 Técnicas de 

improvisação; 
 Expressão corporal; 
 Exercícios e jogos a 

partir de 
voz/som/imagem, 
relaxamento, 
visualização criativa; 

 Atividades com 
mímica e jogos sem 
palavras. 

 Montagem de esquete. 

 Rodas de conversa; 
 Atividades expositivas; 
 Atividades práticas; 
 Dinâmicas de grupo; 
 Jogos teatrais; 
 Visitas a espaços 

culturais; 
 Apresentações; 
 Pesquisa. 

 Consciência corporal e 
o papel de cada 
participante dentro do 
grupo; 

 Concentração; 
 Desenvolvimento da 

observação; 
 Ampliação do 

sentimento de 
confiança; 

 Objetividade; 
 Percepção do corpo 

como objeto de 
comunicação dentro do 
grupo. 

 Percepção da fala; 
 Maior desenvoltura na 

integração da 
expressão corporal e 
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oral; 
 Ampliação na 

expressão da 
afetividade. 

 

 

 

Oficina de Artes Plásticas  

Descrição: Desenvolvido em uma sala ambiente , a oficina terá freqüência de 4 (quatro) vezes por semana, e carga horária média de 
01:10 Hs em cada encontro. 

Objetivo Descrição das Atividades Estratégias Habilidades desenvolvidas 

Proporcionar de maneira 
lúdica e prazerosa, a 
crianças,adolescentes  e 
jovens uma vivência 
através de jogos teatrais e 
da linguagem expressiva 
corporal, levando a 
descoberta de seu corpo 
como instrumento de auto-
conhecimento, ampliando 
o processo de comunicação 
e interação do EU, EU E O 
OUTRO 
 

 Despertar nos usuários,  seu 
potencial criativo através do 
contato com diversas formas 
de criação artística, 
estabelecendo a comunicação 
e integração das crianças, 
adolescentes e  jovens 
consigo mesmo e com a 
conseqüente descoberta da 
sua própria expressão; 

 Resgatar e valorizar as 
múltiplas linguagens da 
auto-expressão, como 
elementos essenciais para 
sociabilização, aprendizado, 
e desenvolvimento da 
criatividade. 

 Rodas de conversa; 
 Atividades expositivas; 
 Atividades práticas; 
 Dinâmicas de grupo; 
 Visitas a espaços 

culturais; 
 Apresentações; 
 Pesquisa. 

 Desenvolvimento da 
criatividade; 

 Adaptação às regras do 
convívio social; 

 Desenvolver 
habilidades 
visomotoras ; 

 Desenvolver o conceito 
e o uso correto dos 
materiais da Oficina. 
 

Oficinas de Formação Básica: 

Oficina de Formação Básica: Lúdica 

Descrição: Implementado em sala ambiente, a atividade  terá frequência de 1 (uma) vez por semana, e carga horária média de 1:10 h. 
por encontro.  

Objetivo Descrição das Atividades Estratégias 
Habilidades e competência  à 
serem desenvolvidas 

Oferecer um espaço para 
crianças e jovens que a 
partir da construção de 
projetos coletivos visa o 
desenvolvimento das 
relações interpessoais e 
das capacidades 
cognitivas necessárias à 
aprendizagem. 
 

 Mobilização dos saberes e 
interesses prévios do grupo; 

 Ampliação do repertório prévio 
por meio do estimulo a pesquisa e 
construção grupal; 

 Orientação a: analise de situações, 
decisão intervenção ou não, 
planejamento da ação, execução, 
avaliação e apropriação dos seus 
resultados. 

 da adolescência como fase de 
desenvolvimento – entendendo as 
mudanças; 

 Ampliar o conceito de saúde; 
 Trabalhar com o conceito de 

vulnerabilidade; 

 Rodas de 
conversa 

 Dinâmicas de 
grupo 

 Visitas de campo 
 Mapeamento do 

território 
 Passeios e 

excursões 
 Biblioteca 
 Laboratório de 

informática 

 Ampliação do horizonte 
vital da criança  do  
adolescente, despertando 
nele novas motivações e 
interesses;  

 Identificação e 
incorporação de valores 
positivos;  

 Ampliação da capacidade 
de compreender e operar 
em seu entorno; 

 Desenvolvimento e 
ampliação das habilidades 
de analise, síntese e 
interpretação de dados, 
fatos e situações; 
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 Identificar riscos causados pela 
vulnerabilidade, bem como, as 
formas de superar tais situações; 

 Drogas e prevenção 
 Construção cultural das relações 

de gênero 
 Estereótipos e preconceitos 
 Sexualidade 
 Aids / DSTs 
 Métodos contraceptivos, gravidez 

e aborto 
 
 Auto-conhecimento – identidade 

do jovem; 
 Psicologia das relações 

interpessoais; 
 Técnicas e dinâmicas de trabalho 

em grupo; 
 Projeto de vida; 

 
 Protagonismo Juvenil 

 Desenvolvimento social – suas 
características e seu 
processamento; 

 Cidadania e participação social no 
Brasil; 

 Construção histórica da cidadania 
no Brasil; 

 Diferentes formas de participação 
social e suas mudanças ao longo 
do tempo; 

 Intervenção social: planejamento e 
organização de ações 
comunitárias 

 
IV – Educação em valores humanos 
 Valores absolutos e relativos 
 Temas transversais e acepções 

(autonomia, capacidade de 
convivência,diálogo,dignidade da 
pessoa humana,igualdade de 
direitos, justiça, participação 
social,respeito 
mútuo,solidariedade e tolerância) 

 Ampliação do interesse da 
leitura, do pensar, e 
imaginar; 

 Reconhecimento e 
definição de problemas, 
com proposição de 
soluções; 

 Fortalecimento dos 
relacionamentos 
interpessoais; 

 Construção de 
pensamentos e ações em 
grupo; 

 Aprendizado de formas 
positivas para interagir em 
seu cotidiano, nas diversas 
instâncias;  

 Promoção do 
protagonismo; 

 Criatividade; 
 Pró-atividade; 
 Adaptabilidade; 
 Ética; 
 Auto-conhecimento; 
 Uso dos conhecimentos 

adquiridos favorecendo 
escolhas saudáveis para sua 
vida. 

