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Fundada em 31 de março de 2012 
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ANEXO VI  
 

PLANO DE TRABALHO 
 

1. Identificação do projeto:  Projeto Crescer  - Edital de Chamamento Público nº 02  

1.1. Instituição proponente:  Associação Almater 

1.2. CNPJ:  15.670.588/0001-68 

1.3. Banco:  Banco do Brasil 1.4. Agência:  3570-X  1.5. Conta:  XXXXXXX 

1.6 Site:  www.associacaoalmater.com.br  

1.7. Certificações: 
 
CRCE ( x ) 
CEBAS ( )  
OSCIP ( x )  
Utilidade Pública Federal ( ) 
Utilidade Pública Estadual ( )  
Utilidade Pública Municipal ( x )  Lei nº 8.844 de 06 de outubro de 2017. 
CMAS ( x )  Número de inscrição: 201806 
CMDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ( x )  Número 
do registro: 2.0.1.3.0.4.0.1  

 

1.8. Nome do Responsável legal:  Edmilson Imperato 

1.9. RG:   17.249.016-9 
E mail Pessoal:  edimperato@gmail.com 
 

1.10. Órgão Expedidor:  SSP-SP 

2. Apresentação da Organização 
 

A Associação Almater, criada em 2012, tem como missão promover a pessoa            
humana, em especial as crianças e adolescentes, com possibilidades de ampliar atuação,            
tornando-a mais abrangente, expandindo ações a todo município, colaborando com a           
implantação de projetos que possam fomentar políticas públicas e contribuir para a            
transformação social.  

 
Busca através de suas finalidades estatutárias, a promoção da assistência social,           

cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, a promoção da segurança            
alimentar e nutricional, a defesa, preservação e conservação do meio ambiente, através de             
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ações que promovam a sustentabilidade, a propagação da cultura do voluntariado, o            
estímulo a iniciativas que contribuam para o asseguramento de direitos estabelecidos e da             
educação em direitos, cultivando a ética, o amor e o respeito, paz, fraternidade, cidadania,              
direitos humanos, democracia e outros valores universais. Através de novos modelos           
socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, visa promover o desenvolvimento           
econômico, educacional, esportivo, social, de práticas de saúde para melhoria da           
qualidade de vida, e estímulo a ações de combate a pobreza e a erradicação da miséria.  
 

2.1. Histórico da organização (com apresentação de dados e informações relevantes 
sobre a área de atuação). 
 

No último período, a Associação Almater desenvolveu relevantes projetos na          
área da defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. Entre os anos de 2016 e 2017,                 
através do financiamento concedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e            
do Adolescente, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,              
realizou o Projeto Ecoar, acolhido pela Escola Estadual Orozimbo Sóstena, no Jardim            
Estádio, atendendo mais de 50 estudantes da escola e capacitando mais de 60 profissionais              
oriundos dos equipamentos públicos de referência do território e no geral, como Conselho             
Tutelar, CRAS, CREAS, unidades de acolhimento institucional, além de lideranças          
comunitárias e organizações. Ao longo de um ano de projeto, foram beneficiadas mais de              
260 pessoas diretamente, e mais de 1.400 pessoas indiretamente, integrantes da           
comunidade escolar, cidadãos que participaram das intervenções comunitárias no bairro,          
além dos profissionais de equipamentos públicos no geral. O Projeto Ecoar tinha como             
objetivo a promoção e a disseminação de práticas e conhecimentos sobre cidadania,            
agroecologia sistêmica e direitos, a partir de diálogos educativos com profissionais de            
referência, ofertando uma capacitação para a promoção e defesa dos direitos da criança e              
do adolescente, almejando contribuir para a formulação de políticas públicas para crianças            
e adolescentes, e toda a região de referência do projeto.  

 
Também em 2017, a Associação executou o projeto Tesouros do Ser – Mestres             

em Valores Humanos, através de financiamento próprio da entidade, nas Escolas           
Municipais de Educação Básica, Ranieri Mazzilli e Geva (Escola Municipal José Romeiro            
Pereira), atendendo simultaneamente 340 crianças com faixa etária entre 09 a 11 anos. O              
projeto consistia na aplicação de um jogo cooperativo inédito - Gentil Ação – e tinha               
como intuito contribuir para uma educação integral do ser, por meio de dinâmicas lúdicas,              
ensinando e vivenciando os valores humanos inspirados por ícones defensores da paz na             
história da humanidade (Tereza de Calcutá, Gandhi, Mandela, etc.). Seus resultados são            
perceptíveis, contribuindo para uma melhora no rendimento dos estudantes,         
transformando o ambiente escolar em um espaço de integração entre crianças, famílias,            
educadores e comunidade, num reconhecimento e percepção das próprias emoções e do            
outro, num fazer mais humano e cooperativo. 
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Ainda em 2017, a Associação Almater propôs a ampliação do Projeto Ecoar,            
junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir de um               
edital de financiamento de projetos. Com a ampliação, o projeto que encerrou sua             
primeira edição em setembro de 2017, ampliará sua capacidade de atendimento,           
aperfeiçoando os conteúdos ministrados na primeira edição e incluindo um terceiro eixo            
de aplicação com crianças de 09 a 11 anos. Desta forma, o projeto irá atender diretamente                
230 pessoas, realizando ações nas Escolas Estaduais Adib Miguel Haddad e Benedita            
Arruda, e na Escola Municipal de Educação Básica, Ivo de Bona, além de ações previstas               
nos municípios de Várzea Paulista, Cajamar e Louveira, promovendo um intercâmbio de            
ideias e fomentando a educação, protagonismo e empoderamento dos adolescentes. O           
projeto está previsto para iniciar suas atividades em agosto de 2018.  

