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PLANO DE TRABALHO - PROJETO DESPERTAR

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Edital de chamamento público 03/2019 - Projetos financiados com recurso do

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Nome da OSC: Associação Almater

Endereço: Rua Zuferey, 47 - Jardim Pitangueiras - CEP 13202-420 - Jundiaí/SP

Site: www.associacaoalmater.com.br

E-mail da OSC: institucional@associacaoalmater.com.br

Tel. da OSC: (11) 99674.7252

Vigência do mandato da diretoria atual: de 02/01/2018 até 31/12/2020.

Nome do Representante Legal: Edmilson Imperato

RG: 17.249.016-9 CPF: 112.160.108-11

Fone: (11) 99674.7252 Cel: (11) 94970.3312

E-mail pessoal: edimperato@gmail.com ou edmilson@associacaoalmater.com.br

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

Nº do CNPJ: 15.670.588/0001-68

Data de abertura no CNPJ: 03-05-2012

Atividade econômica principal: 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem

alojamento

Atividades econômicas secundárias: 85.50-3-02 - Atividades de apoio à

educação, exceto caixas escolares.

IDENTIFICAÇÃO

( x ) Atendimento

( x ) Assessoramento
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( x ) Defesa e Garantia de Direitos

Sede: Rua Zuferey, 47 - Jardim Pitangueiras - Jundiaí/SP - CEP 13202-420

Número da inscrição no CMAS: 201806

Município: Jundiaí

Número de inscrição no CMDCA: 2.0.1.3.0.4.0.1.

Município: Jundiaí

Certificação (não obrigatório) CEBAS

Vigência: 2019/2021

Finalidade Estatutária: De acordo com o estatuto da associação, em seu artigo

2º, a Associação Almater, tem por finalidade promover a pessoa humana, na

plenitude de seus valores fundamentais, notadamente no campo da:

I - promoção da assistência social;

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

III - promoção da segurança alimentar e nutricional;

IV - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do

desenvolvimento sustentável;

V - promoção do voluntariado;

VI - promoção do desenvolvimento econômico, social, educacional, esportivo,

práticas de saúde para melhoria da qualidade de vida, e ações de combate a

pobreza;

VII - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

VIII - promoção de direitos estabelecidos e educação em direitos;

IX - promoção da ética, do amor e respeito, da paz, da fraternidade, da cidadania,

dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
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X - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam

respeito às atividades mencionadas neste artigo.

UNIDADE EXECUTORA

Nome: Associação Almater

Endereço: Rua Idalina Gonçalves Dias, 555 - Jardim Tarumã/São Camilo - CEP

13216-472 - Jundiaí/SP.

Fone da unidade executora: (11) 99674-7252

E-mail da unidade executora: institucional@associacaoalmater.com.br

CONTA BANCÁRIA PARA PARCERIA

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3570-X

Conta Corrente: 38262-0

Imóvel onde funciona o Serviço é:

( ) Próprio ( )Cedido ( X ) Público ( ) Particular ( ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana?

(  ) Até 20 horas

(  ) De 21 a 39 horas

(X) 40 horas

(  ) Mais de 40 horas

(  ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias /semana)
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Quais dias da semana a unidade executora funciona?

( x ) Segunda-feira

( x ) Terça-feira

( x ) Quarta-feira

( x ) Quinta-feira

( x ) Sexta-feira

(    ) Sábado

(    ) Domingo

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/ PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL

RESPONSÁVEIS:

COORDENADOR TÉCNICO

Nome Completo: Narrinam Camargo Lima

CPF: 445.860.938-62

RG: 41.622.561-5

CEL: 95776-5586 Email: narrinam.gestao@associacaoalmater.com.br

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome Completo: Narrinam Camargo Lima

CPF: 445.860.938-62

RG: 41.622.561-5

Número do Registro Profissional: ME - Prestadora de Serviços

CEL: (11) 95776-5586 Email: narrinam.gestao@associacaoalmater.com.br

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420 - Telefone: 99674.725
E-mail: institucional@associacaoalmater.com.br Site: www.associacaoalmater.com.br

4

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br
http://www.associacaoalmater.com.br


ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

NOME DO PROJETO: Despertar

EIXOS DE ATUAÇÃO DO PROJETO

Eixo temático 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;
5 - Estímulo ao protagonismo Infanto-juvenil para crianças e adolescentes com
deficiência física, intelectual, psicossocial e/ou sensorial;

Eixo Temático III
Educação
A - Educação ambiental e/ou formação de jovens agentes ambientais;
B - Atendimento e orientação para pais e profissionais sobre o ciclo de vida, fases e
educação dos seus filhos na formação de valores;

Eixo Temático VI
Cultura
A - Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a
inclusão social e lazer;

Eixo Temático 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.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

1) Descrição da Realidade - Objeto da Parceria (Diagnóstico):

A Associação Almater, fundada em 2012, tem como missão a proteção

integral de crianças e adolescentes e a promoção de defesa e garantia dos direitos

destas. Desde sua fundação, atua com projetos que visam a propagação dos
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direitos humanos, educação ambiental e acesso ao sistema de garantia de direitos,

visando sempre o desenvolvimento pleno e saudável de crianças e adolescentes.

A OSC visa sempre desenvolver ações e projetos que, através de

atividades culturais, educativas e lúdicas, contribuem para a construção de valores

humanos em crianças e adolescentes. Realizou o projeto Clube do Bem, para

atendimento de crianças de 07 a 10 anos, tendo como tema a preservação

socioambiental; trabalhou por meio de atividades lúdicas com debates reflexivos

sobre meio ambiente e sustentabilidade. Também realizou o projeto Tesouros do

Ser, no qual há a criação de jogos cooperativos inéditos criados a partir da figura

de grandes pessoas que contribuíram para a humanidade, como forma de estímulo

à leitura, fomento à reflexão e desenvolvimento dos valores humanos, a partir do

lúdico (jogos baseados na obra de Tereza de Calcutá, Kepler, Francisco de Assis,

Gandhi, Sidarta).

De 2016 até meados de 2017, com financiamento do Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, iniciou o Projeto Ecoar,

ministrado na Escola Estadual Orozimbo Sostena com o propósito de promover

consciência socioambiental em adolescentes, com atividades práticas na escola e

na região (criação de uma agrofloresta na escola e demais intervenções urbanas

no território), além de uma formação em direitos ministrada para os adolescentes

atendidos e toda a rede de defesa e garantia de direitos da criança e do

adolescente, trazendo noções básicas de direitos e deveres, direitos fundamentais,

aspectos constitucionais, estatuto da criança e do adolescente, sistema de garantia

de direitos, medidas socioeducativas, assembleias e organizações em rede.