 

Oficina de Formação Básica: Inclusão Digital 

Descrição: Implementado em laboratório de informática com 25 computadores, a atividade terá frequência de 1 (uma) vez por 
semana, e carga horária média de 1:10 h. por encontro.  

Objetivo Descrição das Atividades Estratégias 
Habilidades e competência  à 
serem desenvolvidas 

Oferecer um espaço para 
crianças,adolescentes  e jovens 
conhecerem e ampliarem o 

 Atividades orientadas 
em  

 Word e Internet 

 Rodas de conversa 
 Laboratório de 

informática 

 Ser um usuário consciente do 
mundo digital 

 Saber pesquisar com 
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seu conhecimento do Mundo 
Digital e navegando 
responsávelmente pelo 
mesmo 

assertividade 
 Uso dos conhecimentos 

adquiridos favorecendo 
escolhas saudáveis para sua 
vida. 

 Saber elaborar trabalhos 
digitais 

 

 

Oficina de Formação Básica: Musicalização 

Descrição: Implementado em uma sala ambiente  adaptada, a atividade terá freqüência de 1  vez por semana e carga horária de 1:10 
H. 

Objetivo Descrição das Atividades Estratégias Habilidades desenvolvidas 

Propiciar momentos de 
alegria e ludicidade por meio 
da música, desenvolvendo a 
percepção auditiva, o ritmo, a 
noção temporal, e a 
valorização da cultura 
popular brasileira. 

 Levantamento dos 
Valores a serem 
trabalhados; 

 Levantamento do 
repertório musical de 
interesse dos membros 
do grupo; 

 Ampliação do 
repertório musical, a 
partir dos estilos de 
interesse identificados; 

 Atividades motoras;  
auditiva; rítmicas e 
posturais; 

 Confecção de 
instrumentos a partir 
de materiais reciclados. 

 Formas de 
apresentação. 

 Rodas de conversa 
 Atividades expositivas 
 Atividades práticas 
 Dinâmicas de grupo 
 Apresentações 

 Ampliação do repertório 
musical; 

 Aprimoramento da 
coordenação motora; 

 Discriminação de ritmos. 
 Ampliação na noção  de 

tempo e ritmo. 
 Conhecimento sobre o 

manejo dos instrumentos 
confeccionados; 

 Adequação da postura 
corporal. 

 Habilidade para o 
desenvolvimento de 
trabalhos em grupo; 

 Ampliação do senso de 
colaboração,  atenção e o 
respeito ao outro. 

 

Oficina de Formação Básica: Qualidade de Vida 

Descrição: Implementado em uma sala ambiente  adaptada, a atividade terá freqüência de 1  vez por semana e carga horária de 1:10 
H. 

Objetivo Descrição das Atividades Estratégias Habilidades desenvolvidas 

Conhecer as dimensões 
corporais físicas e 
respiratórias e sua 
interface com a 
alimentação e a prática de 
atividades físicas Noções 
básicas de anatomia e 
fisiologia 
Educação postural e 
ginástica laboral 
Nutrição e saúde 

 Alongamento 
 Exercícios respiratórios 
 Exercícios físicos em 

dupla 
 Exercícios com bola, 

bastão, arco, corda 
 Relaxamento corporal 

 
 

 Rodas de conversa 
 Atividades expositivas 
 Atividades práticas 
 Dinâmicas de grupo 
 Apresentações 

 Aprender a reconhecer 
sensações físicas e 
emocionais 

 Reconhecer a dimensão 
corpórea 

 Ter autocontrole 
 Saber relaxar 
 Aprimorar coordenação 

motora global 
 Distinguir o tipo de 

atividade mais adequada à 
sua vida 

 Distinguir o tipo de 
alimentação adequado ao 
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seu modo de vida 

 

6. Monitoramento e Avaliação 

Para o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Serviço, serão utilizados 

instrumentais de avaliação e monitoramento do processo, destinados para todas as etapas.  

Para os usuários as avaliações serão semestrais e se darão da seguinte forma: O usuário 

avaliará o desempenho do serviço e os técnicos e equipe multidisciplinar avaliarão o 

desenvolvimento do usuário como um todo considerando os objetivos e resultados a serem 

alcançados no eixo de convivência e fortalecimento de vínculos. Apontamos alguns aspectos 

que comporão o instrumental referente ao desenvolvimento do usuário: participação ativa nas 

oficinas, capacidade e disposição colaborativa na organização dos materiais e cuidados com o 

espaço físico, saber escutar, saber elaborar suas queixas e sugestões, reconhecer as diferenças e 

respeitá-las e saber lidar de forma adequada com conflitos sem usar de qualquer tipo de 

violência com seus pares e educadores.  

Para as famílias será aplicado o instrumental geral de avaliação de satisfação ao final do ano 

que contemplará itens sobre o desempenho do serviço, desempenho do usuário frente ás 

relações de convivência no lar, escola e comunidade  e espaço para sugestões. Nos encontros 

mensais a avaliação será focada no eixo trabalhado no encontro.  

O monitoramento através deste procedimento possibilita corrigir ou validar os percursos 

propostos para o desenvolvimento do Serviço 

O resultado das mensurações também compõe o relatório anual para renovação das 

certificações municipais junto aos órgãos competentes.  

Os processos de avaliação devem pautar-se por um marco lógico sobre o que se pretende 

alcançar por isso os instrumentais serão elaborados com base nos seguintes resultados: 

Resultados Quantitativos: 

 Atender a 400 usuários  

 Atender 400 famílias. 