 
No início de 2018, com a abertura do edital de chamamento público nº 01 do               

CMAS através da UGADS, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos,             
observando a realidade do território do São Camilo e considerando o encerramento dos             
serviços realizados pelas entidades Pio Lanteri e Unidade Florescer do Centro João de             
Deus, visualizando o descobrimento do território quanto aos serviços fornecidos, a           
Associação Almater apresentou proposta de trabalho para assumir os cinco grupos do            
território do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, compreendendo três           
grupos com faixa etária de 7 a 12 anos e dois grupos com faixa etária de 13 a 15 anos,                    
totalizando 100 crianças e adolescentes. A proposta prevê a realização do trabalho com             
crianças e adolescentes através de projetos que estimulem a capacidade cognitiva,           
promovam a integração entre as crianças e adolescentes beneficiados, entre estes e a             
comunidade, e entre a comunidade com os equipamentos públicos e membros da rede do              
território. As ferramentas para alcançar os resultados esperados são dinâmicas e preveem            
oficinas de percurso juvenil, usando instrumentos adequados para cada faixa etária, como            
fotografia, contação de histórias, danças, jogos cooperativos, clube de leitura e           
assembleias. A proposta apresentada foi aprovada, homologada e agora aguarda assinatura           
do termo de colaboração.  

 
Toda a apresentação quantos aos projetos desenvolvidos no último biênio e a            

previsão dos projetos executáveis a partir de 2018, tem o intuito de demonstrar que a               
Associação Almater vem atuando de forma planejada, com projetos coerentes para o            
desenvolvimento de territórios vulneráveis. O Projeto Ecoar teve sua fase instrumental em            
sua primeira edição, como um momento de criação de um método pedagógico de ensino              
interdisciplinar, contribuindo com o pleno desenvolvimento dos adolescentes e de          
integração na comunidade escolar, aplicado em um primeiro momento em apenas uma            
escola estadual, para agora galgar um desafio maior, com o aprimoramento do projeto e a               
capacitação em campo dos profissionais atuantes. Já o Projeto Tesouros do Ser, que             
compreendeu a criação de um jogo cooperativo inédito, desenvolvido a partir da expertise             
de profissionais da área da educação com métodos terapêuticos, serviu para criar            
metodologias de diálogo (internos e externos) com crianças, criando espaços de           
convivência familiar dentro da escola e desenvolvendo sentimentos de pertença,          
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identidade e empoderamento.  
 
A apresentação de propostas para assumir os grupos do serviço de convivência e             

fortalecimento de vínculos na região do São Camilo, vem ao encontro dos projetos já              
desenvolvidos pela entidade, tendo como missão, levar ao território um compilado das            
ações já testadas e implantadas de forma exitosa em outras regiões, e por se tratar de                
projetos complexos que trabalham diretamente questões internas de cada indivíduo, estes           
se completam na medida em que todos eles trabalham o indivíduo sob perspectivas             
diferentes: internamente, abordando a relação de cada criança e adolescente consigo           
mesma, questões psicológicas, de pertencimento, empoderamento, inteligência emocional        
e capacidade cognitiva; e externamente, trabalhando a interação de cada criança e            
adolescente no núcleo familiar, no convívio social com outras crianças e adolescentes, na             
escola, na comunidade e no mundo.  
 

 

3. Apresentação do Projeto 
 

O presente projeto visa trabalhar com crianças de 07 a 12 anos com dificuldade              
de aprendizagem, oriundas da EMEB Deodato Janski e de forma suplementar, EE Maria             
José Maia de Toledo e EMEB Pedro de Oliveira, para superar as dificuldades a partir de                
técnicas terapêuticas, educativas e cooperativas, que trabalhem não apenas a parte           
pedagógica, mas também a inteligência emocional e os sentimentos das crianças. Também            
visa trabalhar a convivência familiar, a partir do empoderamento das famílias trabalhando            
as questões internas cotidianas do núcleo familiar e a possibilidade de geração de renda a               
partir de novas formas de economia.  
 

3.1. Nome do Projeto: Projeto Crescer  
 

3.2. Justificativa - Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando           
dados estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta. 
 

O município de Jundiaí, apesar de seus bons indicadores de qualidade de vida (o              
município possui índice de desenvolvimento humano de 0,822, considerado muito          
elevado), possui suas contradições, constituídas por regiões da cidade com índices altos de             
vulnerabilidade social, requerendo uma atenção redobrada na prestação dos serviços          
públicos, especialmente no que tange a proteção de crianças e adolescentes, destacados            
como prioridade absoluta no artigo 227 da Constituição Federal. De acordo com os dados              
ofertados no diagnóstico da infância e adolescência de Jundiaí, do Conselho Municipal            
dos Direitos da Criança e do Adolescente do ano de 2017, a população de 0 a 19 anos,                  
totaliza 97.684 crianças e adolescentes.  
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Dentre essas áreas de vulnerabilidade social, o presente projeto visa aprofundar o            
olhar sobre o bairro Jardim São Camilo. Ainda de acordo com o supracitado diagnóstico,              
o bairro Jardim São Camilo está nos territórios destacados pelo Conselho Tutelar em             
termos de grande volume de demandas de ocorrências, indicando também a dificuldade de             
atendimento das demandas, devido à falta de recursos humanos e serviços especializados. 

 
Segundo dados fornecidos pelo Núcleo de Produção de Informações Estratégicas          

da Fundação CASA - NUPRIE, de 2014 até 2017, 18 jovens adolescentes oriundos do              
bairro Jardim São Camilo estiveram na Fundação Casa - Casa Dom Gabriel Paulino             
Bueno Couto e Semiliberdade, sendo o 5º bairro com maior número de jovens em situação               
de medidas socioeducativas.  

 
No que tange a proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos -             

PAEFI, segundo dados de junho de 2017, dos 158 casos atendidos, quase 10% estavam              
concentrados no Jardim São Camilo (16), tornando-se o bairro com maior atendimento no             
PAEFI do período referenciado, sendo as famílias e indivíduos majoritariamente          
encaminhados pelo Conselho Tutelar (35%), seguido de outros serviços e unidades da            
Proteção Social Especial (18%), Poder Judiciário (13%) e outros serviços e unidades da             
Proteção Social Básica (11%). 

