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PLANO DE TRABALHO UNIFICADO 
 

 Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos Para Crianças e Adolescentes de 03 a 15 anos  

 Grupo Amor Perfeito “Projeto de Convivência de Fortalecimento de Vínculos Para Idosos” 

 Atendimento de Creche “Convivência Fortalecimento de Vínculos Para Crianças de 02 a 04 ano” 

 

   

01. Identificação: 

 
1.1. Identificação da Entidade: 

 

1.1. Nome Da Organização: Associação Assistencial para Melhoria de Vida “AMEV” 

1.2. Endereço: Rua Do Amor             Nº 685 

1.3. Bairro: Vista Alegre      1.4. Cep:  13450-580     1.5. Fones: (19) 3455-1208 

1.6. E-mail: contatoamev@gmail.com 

 
 
1.2. Representante Legal: 

 

Manoel Antônio dos Passos - Presidente 

RG nº:  18.008.578 -  SSP                                -   CPF nº: 446.414.869-72 

 

Endereço completo: Travessa do Progresso, nº: 75           

BAIRRO: Jardim Santa Alice      CEP: 13458579 

                                    

Telefones: (19 )  99142 -0424  

 

 
1.3. Coordenador Geral: 
 
Nome: Rita de Cassia Martins Souza 
 

Função: Psicopedagoga – Coordenadora   
 
 
1.4. INSCRIÇÕES E REGISTROS 
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Inscrição no CMAS Nº: 08 

Registro do CMDCA nº: 60 

CEBAS: 71000.046237/2017-31 /  validade:  2023 

 
 
1.5. ARÉA DA ATIVIDADE  

PREPONDERANTE: 

( X  ) ASSISTENCIA SOCIAL 

 

1.6. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO  

( X  )  Básica  (   ) Especial de Média Complexidade   (   ) Especial de Alta Complexidade  

 

1.7. IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO 

Será desenvolvido na Rua Do Amor, 685 – Vista Alegre –Santa Bárbara d’ Oeste – SP. Desenvolvido na 

região Sul da periferia da cidade de Santa Bárbara d’ Oeste onde tem auto índice de evasão escolar, com 

históricos de práticas ilícitas, vulnerabilidade social, desemprego e falta de qualificação profissional. 

Referenciado ao  CRAS I. 

 

02. Histórico: 
 

A Associação dos Moradores dos Bairros Pq. Eldorado, Vista Alegre e Adjacências foi 

fundada em 2004, pois nasceu do desejo de atender melhor a população deste bairro, visto que 

não possuía benfeitorias e as necessidades vinham aumentando, com muitas crianças ociosas 

nas ruas, em vulnerabilidade social e em situação de risco pessoal e social, integrados em 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. 

E o bairro crescendo sem ter áreas de lazer, cursos diversificados e atividades recreativas 

para crianças, adolescentes e jovens, (como prevê o E C A - Art. 4º), muitas vezes tendo que se 

deslocarem para bairros vizinhos à procura de recursos. 

Em 2006, através de novas parcerias conseguimos uma sede provisória da “AMEV” iniciando 

com o Projeto: 

 Recanto da Criança para atender 60 crianças e adolescentes e suas respectivas famílias, 

com um atendimento eficaz e um ambiente favorável às atividades  propostas, sendo 
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realizadas de segunda à sexta feira com dois períodos parciais e contrários da escola, sendo 

que em  Setembro de 2007 o atendimento se ampliou para mais 100 beneficiários com a 

inclusão de um novo Projeto Ampliando o Horizonte (adolescentes, jovens e adultos) com 

capacitação Profissional (conforme prevê o E C A - Art. 69-parágr.ll,  na área de  Informática 

Básica, Auxiliar de Escritório e Assistente de Administração . 

 

 

 E em 2009, juntamente com o CMDCA, pudemos novamente ampliar nosso atendimento com 

a alteração do Recanto da Criança para a nova BRINQUEDOTECA RECANTO DA 

CRIANÇA, com oficinas diversificadas e com um atendimento específico e de qualidade, pois 

com este projeto podemos desenvolver atividades sócio-educativas e recreativas que 

propiciam atendimento as crianças, na área social e psicológica, visando à minimização dos 

problemas relacionados ao risco social (conforme prevê o E C A – Art. 16 p.l, Lv,). 

 Em 2017 atualizamos o Estatuto Social conforme o Marco Regulatório Lei n° 13.019/14 

MISSÃO 
 
“Oferecer ações sócio-educativas às crianças, adolescentes, pessoas da terceira idade e aos familiares, 
comprometendo com valores éticos e morais, assegurando a aquisição de virtudes positivas, visando o 
desenvolvimento integral e instruindo-os para agirem como cidadãos, reforçando os laços de interação 
entre a família, escola e sociedade. ” 
 
 

VISÃO 
 
“ Ser uma organização do terceiro setor de excelência na área da assistência social e educação 
no segmento criança, adolescente, terceira idade e respectiva família”. 
 
 
VALORES 
 
“Despertar no cidadão o interesse pelo conhecimento de mundo, permitindo assim ser um 
cidadão digno, crítico e construtivo, gerando um fruto melhor para sí.” 
 

       
 
03. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/FINALIDADE ESTATUTÁRIA: 
 
A ASSOCIAÇÃO tem por finalidade a proteção social, que visa a garantia de vida, a redução de danos e 

prevenção a incidência de riscos, especialmente oferecendo serviços socioassistencial, socioesportivo, 
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cultural e recreativo, promovendo a pessoa humana no campo de proteção a família, à infância, à 

adolescência, à velhice, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, 

complementando a Proteção Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com foco na 

execução do  SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, a fim de cumprir o 

SUAS de serviços socioassistenciais, subordinados aos objetivos institucionais, através de serviços 

realizados em grupos, organizados a partir de projetos, programas e ações com o objetivo de garantir: 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS: Tem por foco o 

desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e 

prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica 

e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF. 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 

ANOS: Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e 

cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a 

partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser 

pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, 

aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, 

retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para 

re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 

favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social. 

