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13.424-485 Piracicaba, SP - Fone/Fax (0xx) 19 3433-5085
CNPJ-02.465.949/0001-92
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PLANO DE AÇÃO ANUAL: 2019
1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Nome/ Razão Social: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE
CNPJ: 02.465.949/0001-92
Atividade Principal:
Endereço – Rua Benedito Bonzom Penteado nº 615, Bairro Jardim Pacaembu
CEP: 13424-485
Cidade/ UF: PIRACICABA / SP
Telefone: 34335085
E-mail: social@educandopeloesporte.com.br
Horário de funcionamento: De 2ª à 6ª feiras das 8h às 17h
CRAS e CREAS de referência: Jardim São Paulo, Novo Horizonte, São José, Piracicamirim, Mário
Dedini e São José.
Responsável pelo preenchimento do plano de ação: Relatório: Ana Beatriz Canto Kraide
1.1.FINALIDADE ESTATUTÁRIA:
A AAEPE tem por finalidade atender crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, em situação de
vulnerabilidade no risco pessoal e social, através de projetos do tipo de proteção social básica,
fortalecendo o vínculo familiar e comunitário, através de intervenções pautadas em experiências
lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem e
sociabilidade, em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei Federal n.
8.069 de 13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do §2º, do
art. 23, da Lei federal n. 12.435, de 6 de julho de 2011
1.2. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO:
A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE, fundada em 17 de dezembro de
1997, localizada na região SUL atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com atividades
socioeducativas, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais as
intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, em uma região abrangente
onde a prática esportiva não se encontra de forma gratuita e a inclusão digital municipal da nossa
região não absorve uma boa parte das crianças e adolescentes.
A população atendida vem das áreas centrais e periféricas, em sua maioria, em situação
de vulnerabilidade social. Sendo assim, identificamos a necessidade de ampliação do trabalho
que já está sendo desenvolvido.
Atendemos os bairros de referência dos CRAS: Jardim São Paulo, Piracicamirim, São
José, Novo Horizonte e Mário Dedini.
Entende-se que ações contínuas e integradas com a rede de serviços sócio assistenciais
são imprescindíveis para a efetividade do trabalho desenvolvido pela instituição na A.A. Educando
pelo Esporte, em relação a esta população e às sua demandas de risco social, fortalecendo os
vínculos familiares e comunitários.
Nossos atendidos são prioritariamente os encaminhados pela rede socioassistencial, por
outros equipamentos, mas também chegam à Instituição por demanda espontânea.
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1.3. ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO:
Atendimento referenciado aos CRASJardim São Paulo, Novo Horizonte, São José, Piracicamirim,
Mário Dedini e São José
2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Marcos César Inforçato
Endereço : Avenida 2 córregos, nº 2058 – Bairro Dois córregos
Telefone: 34335085
E-mail: marcosinforcato@terra.com.br
RG: 19125127-4 / CPF: 123273098-08
Cargo na Entidade: Presidente
Data Início do Mandato: 17/12/2017
Data do Término do Mandato: 17/12/2019
3. ATIVIDADE PRINCIPAL:
Atender crianças e adolescentes no contraturno escolar, prevenindo a ocorrência de riscos e
vulnerabilidades sociais, investindo no desenvolvimento de potencialidades, oferecendo serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos.
4. INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE:
INSCRIÇÃO / CADASTRO
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA
Conselho Municipal do Idoso
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS

NÚMERO
VALIDADE
16
Indeterminada
99/2018
31/08/2020
---71000.028
352/201813

27/05/2021

Outros: Qual?
SIL
5. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
5.1. Nível de Proteção: Básica
5.2. Nome do serviço: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
5.3. Nome do Responsável: Ana Beatriz Canto Kraide
5.3.1.Profissão:Assistente Social
5..3.2.Cargo:Assistente Social
5.4. Objetivo Geral:
Atender crianças e adolescentes no contraturno escolar, prevenindo a ocorrência de riscos e
vulnerabilidades sociais, investindo no desenvolvimento de potencialidades e no fortalecimento de
vínculos familiares.
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5.5. Objetivos Específicos:
1) GARANTIR ESPAÇO DE ACOLHIMENTO