 
O bairro, como é de notório conhecimento, possui uma série de características            

que contribuem para acentuar a vulnerabilidade social na região, dentre elas, destaca-se            
inicialmente a ocupação irregular e desestruturada de boa parte do bairro, contribuindo            
para dificultar o acesso dos moradores à cidade e ao atendimento nos equipamentos             
públicos (UBS e CRAS encontram-se na parte baixa da comunidade, atingindo de forma             
superficial a demanda de atendimento que se encontra na parte alta). Com efeito, a              
localização e a topografia dificultam o acesso dos profissionais de qualquer equipamento            
público nos pontos mais nevrálgicos do bairro. Outro fator determinante na região é a              
presença do tráfico de drogas e a violência decorrente das atividades criminosas que             
assolam as famílias, gerando uma constante sensação de insegurança.  

 
Sobre os equipamentos e serviços públicos ofertados na região, o cardápio é bem             

reduzido, com os serviços majoritariamente ofertados na parte baixa da comunidade ou            
nos bairros vizinhos, como, por exemplo, Vila Aparecida e Jardim Tarumã. O bairro conta              
com cinco equipamentos de educação: Escola Estadual Maria José Maia de Toledo (escola             
em tempo integral para ensino fundamental, atendendo em média 212 estudantes) e quatro             
Escolas Municipais de Educação Básica, Judith Arruda Carreta, Naman Tayar, Ruth           
Carturan e Deodato Janski, além da Escola Estadual João Batista Curado, no Jardim             
Tarumã, que apesar de não encontrar-se no bairro, acaba por absorver a demanda             
remanescente de ensino fundamental e médio. Os equipamentos de saúde e assistência            
social destinados ao bairro (UBS e CRAS, respectivamente) atendem um número           
considerável de moradores, mas esbarram na dificuldade geográfica, por estarem          
localizados na parte baixa da comunidade, tendo dificuldade de aproximar os moradores            
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da parte alta. O único equipamento de esporte e lazer próximo do bairro encontra-se na               
Vila Aparecida, sendo o Centro Esportivo Jardim  Ângela.  

 
Outro ponto crítico a ser considerado para fins de diagnóstico, é a            

supramencionada interrupção no serviço que anteriormente era ofertado por duas          
entidades de atendimento direto de crianças e adolescentes na região (Associação Pio            
Lanteri e Centro Educacional João de Deus - Unidade Florescer), causando uma ruptura             
na prestação de serviços, podendo aprofundar a vulnerabilidade social, a sensação de            
abandono por parte dos moradores, a violência já existente na região, tendo como             
consequência a ausência de proteção e garantia de direitos de centenas de crianças e              
adolescentes.  

 
Informação relevante trazida pelo supracitado diagnóstico é quanto ao quesito          

qualitativo de avaliação do município no que tange à “liberdade, respeito e dignidade”. Os              
moradores do Jardim São Camilo, entrevistados durante a construção do diagnóstico,           
afirmam que sofrem muita estigmatização relacionada à localização residencial, por conta           
da vulnerabilidade do bairro, relatando a dificuldade de acessar os serviços ou de             
conseguir que estes cheguem até o bairro, como por exemplo, serviços de transportes             
privados, e até mesmos serviços públicos, como polícia, ambulância e bombeiros. A            
desconfiança e preconceito por parte da população para com os moradores do bairro             
refletem a necessidade de existência de um trabalho que atue na autoestima dos moradores              
e valorização da comunidade, empoderando iniciativas de cultura, esporte e participação           
por parte dos moradores, em contraponto ao estigma da violência e tráfico de drogas. 

 
Deste modo, a Associação Almater pretende desenvolver um projeto que atue           

com crianças e adolescentes do território, bem como com os respectivos pais e             
comunidade, visando contribuir para diminuição dos indicadores negativos, ofertando um          
serviço qualificado e específico com as crianças e adolescentes e realizando um            
acompanhamento muito próximo com as famílias, alinhado com os objetivos da política            
de atendimento a crianças e adolescentes do município.  
 

3.3 – Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 
 

O Jardim São Camilo está localizado na Região Leste do Município,           
compreendendo os loteamentos, Vila São Marcus, Jardim São Camilo, Jardim São Camilo            
Novo, Vila Rossi, Jardim Ângela, Vila Aparecida, Vila Lima, Vila Nossa Senhora            
Aparecida, Jardim Boa Vista, Vila Bernardo, Parque Carolina e parte do Jardim São             
Miguel, de acordo dados do cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Planejamento            
e Meio Ambiente de 2000. Ainda sobre os mesmos dados, a distribuição do uso do solo no                 
bairro indica uma ocupação predominantemente residencial no território, com um alto           
grau de vulnerabilidade social, se observado o recorte de renda, tendo 18,27% de             
responsáveis por domicílios que sobrevivem com renda de 0 a 1 salário mínimo, 17,50%              
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com mais de 1 a 2, 16,86% com mais de 2 a 3 salários mínimos e 22,28% com mais de 3                     
até 5 salários mínimos. Ou seja, metade (52,63%) da população do território vive com              
menos de três salários mínimos e, portanto, com dificuldade de prover necessidades            
básicas de existência. 
 

3.4. Abrangência Geográfica - Indicação da divisão administrativa do Município,          
referente a órgãos afins do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento              
das atividades, identificando a região de atuação, nos termos das definições do            
Edital. 
 

O presente projeto visa desenvolver ações no Jardim São Camilo, localizado na            
Região Leste do Município, tendo como sede de parte das atividades um imóvel             
localizado na Rua Primo Filipini, 65, Jardim Ângela, espaço que está sendo pleiteado             
junto à Prefeitura de Jundiaí (onde anteriormente abrigava a Associação Pio Lanteri), pois              
se trata de próprio municipal.  