 

 
OBJETIVO GERAL: 
 

Oferecer atendimento a 25 crianças e adolescentes de 03 a 15 anos de ambos os sexos, em Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiar e Comunitário, em situação de vulnerabilidade e 

risco social, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

risco social. 

Bem como prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, assegurando 

direito à convivência familiar e comunitária. Promovendo acesso aos benefícios sócio assistenciais, 

fortalecendo a rede de proteção social de Assistência Social do Território.  
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Promovendo acesso aos serviços setoriais, potencializar o protagonismo de cada usuário, 

favorecendo o pleno desenvolvimento, e acessibilidade à educação, saúde, esporte, lazer, cultura e novas 

vivencias. 

Em virtude da nova realidade, devido ao Covid-19, os atendimentos respeitarão todos os protocolos 

vigentes da vigilância sanitária, tais como: manter o distanciamento social, uso obrigatório de máscaras, 

na entrada haverá tapete para higienização dos sapatos com solução de água sanitária, a verificação de 

temperatura, a higienização das mão com álcool em gel 70%. E a disponibilização de álcool 70% em todas 

as salas para uso da higienização constante, bem como seguir as orientações estabelecida pelo 

Estado/Município, como seguir as fases.  

 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 
Objetivos Específicos: 
 
 Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos Para Crianças e Adolescentes de 03 a 15 anos  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS 

Complementar as ações da família 
e comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e no fortalecimento 
dos vínculos familiares e sociais.  
Faixa etária: De 03 a 15 anos. 

     1.  Aumento de acesso aos Programas de Transferências de Renda e/ou 
em benefícios sócio assistenciais.  
a) Constatar a inclusão de criança e adolescentes. 
 

2. Melhoria das relações familiares e do envolvimento da família com o 
serviço. 
a) Verificação do aumento da interação serviço x família. 

 
Estimular a participação na vida 
pública do território e desenvolver 
competências para a compreensão 
crítica da realidade social e do 
mundo contemporâneo. 
Faixa etária: De 03 a 15 anos. 
 

1. Ampliação das oportunidades de aprendizagem, do 
conhecimento do território, na construção de uma identidade 
com o lugar onde vivem, do sentimento que pertença a este 
lugar. 
a) Análise das aquisições das crianças e adolescentes durante 
sua participação no serviço. 
 
2. Aumento de acessos a serviços sócio assistenciais e 
setoriais. 
a) Identificar o aumento de acessos a serviços sócio 
assistenciais e setoriais.  
 

 
Assegurar espaços de referência 
para o convívio grupal, comunitário 
e social e o desenvolvimento de 
relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo. 
Faixa etária: De 03 a 15 anos. 
 

1. Melhoria das relações de afetividade, diálogo, e envolvimento das 
crianças e adolescentes com o Serviço. 
a) Verificação do aumento e da qualidade da interação serviço x crianças e 
adolescentes. 

2. Aumento no número de adolescentes autônomos e 
participantes na vida familiar e comunitária, com plena 
informação sobre seus direitos e deveres. 
a) Identificar e comparar o acesso a este conhecimento; 
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b) Acompanhar a permanência, participação e frequência de crianças e 
adolescentes no Serviço.  
3. Criação de vínculos solidários entre os participantes. 
a) Análise e acompanhamento das relações entre crianças, adolescentes e 
seus familiares. 
 

 
Possibilitar a ampliação do universo 
informacional, artístico e cultural 
das crianças e adolescentes, bem 
como estimular o desenvolvimento 
de potencialidades, habilidades, 
talentos e propiciar sua formação 
cidadã. 
 
Faixa etária: De 03 a 15 anos. 
 

1. Ampliação do leque de conhecimento dos usuários do 
Serviço, contribuindo para o desenvolvimento de atitude crítica, 
valorização do saber e das vivências dos usuários e o 
protagonismo social. 
a) Identificar o desenvolvimento da sua capacidade expressiva 
e artística, estimulando o desenvolvimento proativo; 
b) Identificar a melhoria da condição de sociabilidade. 
 
2. Efetividade de acesso aos serviços em outras políticas 
públicas. 
a) Acompanhar o acesso aos serviços. 
 
3. Aumento do número de crianças e adolescentes que conheçam as 
instâncias de denúncias e recurso em casos de violação de direitos.  
a) Identificar e comparar o acesso a este conhecimento. 
 

Contribuir para a inserção, 
reinserção e permanência do jovem 
no sistema educacional. 
Faixa etária: De 03 a 15 anos. 
 

1. Efetividade na permanência, participação e frequência de crianças e 
adolescentes na escola. 
a) Acompanhar as informações junto às escolas 

 

 
PÚBLICO ALVO:  
        

População Capacidade de 
Atendimento 

Atendidos 
Diretamente 

Atendidos 
Indiretamente 

Crianças 0 a 5 anos 
11 meses 

25 25  

Crianças 6 a 14 anos 
11 meses 

25 25  

Famílias 
 

25 25  

 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO: 

 
ATIVIDADES OBJETIVOS: DIAS: 

 
Artesanato/ 
Recreação 

Desenvolver a sensibilidade, percepção e imaginação, tanto 
ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e 
conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas existentes, estimulando 
também um trabalho com materiais de sustentabilidade, 
promovendo o consumo consciente, protegendo o meio 

 
2ª feira 

mailto:contatoamev@gmail.com


ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA 

“AMEV” 

CNPJ: 07.600.797/0001-07                           INSC.EST.       ISENTO 

RUA DO AMOR Nº 685   VISTA ALEGRE  

FONE: 3455-1208    

E-MAIL- contatoamev@gmail.com  

CEP: 13.450-580 

SANTA BÁRBARA D’ OESTE  -   SP 

9 

 

ambiente. 
 