Em 2018 iniciou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no
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território do Jardim São Camilo, atendendo 100 crianças e adolescentes de 07 a 15

anos, com o objetivo de garantir a proteção integral das crianças e adolescentes e

acompanhamento das famílias, assegurando um espaço de convivência familiar e

comunitária, desenvolvendo um sentimento de pertença, identidade e

empoderamento a partir das atividades propostas e promovendo a socialização

entre a comunidade. A execução do Serviço de Convivência permanece até o

presente momento.

No início de 2019, trouxe através de uma nova parceria com o Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Projeto Crescer, também

para o território do Jardim São Camilo, visando o atendimento de 50 crianças de 07

a 12 anos com dificuldades e transtornos de aprendizagem, visando diminuir a

defasagem na aprendizagem escolar através de atendimentos em grupos e

individualizados com uma psicóloga e uma psicopedagoga, além de oficinas de

arteterapia.

Ainda em 2019, devido à parceria celebrada com o Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, a OSC iniciou um novo ciclo do Projeto

Ecoar, realizado pela primeira vez em 2016. Se em sua primeira edição o projeto

foi um sucesso - proporcionando a construção de uma agrofloresta na Escola

Estadual Orozimbo Sostena, criando um movimento de cultura de paz,

sustentabilidade, luta pelos direitos de toda a comunidade acadêmica e rede do

território, além de uma formação que beneficiou toda a rede de garantia de direitos

no Município - para a segunda edição foi possível expandir.

No último semestre do ano a OSC foi a vencedora do Edital ideias para um

mundo melhor da Coca Cola Femsa, com um projeto de educação alimentar e

reaproveitamento de alimentos. O projeto beneficiará o território do Jardim São
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Camilo ofertando um curso de cozinha experimental para mães, pais ou

responsáveis pelas criança atendidas pela OSC no território, democratizando o

conhecimento sobre uma alimentação mais saudável e natural, e também,

conectando uma comunidade extremamente vulnerável com suas ancestralidades,

compreendendo que a natureza é sábia e nos oferece todas as substâncias

necessárias através do alimento, e que além de ingredientes saudáveis e nutritivos,

é importante incorporar à alimentação a energia amorosa passada das mães, pais

ou responsáveis para as crianças através de um processo prazeroso de

aprendizado.

Desta forma, é possível observar que além da ampla capacidade técnica

na execução de projetos, a OSC tem, nos últimos dois anos em que se

estabeleceu no território do Jardim São Camilo, apostado em projetos que

dialogam com as necessidades da comunidade e com a política de

desenvolvimento local, preenchendo as lacunas do Estado e tentando diminuir as

vulnerabilidades sociais e seus impactos sofridos principalmente por crianças e

adolescentes.

Partindo para o diagnóstico, 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 - também 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 à 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

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420 - Telefone: 99674.725
E-mail: institucional@associacaoalmater.com.br Site: www.associacaoalmater.com.br

8

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br
http://www.associacaoalmater.com.br


ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

de 0 a 19 anos, totaliza 97.684 crianças e adolescentes.

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 à 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%).

De acordo com o mapa 11.1 - número de domicílios em situação de

extrema pobreza no Cadastro Único por bairro - Jundiaí/SP, disponibilizado para

composição do Relatório de Gestão 2018 da Unidade de Gestão de Assistência e

Desenvolvimento Social, os territórios do Jardim São Camilo e Jardim Tarumã
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encontram-se entre os bairros com maior número de domicílios em situação de

extrema pobreza por bairro, estando na classe entre 67 e 406 domicílios, ou seja,

famílias cuja renda per capita é de até R$ 85,00 reais mensais, de acordo com

definição atual do MDS. Ainda de acordo com o mapa 2.1 que traz informações do

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social de Jundiaí (SP), os mesmos territórios

encontram-se no grupo 5 e 6 do IPVS, que traduzem a vulnerabilidade alta e muito

alta, respectivamente. Também é possível extrair do relatório que os bairros do

Jardim São Camilo e Tarumã encontram-se na classe dos bairros com maior

número de domicílios beneficiários do Programa Bolsa Família, estando entre 100

à 574 domicílios.

Para além dos índices, é de notório conhecimento que o bairro 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 ao

restante da cidade e ao atendimento nos equipamentos públicos. 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 diuturna 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,
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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. O único equipamento de esporte e lazer

próximo do bairro encontra-se na Vila Aparecida, sendo o Centro Esportivo Jardim

Ângela.

Apesar dos dados apresentados sobre a vulnerabilidade social do território,

informações sobre a topografia do território e a escassez de equipamentos e

serviços públicos, é preciso saber mais. É preciso produzir mais informações sobre

as pessoas e a região. Para atuar em um território complexo e com tanta

contradições como o Jardim São Camilo, é preciso compreender o cotidiano das

crianças e adolescentes e de suas famílias através de pesquisas e levantamentos;

buscar uma articulação territorial maior; mobilizar figuras-chaves da rede; realizar

um trabalho capaz de garantir mais ferramentas para incidência nas políticas

públicas na área da infância e juventude dentro da região e, ao mesmo tempo,

atuar com o público alvo no tocante às questões mais emergentes já identificadas

pela OSC e equipamentos da assistência social. Estas são as missões e os

desafios diários da organização, que tem estruturado projetos que auxiliem na

concretização destes objetivos. Trata-se de uma busca incessante para envolver as

crianças, adolescentes e suas famílias na construção de um plano local de

desenvolvimento e ações estruturantes que impactem diretamente na qualidade de

vida de quem vive no Jardim São Camilo e região.

Desta forma, o presente projeto visa atuar diretamente nas questões

emergentes no bairro, e pensar o território para os próximos anos, construindo uma

base de informações que permita investimentos (públicos ou privados) e

implantação de novos projetos.
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2) Objetivos:

Os objetivos do projeto (geral e específico) foram elaborados considerando

os dados apresentados existentes extraídos dos órgãos oficiais (IBGE, IPEA,

UGADS e diagnóstico do CMDCA para o Município), a experiência da OSC na

execução de serviços e projetos no território do Jardim São Camilo e o Plano

Municipal Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente de

Jundiaí. Desta forma, a base do projeto encontra-se alinhada com a realidade e

demandas do território, mas também com a Política Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, como deve ser, visto que as políticas públicas pensadas

para os territórios devem ter efetividade.