 
O espaço é estratégico para atuar diretamente no enfrentamento da          

vulnerabilidade social e violência, pois encontra-se no centro da comunidade, facilitando o            
acesso das crianças e adolescentes que moram na parte mais alta desta. Dentro das              
conversas iniciadas com os equipamentos públicos e atores locais, ficou constatada a            
dificuldade de acesso (e resistência) dos moradores da comunidade à equipamentos e            
serviços em regiões mais afastadas do núcleo, demonstrando a necessidade de oferta de             
atividades na parte alta.  

 
O projeto também visa desenvolver ações dentro das escolas EMEB Deodato           

Janski, EE Maria José Maia de Toledo e EMEB Pedro de Oliveira, trabalhando de forma               
integrada para identificar crianças com dificuldade de aprendizagem, e ofertando uma           
capacitação para o corpo docente das escolas sobre como identificar essas crianças e             
métodos para serem trabalhados em sala de aula para condução dessas dificuldades,            
trabalhando de forma intercalada com o serviço ofertado pela entidade.  

 

4. Objetivos do Projeto 

4.1. Objetivo Geral: 
 

Desenvolver um projeto que construa uma ponte entre as escolas municipais do            
território com a Associação, para a identificação e encaminhamento de crianças de 07 a 12               
anos com dificuldade e ou transtornos de aprendizagem, onde estas receberão atendimento            
qualificado, viabilizando sua melhor inserção na sociedade, contribuindo para a          
diminuição dos problemas de aprendizagem e consequentemente, a evasão escolar.          
Capacitar profissionais das escolas do território, habilitando-os a identificar os alunos           
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portadores de dificuldades especiais, e melhorando competências no trato diário com eles.            
Além disso, o projeto visa promover a convivência familiar e o empoderamento das             
famílias das crianças atendidas, através da implantação de uma escola de pais.  
 
Eixo Temático: O projeto atuará principalmente nos eixos I - Assistência Social , III -              
Educação  e  VII - Fortalecimento de ações para a cultura de paz.  
 
Eixo I - Assistência Social: 
A - Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas ações; 
1 - Incentivo à participação ativa da criança e adolescente nas ações visando seu              
desenvolvimento e protagonismo. 
Eixo III - Educação:  
B - Atendimento e orientação para pais e profissionais sobre o ciclo de vida, fase e                
educação dos seus filhos na formação de valores. 
 
Eixo VII - Fortalecimento de ação para a cultura de paz: 
A - Disseminação da cultura de paz e não violência e formas alternativas de              
gerenciamento de conflitos.  
 

4.2. Objetivo (s) Específico(s): 
 

1. Melhorar a autoestima das crianças e pais atendidos no projeto, promover o            
autoconhecimento e contribuir para saúde emocional através de práticas         
terapêuticas, buscando viabilizar um ambiente e relação acolhedora que contribua          
para a cura do interior, e consequentemente, para a melhora do aprendizado e             
capacidade de convívio em sociedade. Diminuir toda forma de sofrimento psíquico           
que envolve crianças com dificuldade e ou transtornos de aprendizagem. Para           
tanto, serão utilizadas práticas terapêuticas e atividades dinâmicas como recursos          
de neurociência, psicologia, pedagogia e psicopedagogia, práticas meditativas e         
jogos cooperativos.  
 

2. Atuar junto às escolas, através do acompanhamento contínuo das crianças          
encaminhadas ao serviço, realizando encontros periódicos com a coordenação         
pedagógica e, encontros mensais com todo o corpo docente através do HTPC,            
capacitando os profissionais da educação das escolas do território para habilitá-los           
a identificar as dificuldades e ou transtornos de aprendizagem, incentivando e           
orientando-os para novas práticas pedagógicas (competências) e a usar estratégias          
de inclusão destas crianças, garantindo sua efetiva integração num ambiente social           
e escolar saudável, de apoio mútuo, e livre de todas as formas de discriminação.              
Legar a estes profissionais, para toda a sua vida profissional, esse olhar            
diferenciado e qualificado, com isto garantindo, mesmo após o término do projeto,            
o tratamento correto destes casos no ambiente escolar.  
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3. Implantar uma escola de pais, promovendo a convivência familiar, estimulando a           
comunicação como alternativa para solução de conflitos familiares e o          
protagonismo das famílias, a partir de uma série de atividades que visam trabalhar             
o empoderamento de jovens mães, aprimoramento da convivência familiar,         
comunicação empática, não violenta e assertiva, para uma vida saudável.  
 

4. Ofertar, dentro das ações da escola de pais, conhecimentos sobre economia           
criativa, colaborativa e cooperativas, visando auxiliar na transformação social do          
território, a partir de novas formas de geração de renda.  

5. Beneficiários – público alvo a ser abrangido 

5.1. Beneficiários Diretos (especificar):  
 

50 crianças de 07 a 12 anos (50 vagas - rotativas), com dificuldade de              
aprendizagem, encaminhadas pelas escolas na seguinte ordem de preferência (EMEB          
Deodato Janski, EE Maria José Maia de Toledo e EMEB Pedro de Oliveira), a partir da                
detecção de rendimento escolar baixo, introspecção ou demais características que          
embasem o encaminhamento. Ao longo do período de execução do projeto este número             
poderá ser significativamente maior, considerando que serão ofertadas 50 vagas, mas estas            
podem ser rotativas, considerando-se os diferentes graus de dificuldade de aprendizagem,           
deficiências, transtornos ou problemas emocionais, e o fato de serem encaminhadas           
crianças que não se enquadram no diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, sendo            
muito comum a confusão entre crianças hiperativas, comunicativas, ou até mesmo           
introspectivas, como crianças com dificuldade e ou transtornos de aprendizagem, sendo,           
portanto, necessário o correto diagnóstico pelo especialista do projeto para definir o que             
são características normais do desenvolvimento de uma criança, e o que realmente aponta             
para um acompanhamento especializado. Desta forma, a entidade realizará esse          
diagnóstico minucioso, o que pode acarretar na rotatividade das crianças para as vagas             
ofertadas, ampliando assim, o número de beneficiários diretos. Além disso, poderá ser            
dada alta do atendimento para os casos que tenham atingido o resultado almejado. As              
variações dos beneficiários diretos serão relatadas mensalmente nos relatórios de          
monitoramento do projeto, elaborados pelos profissionais responsáveis pelo diagnóstico e          
atendimento das crianças.  

