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Plano de Trabalho

Projeto Sócio Assistencial “Semente de um Futuro Pela Paz”

Exercício 2020

1. Dados Cadastrais da Instituição Proponente

Nome: Sociedade Beneficente Espirita “Os Samaritanos”

CNPJ: 00.357,375/0001—03

Telefone: (16) 3761-7291

Email: ossamaritanosúàcomâcombr

Banco : Banco do Brasil

Agencia: 0351—4

Conta Corrente: 21393-4

Nome do Responsável Legal da Instituição Proponente: Agnaldo Sergio Lellis

Função: Presidente

RG: 7.534.584—5

CPF: 070.784.198-47

Telefone(16)37616242

Celular: (16) 98133—7273

Email: ossamaritanos©com4.com.br

Endereço residencial: Av. Dr Amador de Barros, 913

CEP: 14300-000

Nome do Responsável Tecnico pela execução do serviçozPaula Gaêta

Função: Coordenadora Administrativa
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RG: 19.973.322-3

CPF: 145.593.648—00

Fone: (16)3761-5259

Celular(16)98138—1538

Email: ossamaritanosfàlcom4.com.br

Formação: Fonoaudióloga

Nº CRFª: 7378

l-Caracterização da OSC

Nossa Entidade nasceu com a necessidade e fome de famílias residentes na região da

Comunidade das Araras. Iniciou-se o trabalho com o desprendimento e luta de voluntários

que serviam sopa nas terças feiras durante dois anos (1992 a 1994). Sua fundação se deu em

12 de outubro de 1994, & SBE OS SAMARITANOS é uma entidade civil, sem fins lucrativos,

com sede própria no Município de Batatais — SP.

Na organização de nossos trabalhos houve a necessidade de priorizar o atendimento a

criança de 06 meses a 06 anos de idade — seguimento creche e pré-escola em consideração ao

número significativo de crianças que permaneciam nas ruas sofrendo influências

comprometedoras ao seu estado de criança em desenvolvimento.

Basicamente a área geográfica onde a entidade está. localizada é bairro periférico com

habitantes em situação de pobreza absoluta, mão de obra sem qualificação profissional,

compondo () submundo da exclusão social.

Em função desta realidade, efetivamente, realizamos um trabalho com crianças .

adolescentes e suas respectivas famílias que buscam apoio social, onde adotamos uma

metodologia emancipatória & cada faixa etária compreendendo as atividades sócio educativas,

esportivas, de lazer e psicossocial. Os trabalhos propostos consolidam & legislação pública

com forte objetivo de alcançar o desenvolvimento integral e a cidadania plena.
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A entidade esta inscrita nos conselhos municipais de Assistência Social, Educação ,

Alimentação Escolar, Fundeb e dos Direitos da Criança e Adolescentes.

A entidade é reconhecida com certiflcado de Utilidade Publica Federal, Estadual e

Municipal, bem como o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido

pelo CNAS em 2006.

A Sociedade Beneficente Espirita “os Samaritanos”, tem por finalidade estatutária:

I- Departamento de obras sociais “os Samaritanos”, que visam o atendimento e

proteção à família, a criança e a maternidade;

II- Departamento de creche “Casa de Samaria”, visa a educação e proteção ao ser

em desenvolvimento, ou seja, a criança de l a 6 anos de idade;

[II- Departamento “Samaritanas do Bem" visa o enfrentamento da pobreza de

maneira ampla.

São critérios adotados pela instituição, previstos em Estatuto Social:

Oferecer igualdade de condições para o acesso e permanecia na entidade e

atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos, conforme critérios objetivos e

transparentes, condizentes com os adotados pela rede pública, inclusive a proximidade da

escola e sorteio, sem prejuízo de outros critérios considerados pertinentes, sendo vedada a

cobrança de qualquer tipo de taxa de matricula, custeio de material didático ou qualquer outra

cobrança.

-Sem finalidade lucrativa & aplica seus excedentes financeiros no atendimento em

creche & pré-escola.

Assegurar, em caso de encerramento de atividades, a destinação de seu patrimônio ao

poder publico ou a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional que realize

atendimento em creche ou pré-escola.
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— Atender de acordo com padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão

normativo do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, deve ser aprovado o projeto

pedagógico pelo mesmo.

Para o desenvolvimento dos trabalhos a entidade possui toda a infraestrutura

necessária em sua própria sede, sendo 6 salas para 0 desenvolvimento de atividades que

comportam ate 25 crianças e adolescentes cada uma, banheiros separados para meninos e

meninas, bem como para funcionários, cozinha equipada , refeitório, pátio externo coberto, 2

salas para administração, lavanderia e parque infantil.