Objetivo geral:

Expandir ações preventivas de violências e violações de direitos para

atender 50 crianças de 07 a 12 anos atendidas pela organização no Jardim São

Camilo, atuando em grupos para formação de agentes socioambientais, e

individualmente para o atendimento de crianças com demandas psicossociais, com

dificuldades de aprendizagem, ou em situação de risco social, trabalhando

conjuntamente com as famílias e comunidades, estimulando o desenvolvimento de

ações que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários.

Objetivos específicos:

a) Promover ações preventivas de violências e violações de direitos para

crianças de 07 a 12 anos atendidas pela organização no território do Jardim
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São Camilo, através de atividades culturais, de educação ambiental e de

lazer;

b) Ofertar atendimento individualizado para crianças com demandas

psicossociais, dificuldades de aprendizagem ou em situação de risco social

com uma equipe multidisciplinar;

c) Garantir às famílias das crianças e adolescentes atendidos pela OSC apoio

multidisciplinar gratuito para núcleos familiares desestruturados, incluindo

casos com familiares presos, em situação de rua ou drogadição, atendendo

a uma demanda emergente e diuturna do território;

d) Criação de um núcleo de memórias e identidade, visando construir um

mapeamento do bairro e das famílias das crianças e adolescentes

moradoras do território, registrando suas histórias, seus anseios e traçando

um perfil comportamental, social e cultural da região, permitindo a criação de

políticas mais alinhadas com a realidade local;

e) Ampliar a atuação junto a rede, especialmente visando o desenvolvimento

de políticas públicas e não apenas projetos pontuais, através de uma

formação, congregando os diferentes órgãos e serviços cujos atendimentos

estão relacionados à infância e adolescência no território e articulando seus

principais atores sociais.

3) Infraestrutura Física Existente:

A maior parte do projeto será ofertado no Centro Comunitário do Jardim
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São Camilo. O imóvel está localizado na Rua Idalina Gonçalves Dias, 555 - Jardim

Tarumã/São Camilo - CEP 13216-472 - Jundiaí/SP, considerando que o local é

estratégico para atuar diretamente no enfrentamento da vulnerabilidade social e

violência, por se encontrar no centro da comunidade, facilitando o acesso das

crianças e adolescentes que moram na parte mais alta desta. A entidade obteve

acesso ao espaço através de termo de permissão de uso compartilhado com a

UGADS, que está atrelado à duração do Serviço de Convivência e Fortalecimento

de Vínculos (Termo de Colaboração nº 26/2018).

No primeiro andar da entidade encontra-se 1 banheiro feminino e 1 banheiro

masculino, 1 cozinha ampla com espaço para servir alimentação, 1 espaço

multiuso para oficinas, 1 biblioteca e 2 salas administrativas. No andar inferior, uma

quadra poliesportiva coberta (meia quadra aproximadamente), 1 sala multiuso e 2

salas pequenas para oficinas.

4) Condições e Formas de Acesso de Usuários e Famílias:

Serão disponibilizadas 50 vagas para crianças de 07 a 12 anos.

Inicialmente se dará preferência para crianças já atendidas pela OSC, que estejam

em situação de vulnerabilidade social e que tenham disponibilidade para frequentar

as atividades propostas sem conflitar com outras atividades já realizadas. Em caso

de não preenchimento de todas as vagas, haverá abertura de vagas para

encaminhamentos feitos pela rede socioassistencial (EMEB Deodato Janski, CRAS

São Camilo, UBS São Camilo e UBS Tarumã). Ainda não sendo possível o

cumprimento de todas as vagas, serão abertas vagas para demais crianças do

território, sendo que estas poderão compor até o limite de 10% das crianças

beneficiárias do projeto.
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As famílias das crianças serão encaminhadas de acordo com a demanda

latente, garantindo o acompanhamento individualizado até que cesse a urgência

que deu origem ao atendimento, ou até que sejam feitos os devidos

encaminhamentos para a rede de garantia e proteção de direitos ou sistema de

justiça.

No tocante à formação para a rede do território, logo no início do projeto a

sensibilização será feita com todos os equipamentos que atuam na região (CRAS,

UBS, FUMAS, agentes comunitários de saúde, agentes de desenvolvimento local,

líderes comunitários e escolas de ensino básico e fundamental).

5) Cobertura de Atendimento do Serviço:

A cobertura de atendimento se dará principalmente no território do Jardim

São Camilo, mas também Jardim Tarumã e Jundiaí Mirim. Os bairros compõem a

região leste de Jundiaí, que é a 3º região mais populosa de Jundiaí, com

aproximadamente 57.181 habitantes, composta pelos bairros: Colônia, Jardim

Pacaembu, Jardim São Camilo, Jardim Tamoio, Cidade Nova, Ponte São João e

Vila Nambi.

Desta forma, além do atendimento ao público alvo direto, o impacto das

ações será sentido por toda a região e colhido a curto, médio e longo prazo,

subsidiando a criação de novas políticas de defesa às crianças e adolescentes,

mais potentes e eficazes.
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6) Capacidade de Atendimento da Unidade:

Território: Jardim São Camilo  e região.

Público Alvo: O público alvo é composto por beneficiários diretos e indiretos,

conforme especificado abaixo.

Beneficiários diretos: 50 crianças de 07 a 12 anos que estejam em situação de

vulnerabilidade social e que tenham disponibilidade para frequentar as atividades

propostas sem conflitar com outras atividades já realizadas.

50 famílias atendidas de forma direta e indireta, através de acompanhamento

multidisciplinar e individualizado.

Ao menos 15 representantes da rede do território, objetivando garantir a

participação dos equipamentos CRAS, UBS, FUMAS, agentes comunitários de

saúde, agentes de desenvolvimento local, líderes comunitários e escolas de ensino

básico e fundamental.

200 pessoas atendidas que participarão do mapeamento territorial, além de seus

núcleos familiares.

Beneficiários indiretos: Devido ao alto grau de capilaridade do projeto, é preciso

identificar que se trata de uma clara hipótese de beneficiários públicos, ou seja, o

conjunto da sociedade irá se beneficiar com os resultados da execução do projeto.

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420 - Telefone: 99674.725
E-mail: institucional@associacaoalmater.com.br Site: www.associacaoalmater.com.br

16

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br
http://www.associacaoalmater.com.br


ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

7) Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados:

Para uma maior compreensão das estratégias metodológicas, os objetivos

específicos foram divididos em etapas de execução, conforme apresenta-se

abaixo:

DETALHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS, COM

DIVISÃO POR ETAPAS

OBJETIVO 1: Promover ações preventivas de violências e violações de direitos

para crianças de 07 a 12 anos atendidas pela organização no território do Jardim

São Camilo, através de atividades culturais, de educação ambiental e de lazer.