Resultados Qualitativos: 

 Aumento de sua capacidade de expressão e comunicação. 
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 Ampliação na sua condição de resposta à situações cotidianas com hábitos e atitudes 

adequadas. 

 Favorecimento de sua auto-imagem. 

 Aumento de seu interesse pelo conhecimento permanente. 

 Aumento de sua capacidade crítica e analítica. 

 Reconhecimento do núcleo familiar como seu melhor esteio e garantia de vida. 

 Apropriação pela família de seu papel no cumprimento de sua função protetora e 

cuidadora do usuário e de si mesma. 

 Ampliação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 Ampliação de seu repertório cultural e social.  

Faremos uso ainda do Instrumental determinado pela SMADS, a DEMES - Declaração Mensal de 

Execução do Serviço com os seguintes indicadores: 

 Percentual de crianças de 06 a 11 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre  
Meta: Inferior a 10% 

 Percentual de adolescentes de 12 a 14 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre  
Meta: Inferior a 10% 

 Percentual de adolescentes e jovens de 15 a 17 anos que abandonaram o serviço durante o 
trimestre 
Meta: Inferior a 10% 

 Percentual médio de crianças e adolescentes com deficiência atendida durante os meses do 
trimestre 
Meta: 05% ou mais 

 Percentual de crianças e adolescentes beneficiários de bolsa PETI, encaminhados pelo CRAS, 
inseridos no serviço durante o trimestre 
Meta: 100% 

 Percentual médio de famílias de crianças, adolescentes ou jovens que participam do trabalho 
com famílias no trimestre 
Meta: 80% ou mais 

 Percentual de famílias de usuários, beneficiárias de PTR, que não cumpriram 
condicionalidades dos Programas de Transferência de Renda durante o trimestre. 
Meta: 0% 

 

a. Meta de atendimento 
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Serão atendidos 400 usuários, crianças, adolescentes e jovens de 06 anos a 17 anos e 11 meses que se 
encontram nas seguintes situações: 
 

 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;  

 Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura de vínculos, desfiliação, solidão, 
apartação, exclusão, abandono;  

 Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal;  

 Com vivência de violência e ou negligência;  

 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

 Em situação de acolhimento;  

 Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto,  

 Egressos ou vinculados a programa de combate a violência, abuso e/ou exploração sexual;  

 Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;  

 Em situação de rua;  

 Em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 
 

7. Conhecimento do Território de Implantação e Trabalho Social com as Famílias 

O distrito da Brasilândia se formou a partir de loteamentos clandestinos, não-planejados e 

carentes de infra-estrutura, ocupando áreas públicas à revelia do Poder Público, promovendo 

o desmatamento de áreas verdes e das margens de córregos. Consequência deste tipo de 

ocupação é a precariedade das moradias construídas no distrito, totalmente em desacordo 

com as normas básicas de urbanismo.  

Pode-se dizer, de modo geral, que, num contexto de alta precariedade urbana como o 

verificado no distrito da Brasilândia, predomina a seguinte dinâmica: são áreas pobres, com 

grande concentração de moradias precárias (muitas em áreas de risco) e altos índices de 

violência e criminalidade. Por conta disso, serviços básicos como saúde, educação e segurança 

pública também são oferecidos precariamente, seja pela dificuldade de instalação física dos 

equipamentos públicos necessários, seja pelo alto grau de rejeição dos profissionais em 

trabalharem nestas áreas, principalmente por conta da violência local, num ciclo vicioso em 

que a desigualdade social alimenta a violência, que por sua vez reforça esta desigualdade.  

Os jovens da Brasilândia merecem atenção especial, pois, além de serem parte relevante da 

população do distrito, são os mais vulneráveis às situações de violência, e os mais receptivos a 

ações de caráter preventivo.  

É possível notar, em conversa com os jovens, certa decepção com a realidade escolar, pois, ao 

mesmo tempo em que há um interesse em criar vínculos com as escolas em que estudam, há 
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uma apatia com o conteúdo pedagógico oferecido, além de explícitas resistências à forma de 

relacionamento estabelecida por alguns professores, inspetores e coordenadores, que acabam 

por afastar os jovens do cotidiano escolar, transformando a instituição, que deveria exercer 

papel fundamental na construção da identidade dos jovens e na formação de seus valores 

coletivos, em mais um espaço de isolamento e indiferença, que reforça a sensação de 

invisibilidade social vivenciada por grande parte dos jovens pobres de bairros periféricos 

como os do distrito da Brasilândia.  

Segundo a Fundação Seade em sua pesquisa no ano de 2010 a região Norte da Cidade de São 

Paulo apresentava 194.793 domicílios com famílias que alcançaram os índices 5 e 6 ou seja alta 

e muita vulnerabilidade social respectivamente. 

O IPVS é um indicador resultante da combinação entre duas dimensões – socioeconômica e 

demográfica –, que classifica cada setor censitário (território contínuo dentro do município 

que possui em média 300 domicílios) em grupos de vulnerabilidade social. A Região 

Metropolitana de São Paulo, com 19,5 milhões de habitantes em 2010, quase 50% da 

população do Estado, é a região onde o grupo de menor vulnerabilidade é mais 

representativo: 12,1% dos setores (1,7 milhão de pessoas) estão classificados no grupo de 

baixíssima vulnerabilidade. Em contrapartida, 16,6% dos setores (3,9 milhões de habitantes) 

estão na situação oposta: áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade. O Distrito da Brasilândia 

possui 264.918 de moradores segundo o IBGE no ano de 2010 dos quais 27.300 são jovens. 

Segundo pesquisa da data Folha realizada em 2004 o desemprego e a violência são temas 

dominantes no discurso dos pesquisados. Ao eleger o principal problema de São Paulo, os 

moradores desta região consideraram em primeiro lugar (45%) a violência, assim como 

aconteceu em todas as outras áreas da cidade em que o Datafolha fez a pesquisa. 