 
50 pais/mães/responsáveis de crianças e adolescentes do Jardim São Camilo,          

oriundos de famílias cujos filhos estejam participando do atendimento ofertado pela           
Associação no território (ou demais, se vagas remanescerem), com o intuito de atendê-los             
de forma integral: criança/adolescente, família e ambiente escolar.  
 
Total de Beneficiários Diretos:  100 beneficiários.  

5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): 
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609 crianças da EMEB Deodato Janski - anos iniciais (1º ao 5º ano), 200 crianças               

da EE Maria José Maia de Toledo (apenas 6º ), 1180 crianças da EMEB Pedro de Oliveira. 
 
Todos os professores das escolas que indicarem crianças para participação no           

projeto, através de capacitações ofertadas durante o HTPC (EMEB Deodato Janski, EE            
Maria José Maia de Toledo e EMEB Pedro de Oliveira).  

 
Todos os moradores do território da região do Jardim São Camilo, considerando a             

transformação social promovida pela implantação da escola de pais, serão beneficiados a            
curto, médio e longo prazo, executando um projeto que contribuirá para o            
desenvolvimento local em caráter pioneiro na cidade.  
 
Estimativa de Beneficiários Indiretos: 2180 pessoas (609 EMEB Deodato + 200 EE            
Maria José Maia + 1180 EMEB Pedro + 191 (projeção mínima da comunidade).  

6. Metodologia - Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho. 
 

O projeto será desenvolvido sob três eixos estruturantes, ofertando atendimento          
para crianças de 07 a 12 anos com dificuldade de aprendizagem, capacitação para o              
corpo docente das escolas abrangidas e implantando uma escola de pais no território ,             
com objetivo de orientar os pais sobre o ciclo de vida, fases e educação de seus filhos na                  
formação de valores e de estímulo ao protagonismo juvenil e desenvolvimento de            
atividades que tenham como objetivo a geração de renda, estimulando o pensamento em             
novas formas de economia. Toda a metodologia do projeto foi construída através de             
métodos inovadores, valendo-se de práticas milenares do campo da psicologia,          
psicopedagogia e práticas terapêuticas, adaptadas a realidade contemporânea e as          
necessidades do território, construídas a partir dos anseios da comunidade, com           
possibilidades de adequação das grades de horários e conteúdos para realidade local.  

 
1) Atendimento : Tem por objetivo ofertar atendimento psicológico e        

psicopedagógico para crianças de 07 a 12 anos, encaminhadas pela EMEB           
Deodato Janski, tendo como estratégia de identificação o baixo rendimento,          
conflitos na convivência escolar, contexto social do núcleo familiar, condição da           
saúde da criança, tanto física quanto mental. O atendimento será realizado através            
de grupos. Serão formados 4 grupos, com até 12 crianças cada, intercalando o             
atendimento psicológico e psicopedagógico, trabalhando questões emocionais das        
crianças a partir de ferramentas dinâmicas. Também será ofertada a arteterapia, por            
seu viés lúdico ao olhar infantil, como excelente recurso de expressão das            
emoções, sentimento e criatividade. O objetivo das ações desenvolvidas neste eixo           
será a ampliação da capacidade da criança de convivência e participação na vida             
familiar comunitária, garantindo sua autonomia, desenvolvimento amplo e        
integração no ambiente escolar.  
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O primeiro passo será a apresentação para as escolas do território, a fim de              
construir uma dinâmica de trabalho que construa uma ponte entre a escola, a             
família e o serviço da entidade. Após, as escolas farão o encaminhamento das             
crianças conforme pré identificação. Serão disponibilizadas 50 vagas, que         
obedecerão a seguinte ordem de preferência: EMEB Deodato Janski, e no caso de             
não preenchimento das 50 vagas por esta, as vagas remanescentes serão ofertadas            
para crianças de 12 anos incompletos, para a EE Maria José Maia de Toledo, e               
assim sucessivamente para a EMEB Pedro de Oliveira. O diagnóstico será           
realizado pelos profissionais do projeto e visa identificar e classificar as           
dificuldades e ou transtornos de aprendizagem, tais como: dislexia, TDAH          
(transtorno de déficit de atenção), autismo e processamento auditivo central          
alterado. Os casos neurológicos de deficiências cognitivas serão encaminhados         
para diagnósticos e sessões individuais, uma vez por semana, feito por uma            
psicopedagoga especialista. Os demais casos, serão tratados em sessões em grupo,           
com atividades diversas, visando garantir 6 horas semanais de atendimento,          
divididas em dois dias na semana, conforme ilustra tabela abaixo: 

 

ATIVIDADES 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Período da 
manhã 

Visita à 
escola 

Atendimento Atendimento Atendimento Atendimento 

14h às 15h (Psicóloga) 
Grupo 1 

 
 
 
 

Arteterapia 
Grupo 1 e 
Grupo 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendimento 
domiciliar e 
atendimento 
individual  

(Psicóloga) 
Grupo 1 

 
Planejamento 
das atividades  
entre os  
profissionais, 
elaboração 
das fichas  
individuais, 
reunião de  
equipe 
discussão de  
casos, demais  
necessidades 
da equipe do   
trabalho 
referentes à  
execução do  
projeto. 