Recreação 
 

Desenvolver habilidades motoras, estimular curiosidade e 
interação social.  
 

Todos os dias 

Esporte/ 
Recreação 

Desenvolver a habilidade corporal através de esporte 
estimulando a qualidade de vida saudável. 

 
3ª feira e 

 

Atividade de 
Sala/ roda de 

conversas 

Trazer assuntos do cotidiano para debate em roda de 
conversas e discussões, estimulando conhecimento, 
resoluções de problemáticas apresentadas diariamente, 
proporcionado autoconhecimento para formação de cidadão 
crítico.  
 

Todos os dias 

 
Dança/ 

Recreação 

Estimular a dança, como forma de criatividade, no processo da 
construção de conhecimento, além de ser como um 
instrumento de socialização, para a formação de cidadãos 
críticos, participativos e responsáveis, fazendo com que 
tenham uma melhor relação com ele próprio e com os outros, 
também ampliando o repertório do movimentos do corpo 
 

 
 

6ª feira 

 
Teatro/ 

Recreação 
 

Contribuir para o desenvolvimento do equilíbrio emocional, do 
pensamento crítico, do corpo e da mente através de jogos 
teatrais e técnicas, tendo como resultado apresentações com 
temas educativos e com textos literários que colaborem com o 
desenvolvimento artístico dos participantes. 
 

 
4ª feira 

Gincana/ 
Recreação 

Desenvolver as competências pessoais, o trabalho em equipe, 
melhorando qualidade de vida. 
 

 
5ª feira 

 
 
 

Colônia de 
Ferias 

Proporcionar a criança participante, um momento de lazer adequado 
sob a supervisão de profissionais especializados, no período de 
férias; 

·     Conhecer e reconhecer nas atividades de lazer um importante 
momento de diversão, conhecimento, socialização e cultura; 

·     Estimular o convívio social privilegiando o respeito mútuo, a 
cooperação e a participação respeitosa no grupo em que a criança 
esteja inserida; 

·     Incentivar o gosto pelas brincadeiras como sendo uma parte 
importante no desenvolvimento infantil; 
 

Serão realizados 
através de 
oficinas / 
passeios que 
aconteceram 
duas vezes por 
semana conforme 
cronograma de 
férias, ou seja, 
julho e janeiro. 

 

Obs.: podendo haver mudanças dias/horários 

COM FAMILIARES E COMUNIDADE: 

 

ATIVIDADE: OBJETIVO: DIAS: 

Arte terapia 

 
Pintura em tecido 

  
2ª FEIRA 
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 Fortalecimento de Vínculos Familiar e 
Comunitário, potencializando o 
empoderamento familiar. Qualificando para 
uma possível geração de renda. 

 
Crochê  

 
3ª FEIRA 

 

 
 
Orientação Familiar 

 
Fortalecer o elo entre Associação e família, 
visando potencializar o fortalecimento 
familiar de forma protetiva, com acolhida, 
orientações e encaminhamentos para rede 
de apoio e defesa de direitos. 
 

 
 

MENSAL / 
QUANDO NECESSÁRIO 

 

Obs.: podendo haver mudanças dias/horários 

 
RECURSOS FÍSICOS – INFRAESTRUTURA: 

 

O Projeto será desenvolvido na sede da Associação com construção de 620,18m², contendo a seguintes 

instalações:  

DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

DOS AMBIENTES DISPONÍVEIS 

EQUIPAMENTO /MÓVEIS DISPONÍVEIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO 

Recepção  2 armários, 4 mesas, 2 computador,  

2 impressoras, ventilador, 2 cadeiras, 2 gaveteiro,  

Sala diretoria  4 arquivo, 1 mesa, 3cadeiras, 1 gaveteiro, 1ventilador,  

Corredor entrada 4 cadeira, 1 sofá, 2 bebedouro, 1 armário,  

1 estante  

Banheiros piso superior  5 banheiros, sendo 1 feminino, 1 masculino e  

1 adaptado cadeirante, no corredor 1 armário pertences com 10 portas, 

2  banheiros pra crianças sendo um feminino com dois vasos sanitários, 

armário , 1 masculino com dois vasos sanitários com um armário uma 

bancada para troca. 

Sala 1 1 mesas, 1 cadeira, 1 armários, 3 mesinhas,  

24 cadeirinhas, 1 ventilador, armário de parede  

7 portas, 3 prateleiras de parede, 1 lousa, 1balcão,  brinquedos e jogos 

pedagógicos.  

 

Sala 2  

1 mesas, 1 cadeira, armários, 6 mesinhas,  

24 cadeirinhas, espelho, 1 lousa, persianas, 1 balcão, brinquedos e 

jogos pedagógicos.  

 

 

Sala 3 

2 mesas, 1 cadeira, 5 prateleiras de parede, armário de parede com 8 

portas, 3 persianas, 1 armário, 3 mesas oitavadas, 24 cadeirinhas, 

espelho, 1 lousa, brinquedos e jogos pedagógicos e 1 piscina de bolinha.  

 

Sala de informática  

8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras, 1 armário,  

1 mesinha de computador.  