Um indicativo da preocupação com a falta de segurança é o fato de 53% dos entrevistados 

terem dito que evitam andar sozinhos pelas ruas do bairro depois de escurecer. Os 

indicadores sociais da periferia norte da cidade demonstram que a região é a mais carente 

daquele trecho da cidade. Desemprego e violência convivem com tráfico e consumo de 

drogas, num universo em que a população não dispõe ou não tem acesso a opções de lazer e 

cultura 

A área norte 3, integrada por Anhangüera, Perus, Jaraguá/Pirituba, São Domingos, 

Brasilândia, Freguesia do Ó e Cachoeirinha, é, das subdivisões da zona norte feitas pelo 

Datafolha, a que exibe indicadores socioecômicos mais preocupantes. 



 
 
 

19 

 Promove Ação Sócio Cultural: R. ProfªJacira de Carvalho , N.º 70 – Jaçanã - São Paulo – SP – Cep: 02257-010  Fone.: 

(011) 22495539 Site: www.promove.org.br - E-mail: promove@promove.org.br 

 

 

Nela está concentrada a maior parte das pessoas (32%) com renda familiar até R$ 480,00, 16% 

estão desempregados e 54% estudaram apenas até completar o ensino fundamental. 

Nessa condição em que vivem, os habitantes dos distritos que fazem parte da área norte 3 são 

privados das atividades de lazer e entretenimento mais comuns às outras regiões. A maior 

parte das pessoas (70%) não costuma ir a shows e 82% não vão ao teatro. Viagens de fim de 

semana também não fazem parte da rotina dessa população, segundo afirmaram 65% dos 

entrevistados. 

Além do desemprego, a região padece também com a deficiência do transporte coletivo, 

apontada por 11% dos moradores como principal problema do bairro. A periferia da zona 

norte sofre ainda com a questão da violência. Brasilândia foi o bairro mais citado pelos 

moradores (20%) como sendo um dos locais mais perigosos da cidade. 

A fama pode ser comprovada por meio do número de homicídios registrados pela prefeitura, 

que ficam atrás dos da periferia da zona leste, mas são também muito altos. 

Mas o medo da população não está voltado apenas para os bandidos. A pesquisa aponta que a 

insegurança dos moradores está direcionada também para os policiais, uma vez que 54% da 

população da região afirma ter mais medo do que confiança na Polícia Militar. 

O consumo e o tráfico de drogas também fazem parte da rotina da região, segundo os 

moradores. 

Na pesquisa do Datafolha, Brasilândia foi o distrito mais citado pelos moradores da região 

norte 3 também na classificação do lugar mais pobre e mais feio. Na consideração de 20% das 

pessoas, é o lugar de São Paulo que apresenta mais índices de pobreza. E para 24% dos 

habitantes, o que tem aspecto mais desagradável. 

a. Sobre o trabalho social a ser desenvolvido 

Os dados revelam em si a situação social desfavorecida em que se encontram parcelas da 

população deste Distrito. Situação que permeia as relações humanas e que compromete sobre 

maneira a convivência entre os indivíduos fragilizando em muito os vínculos sócio afetivos. 

Frente aos dados apresentados acima, fazem-se necessárias e emergentes ações de intervenção 

que alterem este quadro numa perspectiva de mudança social elevando o patamar de 

qualidade de vida das crianças, adolescentes, jovens e familiares. 
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Apresentam-se no eixo principal desta proposta três aspectos substanciais: a preocupação 

frente aos aspectos sócioeducacionais, a importância do desenvolvimento humano, do 

desenvolvimento do protagonismo social e o trabalho sistemático com as famílias. 

Uma formação de qualidade compreende o desenvolvimento das capacidades substantivas do 

ser humano, condição que a torna de fato significativa para o indivíduo como ser coletivo. 

Para tanto, deve considerar-se como fator preponderante neste processo a importância das 

relações interpessoais – qualidade relacional, extraindo dos conflitos  gerados na convivência 

a oportunidade de concretização para a efetivação da educação social. 

O papel a ser desempenhado pelos profissionais comprometidos com as ações socioeducativas 

deve focar-se no alcance da formação cidadã autônoma, para a qual é necessário o 

desenvolvimento de competências para lidar eticamente com os conflitos pessoais e sociais. 

A educação social baseada nestes propósitos possibilita a busca de um melhor convívio social 

e cria bases sólidas para a construção de sociedades equilibradas, em que o exercício 

democrático é garantido pela ética nas relações humanas. 

O modelo sócioeducacional possibilita ainda o caráter protagônico das pessoas envolvidas, 

denominado de co-participação no processo do desenvolvimento humano.  

A co-participação através de ações coordenadas permite o aumento da compreensão das 

diferenças existentes em cada indivíduo, facilita o diálogo e garante a concretização das 

decisões coletivas.  

É também caminho para o despertar das habilidades e competências de cada ser favorecendo 

o poder de criar através do lúdico, recreativo, artístico, não só através da passagem do 

conhecimento. Nesta ótica, todos aos quais se dirigem as ações socioeducativas deverão ser 

estimulados e incentivados a reconhecer o valor de sua força criativa e produtiva como 

condição legitima de seu desenvolvimento e de apropriação da cidadania. 

O segundo aspecto refere-se ao protagonismo social, momento em que os envolvidos nas 

ações socioeducativas elegem e se apropriam de suas ações construindo-as por meio da 

produção intelectual mediante leitura crítica de sua realidade histórico-social, 

consubstanciando-as na prática. Este processo constitui-se como caminho seguro e irreversível 

para a autotransformação e consequente exercício e afirmação da cidadania. 