14h às 15h (Psicopedago
ga) 

Grupo 2 

(Psicopedago
ga) 

Grupo 2 

15h às 16h (Psicopedago
ga) 

Grupo 1 

(Psicopedago
ga) 

Grupo 1 

15h às 16h (Psicóloga) 
Grupo 2 

(Psicóloga) 
Grupo 2 

16h às 17h (Psicóloga) 
Grupo 3 

 
 
 
 

(Psicóloga) 
Grupo 3 

16h às 17h (Psicopedago (Psicopedago
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ga) 
Grupo 4 

 
Arteterapia 
Grupo 3 e 
Grupo 4 

ga) 
Grupo 4 

17h às 18h (Psicopedago
ga) 

Grupo 3 

(Psicopedago
ga) 

Grupo 3 

17h às 18h (Psicóloga) 
Grupo 4 

(Psicóloga) 
Grupo 4 

 
OBS1: As atividades com as crianças ocorrerão de segunda à quinta-feira no período da              
tarde, sendo a sexta-feira reservada para planejamento das atividades entre os           
profissionais, reunião de equipe para discutir os avanços das crianças, a efetividade dos             
métodos utilizados e a necessidade de adequação, para um atendimento mais           
individualizado; visitas domiciliares, bem como a elaboração das fichas individuais de           
atendimento, a fim de promover o acompanhamento da evolução individual de cada            
criança.  
 
OBS2 : Esta tabela é meramente exemplificativa, pois somente mediante inscrição do           
público efetivo é que será possível melhor definir grupos e os horários de atendimento              
(congruente com realidade do território, que possui várias escolas, que trabalham com            
horários muito diversos, inclusive período integral).  
 

a) Intercâmbio com a EMEB: O período da manhã será resguardado para o            
atendimento psicológico das famílias, interação com a comunidade (eventuais         
visitas) e intercâmbio com as escolas, com o intuito de manter o atendimento             
ofertado em consonância com as demandas escolares através do diálogo          
permanente.  

 
b) Desenvolvimento das atividades: Após diagnóstico aprofundado, que envolverá         

também conversa com cada família, buscando conhecer todo o histórico familiar,           
as atividades com as crianças serão ministradas pelos profissionais técnicos do           
projeto, e trabalharão o desenvolvimento das habilidades cognitivas, com técnicas          
próprias, inclusive através do incentivo à leitura e escrita, promovendo diálogos           
com as crianças sobre a cultura de paz e a comunicação não violenta. Detectar              
eventual sofrimento psíquico, e trabalhar seu fortalecimento emocional, sua         
autoestima e seu desenvolvimento pessoal. Serão realizadas reuniões semanais da          
equipe de trabalho para discussão de casos, abordagens e dinâmicas dos grupos e             
demais necessidades referentes à execução do projeto.  

 
c) Fichas individualizadas de acompanhamento: Com o propósito de realizar um          

acompanhamento individualizado de cada criança, documentando todo o progresso         
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ao longo do atendimento, serão elaboradas fichas individuais de atendimento,          
contendo o diagnóstico, acompanhamento continuado, observação dos       
profissionais, histórico familiar, e no momento oportuno, alta.  
 

d) Arteterapia: é importante ferramenta no processo terapêutico, que auxilia na           
transformação do desenvolvimento humano. Utilizando diversas abordagens da        
psicologia, da psicanálise e da neurologia, e trabalhando de forma transdisciplinar           
com diversas linguagens artísticas, promove a saúde mental. Será incentivada a           
expressão simbólica, sem a preocupação com a estética, através de modalidades           
expressivas como pintura, modelagem, colagem, desenho, tecelagem, expressão        
corporal, sons, músicas, criação de personagens, etc.. Serão propostas atividades          
artísticas e manuais que auxiliem cada indivíduo a desenvolver habilidades,          
exercitar a memória, a observação e concentração, o que propicia a autopercepção,            
de forma que possa contatar os recursos próprios, melhorando a sua autoestima.  

 
2) Capacitação : Durante o ano haverá mensalmente curso de capacitação para os           

professores, habilitando-os a identificar os alunos portadores de dificuldades         
especiais (deficiência cognitiva e intelectual ou questões emocionais), e a usar           
estratégias de inclusão dos mesmos. Em paralelo à identificação, também será           
trabalhado com os professores, a importância do estímulo à leitura, habilitando-os           
a ensinar aos alunos estratégias e técnicas que promovam competência de leitura e             
compreensão de textos. Também será possível aprofundar questões mais         
específicas que surjam durante os atendimentos, aprimorando continuamente as         
habilidades dos profissionais que lidam diariamente com as crianças atendidas. A           
capacitação será desenvolvida entre nove meses do projeto.  
 

a) Formação/supervisão continuada para equipe do projeto: Entendendo a        
necessidade de excelência no serviço prestado, observando as atribuições da          
equipe de trabalho, que estão para além das necessidades exclusivamente técnicas,           
mas atuando também na realização da acolhida, recepção e escuta, no           
desenvolvimento das atividades em grupo e no atendimento individualizado, será          
ministrada uma formação/supervisão continuada para os profissionais do projeto         
ao longo da execução. 

 
3) Escola de Pais : Tem por objetivo constituir um grupo pais, mães e responsáveis,             

com a proposta de aprimorar a convivência familiar, trabalhando sob a perspectiva            
de todas as formas de constituição familiar, as fases e educação de seus filhos na               
formação de valores, de estímulo ao protagonismo em crianças e adolescentes e            
ofertar um curso sobre geração de renda, visando trabalhar os conceitos da            
economia criativa, colaborativa, cooperativas e economia sustentável. As        
atividades da escola de pais acontecerão em três encontros mensais (nos primeiros            
quatro meses - um encontro voltado aos temas psicológicos e dois encontros para             
oficinas de sensibilização, propósito de vida, motivacional. Após o mês 5, os            
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encontros serão quinzenais - mantido um para temas psicológicos e outro voltado à             
capacitação sobre temas de economia e cooperativa) ofertados no período noturno,           
com duração de duas horas, ou aos sábados (o grupo decidirá o melhor período),              
na sede da organização ou em outro espaço parceiro que venha a ser             
disponibilizado.  
 
a) Aprimoramento da convivência familiar: Será desenvolvido uma vez por mês           
com duração de duas horas, e trabalhará nove temas estratégicos, através de            
dinâmicas, exibição de filmes, rodas de conversa e demais recursos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Mês 1  Convivência familiar: Conscientização sobre a     
importância dos papéis estruturantes do pai e da mãe no          
crescimento dos filhos.  