JUSTIFICATIVA: Em paralelo com a análise da situação atual do território, é

preciso compreender os processos de reformas urbanas realizadas nas cidades

brasileiras durante o século XX, criando as bases de um urbanismo moderno “à

moda” da periferia, conforme conceitua a Professora Ermínia Maricato, especialista

na área. Eram feitas obras de saneamento básico e embelezamento paisagístico,

implantando as bases legais para um mercado imobiliário, ao mesmo tempo em

que a população excluída desse processo era expulsa para morros e franjas da

cidade, constituindo uma política de segregação territorial.

O resultado disto são bairros desordenados com loteamentos irregulares que

muitas vezes apresentam risco para os próprios moradores e uma cultura de não

preservação do território, com descarte de lixo em vias públicas (incluindo material

nocivo para saúde) e o pensamento apenas no individual, sem considerar o

coletivo. Estes fatores também contribuem diretamente para uma atmosfera de
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crimes e violência, com ruas estreitas, sem iluminação e fácil acesso.

Componentes todos presentes na parte alta do Jardim São Camilo.

Pois bem. A presença destes componentes oferece grandes riscos para crianças e

adolescentes, principalmente considerando que as casas são pequenas e sem

área externa para crianças brincarem, não há espaços de lazer públicos (quadras,

parques, praças adequadas). Estas, por sua vez, ficam grande parte do tempo nas

vias públicas, suscetíveis a acidentes, sujeira, e diuturnamente convivendo com a

prática do tráfico de drogas (naturalizando-o ao seu olhar), entre outros problemas

sociais, configurando, todas estas situações, como violações de direitos.

O que foi possível identificar desde a reabertura do Centro Comunitário no início de

2019, é que até mesmo as crianças que frequentam o espaço para realizar

atividades, seja no Serviço de Convivência, no Projeto Crescer ou Projeto de

Suplementação Alimentar da FUMAS, quando saem dali tendem a permanecer

pelas ruas brincando, expostas a todos os riscos mencionados.

Por outro lado, o brincar constitui uma etapa imprescindível do desenvolvimento da

criança, que ao brincar, também aprende e desenvolve a socialização, criatividade,

autonomia, valores, auto imagem, além de ser uma ferramenta importante para

expressar sentimentos e desejos. Ao brincar, junto com familiares, adolescentes e

comunidade, abre-se à criança possibilidades de socialização, e assim, garante-se

seu direito à convivência familiar e comunitária, previsto no ECA.

Desta forma, o presente Plano de Trabalho tem por objetivo promover uma

consciência socioambiental em crianças através de atividades dinâmicas que lhes

permitam interagir com o território de maneira segura e utilizar o Centro
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Comunitário aos finais de semana como um espaço de lazer para crianças,

adolescentes, família e comunidade em geral, promovendo brincadeiras, gincanas

e momentos prazerosos de interação.

ETAPA 1: Construção e planejamento das atividades com o público já atendido

pela OSC: Durante o período de elaboração da proposta foram aplicadas

pesquisas de opinião a parte das crianças atualmente atendidas pela OSC. Tal

ação permite que seja possível planejar intervenções que unam o brincar com a

formação para mini agentes socioambientais.

ETAPA 2: Abertura das inscrições, triagem dos inscritos a partir da definição do

público alvo e validação das inscrições dos beneficiários: Serão disponibilizadas 50

vagas para crianças de 07 a 12 anos. Inicialmente será dada preferência para

crianças já atendidas pela OSC, que estejam em situação de vulnerabilidade social

e que tenham disponibilidade para frequentar as atividades propostas sem conflitar

com outras atividades já realizadas. Em caso de não preenchimento de todas as

vagas, haverá abertura de vagas para encaminhamentos feitos pela rede

socioassistencial (Emeb Deodato Janski, CRAS São Camilo, UBS São Camilo e

UBS Tarumã). Ainda não sendo possível o cumprimento de todas as vagas, serão

abertas vagas para crianças do território, sendo que estas poderão compor até o

limite de 10% do público beneficiário do projeto.

ETAPA 3: Atividades desenvolvidas:

a) Oficinas para formação de mini agentes socioambientais: mutirões de

sustentabilidade pelo bairro, jogos cooperativos, jogos de foco, ações

de reconhecimento do território e construção de hortas verticais;

b) Oficinas de brincar: gincanas, dinâmicas, caças ao tesouro, jogos
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educativos, resgate das brincadeiras tradicionais, brincadeiras

cooperativas, jogos que estimulam a capacidade cognitiva e a

construção de projetos de vida;

c) Aulas de capoeira ofertadas para as crianças do projeto e abertas

para a comunidade como contrapartida da organização;

As oficinas para formação de mini agentes socioambientais

acontecerão durante a semana no contraturno escolar, com duração

de 3 horas, enquanto as oficinas de brincar acontecerão aos sábados

de manhã, como parte da inovação metodológica, na oferta das

atividades em horários não convencionais, com duração de até 3

horas por encontro. As aulas de capoeira acontecerão semanalmente

com duração de 1 hora.

OBS: as oficinas de brincar acontecerão aos finais de semana

durante 3 meses como uma experiência para adesão do público,

como uma oportunidade de construir novas atividades em horários

alternativos para a comunidade, inclusive possibilitando a

participação das famílias durante a execução das brincadeiras. Em

caso de não adesão aos finais de semana, a oficina será remanejada

para a semana regular, a critério da coordenação do projeto

considerando a melhor opção para os beneficiários do projeto.

OBJETIVO 2: Ofertar atendimento individualizado para crianças com demandas

psicossociais, dificuldades de aprendizagem ou em situação de risco social com

uma equipe multidisciplinar. O atendimento individualizado será ofertado por uma

psicóloga (contratada com recursos do projeto) com o apoio de uma

psicopedagoga (contratada com recursos próprios da OSC, destinando horas ao
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atendimento das crianças do projeto) e de uma assistente social (contratada com

recursos do projeto). Havendo possibilidade de agrupamento, as crianças poderão

ser atendidas em grupo de até três indivíduos.

JUSTIFICATIVA: Serão encaminhadas para o atendimento individual às crianças

que participam das atividades em grupo do presente projeto, e também do Serviço

de Convivência e Fortalecimento de Vínculo que apresentem

dificuldade/resistência às atividades propostas, que demonstrem baixa evolução no

grupo, ou que estejam vivenciando alguma situação de risco social extremo ou

desestabilização familiar.