2— Projetos

Nome:” Semente de um Futuro pela Paz”

Local: Av Vereador Jacomo Rampim, 1379 — Comunidade das Araras

Nome: “Acolhendo () Futuro Pela Paz”

Local: Av Vereador Jacomo Rampim, 1379 — Comunidade das Araras

Os projetos são executados na sede própria da entidade onde existe infraestrutura

adequada para tal.

3- Caracterização do Projeto

Os atendimentos desenvolvidos por esta entidade compreendem ações voltadas para a

formação integral do ser humano, no que diz respeito a promover e ampliar as condições

necessárias para 0 desenvolvimento e exercício da cidadania da criança. Nesta perspectiva, as

atividades programadas e executadas se voltam para as especificidades afetivas, emocionais,

sociais e cognitivas das crianças, a qualidade das experiências oferecidas que podem

contribuir para o exercício da cidadania estão embasadas em: respeito à digmdade e aos
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direitos da criança, consideradas nas sua diferenças individuais, sociais, econômicas,

culturais, étnicas, religiosas; direito ao brincar, como forma de expressão , pensar, interagir e

se comunicar; acesso a cultura disponível, ampliando 0 desenvolvimento de suas capacidades;

socialização através de praticas sociais; cuidados essenciais à sobrevivência e formação de

identidade. Acima de tudo toda criança tem o direito de viver uma experiência prazerosa na

entidade.

Esta entidade social representa para as famílias O suporte indispensável para que seus

filhos tenham um local seguro onde recebam os cuidados necessários ao seu ciclo de vida e

viabiliza o trabalho da mãe fora do lar, aumentando a renda familiar e melhoria de qualidade

de vida. Este trabalhar cºntínuo já vem apresentando resultados satisfatórios observados nos

comportamentos das crianças durante sua pennanência na entidade, no companheirismo com

as outras crianças bem como na relação familiar. Resultados tmnbém são observados nas

mães que participam das reuniões, ou seja. a participação é mais ativa, o respeito à opinião do

outro é preservado, os debates e renexões sobre temas diversiflcados são calorosos.

Para 0 ano de 2020 a educação básica , será dirigido a 100 crianças , sendo 60

crianças de creche e 40 crianças de pré-escola, com faixa etária compreendida dos 6 meses à 5

anos e 11 meses ,de ambos os sexos e em período integral. E o atendimento em serviço de

convivência e fortalecimento de vínculo, será dirigido a 30 crianças e adolescentes , na faixa

etária de 6 à 15 anos, ambos os sexos, divididos em duas turmas em período contrario ao

escolar.

A entidade conta com equipe de profissionais formada por psicóloga, coordenadora

pedagógica, coordenadora administrativa, professores e auxiliares de sala . Os serviços gerais

rotineiros são realizados por auxiliar da limpeza, cozinheira e auxiliar de cozinha.

0 projeto executará atividades para 0 desenvolvimento integral da criança ,

priorizando atividades onde possam desenvolver suas habilidades de forma salida e segura,

proporcionando o desenvolvimento saudável tão necessário para a formação de um individuo

seguro, confiante e resiliente .Nosso objetivo será conquistado através de atividades

programadas e planejadas respeitando cada faixa etária , para tal contamos com o apoio de
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material apostilado do sistema de ensino Universitário, que corresponde as nossas ideologias e

desempenha o papel de facilitador para nossa ação.

4» Objetivos

Objetivo geral

- Proporcionar o desenvolvimento integral a criança , respeitando as condições

de aprendizagem em cada faixa etária; Atuando de forma & oportunizar o desenvolvimento de

capacidades envo1vend0 as de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, relação

interpessoal e inserção social.

Objetivos Específicos

' Desenvolver as ações educativas prevendo o melhor desempenho no

desenvolvimento das crianças e utilizando métodos pedagógicos implantados pela instituição

tendo em vista o fortalecimento de vínculos e formação de atitudes e escolhas que levem a

uma vida melhor.

' Ofertar espaço acolhedor, adequados à capacidade de atendimento e atividades

diversificadas previamente planejadas na busca do objetivo estabelecido pela equipe técnica.

' Realizar reuniões sistemáticas entre equipe técnica e professores/auxiliares

tendo em vista realizar o planejamento das ações a serem desenvolvidas.