 

Sala 4 

1 mesas, 2 cadeira, 1 lousa, 6 mesinhas,  

24 cadeirinhas, armário, 1 balcão, 1 lousa, prateleiras, 4armários de 

parede e persianas, brinquedos e jogos pedagógicos.  
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Corredor superior  Cadeiras e sofá de espera, armários, estantes com livros, mesa e 

bebedouro. 

Sala de reunião  Mesa, cadeiras, armário, armário de parede 5 portas 

Escadas  Interna e externa com corrimão  

Salão/ Refeitório   5 mesinhas com 10 cadeirinhas acopladas, 4 ventilador de teto, 3 

ventilador de chão, 2 mesas grandes, mesas pequena 2 

35 cadeiras grandes, armários, mesa de pebolim, um, 1 bebedouro 

simples, 1 bebedouro triplo, prateleiras brinquedos e jogos pedagógicos, 

12 caixas organizadoras de brinquedos, mini casinha com brinquedos.  

 

Cozinha 

Armários, mesa, cadeiras, 2 fogão, formo elétrico, forno a gás, micro-

ondas. Todos os utensílios de cozinha (copos, talheres, pratos, panelas, 

liquidificador industrial, batedeira, formas, potes plásticos diversos, entre 

outros). 

Corredor cozinha  2 mesas pequena, 1 marmiteiro, 2 geladeira.  

Dispensa (cozinha) Prateleiras, câmara fria, 2 frízer,  

Dispensa (debaixo escada) 4 armários  

Despensa salão (produtos de limpeza 

e higiene) 

8 armários  

Área de lazer/ Parque  Mini quadra, mini palco, 2 banheiros, Playgound com casa do Tarzan 

com 1 balanço duplo, 1 balanço simples, um balanço gangorra,1 

escorregador, escada. 

1 gira gira pequeno 4 lugares, 2 gangorra dupla, 1 gira gira grande com 

8 lugares, 1 balaço duplo, 1 Playgound de plástico. 

Lavanderia  Tanque com duas cubas, prateleiras com 60 cadeiras reservas, mesa, 1 

prateleira com utensílios de lavanderia.  

 

ARTICULAÇÃO EM REDE 

- Serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial;  

- Serviços públicos locais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança pública e 
outros conforme necessidades;  

- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos;  

- Instituições de ensino e pesquisa; - Serviços de enfrentamento à pobreza;  

- Programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; e  

- Redes sociais locais: associações de moradores, ONG’s, entre outros. 

 

IMPACTOS ESPERADOS 

- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do 
CRAS; 

- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de 
abrangência do CRAS 1;  
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- Aumento de acessos a serviços sócios assistenciais e setoriais; 

- Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do CRAS1 

 
 
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO: 
 

Cargo: Quantidade: Carga Horaria:  Fonte de 
Recurso 

Técnico de Referencia 01 20 h semanais Municipal  

Educador / Orientador Social 01 40 h semanais Municipal 

Facilitador de Oficinas 01 24h semanais Municipal 

 

PREVISÃO DE CUSTO E CRONOGRAMA DE DESENBOSO 

 
QT. 

 
PROFISSIONAL  

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
Fonte de Recurso  

 

 01 Técnico 
de 

Referência/ 
Assistente Social 

 
20 semanal 

 
Municipal  

01 Educador Social 40 semanal Municipal  

01 Facilitador de 
Oficinas 

24 semanal  Municipal  

 
 
 
 
 
 
 

Rita de Cássia Martins de Souza                                          Manoel Antônio dos Passos 

Diretora Coordenadora                                                                  Presidente 
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Projeto de  

Fortalecimento de 

Vínculos para Idosos 

Grupo  

Amor Perfeito 

3ª Idade 
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DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA IDOSOS: Tem por foco o desenvolvimento de 

atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da 

autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção social deve estar pautada 

nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em 

grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das 

experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Prestar assistência a até 50 idosos em situação de violação dos direitos, através de atendimento 

programado realizado duas vezes por semana com grupo Amor Perfeito. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 
Objetivos Específicos: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS 

Provocar através de atividades 

estimulantes e desafiantes a 

socialização e a autoconfiança 

diante de suas capacidades, 

proporcionando novo ânimo para 

bem viver. 

 

 
1) Expandir o autoconhecimento, se redescobrindo e potencializar suas 
capacidades, melhorando o dia a dia  
 
2) Minimizar através da convivência familiar e comunitária o isolamento e a 
institucionalização  
  

Propor atividades físicas adaptadas 

às reais necessidades dos idosos, 

favorecendo desta forma, a 

melhora da autoestima, do 

equilíbrio da destreza motora, 

levando-os a ter mais confiança 

nas suas potencialidades. 

 

 
1) Melhorar a qualidade de vida através de exercícios físico e a autoestima o 

equilíbrio e as funções motoras.  

Promover momentos de 

descontração, de interação entre 

grupos, de desinibição, de 

socialização entre pares, de 

movimentos expressivos realizados 

de forma prazerosa, com atividades 

interessantes, desafiantes e que 

 
1) Aprimorar a socialização entre o grupo, proporcionando momentos 
prazerosos entre o grupo harmonizando o cotidiano do grupo. 
 
 
2) Ampliar autoconhecimento se permitir as novas descobertas.  
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levam a novas descobertas. 

 

Minimizar os efeitos negativos que 
a velhice causa no idoso 
(desvalorização física, econômica e 
social). 