Atualmente a maioria das atividades realizadas pela organização são em grupo, a

fim de estimular a convivência social entre os beneficiários (estes, muitas vezes,

diante da gravidade da situação de risco social em que se encontram, perdem a

habilidade de conviver em grupo), mas também como uma forma de otimizar a

equipe multidisciplinar existente e o espaço do Centro Comunitário. Fato é, que

embora para uma grande parcela das crianças o atendimento em grupo baste para

o desenvolvimento das habilidades sociais e o progresso psicossocial, para um

determinado grupo as atividades em grupo são insuficientes, exigindo uma

abordagem mais cuidadosa e individual (para conseguir acessar a problemática

destes indivíduos e ajudá-los na resolução da complexidade de suas demandas).

A partir da oferta do atendimento individual multidisciplinar para crianças que não

se adaptam às atividades em grupo, a OSC fará o acompanhamento do progresso

destas crianças e da reinserção ao grupo quando estiverem aptas, produzindo um

estudo sobre os casos e a eficácia do atendimento individual como suporte para as

atividades em grupo, os resultados obtidos com os usuários atendidos
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individualmente, e também, a melhora da qualidade do trabalho em grupo após

esta abordagem. O estudo será apresentado aos órgãos de execução de políticas

públicas na área da assistência social (CMDCA, CMAS, CRAS, CREAS, e

UGADS), como forma de subsidiar ou pensar a criação de novos programas e

serviços, executados pela rede socioassistencial através das organizações da

sociedade civil, que tenham a previsão de atendimentos individualizados como

parte do processo de criação de vínculos, recuperação das habilidades sociais

destes indivíduos culminando com uma convivência sadia.

Deste modo, o atendimento individual além de solucionar a demanda urgente

identificada pela organização, também contribuirá pioneiramente para a formulação

de novas políticas que transcendam o atendimento em grupo, pensando em

soluções de médio e longo prazo.

ETAPA 1: Definição das crianças que serão atendidas individualmente, após

análise da equipe multidisciplinar do projeto e da Associação, considerando o

histórico familiar e o desenvolvimento da criança nas atividades em grupo.

ETAPA 2: Anamnese com a família para construção de um estudo social da

criança e da família no início do atendimento individual.

ETAPA 3: Reuniões entre a equipe multidisciplinar para definir qual a melhor

abordagem terapêutica para cada caso em particular, valendo-se da máxima de

que “cada caso é um caso”, reconhecendo a voz e escuta de cada criança.

ETAPA 4: Atendimento individual uma vez por semana, podendo aumentar a

frequência de acordo com a demanda e disponibilidade da equipe multidisciplinar,
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utilizando dos recursos mais variados para alcançar cada uma das crianças.

ETAPA 5: Apresentação dos resultados obtidos a partir do atendimento individual

daqueles casos definidos, analisando a evolução da criança durante o período de

atendimento, visando sua consequente inserção no grupo ( após este período de

intervenções mais qualificadas) garantindo melhor aproveitamento.

OBJETIVO 3: Garantir às famílias das crianças e adolescentes atendidos pela

OSC, apoio multidisciplinar gratuito para núcleos familiares desestruturados,

incluindo casos com familiares presos, em situação de rua ou drogadição,

atendendo a uma demanda emergente e diuturna do território.

JUSTIFICATIVA: Uma realidade recorrente hoje no território, trazida principalmente

pelas crianças atendidas, é a demanda por orientações jurídicas sobre processos

criminais, mais especificamente no que tange a interpretação de sentenças

judiciais, cumprimento de pena e perda do poder familiar, além de dúvidas quanto à

área trabalhista, cível e previdenciária. Apesar da existência de órgãos que

possibilitam o acesso gratuito à justiça, como a Defensoria Pública, o acesso desta

população ao atendimento, na maioria dos casos, ainda não é efetivo para os que

estão em situação de grave vulnerabilidade social, muitas vezes por medo ou

preconceito. Sabendo disso, pretende-se ofertar um apoio jurídico, social e

psicológico como mais uma ferramenta para garantir direitos, apoiar e aproximar

as famílias das crianças beneficiárias do projeto, construindo uma relação de

confiança e empoderamento a partir da informação. O apoio às famílias, no

aspecto jurídico, será supervisionado por uma Defensora Pública aposentada (de

forma voluntária), especialista na área da infância e juventude, o que permitirá um
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olhar sensível e ao mesmo tempo técnico, além de um encaminhamento mais

preciso dos casos.

ETAPA 1: Identificação e oferta do apoio: A OSC já possui um pré levantamento

das famílias das crianças que precisam desse suporte. Além disso, durante a

elaboração da proposta, foi aplicada uma pesquisa de opinião com adultos entre 18

e 60 anos para identificação da demanda.

ETAPA 2: Atendimento e acompanhamento individualizado das famílias até que

cesse a urgência que deu origem ao atendimento, ou até que sejam feitos os

devidos encaminhamentos para a rede de proteção e garantia de direitos ou

sistema de justiça. O atendimento será feito pela Defensora Pública, por uma

Psicóloga ou por uma Assistente Social, de acordo com a demanda apresentada. A

abordagem multidisciplinar garantirá à família um apoio jurídico, social e emocional

para superar as angústias e medos.

ETAPA 3: Elaboração de relatórios multidisciplinares das famílias para

acompanhamento dos casos e produção de estatísticas ao final do projeto.

OBJETIVO 4: Criação de um núcleo de memórias e identidade, visando construir

um mapeamento do bairro e das famílias das crianças e adolescentes moradoras

do território, registrando suas histórias, seus anseios e traçando um perfil

comportamental, social e cultural da região, permitindo a criação de políticas mais

alinhadas com a realidade local.

JUSTIFICATIVA: Atualmente os dados obtidos do território são capazes de ofertar
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apenas uma visão superficial da região, levando pouco em consideração as

memórias e considerações dos moradores. Com este objetivo pretende-se dar voz

a esta população, trazendo à tona suas histórias, sonhos, objetivos, medos e

conquistas. Além disso, as pesquisas e mapeamentos dão suporte para a

formulação de um plano de desenvolvimento sustentável para o território,

subsidiado por informações socioeconômicas atualizadas e específicas sobre as

condições de vida da população local. Embora existam dados de órgãos oficiais e

depoimentos de crianças e adolescentes do território que compõem o diagnóstico

da infância e juventude do CMDCA, ainda faltam informações mais intrínsecas da

realidade local, a partir de um “olhar de dentro”, que permitam olhar para as

crianças, adolescentes e suas famílias e compreender os reais anseios desta

população. A meta para construção do mapeamento é de envolver 200 pessoas ao

longo de 10 meses.