ATIVIDADES:
- Acolhida;
- Alimentação;
- Rodas de conversa;
- Atividades pedagógicas;
- Atividades sócio educativas;
- Visitas externas monitoradas e passeios temáticos;
- Atividades intergeracionais;
- Reuniões com a Equipe Técnica, planejamento e monitoramento das atividades.
RESULTADOS QUANTITATIVOS:
- Participação de 70% dos beneficiários nas atividades;
- Famílias com 30% de participação nas atividades.
RESULTADOS QUALITATIVOS:
Convivam num ambiente saudável, de respeito, valorizando as diversidades e valorizando a
importância da socialização, através dos relacionamentos coletivos e individuais.
INDICADORES E METAS
Sintam-se acolhidos e tenham freqüência nas atividades realizadas. Desenvolvimento integral da
criança e do adolescente.
FERRAMENTAS:
Lista de presença, relatórios de atividades, registro fotográfico, depoimentos orais e escritos.
2 – ASSEGURAR ESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO
E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÕES DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE E
RESPEITO MÚTUO.

ATIVIDADES:
- Atividades esportivas;
- Participação no campeonato Rocha Neto;
- Atividades de lazer, lúdicas e dinâmicas de grupo;
- Permanência dos inscritos no sistema educacional;
- Passeio com todos os inscritos, 2 vezes ao ano;
- Reuniões com a Equipe Técnica, planejamento e monitoramento das atividades.
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RESULTADOS QUANTITATIVOS:
- Participação de 70% dos beneficiários nas atividades ofertadas;
- 100% dos inscritos, matriculados nas escolas municipais e estaduais.
RESULTADOS QUALITATIVOS:
Desenvolvimento de habilidades, garantia de acesso às práticas lúdicas, esportivas, cognitivas, de
lazer e cultura, facilitando a expressão por meio das atividades em grupo e experiências vividas.
INDICADORES E METAS
Permanência, participação, motivação e prevenção de ocorrências de riscos sociais.
FERRAMENTAS:
Lista de presença, relatórios de atividades, registro fotográfico, depoimentos orais e escritos.
3 - AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL

ATIVIDADES:
- Pesquisas na Internet: expansão do conhecimento de temas diversificados, para que realce e
fomente o saber;
- Atividade de Informática: conteúdo de informática básica do programa Pacote Office.
- Debates: incentivar a reflexão, a expansão argumentativa, tolerância e respeito ao assunto
controverso;
- Dinâmicas de grupos: jogos e brincadeiras com cunho educativo;
- Trabalhos culturais: criar acesso para a diversidade cultural e artística;
- Atividades musicais, através de aulas de instrumentos diversos e apresentações públicas;
- Reuniões com a Equipe Técnica, planejamento e monitoramento das atividades.
RESULTADOS
- 70% dos inscritos participando das atividades
- Democratização do acesso à internet e informática básica e musical.

INDICADORES
- Redução da ocorrência de vulnerabilidade social; desenvolvimento do espírito crítico frente aos
acontecimentos contemporâneos; desenvolvimento da criatividade e conhecimentos gerais.
FERRAMENTAS:
- Lista de presença, relatórios de atividades, registro fotográfico, depoimentos orais e escritos.
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5.6. Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e suas famílias.
5.7. Capacidade de atendimento: 256
5.7.1. Meta Financiada com Recursos Públicos:
5.8. Abrangência territorial:Atendimento referenciado aos CRAS Jardim São Paulo, Novo
Horizonte, São José, Piracicamirim, Mário Dedini e São José