 
1) Potencializar o endivido enquanto pessoa  

 
PÚBLICO ALVO:  
        

População Capacidade de 
Atendimento 

Atendidos 
Diretamente 

Atendidos 
Indiretamente 

Idosos  Até 50 50  

Famílias 

 
Até 50  50 

 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO: 
 

1. Caminhada - O melhor exercício aeróbico para idosos, sem dúvida é a caminhada, por 
não implicar em riscos maiores à saúde, por adequar-se a cada caso, além de não haver 
uma necessidade de revisão médica para quem é saudável. Por ser um exercício aeróbico, 
de baixa intensidade, a caminhada traz diversos benefícios à saúde. A caminhada 
realizada em grupo é mais atraente para o idoso. Aumenta a socialização e o controle do 
cansaço é mais efetivos, pois os idosos fiscalizam uns aos outros e não deixam que o 
companheiro ultrapasse os limites 
 

2. Passeios turísticos na cidade e região e Eventos culturais - teatro, canto, 
cinema: Visa com estas atividades desenvolver o espírito crítico dos idosos, o gosto pelas 
artes, o espírito de equipe, a cooperação entre pares, aguçando sua sensibilidade para a 
história local e regional bem como para o conhecimento da importância do lazer para uma 
vida saudável e com qualidade.  
 
 

3. Eventos sociais – Festa do Dia das Mães, Junina e Festa de Natal – São eventos 
realizados em datas específicas e buscam a confraternização entre todos idosos 
participantes do projeto, e em algumas ocasiões juntamente com as crianças, 
adolescentes e familiares do projeto Recanto da Criança. 
 

4. Jogos Coletivos – Voleibol: auxilia na coordenação motora, na velocidade de reação, no 
equilíbrio estático e dinâmico, na noção espaço-temporal e nas relações entre pares. 
 
 

5.  Ginástica Localizada:  Nessa modalidade os exercícios são realizados de forma 
localizada e repetitiva para maior fortalecimento e rendimento corporal. Sua prática 
orientada e regular proporciona à pessoa idosa uma melhora significativa do sistema 
cardiovascular bem como maior amplitude articular maior, equilíbrio e melhor postura. É de 
fundamental importância que seja controlada a intensidade do exercício e sua frequência 
semanal de duração  
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6. Jogos recreativos:  Estas atividades (gincana esportivo-social) são adaptadas ao idoso 

de acordo com as capacidades motoras e participativa dos idosos. São sempre recreativos 
e primam pela coletividade e a cooperação. Promovem uma harmonia entre o fazer 
descompromissado e o prazer da realização. Além do bem-estar proporcionado pelo 
movimento alterações como noção espaço-temporal, equilíbrio, velocidade de reação, 
lateralidade e força muscular podem ser observados com a prática dessa modalidade. 
 
 
 

7. Dança Livre: desenvolve a capacidade coordenativa, melhora a noção espaço-temporal, a 
capacidade motora, articular e cardiorrespiratória e o eixo de equilíbrio. 
 

8. Dança Moderna: Através de movimentos e gestos expressivos, as idosas podem explorar 
o corpo nas mais diversas formas de comunicação, esquecendo o preconceito e a 
vergonha decorrentes das fórmulas rígidas de uma educação tradicional, na qual os 
valores sociais sobrepujam os valores humanos. A dança permite, de uma forma 
específica, relacionar o sistema educativo com a formação corporal e, por isso ela pode 
beneficiar a pessoa idosa no seu estado mental, na redução das tensões e frustrações e 
na liberação das emoções reprimidas que se acumulam no cotidiano. O fazer desencadeia 
o pensamento e o pensamento desencadeia o movimento. Através da espontaneidade e 
da imaginação improvisa-se movimentos à partir de estímulos diversos. 
 

9. Canto e Coral: modalidade oferecida para desenvolver a voz e a capacidade de canto dos 
idosos. Induz pensamentos positivos, cria situações que aliviam o estresse, auxilia na 
liberação de tensões, favorece a convivência grupal e desencadeia o sentimento de bem-
estar. 
 

10. Atividades psicossociais: favorece a exposição de conflitos internos, o controle 
emocional, melhora a autoestima e o isolamento social e convívio entre pares. 

 

Planejamento Anual 

As atividades serão realizadas semanalmente as sextas feiras. 

Observação: devido a pandemia COVID-19 o atendimento presencial ficará suspenso até 

segunda ordem.  

Todo contato com o grupo será através grupo de whatsapp.  

Reformularemos junto com o grupo Amor Perfeito as atividades semanal quando retornar 

atendimento presencial. 

Seguindo todo protocolo sanitário de higienização como: tapete higiênico na entrada, álcool em 

gel 70%, verificação de temperatura, álcool em gel e liquido em todas as dependências da 
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Associação.  

 

 

RECURSOS FÍSICOS – INFRAESTRUTURA: 
 
O Projeto será desenvolvido na sede da Associação com construção de 620,18m², contendo a seguintes 

instalações:  

DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

DOS AMBIENTES DISPONÍVEIS 

EQUIPAMENTO /MÓVEIS DISPONÍVEIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO 

Recepção  2 armários, 4 mesas, 2 computador,  
2 impressoras, ventilador, 2 cadeiras, 2 gaveteiro,  

Sala diretoria  4 arquivo, 1 mesa, 3cadeiras, 1 gaveteiro, 1ventilador,  

Corredor entrada 4 cadeira, 1 sofá, 2 bebedouro, 1 armário,  
1 estante  

Banheiros piso superior  5 banheiros, sendo 1 feminino, 1 masculino e  
1 adaptado cadeirante, no corredor 1 armário pertences com 10 portas, 
2  banheiros pra crianças sendo um feminino com dois vasos sanitários, 
armário , 1 masculino com dois vasos sanitários com um armário uma 
bancada para troca. 