ETAPA 1: Contratação e treinamento da equipe que atuará colhendo os dados e

ouvindo as histórias. Serão contratadas 2 (duas) pessoas do território, como uma

política da OSC de também gerar impacto econômico positivo na região.

Atualmente a OSC já possui 3 (três) profissionais contratados do território, através

de outros projetos e serviços.

ETAPA 2: Definição da metodologia para construção do mapeamento definindo os

parâmetros, critérios, amostragem e abordagem. A proposta do mapeamento é

conseguir levantar os seguintes dados: identificação e memórias do território; áreas

de risco; confrontos policiais; processos judiciais; pontos com maior incidência de

violência e crimes; situações de risco social mais recorrentes; descendência e

migração; condições socioeconômicas, economicamente ativos/inativos,

ocupações, perfil das famílias, principais demandas, perfil das crianças e
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adolescentes, empreendimentos do território, pontos de produção cultural, cultura

consumida, religião, percepções do território, percepção e utilização dos serviços

públicos, sonhos e aspirações individuais e voltadas para o território.

ETAPA 3: Tabulação dos dados e formatação em uma publicação digital.

ETAPA 4: Apresentação dos resultados em um evento para a rede do território e

para a rede de defesa e garantia de direitos da criança e do adolescente.

ETAPA 5: Publicação digital do mapeamento e divulgação nas redes sociais.

OBJETIVO 5: Ampliar a atuação junto a rede, especialmente visando o

desenvolvimento de políticas públicas e não apenas projetos pontuais, através de

uma formação, congregando os diferentes órgãos e serviços cujos atendimentos

estão relacionados à infância e adolescência no território e articulando seus

principais atores sociais.

JUSTIFICATIVA: O território e seus atores nunca receberam uma formação na

área da infância e juventude. O objetivo é mostrar que todos na comunidade são

responsáveis por todas as crianças e adolescentes, devendo proteger, instruir e

zelar por seu desenvolvimento pleno (art. 227 da Constituição Federal). A formação

será ministrada por uma Defensora Pública aposentada, atuante na área da

infância e juventude e com vasta experiência em formação de direitos. A iniciativa é

uma contrapartida da OSC para o projeto, visando potencializar seus resultados.

ETAPA 1: Identificação dos atores locais e equipamentos públicos que atuam no
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território e que gostariam de participar da formação (CRAS, UBS, Escolas, agentes

de desenvolvimento local, líderes comunitários, entre outros).

ETAPA 2: Formação na área da infância e juventude com um encontro a cada três

meses, com o objetivo de ensinar princípios básicos e os direitos mais importantes

da criança e do adolescente, abordando os seguintes temas: princípios

constitucionais, direitos humanos, princípio da prioridade absoluta, sistema de

garantia de direitos; ECA: principais direitos e garantias e Lei da Primeira Infância;

crimes cometidos contra crianças e adolescentes, medidas protetivas e

socioeducativas. A formação será uma contrapartida da OSC no projeto, com

encontros realizados a cada três meses com duração de 02 horas, sendo

realizados no Centro Comunitário. Para a formação serão utilizados vídeos, rodas

de conversa, exercícios práticos e dinâmicas inéditas para sensibilizar os atores.

ETAPA 3: Apresentação do diagnóstico e entrega dos certificados de formação dos

atores na área da infância e juventude e cerimônia de encerramento.
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Estratégias metodológicas: Periodicidade Resultados esperados:

Objetivo 1 - Promover ações
preventivas de violências e
violações de direitos para crianças
de 07 a 12 anos atendidas pela
organização no território do Jardim
São Camilo, através de atividades
culturais, de educação ambiental e
de lazer;

Semanalmente durante
toda execução do projeto,
conforme cronograma de
atividades.

Atendimento de 50 crianças
pela OSC através de oficinas
para formação de agentes
socioambientais e oficinas de
brincar, construindo um
espaço seguro para o
desenvolvimento pleno e
sadio.

Objetivo 2 - Ofertar atendimento
individualizado para crianças com
demandas psicossociais,
dificuldades de aprendizagem ou
em situação de risco social com
uma equipe multidisciplinar. O
atendimento individualizado será
ofertado por uma equipe
multidisciplinar, conforme
supracitado.

Semanalmente durante
toda execução do projeto,
conforme cronograma de
atividades.

Garantir atendimento
multidisciplinar individualizado
para crianças e colher dados
que permitam avaliar a
eficácia esta abordagem
visando subsidiar novas
políticas.

Objetivo 3: Garantir às famílias das
crianças e adolescentes atendidos
pela OSC apoio multidisciplinar
gratuito para núcleos familiares
desestruturados, incluindo casos
com familiares presos, em
situação de rua ou drogadição,
atendendo a uma demanda
emergente e diuturna do território;

Semanalmente durante
toda execução do projeto,
conforme cronograma de
atividades.

Garantia de direitos e
aproximação das famílias a
partir da oferta de um
atendimento multidisciplinar
com apoio jurídico, social e
psicológico.

Objetivo 4: Criação de um núcleo
de memórias e identidade, visando
construir um mapeamento do
bairro e das famílias das crianças
e adolescentes moradoras do
território, registrando suas
histórias, seus anseios e traçando
um perfil comportamental, social e
cultural da região, permitindo a
criação de políticas mais alinhadas
com a realidade local;

Mensalmente durante toda
execução do projeto,
conforme cronograma de
atividades.

Criação de um núcleo de
memórias e um mapeamento
do bairro, das famílias e das
crianças e adolescentes,
proporcionando dados para
criação de projetos e políticas
mais assertivas para o
território.
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Objetivo 5: Ampliar a atuação junto
a rede, especialmente visando o
desenvolvimento de políticas
públicas e não apenas projetos
pontuais, através de uma
formação, congregando os
diferentes órgãos e serviços cujos
atendimentos estão relacionados à
infância e adolescência no
território e articulando seus
principais atores sociais.

Mensalmente durante toda
execução do projeto,
conforme cronograma de
atividades.

Formar atores da rede
territorial, capacitando-os
(direito da infância e
juventude), com isto
garantindo maior proteção e
eficácia no atendimento às
crianças e adolescentes,
ampliando a atuação da rede
e o desenvolvimento das
políticas públicas territoriais.