5.9. Metodologia:
Segue abaixo a rotina diária de atendimento:
Período da manhã:
8h às 8:20h – Acolhida, café da manhã e recreação livre;
8:20h às 8:30h – Roda de informes
8:30h às 9:10h – Atividade do 1º momento
9:10h às 9:50h – Troca de atividade
9:50h às 10:30h – Troca de atividade
10:30h às 11h – Lanche e recreação livre
Período da tarde:
13:30h às 13:50h – Acolhida, café da manhã e recreação livre;
13:50h às 14:00h – Roda de informes
14:00h às 14:40h – Atividade do 1º momento
14:40h às 15:20h – Troca de atividade
15:20h às 16:00h – Troca de atividade
16:00h às 16:30h – Lanche e recreação livre

As crianças e adolescentes serão acolhidos pela equipe e será registrada a freqüência e
posteriormente um lanche será servido.
Será garantido um espaço de convivência com atividades lúdicas tais como tênis de mesa,
pebolim, jogos de tabuleiro, amarelinha entre outros e após a recreação, os mesmos se
dirigirão ao espaço já organizado para tomarem o café da manhã.
Em seguida, todos formarão uma roda para ouvirem os informes do dia e conversarem sobre
assuntos de interesse geral para depois darem início às atividades.
As atividades pedagógicas, serão lúdicas, dinâmicas e envolventes, com o objetivo de
trabalhar a convivência e as práticas socioeducativas, de acordo com a faixa etária dos
beneficiários.
Estão planejadas visitas às escolas municipais e estaduais com o propósito de estabelecer
parcerias com os diretores/professores/educandos objetivando um bom relacionamento
comunitário.
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As atividades esportivas terão como objetivo trabalhar a coordenação motora, o autoconhecimento, as habilidades biopsicoemocionais, o condicionamento físico, o trabalho em
equipe, a disciplina, a auto estima regras e regulamentos. Todo o trabalho é voltado à
melhoria da qualidade de vida. Serão realizadas participações efetivas em campeonatos
internos e externos.
Com agendamento prévio, aos sábados e domingos os inscritos participarão de campeonatos
internos e externos bem como recreações com o professor de Educação Física.
As atividades de inclusão digital terão como objetivo a democratização do acesso ao
conteúdo digital e aprimoramento das ferramentas do pacote Office básico, realizando o
trabalho sócio educativo através de rodas de conversas, dinâmicas de grupo, brincadeiras e
jogos educativos.
Atividades de música
Às quartas- feiras, quintas-feiras e sábados, os educandos participarão aulas de flauta doce,
violão e fanfarra. O professor de música é patrocinado pelo convênio parcial com a Secretaria
de Ação Cultural do município de Piracicaba.
Os beneficiários inscritos nas atividades musicais farão apresentações públicas em eventos
do Município (Festa das Nações, Festas da Entidade) e também em empresas privadas, num
oferecimento de parceria cultural.
O Serviço Social tem como objetivo organizar a documentação da entidade, integrar as
atividades, realizar encaminhamentos à rede sócio assistencial, bem como planejar e atuar
nas atividades intergeracionais, reuniões periódicas e monitoramento do projeto juntamente
com a equipe técnica.
Fará o acolhimento dos familiares na entidade para orientações e esclarecimentos gerais,
equacionamento de situações de conflito /questões e dúvidas.
Planejamento e execução dos eventos com a participação das famílias dos inscritos
denominado “encontros Intergeracionais” 6 (seis) vezes no ano.
Responsável pelas inscrições dos beneficiários e documentação física e através de sistemas
on line.
OBS.: Após as atividades, os atendidos receberão um lanche com cardápio semanal
diversificado e seguirão para suas casas.