 Somente por meio do acesso as informações e conhecimento de qualidade, a possibilidade de 

se relacionar com o diferente, de experenciar o lugar do outro criando a empatia, de se sentir 
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responsável por si e pelo grupo através de ações solidárias é que o indivíduo passa a assumir 

o seu papel na sociedade como cidadão protagonista de seu projeto de vida. Investir na 

formação por meio do desenvolvimento de atividades voltadas ao exercício da cidadania 

significa proporcionar além do desenvolvimento pessoal, promover a construção de uma 

sociedade de paz. Em suma este percurso uma vez efetivado dentro das relações de 

convivência – forma e processo, promoverão o estabelecimento de vínculos como resultado 

conforme determinado no Caderno do MDS Concepção de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. O trabalho sistemático com as famílias no campo do atendimento individualizado 

em suas demandas privadas, a construção do diálogo com seus pares através de encontros 

temáticos por si apontados, as ofertas de lazer e cultura somadas a saídas externas em 

conjunto com os demais familiares contribuirá para ampliação de seu sentimento de pertença 

e pertencimento social conforme  previsto no eixo de trabalho sócio-educativo da rede de 

proteção social básica o PAIF – Programa de Atenção Integral á Família.  

“A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo 

social,(...) Núcleo afetivo, vinculado por laços sanguíneos, de aliança ou finalidade, onde os vínculos 

circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de 

gênero.”3 

Para a efetivação do apoio ás famílias e usuários serão realizadas as visitas domiciliares, 

atendimentos de casos para orientação e encaminhamentos para a rede, formação de grupo de 

pais e familiares, sempre acompanhado de registro em instrumentais próprios. 

As Oficinas oferecidas objetivam uma intervenção que imprima um sentido novo, ao processo 

de socialização e de aprendizagem, onde as necessidades do aprender apareçam nas 

tentativas de resolver situações problemáticas, diversificadas, de maneira lúdica, prazerosa e 

desafiadora, com foco na realidade da criança, adolescente  e do jovem, possibilitando assim 

um espaço de construção mais autônomo e com vistas ao seu compromisso com o coletivo. 

A proposta valoriza as habilidades e potencialidades de cada usuário, resgatando, 

valorizando e desenvolvendo as múltiplas inteligências. 

No desenvolvimento das atividades  trabalham-se dois aspectos fundamentais: o específico 

de cada oficina, por meio de cada uma das linguagens (ou seja, as atividades circenses, 

artísticas e esportivas em si), e o aspecto básico e comum a todas as atividades desenvolvidas, 

                                                 
3 Sistema Único de Assistência Social – SUAS: Norma operacional Básica. Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome / Secretaria Nacional de Assistência Social.  (pg. 17) 



 
 
 

22 

 Promove Ação Sócio Cultural: R. ProfªJacira de Carvalho , N.º 70 – Jaçanã - São Paulo – SP – Cep: 02257-010  Fone.: 

(011) 22495539 Site: www.promove.org.br - E-mail: promove@promove.org.br 

 

 

em que se aborda uma educação para valores. Este último vale lembrar, permeia todas as 

ações da Organização. 

b. Programa de Valorização da Família 

De acordo com o SUAS que tem como princípio matricial o trabalho com famílias, a Promove 

considera fundamental a importância da família na formação das crianças e jovens, e para isso 

realiza um trabalho com os responsáveis pelas crianças, adolescentes e jovens inscritos no 

Serviço com o objetivo de auxiliá-los no processo sócio educativo dos filhos e fortalecer os 

vínculos familiares, estreitando o relacionamento entre o núcleo familiar e o Serviço. 

Pretende-se criar um ambiente descontraído de confiança, acolhimento e co-responsabilidade 

para os familiares por meio de reuniões mensais nas quais serão abordados temas pertinentes 

à educação, a função materna e paterna, cidadania, saúde, valores para a convivência em 

sociedade e temas solicitados pelo grupo. 

A inserção da família no Serviço inicia-se com  a  matricula (entrevista inicial), na qual  são 

levantados dados pessoais, escolares, de moradia, saúde, composição familiar, situação 

socioeconômica e  situação de vulnerabilidade  da família. 

A equipe técnica realiza atendimentos e acompanhamentos individuais das famílias nos quais 

cria-se um espaço de escuta, orientação e encaminhamentos necessários. 

As ações a serem desenvolvidas compreendem três tipos de atenção:  

 A primeira, individualizada, quando é feita a inscrição da criança ou do jovem, com o 

conhecimento e reconhecimento dos serviços a serem prestados, bem como, a 

qualquer momento por pedido da família ou solicitado pela equipe.   

 A segunda será desenvolvida por meio de reuniões grupais semestrais para discussão 

do desenvolvimento da criança e do jovem no espaço Sócio educativo, em uma 

construção de conhecimento sobre a co-responsabilidade neste processo.  

 A terceira atenção estará voltada ao desenvolvimento de temáticas pertinentes às 

questões familiares cujo objetivo é fortalecer a funcionalidade familiar, desenvolver a 

resiliência, estimular ações pró-ativas, como forma de amenizar e superar os impactos 

gerados pela exclusão social.  

c. Programa de Fortalecimento Comunitário 
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Além dos trabalhos de Rede e participações em reuniões mensais do fórum intersecretarial, 

formado pelas organizações e serviços públicos da região de Brasilândia e entorno (escolas 

Municipais e Estaduais, Programa de Saúde da Família, Postos de Saúde, equipe de Saúde 

Mental e Conselho Tutelar da Brasilândia), com a  possibilidade de discussão de casos 

específicos de famílias que necessitam de atenção especial para traçar um projeto de 

atendimento e maximizar o uso dos recursos da região, bem como, na discussão de políticas 

públicas para o fortalecimento da atenção aos grupos atendidos pela Promove, o Serviço 

estimula  ações que visam apropriar a criança, o adolescente, o jovem e sua família de seu 

território, isto é, trazer ao conhecimento destes, os espaços em seu entorno que assegurem 

seus direitos estimulando seu acesso. 