RECURSOS HUMANOS

Nome Escolaridade Cargo

Carga

horária

Forma de

contratação

Narrinam Camargo Ensino Superior
Completo

Coordenadora do
Projeto

30 horas
semanais

ME

Eliana Oliveira Ensino Superior
Completo

Assistente Social 20 horas
semanais

CLT

Eliane Silva Ensino Superior
Completo

Assistente
Administrativo

40 horas
semanais

CLT

A definir Ensino Superior
Completo

Psicóloga 30 horas
semanais

CLT

Rafaela Sales
Amaral

Ensino Médio
Completo

Oficineira
socioambiental

6 horas
semanais

MEI

A definir Ensino Médio
Completo

Monitor de
atividades

6 horas
semanais

MEI

A definir Ensino Médio
Completo

Mapeador do
território

6 horas
semanais

MEI

A definir Ensino Médio
completo

Mapeador do
território

6 horas
semanais

MEI
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Atribuições da equipe de trabalho:

Coordenadora de Projetos :

a) Elaborar o plano de trabalho e acompanhar sua execução de acordo com o

cronograma proposto;

b) Seleção e contratação dos profissionais contratados para desempenhar as

funções previstas no projeto;

c) Prestar contas mensalmente à Unidade de Gestão de Assistência e

Desenvolvimento Social e elaborar todos os relatórios de atividades;

d) Promover reuniões de equipes mensais com a equipe do projeto e ofertar

suporte para que estes desempenhem suas funções com excelência;

e) Acompanhar as reuniões ordinárias e eventos do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente;

f) Apresentar o andamento do projeto ao COnselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente;

g) Acolher os usuários e ofertar informações sobre os projetos;

h) Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território;

i) Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nas

atividades para os quais foram encaminhados por meio de registros

periódicos;

j) Articular ações que potencializem as boas experiências no território;

k) Avaliar, com as famílias, os resultados e impactos;

l) Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas

de vivência nas unidades e/ou, na comunidade;

m) Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
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n) Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas

unidades e/ou na comunidade;

o) Demais atribuições não estabelecidas nesta relação, mas que sejam

coerentes e necessárias para a excelência do Projeto.

Assistente Social:

a) Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das

situações de vida da população que subsidiem a formulação dos planos de

Assistência Social;

b) Instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os direitos

sócio-assistenciais e sobre o dever do Estado de garantir sua

implementação;

c) Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre

acesso e implementação da política de Assistência Social;

d) Realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e

necessidades sociais;

e) Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do protagonismo

dos(as) usuários(as);

f) Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu acesso

pelos(as) usuários(as);

g) Realizar atendimento com as crianças e famílias do projeto;

h) Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;

i) Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas

unidades e/ou na comunidade;

j) Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades,

avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;
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k) Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos

de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de

situações de fragilidade social vivenciadas;

l) Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos

cursos para os quais foram encaminhados por meio de registros periódicos;

m) Acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de

instrumentais específicos, como listas de frequência, atas, sistemas

eletrônicos próprios, etc;

n) Demais atribuições não estabelecidas nesta relação, mas que sejam

coerentes e necessárias para a excelência do Projeto.

Assistente Administrativo:

a) Organizar todos os documentos inerentes à prestação de contas mensal do

Projeto;

b) Prestar suporte aos profissionais contratados pelo projeto no tocante à

demandas administrativas e execução do projeto;

c) Realização de compras e contratações inerentes à execução do projeto;

d) Envio de e-mails, ofícios, relatórios, estudos e demais documentos

necessários durante a execução do projeto;

e) Gerenciamento de dados do projeto, controle de pagamentos de contas,

atualizações de planilhas de acompanhamento financeiro;

f) Planejamento e assistência para eventos e reuniões da equipe do projeto;

g) Demais atribuições não estabelecidas nesta relação, mas que sejam

coerentes e necessárias para a excelência do Projeto.
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Psicólogo:

a) Realiza avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação,

testes e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de

problemas psíquicos.

b) Realiza atendimento às crianças do projeto que apresentem problemas

emocionais, psicomotores e psicopedagógico;

c) Realiza atendimento familiar para orientação ou acompanhamento

psicoterapêutico das famílias do projeto, conforme demanda conjuntamente

com a equipe multidisciplinar;

d) Atua como facilitador no processo de integração e adaptação das crianças à

instituição.

e) Promover estudos sobre características psicossociais de grupos

identificados no território, em especial, das crianças e famílias atendidas

pelo projeto;

f) Atuar na OSC conjuntamente com a equipe multiprofissional no diagnóstico,

planejamento, execução e avaliação das atividades propostas pelo Projeto,

e também no âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e segurança;

g) Contribuir na elaboração e implementação de programas de mudança de

caráter social e técnico, em situações planejadas ou não;

h) Atuar junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos

psicológicos nas técnicas de comunicação e propaganda;

i) Pesquisar, analisar e estudar variáveis psicológicas que influenciam o

comportamento do público beneficiário do projeto;
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Prestadores de serviços (oficineiro, monitor, mapeadores):

a) Planejar e executar o cronograma de execução das oficinas, em

consonância com a coordenação do Projeto;

b) Cumprir o cronograma de execução, atentando-se aos horários de início e

término das atividades e demais ações extra oficinas, como reuniões de

equipe e planejamento;

c) Buscar estabelecer parcerias facilitadoras com a comunidade, almejando

ampliar as condições para o pleno desenvolvimento do Projeto;

d) Criar vínculos com os beneficiários do projeto, de maneira que possa

receber, orientar e encaminhá-los para os equipamentos da rede de

atendimento, contribuindo com a construção de uma trajetória de vida sadia;

e) Estar sempre munido (a) de informações sobre a rede de atendimento e

proteção às crianças e adolescentes, capacitando-se para orientar os

beneficiários neste sentido;

f) Alimentar periodicamente, conforme definido pela coordenação, o banco de

dados do Projeto, utilizando-se das ferramentas disponibilizadas (relatórios,

pesquisas, fichas de presença, fotos, etc);

g) Desenvolver mensalmente relatório de execução do Projeto pela perspectiva

do oficineiro, contemplando sua percepção de aproveitamento das oficinas,

dificuldades encontradas e possíveis alternativas;

h) Participar mensalmente da reunião de equipe do Projeto, apresentando seu

relatório de execução, trocando experiências e contribuindo para resolução

de possíveis dificuldades encontradas, criando estratégias de

aperfeiçoamento do Projeto;

i) Manter-se em constante interlocução com a coordenação e demais atores
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do Projeto;

j) Acompanhar e controlar a distribuição dos materiais de consumo do Projeto,

prezando pela qualidade dos materiais e economia dos recursos;

k) Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO:

O monitoramento e avaliação será realizado mensalmente através de

reuniões de equipe, produção de relatórios e análise dos mecanismos de

acompanhamento como 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 e cronograma), pesquisa de satisfação com os

participantes, relatórios de frequência e registros fotográficos. Todos estes

instrumentos serão compilados mensalmente e entregues conjuntamente com a

prestação de contas financeira à Unidade de Gestão de Assistência e

Desenvolvimento Social para análise.