As crianças e adolescentes serão divididos em 3 (três) grupos fixos. Cada grupo participa de
uma atividade fazendo o rodízio já estabelecido anteriormente, da forma a seguir:
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Segunda/Quarta/Sexta
Horários
8:00 – 8:30
8:30 – 9:20
9:20 – 10:10
10:10 – 10:50
10:50 – 11:00

Segunda/Quarta/Sexta
Horários
13:30 – 14:00
14:00 - 14:40
14:40 – 15:20
15:20 – 16:10
16:10 – 16:30
Terça/Quinta/ Sexta
Horários
8:00 – 8:30
8:30 – 9:20
9:20 – 10:10
10:10 – 10:50
10:50 – 11:00
Terça/Quinta/Sexta
Horários
13:30–13:50
13:50 -14:40
14:40 – 15:30
15:30 – 16:20
16:20 – 16:30

Atividade
Entrada –
Alimentação
Esporte
Pedagogia
Informatica
Saída

Atividade

Atividade

Informática
Esporte
Pedagogia

Pedagogia
Informática
Esporte

Atividades
Entrada –
Alimentação
Esporte
Pedagogia
Informatica
Saída

Atividades

Atividades

Informática
Esporte
Pedagogia

Pedagogia
Informática
Esporte

Atividade
Entrada –
Alimentação
Esporte
Música
Informatica
Saída

Atividade

Atividade

Informática
Esporte
Música

Música
Informática
Esporte

Atividade

Atividade

Informática
Esporte
Música

Música
Informática
Esporte

Atividade
Entrada –
Alimentação
Esporte
Música
Informatica
Saída

5.11. Recursos Humanos
EDUCANDO
Coordenador (a)
Financeiro
Pedagoga
Orientador Sócio Educativo
Auxiliar Administrativo
Serviços Gerais
Merendeira
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
7

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.092,32
3.258,27
2.743,66
1.964,91
1.339,71
1.115,86
1.339,71
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FUMDECA
Orientador sócioeducativo
Assistente Social
TOTAL

1
1
2

R$ 1.964,91
R$ 2.743,66

5.12. ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Origem do Recurso

Fonte
Projeto CASE

Valor
R$ 2.586.968,87

FUMDECA

R$ 68.858,63

Ação Cultural

R$ 15.048,21

Assistência – CASE (federal)

R$ 465.000,00

Promoções e eventos

R$ 531.649,36

MUNICIPAL

FEDERAL
PRÓPRIOS
R$ 3.667.525,07
TOTAL

6. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:
1.1. Nível de Proteção: Básica
1.2. Nome do serviço: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
1.3. Nome do Responsável: Ana Paula Boni
1.3.1. Profissão:Assistente Social
1..3.2.Cargo: Coordenadora Geral
2.1. Nome do Projeto: CASE - Centro de atendimento sócio educativo
2.2. Descrição do Projeto:
Ofertar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a
14 anos, em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente os casos prioritários.

2.3. Objetivo Geral:
=

Complementar o trabalho com as famílias, prevenindo a a ocorrência de situação de risco
e fortalecimento a convivência e comunitária;
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Prevenir a instituição e a segregação de crianças, adolescentes, em especial das pessoas
com deficiências, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
Promover acessos serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde,
cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários
aos demais direitos;
Oportunizar o acesso ás informações sobre direitos e sobre participação, estimular o
desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
Possibilitar acessos a experiências e manifestação artística, culturais e de lazer. Com
vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e
vivencias, fortalecendo o respeito, a solidariedade eu vínculos familiares e comunitários
2.4. Objetivos Específicos:
Complementar as ações das famílias e comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidade, habilidades,
talentos e proporcionar sua formação cidadã;
Estimular a participação na vida do território e desenvolver para a compreensão da
realidade social e do mundo contemporâneo;
Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.
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Resultados Esperados
Objetivo