Mês 2 Círculo feminino: atividades voltadas para mães e jovens        
mães, com o intuito de trabalhar os diversos papéis da          
mulher na sociedade.  

Mês 3 |Orientação sobre o ciclo de vida, fases e educação dos          
filhos, na formação de valores. Educar para quê? 

Mês 4 Aprendendo a conhecer a personalidade e educar o ego.         
Aprendendo a reconhecer o outro. Alteridade, respeito.  

Mês 5 Oficina de comunicação empática e assertiva.      
Comunicação não violenta 

Mês 6 Pedagogia da Presença. A importância da presença das        
figuras paternas e maternas na educação dos filhos. O que          
é autoridade? Autoridade X autoritarismo.  

Mês 7 Práticas de controle do estresse. Educação emocional.       
Como gerenciar o estresse (Habilidades Positivas de       
Vida), e sua aplicação nas relações familiares. 

Mês 8 Educação através do lúdico e da cooperação para crianças         
e adolescentes, facilitando a gestão familiar.  

Mês 9 Encontro de famílias  

 
b) Novas formas de economia e geração de renda: Considerando a realidade            
socioeconômica do território e o momento de recessão financeira do país, o projeto             
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prevê a oferta de um curso de economia criativa, colaborativa e solidária, com a              
intenção de despertar a clareza sobre os propósitos de vida, talentos e a             
estruturação destes em ideias e modelos de negócios claros, ofertando todo o            
aparato técnico, para descoberta de potencialidades financeiras locais, constituição         
de uma cooperativa, e demais projetos econômicos que contribuam para          
autossustentabilidade das famílias.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Mês 1 Quem sou eu? Consciência sobre a sua história de vida e           
valores pessoais.  

Mês 2 Propósito: Qual é o chamado que cada um dos participantes          
sente como propósito e caminho de objetivos de vida? 

Mês 3 Talentos e alianças: Quais são os meus talentos? Quais são          
os talentos dos outros? Como criar iniciativas juntos? 

Mês 4 Idealização: Aprofundando as inúmeras possibilidades     
sobre o que pode ser feito.  

Mês 5 Entendendo os desafios: Criando empatia com quem vamos        
atender: quem são os clientes? Do que eles precisam? 

Mês 6 Modelos de negócios: Como estruturar ideias em modelos        
de negócios sustentáveis?  

Mês 7 Criação de um grupo de trabalho para geração de renda; 

Mês 8 Apresentação do cooperativismo: tipos de cooperativa,      
formas de constituição, distribuição do trabalho.  

 
Mês 9 

Concretizando: Aparato técnico para a constituição de um        
negócio social (criação de uma cooperativa ou outro        
modelo adotado pelo grupo).  

 
OBS: Em todas as atividades dentro do mês (tanto o aprimoramento familiar, quanto o              
curso de novas formas de economia e geração de renda) serão utilizados métodos             
inovadores para condução das atividades, a partir de reflexões facilitadas nos grupos,            
norteadas por metodologias de conhecimento, ferramentas de coaching, práticas de          
meditação, jogos cooperativos e design thinking para criar e desenvolver ideias.  

7. Resultados esperados – Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem            
atingidos (descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem          
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atingidas e de atividades a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e            
detalhamento aquilo que se pretende realizar ou obter, bem como quais os meios             
utilizados para tanto). 
 
Resultado Quantitativo:  
 

a) no mínimo 50 crianças atendidas durante o período de 1 ano de execução do              
projeto, dentro das atividades propostas e pelo atendimento do psicólogo,          
psicopedagogo e oficineiro em arteterapia (ressaltando que o número de crianças           
atendidas poderá ser superior, considerando a rotatividade das crianças atendidas,          
possibilitando a abertura de novas vagas). Portanto, para fins de resultados           
quantitativos, estabelecemos inicialmente o número de 50 crianças, com         
perspectiva de ampliação.  
Método de verificação:  lista de presença, relatórios e registros fotográficos.  
 

b) 50 núcleos familiares atendidos (pais, mães ou demais responsáveis), dentro das           
ações propostas na escola de pais, ao longo dos 12 meses; 
Método de verificação:  lista de presença e registros fotográficos.  
 

c) Criação de ao menos um grupo de geração de renda e desenvolvimento local,             
oriundo do conteúdo ofertado no curso de geração de renda; 
Método de verificação:  lista de presença e registros fotográficos.  
 

d) Acompanhamento permanente das escolas atendidas pelo projeto ao longo do          
período de execução do projeto.  
Método de verificação: Relatórios das reuniões realizadas com o corpo docente           
da escola e registros fotográfico da participação de eventos da escola.  

 
Resultado Qualitativo: 
 

a) Melhora da capacidade de aprendizagem e interação social de no mínimo 50            
crianças; 
 

b) Empoderamento pessoal e profissional de 50 núcleos familiares, ao longo de 12            
meses, visando a construção de formas alternativas de geração de renda ao final da              
execução do projeto; 
 

c) Capacitação dos professores das escolas atendidas pelo projeto, melhorando a          
comunicação entre professores e estudantes e diminuindo a dificuldade de          
aprendizagem, o sofrimento psíquico das crianças e, consequentemente, a evasão          
escolar.  
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8. Processo de Monitoramento e Avaliação – Apresentar os indicadores quantitativos           
e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a              
serem utilizados, levando em consideração a análise do território e da política local. 
 