Além disso, estão previstas reuniões de alinhamento trimestralmente, com o

intuito de rever o Plano de Trabalho, observar o cumprimento dos objetivos

propostos e solicitar possíveis ajustes necessários, conforme necessidade.

Ao final do projeto serão produzidos diversos documentos com as

experiências do projeto analisando separadamente cada objetivo proposto. Após o

término da parceria, estes documentos se tornarão uma publicação digital que

ficará disponível no site da OSC com o intuito de compartilhar os êxitos e percalços

e subsidiar novas políticas.
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO - ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO

Objetivos Específicos
Meta(s)

Aquisições dos
usuários

Indicadores
Qualitativos

Indicadores
Quantitativos

Meios de
Verificação

1) Promover ações
preventivas de
violências e violações
de direitos para
crianças de 07 a 12
anos atendidas pela
organização no
território do Jardim
São Camilo, através
de atividades culturais,
de educação ambiental
e de lazer;

a) Construção e
planejamento
das atividades

(Etapa 1)

b) Abertura das
inscrições e

triagem
(Etapa 2)

c) Início das
atividades
(Etapa 3)

Reuniões com
a equipe de

trabalho para
definição das
estratégias

Resultado da
pesquisa de

opinião com as
crianças já

atendidas pela
OSC.

Preenchimento
de no mínimo

50% das vagas
disponibilizadas

no projeto.

Relatórios de
atividades;

Registros
fotográficos;

Listas de
presença;

Relatórios de
frequência.

2) Ofertar atendimento
individualizado para
crianças com
demandas
psicossociais,
dificuldades de
aprendizagem ou em
situação de risco social
com uma equipe
multidisciplinar;

a) Definição das
crianças e
anamnese

(Etapa 1 e 2)
c) Reuniões com

a equipe
(Etapa 3)

d) Atendimento
individual e
resultados

(Etapa 4 e 5)

Progresso
comportamental

das crianças
atendidas;

Inserção em
grupos

novamente;

Melhora das
intervenções nos

grupos.

Presença superior
a 50% nos

atendimentos
individuais dentro

do mês;

Cumprimento de
no mínimo 80%
das atividades

propostas dentro
do atendimento

individual.

Relatórios de
atividades;

Registros
fotográficos;

Relatórios
mensais da

equipe
multidisciplinar

3) Garantir às famílias
das crianças e
adolescentes
atendidos pela OSC
apoio multidisciplinar
gratuito para núcleos
familiares
desestruturados,
incluindo casos com
familiares presos, em
situação de rua ou
drogadição, atendendo

a) Identificação e
oferta (Etapa 1)
b) Atendimento
individualizado

(Etapa 2)
c) Elaboração de

relatórios e
produção de
estatísticas
(Etapa 3)

Progresso das
famílias em sua
trajetória para

cessar as
situações de
risco social.

Frequência de no
mínimo 50% nos

atendimentos
individuais

durante o período
de

acompanhamento

Relatórios de
atividades;

Registros
fotográficos;

Relatórios
mensais da

equipe
multidisciplinar

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420 - Telefone: 99674.725
E-mail: institucional@associacaoalmater.com.br Site: www.associacaoalmater.com.br

36

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br
http://www.associacaoalmater.com.br


ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

a uma demanda
emergente e diuturna
do território;

4) Criação de um
núcleo de memórias e
identidade, visando
construir um
mapeamento do bairro
e das famílias das
crianças e
adolescentes
moradoras do
território, registrando
suas histórias, seus
anseios e traçando um
perfil comportamental,
social e cultural da
região, permitindo a
criação de políticas
mais alinhadas com a
realidade local;

a) Contratação e
treinamento da

equipe (Etapa 1)
b) Definição da
metodologia e

critérios(Etapa 2)
c) Tabulação e

formatação
(Etapa 3)

d) Apresentação
dos resultados

(Etapa 4)
e) Publicação

digital (Etapa 5)

Dados obtidos
através do

mapeamento
que permitam

compreender as
demandas e

especificidades
do território

Quantidade de
pessoas

envolvidas na
construção do
mapeamento

Realização de um
evento para

apresentação dos
resultados para

toda a rede

Relatório de
atividades

registrando o
progresso do

objetivo

Registros
fotográficos

Publicação
final do

mapeamento
de forma

digital

5) Ampliar a atuação
em rede,
especialmente visando
o desenvolvimento de
políticas públicas e
não apenas projetos
pontuais, congregando
os diferentes órgão e
serviços cujos
atendimentos estão
relacionados à infância
e adolescência no
território e articulando
seus principais atores
sociais.

a) Identificação
dos atores e

equipamentos
(Etapa 1)

b) Formação na
área da infância

e juventude
(Etapa 2)

c) Cerimônia de
encerramento e

entrega de
certificados
(Etapa 3)

Melhora na
qualidade do

atendimento nos
equipamentos

públicos

Sensibilização
do olhar de toda
a rede territorial
para a defesa e

garantia de
direitos de
crianças e

adolescentes

Participação dos
atores e

equipamentos em
pelo menos 60%
dos encontros de

formação

Listas de
presença

Pesquisas de
opinião

Relatórios de
atividades

Rua Zuferey, nº 47 -  Jardim Pitangueiras -  Jundiaí - CEP 13.202-420 - Telefone: 99674.725
E-mail: institucional@associacaoalmater.com.br Site: www.associacaoalmater.com.br

37

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br
http://www.associacaoalmater.com.br


ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES (melhor detalhamento anexo)

DESPESA ITEM QUANTIDADE VALOR

RH Contratações funcionários e
prestadores de serviços.

08 R$ 166.267,10

Transporte Ônibus para passeios municipais 06 R$ 1.800,00

M. gráfico Banners, folders, panfletos e
publicações do mapeamento

diversos R$ 1.000,00

M. Consumo Camisetas para  projeto e funcionários
que atuarão pelo bairro

100 R$ 3.000,00

M. Consumo Materiais diversos para oficinas diversos R$ 7.932,90

VALOR TOTAL: R$ 180.000,00

Para a execução do Plano de Trabalho a OSC utilizará o valor de R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Jundiaí, 25 de maio de 2020.

_______________________________
EDMILSON IMPERATO

Presidente da Associação Almater
Triênio 2018-2020
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____________________________________
NARRINAM CAMARGO

Responsável pela coordenação técnica,
execução e prestação de contas
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ANEXOS

Anexo 1: Cronograma de atividades

Anexo 2: Plano de aplicação e cronograma de desembolso
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