8. A articulação com a Rede SocioAssistencial e Rede Intersetorial 

As ações desenvolvidas através das oficinas, as intervenções necessárias referentes ao 

atendimento de caso e as ações de caráter ampliado como capacitações  demandam em 

algumas situações o uso da rede quer seja na oferta de nossos Serviços ou na colaboração dos 

demais atores locais. Conhecer as funções de cada um é fator primordial para a efetivação dos 

propósitos e quais Serviços compõem a Rede de apoio ao trabalho socioeducativo. A 

organização para tanto efetua visitas presenciais aos parceiros, divulga ações próprias ou de 

outros e  participa dos eventos locais. 

A Assistência Social é uma Política Pública que se efetiva em rede pois é porta de entrada dos 

que mais dela necessitam. Este processo possibilita que os usuários e famílias transitem em 

seu território local ou ampliado e gradativamente se apropriem dos espaços institucionais 

reconhecendo-se como cidadãos de direito, bem como, tornam-se elementos multiplicadores 

em sua rua e seu bairro formando uma rede de apoio ampliada.   

9. Detalhamento de Recursos Humanos 

Cargo Jornada 
Salário proposto 
pela Organização 

Vinculo 
Empregatíc

io 
Escolaridade Função e Atribuição 

Gerente de 
Serviços II 

40h. 

 
R$ 5.330,04 

CLT 
Ensino 

Superior 

 Adm. Geral do serviço; 

 Coord. Técnica das atividades; 

 Atendimento ás famílias; 

 Articulação da rede sócio Assistencial. 

Técnico  40h. 
R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 
 Acompanhamento Técnico das atividades;  

 Suporte técnico ao gerente de serviço 
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Técnico  30h. 

R$ 2.626,50 

CLT 
Ensino 

Superior 

 Atendimento técnico ás famílias 

 Desenvolvimento das atividades gerais 
junto ás famílias e usuários 

 Inserções, desligamentos e visitas 
domiciliar e técnica  

Técnico 
Especializado I  

40h. 

R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 

 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

 Oficina Lúdica 

Técnico 
Especializado I  

40h. 

R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 

 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação.Oficina 
Lúdica 

Técnico 
Especializado I 

40h. 
R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Técnico 
Especializado I 

40h. 
R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Técnico 
Especializado I 

40h. 
R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Técnico 
Especializado I 

40h. 

R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Técnico 
Especializado I 

40h. 
R$ 2.447,62 

CLT 
Ensino 

Superior 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Técnico 
Especializado I 

40h. 
R$ 2.447,62 

CLT Ensino Médio 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Técnico 
Especializado I 

40h. 
R$ 2.447,62 

CLT Ensino Médio 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Técnico 
Especializado I 

40h. 
R$ 2.447,62 

CLT Ensino Médio 
 Desenvolvimento das atividades sócio 
educativas conforme programação. 

Auxiliar 
Administrativo 

40h. 
R$ 1.347,68 

CLT Ensino Médio  Execução de Serviços Administrativo. 

Cozinheira 40h. 

R$ 1.430,60 

CLT Alfabetizado 
 Preparação de refeições segundo cardápio 
estabelecido, e pelo controle e organização 
geral da cozinha e despensa. 

Ag. Oper. 
Cozinha 

40h. 

R$ 1.097,85 

CLT Alfabetizado 

 Executa serviços de higienização, limpeza, 
arrumação, manutenção das instalações 
físicas na cozinha e auxilia no preparo de 
refeições 

Ag. Op. Cozinha 40h 

R$ 1.065,26 

CLT Alfabetizado 

 Executa serviços de higienização, limpeza, 
arrumação, manutenção das instalações 
físicas na cozinha e auxilia no preparo de 
refeições 

Ag. Op. Cozinha 40h 

R$ 1.065,26 

CLT Alfabetizado 

 Executa serviços de higienização, limpeza, 
arrumação, manutenção das instalações 
físicas na cozinha e auxilia no preparo de 
refeições 

Ag. Op. Cozinha 20h 

R$ 532,63 

CLT Alfabetizado 
 Executa serviços de higienização, limpeza, 

arrumação, manutenção das instalações físicas 
na cozinha e auxilia no preparo de refeições 

Ag. Opl 
Limpeza 

40h 

R$ 1.065,26 

CLT Alfabetizado 
 Executa serviços de higienização, limpeza, 
arrumação, manutenção das instalações 
físicas. 

Ag. Opl 
Limpeza 

40h 
R$ 1.065,26 

CLT Alfabetizado 
 Executa serviços de higienização, limpeza, 
arrumação, manutenção das instalações 



 
 
 

25 

 Promove Ação Sócio Cultural: R. ProfªJacira de Carvalho , N.º 70 – Jaçanã - São Paulo – SP – Cep: 02257-010  Fone.: 

(011) 22495539 Site: www.promove.org.br - E-mail: promove@promove.org.br 

 

 

físicas. 

Ag. Opl 
Limpeza. 

40h. 

R$ 1.065,26 

CLT Alfabetizado 
 Executa serviços de higienização, limpeza, 
arrumação, manutenção das instalações 
físicas. 

Ag. Opl 
Limpeza 

20h 

R$ 532,63 

CLT Alfabetizado 
 Executa serviços de higienização, limpeza, 
arrumação, manutenção das instalações 
físicas. 

Será contratado profissional com formação em  Serviço Social para o cargo de técnico 

e terá carga horária de 30 horas em cumprimento às disposições contidas na Lei  

Federal nº 12.317/2010 e disposto na  Portaria 46/2010/SMADS, Art.8º -§ 5º. O salário 

deste profissional atenderá á isonomia salarial praticada na Instituição em 

atendimento ás normas jurídicas previstas na CLT e Acordo Sindical Vigente. 

a. Distribuição dos Profissionais para operacionalização e gestão do serviço 

para garantia dos resultados e metas estipuladas:  

Cargo Jornada Atividades 

Técnico – Assistente Social 30h. 