O monitoramento será realizado mensalmente através da produção de relatórios          
pela equipe do projeto, reportando ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do              
Adolescente o cumprimento das atividades previstas dentro do mês, número de           
participantes, percepção dos profissionais sobre o desenvolvimento das atividades (pontos          
positivos /pontos negativos /necessidades de adequação do conteúdo programático ou          
cronograma), pesquisa de satisfação com os participantes, relatórios de frequência e           
registros fotográficos.  

Resultado(s)  Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meios de 
Verificação 

No mínimo 50 crianças    
atendidas durante o período    
de 1 ano de execução do      
projeto, dentro das   
atividades propostas e pelo    
atendimento do psicólogo,   
psicopedagogo e oficineiro   
em arteterapia; 

 
 
Melhora da capacidade de    
aprendizagem e interação   
social de, no mínimo, 50     
crianças; 

 
No mínimo 50 crianças de 
07 a 12 anos das escolas de 
referência (EMEB Deodato 

Janski, EE Maria José 
Maia de Toledo e EMEB 

Pedro de Oliveira).  

 
 

- Lista de presença; 
- Relatórios; 

- Registros fotográficos; 

50 núcleos familiares   
atendidos (pais, mães ou    
demais responsáveis),  
dentro das ações propostas    
na escola de pais; 

 
 
Empoderamento pessoal e   
profissional de 50 núcleos    
familiares, ao longo de 12     
meses, visando a   
construção de formas   
alternativas de geração de    
renda ao final da execução     
do projeto.  

 
 

50 núcleos familiares.  

 
- Lista de presença; 

- Registros fotográficos; 

Criação de um grupo de     
geração de renda e    
desenvolvimento local,  
oriundo do conteúdo   
ofertado no curso de    
geração de renda; 

 
 

Criação de ao menos 1 
grupo. 

- Lista de presença; 
- Registros fotográficos; 

Acompanhamento 
permanente das escolas   
atendidas ao longo do    
período de execução do    
projeto.  

 
Desenvolvimento 
pedagógico dos alunos ao    
longo da execução do    
projeto e acompanhamento   
do IDEB. 
 

 
 

Reuniões periódicas  

- Relatórios mensais de    
acompanhamento; 
- Registros fotográficos da    
participação de eventos da    
escola.  

Capacitação dos  
professores das escolas   
atendidas pelo projeto,   
melhorando a comunicação   
entre professores e alunos e     
diminuindo a dificuldade de    
aprendizagem.  

Melhorar a percepção dos    
profissionais de educação,   
quanto à detecção de casos     
de dificuldade de   
aprendizagem e habilitá-lo   
em técnicas para integrar a     
criança e garantir seu    
aprendizado. 

 
 

 Palestras ao longo da 
execução do projeto 

 
- Relatórios mensais de    
acompanhamento; 
- Registros fotográficos da    
participação de eventos da    
escola.  
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9. Recursos humanos- Descrever as funções desempenhadas por todos os          
profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação,           
respeitando a legislação vigente. 

Formação 
Profissional 

(cargo) 
 

Função no projeto  Nº de 
horas/mês 

 

Vínculo 
(CLT, prestador 

serviços, 
voluntário) 

Psicopedagogia Psicopedagogo-Coordenador 40 horas semanais CLT 

Psicólogo Psicólogo 30 horas semanais CLT 

Direito Gestor Adm  40 horas semanais ME 

Psicopedagogia Capacitação 15 horas mensais MEI 

Arteterapia Oficineiro 4 horas semanais MEI 

Palestrante Oficineiro 2 horas mensais MEI 

Palestrante Oficineiro 2 horas mensais MEI 

 
Por se tratar de um novo território de atuação, a Associação não dispõe dos              

profissionais já contratados no presente momento, portanto, para atender aos objetivos e            
metas indicados no projeto, será feito um processo seletivo, a fim de contratar             
profissionais altamente qualificados, preferencialmente com experiência em atuação em         
projetos sociais, disponibilidade de tempo e conhecimento prévio do território. Desta           
forma, serão adotados os seguintes critérios para contratação, que deverão ser           
comprovados a partir da apresentação de currículo e demais documentos comprobatórios           
de qualificações e experiências:  
 

a) Formação profissional na área de atuação do projeto; 
b) Experiência prévia na atuação em projetos sociais, com crianças e adolescentes ou            

em territórios vulneráveis (preferencialmente); 
c) Conhecimento do território do Jardim São Camilo, compreendendo suas         

características (preferencialmente); 
d) Cursos, especializações e formações na área da criança e do adolescente,           

envolvimento com a política municipal de assistência social e da criança e do             
adolescente; 

e) Disponibilidade de horário para trabalhar em horários flexíveis como período          
noturno, sábados e feriados, adequando-se à dinâmica do território.  
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OBS: Os documentos referentes ao processo de seleção (currículos e demais documentos            
comprobatórios) serão encaminhados no relatório de prestação de contas  

 

Plano de Trabalho Anual 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 1
2 

Contratação dos profissionais  x            

Aquisição dos materiais de 
consumo 

x x x x x x x x x x x x 

Atendimento às crianças 
(psicólogo, psicopedagogo) 

x x x x x x x x x x x x 

Atividade de arteterapia  x x x x x x x x x x x x 

Atendimento das famílias x x x x x x x x x x x x 

Intercâmbio com as escolas x x x x x x x x x x x x 

Capacitação dos professores (Obs: a     
disposição dos meses irá variar com a data de         
início do projeto, para que sejam descontados       
os meses de férias). 

  x x x x x x x x x  

Escola de pais (tabela com 
detalhamento na metodologia) 

  x x x x x x x x x  

Prestação de contas (mensal) x x x x x x x x x x x x 

Prestação de contas (semestral)      x      x 

Relatório final de prestação de 
contas 

           x 

 

EDMILSON IMPERATO 
Presidente da Associação Almater 

Gestão 2018-2020 
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