' Desenvolver ações planejadas que incentivem à aprendizagem e a pratica de

atividades da vida diária;

0 Desenvolver atividades de recreação, de lazer, de esporte, de arte e cultura;

' Oportunizar atividades que levem as crianças ao auto conhecimento - a

identidade pessoal, incentivando suas competências, habilidades e

superação de dificuldades, levando—os a interagir de maneira saudável

com toda a sociedade;
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' Organizar um ambiente desafiador que ofereça à criança bem estar, confiança

e que desperte sua criatividade e competências.

' Realizar sistematicamente reunião com pais para um melhor dialogo e parceria

entre escola e fmnília, visando o bom desenvolvimento da criança.

5- Metas de Atendimento

0 projeto “semente de um futuro pela paz” tem a meta de atender 100 crianças , na

faixa etária de 6 meses à 5 anos e 1 1 meses, ambos os sexos, em período integral.

0 projeto “acolhendo o futuro pela paz“ tem a meta de atender 30 crianças e

adolescentes. na faixa etária de 6 à 15 anos, ambos os sexos, em período contrario ao escolar.

Os projetos destinam—se a atender preferencialmente crianças e adolescentes da

Comunidade das Araras e seu entorno.

6— Metodologia de trabalho

O projeto esta programado para atender crianças organizadas em turmas de no

máximo 20 crianças , de segunda a sexta—feira, em período integral com atividades

diversificadas .

As atividades são planejadas e programadas pela equipe técnica juntamente com os

professores/auxílíares.

Equipe técnica

 

 

 

 

Nome Função Carga Horaria

Eliana Maria Caminitti Coordenadora Pedagógica 40

Ana Lucia Zanco Sibin Psicóloga 30  
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Paula Gaêta

 

Coordenadora

Técnica/Fonoaudióloga

30

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

  

Equipe Pedagógica

Nome Função Carga Horaria

Viviane de Almeida Xenxe Professora 40

Juliana Olivia Vieira Auxiliar 40

Patricia Maira Borin Professora 40

Carneiro

Maria Angelica Martins Professora 40

Ana Carolina Garcia Leal Professora 40

Adriana Mobiglía Professora 40

Ana Paula Rodrigues Professora 40

Severini

Nelma Maria de Oliveira Professora 20

A contratar Auxiliar 40

Equipe de apoio

Nome Função Carga Horaria

Vilma Rufino Cozinheira 40

A contratar Auxiliar Cozinha 20  
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Elaine da Silva Neves Auxiliar limpeza 40

 

 A contratar Motorista 40   
A rotina diária das turmas segue a seguinte programação:

7:30 entrada

7:45 acolhida e oração

8:10 café da manhã

8:30 higienização

8:40 atividade programada

10:30 almoço

11:00 descanso

13:00 deSpertar/higiene

13:30 fruta

13:40 atividade programada

14:30 recreação

15:00 lanche

16:00 despedida

Atividades Programadas

. ATIVIDADE DIRIGIDA —

Apostila e atividades que lhe complementam, através da

utilização de material apostilado do sistema de ensino Universitário que é desenvolvido

pensando em ampliar o universo da criança por meio de ações que lhe permitam descobrir o

mundo, conhecer—se, aprender a conviver, estabelecendo relações afetivas, emocmnals,
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cognitivas e sociais, de modo que prevaleça & qualidade das experiências prazerosas e

significativas & serem oferecidas, embasada nos seguintes princípios educacionais: respeito a

dignidade e aos direitos das crianças, considerada em suas diferenças individuais, sociais,

econômicas, culturais, étnicas e religiosas; 0 direito das crianças a brincar, como forma

particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; 0 acesso das crianças

aos bens sócio culturais diSponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas

à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética;

a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção na mais diversificadas

pratica sociais, sem discriminação de espécie alguma; O atendimento aos cuidados essenciais

associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.

Roda da conversa, momento em que as crianças se expressam de

uma maneira livre, com atenção do mediador e seus colegas; relatando suas vivencias nas

diversas situações de interação presentes no cotidiano.

Contação de história, professor faz a leitura de textos de diferentes

gêneros, como contos, poemas , noticias de jornal, informativos, cartazes ,parlendas, trava-

línguas, histórias e gibis . Assim a criança tem contato com praticas culturais mediadas pela

escrita. Comunicar praticas de 1eitu1'a permite colocar a criança em um papel de “leitor”. que

podem relacionar a linguagem com os textos e os gêneros. Através da repetição do texto em

uso a criança tem a oportunidade de assimilar a historia e através destes despertar o interesse

pela historia e sua riqueza de detalhes, fazendo um levantamento de hipóteses e despertando

na criança 0 pensar.