1 x mês - Inserções; desligamentos; grupos temáticos 
5 x por semana acompanhamento das demandas sociais 

internas observadas; 
Visitas domiciliares; 

Orientação individual à família e ao usuário. 

Técnico 40h. 

5 x na semana acompanhamento das oficinas, apoio ao 
gerente, acolhida no portão dos usuários 

1 x mês participação no FRDCA/FÓ; elaboração da lista de 
frequência 

Técnico Especializado 40h. 
5 x por semana desenvolvimento das oficinas previstas no 

plano de trabalho 

Ag. Operacional Cozinha 40 e 20h. 
5x semana – auxílio no preparo de  alimentos e limpeza das 

áreas da cozinha, estoque e acessos 

Ag.Operacional limpeza 40 e 20h. 
5 x semana – limpeza do espaço e organização de materiais 

no estoque 

Aux. Administrativo 40h. Auxílio nas rotinas administrativas gerais 

Cozinheiro 40h. 
5 x semana Preparação das refeições, controle de estoque e 

pedidos de alimentos 

Gerente 40h. 
5 x semana gestão geral do Serviço e sua interface com a Rede 

Socio Assistencial 

 

b. Capacitação continuada  

 

Conforme disposto no edital 303/SMADS/2015 ítem 3.1.6.4 a  capacitação será em conjunto 

com a SAS/CRAS ou CREAS e SMADS/Proteção Social Básica ou Especial  e Espaço do 
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Aprender Social –ESPASO. Complementando o processo bipartite, na ocorrência da parada 

mensal realizada com toda a equipe,  com apoio do Gerente de Serviço, equipe técnica e/ou 

especialistas convidados serão priorizados temas que contribuam para a melhoria relacional 

entre os trabalhadores, com os usuários e familiares bem como ampliem conhecimento 

relacionado ao desenvolvimento técnico do Serviço. 

Para a equipe de técnicos especializados será enfocado a dimensão do trabalho com o usuário 

e famílias na perspectiva do proposto pela Política Nacional da Assistência Social e sua 

interface com a educação não formal e nas demandas por eles apresentadas. 

Na ocorrência de capacitações promovidas pela SMADS  as mesmas serão privilegiadas. 

c.Sobre o Processo de Seleção  

Conforme o edital 303/SMADS/2015 ítem 3.1.6.4 o processo de seleção dos profissionais 

acontecerá em conjunto com a Supervisão de Assistência Social SAS/CRAS ou CREAS E 

SMADS/Proteção Social Básica. Serão selecionados pelas partes mediante apresentação dos 

currículos no mínimo  três candidatos para a realização das entrevistas e processo 

seletivo.Após o processo final e havendo concordância das partes será selecionado o 

candidato que melhor atender ao perfil do cargo em questão 

10. Aplicação dos Recursos Financeiros 

a. Custos Mensais e Anuais:  

ITENS ELEMENTOS DE DESPESA VALOR MENSAL Valor Anual 

1 RECURSOS HUMANOS R$ 45.148,05  R$     541.776,60  

2 ENCARGOS SOCIAIS R$ 5.011,43  R$       60.137,20  

3 FUNDO DE RESERVA R$ 9.738,43  R$     116.861,21  

4 ALIMENTAÇÃO R$ 40.808,00  R$     489.696,00  

5 
MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E 
PEDAGÓGICO R$ 9.056,00  R$     108.672,00  

6 CONCESSIONÁRIAS R$ 7.288,00  R$       87.456,00  

7 ALUGUEL R$ 0,00  R$                   -    

8 IPTU R$ 0,00  R$                   -    

9 HORAS TÉCNICAS R$ 0,00  R$                   -    

10 HORAS OFICINAS R$ 0,00  R$                   -    
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11 
DESPESAS DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA 
SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER R$ 0,00  R$                   -    

12 

DESPESAS PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE 
ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E APOIO NA 
ACOLHIDA INDIVIDUAL OU GRUPAL R$ 0,00  R$                   -    

13 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 0,00  R$                   -    

14 DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO R$ 0,00  R$                   -    

15 DESPESAS COM LAVANDERIA R$ 0,00  R$                   -    

16 DESPESAS DE HOSPEDAGEM EMERGENCIAL R$ 0,00  R$                   -    

17 DESPESAS DE RECÂMBIO R$ 0,00  R$                   -    

18 OUTRAS DESPESAS R$ 21.385,19  R$     256.622,28  

TOTAL R$ 138.435,11  R$      1.661.221,30  

   
  

 OUTRAS DESPESAS (DESCREVER) 

 ORD FUNÇÃO VALOR Valor Anual 

1 Material de Escritório e Expediente  R$               800,00   R$         9.600,00  

2 Higiene e Limpeza  R$            2.000,00   R$       24.000,00  

3 Reparo e Manutenção do Imóvel  R$            5.000,00   R$       60.000,00  

4 Transporte de Usuário e do Serviço (serviços específicos)  R$                       -     R$                   -    

5 Internet de banda larga  R$                       -     R$                   -    

6 Despesas com serviços de Contabilidade  R$               784,00   R$         9.408,00  

7 Outras Despesas - Serviço de Segurança  R$            8.349,60   R$     100.195,20  

8 Reparo e manutenção de Equipamento  R$            3.201,59   R$       38.419,08  

9 Outras Despesas - Vale transporte (para uso no serviço)  R$               150,00   R$         1.800,00  

10 Outras Despesas - Gasolina  R$               100,00   R$         1.200,00  

11 Outras Despesas - Gás  R$            1.000,00   R$       12.000,00  

 TOTAL  R$                21.385,19   R$         256.622,28  

   
  