Sala 1 1 mesas, 1 cadeira, 1 armários, 3 mesinhas,  
24 cadeirinhas, 1 ventilador, armário de parede  
7 portas, 3 prateleiras de parede, 1 lousa, 1balcão,  brinquedos e jogos 
pedagógicos.  

 
Sala 2  

1 mesas, 1 cadeira, armários, 6 mesinhas,  
24 cadeirinhas, espelho, 1 lousa, persianas, 1 balcão, brinquedos e 
jogos pedagógicos.  

 
 
Sala 3 

2 mesas, 1 cadeira, 5 prateleiras de parede, armário de parede com 8 
portas, 3 persianas, 1 armário, 3 mesas oitavadas, 24 cadeirinhas, 
espelho, 1 lousa, brinquedos e jogos pedagógicos e 1 piscina de bolinha.  

 
Sala de informática  

8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras, 1 armário,  
1 mesinha de computador.  

 
Sala 4 

1 mesas, 2 cadeira, 1 lousa, 6 mesinhas,  
24 cadeirinhas, armário, 1 balcão, 1 lousa, prateleiras, 4armários de 
parede e persianas, brinquedos e jogos pedagógicos.  

Corredor superior  Cadeiras e sofá de espera, armários, estantes com livros, mesa e 
bebedouro. 

Sala de reunião  Mesa, cadeiras, armário, armário de parede 5 portas 

Escadas  Interna e externa com corrimão  

Salão/ Refeitório   5 mesinhas com 10 cadeirinhas acopladas, 4 ventilador de teto, 3 
ventilador de chão, 2 mesas grandes, mesas pequena 2 
35 cadeiras grandes, armários, mesa de pebolim, um, 1 bebedouro 
simples, 1 bebedouro triplo, prateleiras brinquedos e jogos pedagógicos, 
12 caixas organizadoras de brinquedos, mini casinha com brinquedos.  

 
Cozinha 

Armários, mesa, cadeiras, 2 fogão, formo elétrico, forno a gás, micro-
ondas. Todos os utensílios de cozinha (copos, talheres, pratos, panelas, 
liquidificador industrial, batedeira, formas, potes plásticos diversos, entre 
outros). 

Corredor cozinha  2 mesas pequena, 1 marmiteiro, 2 geladeira.  

Dispensa (cozinha) Prateleiras, câmara fria, 2 frízer,  

Dispensa (debaixo escada) 4 armários  

Despensa salão (produtos de limpeza 8 armários  
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e higiene) 

Área de lazer/ Parque  Mini quadra, mini palco, 2 banheiros, Playgound com casa do Tarzan 
com 1 balanço duplo, 1 balanço simples, um balanço gangorra,1 
escorregador, escada. 
1 gira gira pequeno 4 lugares, 2 gangorra dupla, 1 gira gira grande com 
8 lugares, 1 balaço duplo, 1 Playgound de plástico. 

Lavanderia  Tanque com duas cubas, prateleiras com 60 cadeiras reservas, mesa, 1 
prateleira com utensílios de lavanderia.  

 
 
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO: 
 
Cargo: Quantidade: Carga 

Horaria:  

Fonte de Recurso 

Técnico de Referencia 01 20 h semanais Municipal  

Coordenadora Geral  01 40 h semanais Municipal 

Professor de Educação Física  01 2 h semanais  Voluntário Secretária de esporte  

Professora de Educação Física 01 2 h mensal  Voluntária Conselho Municipal do Idoso  

 

 

PREVISÃO DE CUSTO E CRONOGRAMA DE DESENBOSO 

 
QT. 

 
PROFISSIONAL  

 
CARGA 

HORÁRIA 

Recurso Municipal 
As. Social 

Valor  
Mensal 

Valor 
Anual 

     

01 Coordenadora Geral 40 AMEV  AMEV 

 01 Assistente Social  
20 

AMEV 
AMEV 

01 Profº. de Educação 
Física 
 

02 semanal  (Voluntário)  
 

(Voluntário)  
 

01 Profª. De Educação 
Física  

02 horas mensais  (Voluntário)  
 

(Voluntário)  
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Rita de Cássia Martins de Souza                                          Manoel Antônio dos Passos 

Diretora Coordenadora                                                                  Presidente 

 

 

 

Cléia Adelaide dos Santos  

Assistente Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento de 

Creche 
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 Atendimento de Creche “Convivência Fortalecimento de Vínculos Para Crianças de 02 a 04 ano” 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS: Tem por foco o 

desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e 

prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica 

e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF. 

 

 
OBJETIVO: 
 

Prestar assistência através de atendimento integral de segunda a sexta feira a 90 crianças de 02 

a 04 anos.  

 
 
OBJETIVO ESPECIFICOS: 

Promover a interação da criança com o meio em que vive, favorecendo a construção do 

conhecimento sobre o mundo social e natural. 

 
Propiciar a socialização da criança  através  da  participação  numa  comunidade mais  
ampla,  onde descubra e domine regras próprias do convívio social.  
 
Promover o desenvolvimento da descoberta e experimentação, explorando a imaginação, 
a fantasia e a curiosidade.  
 
Promover desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.  
 