Culinária, através de técnicas de culinária , leitura de receitas,

informação sobre valor nutricional de cada alimento, utilização e conservação adequados de

aIimentos e utensílios para O preparo de refeições e higiene ambiental e pessoal, despertar na

turma o interesse pela alimentação saudável e adequada para uma boa quaIidade de vida e

melhor saúde, bem como o bom aproveitamento dos alimentos, desenvolvendo criatividade,

economia, paladar e responsabilidade com a natureza e seus semelhantes.

Horta, através do cultivo experenciar que o mundo onde a criança

vive se constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis diante do
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qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito pequenas, pela interação com 0

meio natural no qual vivem, a criança aprende sobre o mundo fazendo perguntas e respostas

às suas indagações &: questões. Como integrante de um grupo sociocultural singular vivenciam

experiências e interagem em um contexto de conceitos, valores , ideais, objetos de

representação sobre os mais diversos temas a que tenha acesso na vida cotidiana, construindo

um conjunto de conhecimentos sobre 0 mundo que a cerca.

Musicalização, & musica é a linguagem que se traduz em formas

sonoras capaz de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da

organização e relacionamento expressivo entre O som e o silencio. A musica esta presente em

todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos,

manifestações cívicas, politicas, etc. O trabalho com a musica deve considerar, portanto, que

ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebes e crianças. A

linguagem é meio para desenvolver a expressão, o equilíbrio, a auto estima e o auto

conhecimento, além de poderoso meio de integração social.

Atividade física, o movimento é uma importante dimensão do

desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movimentam desde que nascem,

adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais

das possibilidades de integração com o mundo. Experimentando sempre novas maneiras de

utilizar o seu corpo em movimento. A0 movimentar-se , as crianças, expressam sentimentos,

emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas

corporais, constitui—se em linguagem que permite as crianças agirem sobre o meio físico e

atuarem sobre 0 ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio do seu teor expressivo.

. ATIVIDADE COMPLEMENTAR —

Passeios Culturais e de exploração, os passeios à museus, centros

culturais, teatros, exposições, jardins, parques, feiras, etc, permitem a observação direta da

exploração ativa do meio natural e social, ampliando a possibilidade de observação da
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criança. Permite uma serie de conhecimentos ligados a questões naturais, sociais e culturais.

7- Atividades e Cronograma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ATIVIDADES Periodicidade das atividades

Diária Semanal Mensal Semestral

Proporcionar 0 1.1- Apostila X

desenvolvimento

. . 1.2- Roda da X
Integral a crlança ,

. Conversa
respeltando as

condições dº 1.3- Contação de X

aprendizagem em Historia

cada faixa etária;

Atuando de forma a 1'4' Culinária X

oportunizar o 1.5_ Horta X

desenvolvimento de

capacidades 1.6— Musicalização X

envolvendo as de
, . . 1.7— Atividade )(

ordem flSlca, afetlva,

. . , . Física
cogmtlva, etlca,

estética, relação 1 . 8- Passeios X

interpessoal e Culturais

inserção social.      
 

8- Fontes de recurso! Itens de Despesas
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&) Fonte de Recursos da OSC Valor Total Anual

 

b) Governo Federal

 

e) Governo Estadual

 

6) Governo Municípal-FUNDEB R$541.980,76

 

e) Doações ou Contribuiçõesindividuais R$ 40.000,00

 

1) Empresas Privadas, institutos e

fundações empresariais

 

g) Entidades Religiosas

 

h) Vendas de produtos e serviços

 

1) Outros, quais?

 

j) Cobrança de participação do usuário

no custeio da entidade

 

TOTAL R$581.980,76    
 

Itens de Despesas

 

Pessoal: remuneração dos profissionais, R$ 513.180,76

contribuição social e previdenciária, verbas

rescisórias proporcionais ao período da    
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parceria, férias & 13º salário, FGTS.

 

 

Manutenção: telefone, enegia, material R$28.800,00

pedagogio e escritório, combustível,

manutenção de veiculo, manutenção do

imóvel, material de limpeza.  
 

9— Metodologia de Avaliação do Projeto

Programa-se que a avaliação seja realizada de forma processual e periódica utilizando—se de

técnicas e táticas, como indicadores de satisfação dos usuários e familiares, assiduidade ao

atendimento, evolução no aprendizado escolar e desenvoltura na execução das atividades

programadas.

Nome do ReSponsável Técnico pela execução do serviço: Paula Gaêta

Fone: (16)3761-7291

Email: ossamaritanos©com4.com.br

Formação: Fonoaudióloga

Nº CRFª: 7378

Batatais, 29 de janeiro de 20120
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Agn do Sergio ellis
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“A solidariedade é um tesouro que se multiplica pela divisão

 