 RECURSOS HUMANOS (DESCREVER - INDICAR O TURNO QUANDO FOR O CASO) 

 QUANT. FUNÇÃO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO Valor Anual 

1 Gerente 40h. R$ 5.330,04  R$       63.960,48  

1  Técnico 40h. R$ 2.447,62  R$       29.371,44  

1 Técnico Assistente Social  30h. R$ 2.626,50  R$       31.518,00  

10  Técnico Especializado 40h. R$ 24.476,20  R$     293.714,40  

1 Auxiliar Administrativo 40h. R$ 1.347,68  R$       16.172,16  

1 Cozinheiro 40h. R$ 1.430,60  R$       17.167,20  

1 Agente Operacional / Cozinha  40h. R$ 1.097,85  R$       13.174,20  
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2 Agente Operacional / Cozinha  40h. R$ 2.130,52  R$       25.566,24  

1 Agente Operacional / Cozinha  20h. R$ 532,63  R$         6.391,56  

3  Agente Operacional / Limpeza 40h. R$ 3.195,78  R$       38.349,36  

1 Agente Operacional / Limpeza 20h. R$ 532,63  R$         6.391,56  

23     R$ 45.148,05  R$         541.776,60  

 

a. Sobre a Contrapartida da Organização 

 

A Promove ao longo dos 20 anos investiu na construção de 2 prédios com andar superior e um prédio 

de piso térreo. Estas construções contribuíram para a melhoria da qualidade de atendimento uma vez 

que ampliou-se o espaço das salas de atividade. De acordo com o necessário procede á aquisição de 

equipamentos eletrônicos, imagem e som. A organização custeia todas as exigências legais trabalhistas 

quanto á realização de exames médicos periódicos, demissionais e admissionais. São custos ainda da 

Organização as demais despesas jurídicas para a manutenção da mesma a exemplo da auditoria anual 

para realização do Balanço. Fazer quadro com estas despesas. Quadro anexo 

 

b. Sobre verba de implantação 

 

Conforme estabelecido no edital 303/SMADS/2015 ítem 3.1.7.4.2 objeto desta proposta solicitamos a 

concessão da verba de implantação para a aquisição de 34 mesas e 136 cadeiras no valor total de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) 

 

 

___________________________________________ 

Ricardo de Almeida Meloso 

Presidente do Conselho Administrativo 
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ANEXO III  

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO CONVENIADO 

   
  

SAS FÓ  
  SERVIÇO  SCFV Circo Social 
  EDITAL 303/SMADS/2015  
  PROCESSO   
  TERMO DE 

CONVÊNIO   
  

   
  

ITENS ELEMENTOS DE DESPESA VALOR MENSAL 

1 RECURSOS HUMANOS R$ 45.148,05 

2 ENCARGOS SOCIAIS R$ 5.011,43 

3 FUNDO DE RESERVA R$ 9.738,43 

4 ALIMENTAÇÃO R$ 40.808,00 

5 
MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E 
PEDAGÓGICO R$ 9.056,00 

6 CONCESSIONÁRIAS R$ 7.288,00 

7 ALUGUEL R$ 0,00 

8 IPTU R$ 0,00 

9 HORAS TÉCNICAS R$ 0,00 

10 HORAS OFICINAS R$ 0,00 

11 
DESPESAS DE ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA 
SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER R$ 0,00 

12 

DESPESAS PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE 
ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E APOIO NA 
ACOLHIDA INDIVIDUAL OU GRUPAL R$ 0,00 

13 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 0,00 

14 DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO R$ 0,00 

15 DESPESAS COM LAVANDERIA R$ 0,00 

16 DESPESAS DE HOSPEDAGEM EMERGENCIAL R$ 0,00 

17 DESPESAS DE RECÂMBIO R$ 0,00 

18 OUTRAS DESPESAS R$ 21.385,19 

TOTAL R$ 138.435,11 
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OUTRAS DESPESAS (DESCREVER) 

ORD FUNÇÃO VALOR 

1 Material de Escritório e Expediente  R$               800,00  

2 Higiene e Limpeza  R$            2.000,00  

3 Reparo e Manutenção do Imóvel  R$            5.000,00  

4 Transporte de Usuário e do Serviço (serviços específicos)  R$                       -    

5 Internet de banda larga  R$                       -    

6 Despesas com serviços de Contabilidade  R$               784,00  

7 Outras Despesas - Serviço de Segurança  R$            8.349,60  

8 Reparo e manutenção de Equipamento  R$            3.201,59  

9 Outras Despesas - Vale transporte (para uso no serviço)  R$               150,00  

10 Outras Despesas - Gasolina  R$               100,00  

11 Outras Despesas - Gás  R$            1.000,00  

 TOTAL  R$                21.385,19  

   
  

RECURSOS HUMANOS (DESCREVER - INDICAR O TURNO QUANDO FOR O 
CASO) 

QUANT. FUNÇÃO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

1 Gerente 40h. R$ 5.330,04 

1  Técnico 40h. R$ 2.447,62 

1 Técnico Assistente Social  30h. R$ 2.626,50 

10  Técnico Especializado 40h. R$ 24.476,20 

1 Auxiliar Administrativo 40h. R$ 1.347,68 

1 Cozinheiro 40h. R$ 1.430,60 

1 Agente Operacional / Cozinha  40h. R$ 1.097,85 

2 Agente Operacional / Cozinha  40h. R$ 2.130,52 

1 Agente Operacional / Cozinha  20h. R$ 532,63 

3  Agente Operacional / Limpeza 40h. R$ 3.195,78 

1 Agente Operacional / Limpeza 20h. R$ 532,63 

23     R$ 45.148,05 

 

São Paulo, 25 de Novembro de 2015 
 

___________________________________________ 
Ricardo de Almeida Meloso 
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Presidente do Conselho Administrativo 