Propiciar à criança  oportunidades  de  liberar  aptidões,  desenvolvendo  habilidades,  
atendendo  aos diferentes estágios de desenvolvimento 
 

 
 
PÚBLICO ALVO:  
        

População Capacidade de 
Atendimento 

Atendidos 
Diretamente 

Atendidos 
Indiretamente 

Crianças  100 100  

Família  100  100 
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OFICINAS E REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS PAIS/E  OU RESPONSÁVEIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES JUSTIFICATIVA 
 

MET
AS 

QUANDO  

* Permitir que os pais e ou 
responsáveis sejam cada 
vez mais inseridos na vida 
dos filhos, participando e 
conhecendo sua rotina 
diária; 
 
Permitir que os “pais” 
exteriorizem seus medos, 
anseios, angustias, suas 
dificuldades de uma forma 
sutil, possibilitando assim, 
obter uma visão mais clara 
de algumas atitudes 
trazidas pelo filho que 
ainda não conseguimos 
enxergar 

 REUNIÕES 
ARTESANATO 

 ACONSELHA-
MENTO 

 PARCERIAS 

 OUTROS 
 

Visto que muitos pais devido o 
trabalho somente estão com seus 
filhos no momento de dormir, com 
isso sabemos que o ideal é que tanto 
família como instituição e escola 
tracem as mesmas metas de forma 
simultânea, propiciando a criança 
uma segurança na aprendizagem de 
forma que venha criar cidadãos 
críticos capazes de enfrentar a 
complexidade de situações que 
surgem na sociedade.  
*Existem diversas contribuições que 
tanto a família quanto a instituição e a  
escola podem oferecer, propiciando o 
desenvolvimento pleno 
respectivamente dos seus filhos e 
dos seus atendidos.  
*Alguns critérios devem ser 
considerados como prioridade para 
ambas as partes, por isso a 
necessidade de compartilhar idéias e 
diretrizes. 
*Os pais deverão ser chamados para 
aconselhamento quando necessário, 
e para obter informações sobre o 
comportamento de seus filhos 

 

    

100 

F 
A 
M 
Í 
L 
I 
A 

  As oficinas 
acontecem duas 
vezes por mês; 
 
Reuniões 
Bimestrais com 
dirigentes ou 
quando necessário; 
Aconselhamento 
quando necessário. 

 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO (BNCC) 

✓Conviver  

✓Brincar  

✓Participar  

✓Explorar  

✓Expressar  

✓Conhecer-se 

 
 
 
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

O planejamento é baseados nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, objetivos de 

aprendizagem e conhecimento da educação infantil, através dos campos de experiências: 
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As atividades são planejadas em conformidade com o tema central do Projeto Pedagógico, 

devendo o profissional de educação infantil, em sua atuação educativa, buscar 

permanentemente: 

 Contribuir para despertar na criança sua imaginação, curiosidade e capacidade de crítica; 

 Conhecer a criança, o que pensa e sente, ajudando-a assim, a vencer suas dificuldades; 

 Ser sincero, natural, amável e espontâneo, pois toda criança necessita sentir-se amada. 

 Escutá-la, responder suas perguntas e, sobretudo, participar de suas alegrias, esforços e 

decepções; 

 Atendê-la da melhor forma possível e de acordo com a realidade sociocultural da criança, 

contornando com afeto e criatividade, as possíveis limitações de recursos materiais; 

 Alimentá-la adequadamente; 

 Proporcionar cuidados adequados de higiene e saúde; 

 Assegurar que a estimulação está adequada ao seu desenvolvimento 

 
 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS UTILIZADOS PARA A PRODUÇÃO DO PROJETO:  

 

CAMPO CÓDIGO OBJETIVO 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

EI02EO01 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

EI02EO02 
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

EI02EO04 
Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

EI02EO05 
Perceber que as pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas diferenças. 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 

EI02CG04 
 Demonstrar progressiva independência no cuidado do 

seu corpo. 

EI02CG05 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 

EI02TS03 
 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

EI02EF01 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 

desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2021 
 

JANEIRO 

 RECESSO (01/01 – 19/01) 

 PLANEJAMENTO (12/01 A 29/01) 

 

FEVEREIRO – MARÇO – ABRIL – MAIO – JUNHO E JULHO  

 PLANEJAMENTO (12/01 A 29/01) 

 PROJETO ADAPTAÇÃO (01/02 – 22/02) 

 PROJETO IDENTIDADE (23/02 – 16/03) 

 PROJETO MORADIA (17/03 – 08/04) 

 PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL (09/04 A 03/05) 

 PROJETO CORPO E MOVIMENTO (04/05 – 25/05) 

 PROJETO OS 5 SENTIDOS (26/05 – 18/06) 

21/06 A 25/06 - Atividades extracurriculares – “CANTIGAS DE RODA” 

 

FÉRIAS JUNHO / JULHO 28/06 – 27/07 

 PLANEJAMENTO (28/07) 

 VOLTA AS AULAS (29/07) 

 

JULHO - AGOSTO – SETEMBRO – OUTUBRO – NOVEMBRO e DEZEMBRO 

 READAPTAÇÃO (29/07 A 16/08) 

 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (17/08 A 23/08) 

Parlendas e Diversidade Cultural. 

 PROJETO MEIO AMBIENTE (24/08 A 17/09) 

 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – INDEPENDÊNCIA  

 PROJETO AS 4 ESTAÇÕES (20/09 – 15/10) 

 SEMANA DA CRIANÇA (04/10 A 08/10) 

 PROJETO ANIMAIS (18/10 – 10/11)  

 PROJETO FAMÍLIA (11/11 – 03/12) 

Atividades extracurriculares referentes às datas comemorativas do período; 

Encerramento do Ano Letivo.  
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RECURSOS FÍSICOS – INFRAESTRUTURA: 
 
O Projeto será desenvolvido na sede da Associação com construção de 620,18m², contendo a seguintes 

instalações:  

DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

DOS AMBIENTES DISPONÍVEIS 

EQUIPAMENTO /MÓVEIS DISPONÍVEIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO 

Recepção  2 armários, 4 mesas, 2 computador,  
2 impressoras, ventilador, 2 cadeiras, 2 gaveteiro,  

Sala diretoria  4 arquivo, 1 mesa, 3cadeiras, 1 gaveteiro, 1ventilador,  

Corredor entrada 4 cadeira, 1 sofá, 2 bebedouro, 1 armário,  
1 estante  

Banheiros piso superior  5 banheiros, sendo 1 feminino, 1 masculino e  
1 adaptado cadeirante, no corredor 1 armário pertences com 10 portas, 
2  banheiros pra crianças sendo um feminino com dois vasos sanitários, 
armário , 1 masculino com dois vasos sanitários com um armário uma 
bancada para troca. 

Sala 1 1 mesas, 1 cadeira, 1 armários, 3 mesinhas,  
24 cadeirinhas, 1 ventilador, armário de parede  
7 portas, 3 prateleiras de parede, 1 lousa, 1balcão,  brinquedos e jogos 
pedagógicos.  

 
Sala 2  

1 mesas, 1 cadeira, armários, 6 mesinhas,  
24 cadeirinhas, espelho, 1 lousa, persianas, 1 balcão, brinquedos e 
jogos pedagógicos.  

 
 
Sala 3 

2 mesas, 1 cadeira, 5 prateleiras de parede, armário de parede com 8 
portas, 3 persianas, 1 armário, 3 mesas oitavadas, 24 cadeirinhas, 
espelho, 1 lousa, brinquedos e jogos pedagógicos e 1 piscina de bolinha.  

 
Sala de informática  

8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras, 1 armário,  
1 mesinha de computador.  

 
Sala 4 

1 mesas, 2 cadeira, 1 lousa, 6 mesinhas,  
24 cadeirinhas, armário, 1 balcão, 1 lousa, prateleiras, 4armários de 
parede e persianas, brinquedos e jogos pedagógicos.  

Corredor superior  Cadeiras e sofá de espera, armários, estantes com livros, mesa e 
bebedouro. 

Sala de reunião  Mesa, cadeiras, armário, armário de parede 5 portas 

Escadas  Interna e externa com corrimão  

Salão/ Refeitório   5 mesinhas com 10 cadeirinhas acopladas, 4 ventilador de teto, 3 
ventilador de chão, 2 mesas grandes, mesas pequena 2 
35 cadeiras grandes, armários, mesa de pebolim, um, 1 bebedouro 
simples, 1 bebedouro triplo, prateleiras brinquedos e jogos pedagógicos, 
12 caixas organizadoras de brinquedos, mini casinha com brinquedos.  

 
Cozinha 

Armários, mesa, cadeiras, 2 fogão, formo elétrico, forno a gás, micro-
ondas. Todos os utensílios de cozinha (copos, talheres, pratos, panelas, 
liquidificador industrial, batedeira, formas, potes plásticos diversos, entre 
outros). 

Corredor cozinha  2 mesas pequena, 1 marmiteiro, 2 geladeira.  

Dispensa (cozinha) Prateleiras, câmara fria, 2 frízer,  

Dispensa (debaixo escada) 4 armários  

Despensa salão (produtos de limpeza 
e higiene) 

8 armários  

Área de lazer/ Parque  Mini quadra, mini palco, 2 banheiros, Playgound com casa do Tarzan 
com 1 balanço duplo, 1 balanço simples, um balanço gangorra,1 
escorregador, escada. 
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1 gira gira pequeno 4 lugares, 2 gangorra dupla, 1 gira gira grande com 
8 lugares, 1 balaço duplo, 1 Playgound de plástico. 

Lavanderia  Tanque com duas cubas, prateleiras com 60 cadeiras reservas, mesa, 1 
prateleira com utensílios de lavanderia.  

 
 

ARTICULAÇÃO EM REDE 

- Serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial;  

- Serviços públicos locais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança pública e 
outros conforme necessidades;  

- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos;  

- Instituições de ensino e pesquisa; - Serviços de enfrentamento à pobreza;  

- Programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; e  

- Redes sociais locais: associações de moradores, ONG’s, entre outros. 

 

IMPACTOS ESPERADOS 

- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do 

CRAS; 

- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de 

abrangência do CRAS 1;  

- Aumento de acessos a serviços sócios assistenciais e setoriais; 

- Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do CRAS1 

 

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

 

Cargo: Quantidade: Carga Horaria:  Fonte de 

Recurso 

Diretora (Coordenadora Geral) 01 40 h semanais Municipal 

Educação 
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Assistente Social  01 20 h semanais Municipal  

Monitoras  03 44 h semanais  Municipal 

Educação 

Cozinheira  01 44 h semanais Municipal 

Educação 

Nutricionista 01 01 h por semana Municipal 

Educação 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 44 h semanais Municipal 

Educação 

 

PREVISÃO DE CUSTO E CRONOGRAMA DE DESENBOSO 

 

QT. 

 

PROFISSIONAL  

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

Fonte de Recurso  

01 Diretora Coordenadora 40 Municipal Educação 

01 Assistente Social  

20 semanal 

Municipal Educação 

03 Monitoras  44 

semanal 

Municipal Educação 

01 Cozinheira  44 

Semanal  

Municipal Educação 

01 Nutricionista 01  

semanal 

Municipal Educação 

02 Auxiliar de Serviços Gerais  44 Municipal Educação 

 
 
 

Rita de Cássia Martins de Souza                                          Manoel Antônio dos Passos 

Diretora Coordenadora                                                                  Presidente 
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