Atividades

Resultados Esperados

Indicadores

Quantitativos Qualitativos

Metas

Ferramentas

Complemen- Acolhimento;
Participação Beneficiários Desenvolviment Registro
de
de 15% dos protegidos
o de habilidades Participação;
tar as ações Orientação;
responsáveis socialmente
social parental
das família e
nos encontros por
suas no
grupo
comunidade Atendimento
com
e familiar
e Registro
na proteção e Individualizado; e atividades famílias
intergeraciona comunidades, melhoria
na fotos;
desenvolvi- Acompanhabem
como participação e
mento
das mento
e is.
crianças
e Encaminhaserviços,
desenvolviment
e
programas
e o integral dos Depoimentos
adolescentes mentos;
relatos
dos
pais
Acompanham
equipamentos beneficiários.
e no fortaleciresponsáveis
e
ento através
mento
dos Visitas
Convivam
num
Domiciliares;
beneficiários;
das
visitas
vínculos
ambiente
domiciliares
Articulação
com
familiares
e
saudável, de
as ações do de 20% das respeito
sociais.
Avaliação
em
e
famílias
CRAS/PAIF;
Roda;
valorização
inscritas.
Encontro
das
socioeducativo
diversidades
temático com as
étnicas,
famílias;
raciais,
religiosas
e
Atividade
sexuais.
Intergeracionais.

Assegurar
Atividades
de Participação Garantia
e Permanência, Registro
de
acesso
ás participação e Participação;
espaços
de lazer, esportivas, de
referência
culturais
e 65%
motivação
nas práticas
lúdicas,
atividades
para
o pedagógicas;
atividades
Registro
de
esportivas,
ofertadas.
convívio
ofertadas.
Dinâmicas
depoimentos;
cognitivas de Sinta-se
grupal,
grupais;
lazer e cultura. acolhidos
comunitário e
com
e Registro
social e o Gincanas
fotos;
Expressem-se integrados
desenvolvime Cooperativas;
por meio de Desenvolviment Avaliação Escrita;
nto
de Roda
de
brincadeiras e o Integral;
relações
de conversa;
atividades
afetividade,
lúdicas,
Alimentação.
solidariedade
resignificando
e
respeito
e simbolizando
mútuo.
as
experiências
vividas;
Possibilitar a Apresentações Participação Valorização da Ampliação
do Registro
ampliação do em
espaços de 65% dos diversidade de conhecimento e depoimento
inscritos
universo
públicos;
opiniões e a protagonismo
na participação
informacional, Visitas
resolução
das atividades
artístico
e monitoradas;
negociada

de
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cultural , bem Jogos Olímpicos 75%
realizadas em
de conflito.
como
espaços
Expandam
do CASE;
Frequência
estimular
o
nas atividades seus universos comunitários,
Participação
no
desenvolvime
e Lista de presença.
externas e/ou artístico
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2.6. Público Alvo:
2.7. Capacidade de atendimento: 1080 atendidos
2.7.1. Meta Financiada com Recursos Públicos:
2.8. Abrangência territorial:
Sede Administrativa: Rua Benedito Bonzon Penteado, n°615. Jd. Pacaembú, Piracicaba,
SP.
A proposta de atendimento é desenvolvida em sete unidades descentralizadas, localizadas em
diferentes regiões de Piracicaba:
Parque Orlanda: localizado à Rua: Jorge Anéfalos, 115 _ Pq. Orlanda, atendendo
crianças/adolescentes de diversos bairros da Região Norte;
Algodoal: localizado à Avenida Pompilho Rafael Flores, nº 250 - Algodoal, atendendo crianças
e adolescentes do bairro, localizada na Região Norte;
Bosques do Lenheiro: localizado à Rua Das Seringueiras s/nº – Bosques do Lenheiro,
atendendo crianças/ adolescentes dos bairros Bosques do Lenheiro e Jardim Gilda, bairros
situados na Região norte;
Jaraguá: localizado à Avenida Antônio de Mendes de Barros Filho, 100 _ Jaraguá, atendendo
crianças/adolescentes da Região Oeste;
Jardim Itapuã: localizado à Rua: Das Garças, 438 _ Itapuã, atendendo crianças/adolescentes
de diversos bairros das Regiões Sul e Leste;
Parque dos Sabiás: localizado à Rua Atobá, s/n _ Parque dos Sabiás, atendendo
crianças/adolescentes de diversos bairros da Região Oeste;
Jardim Oriente: localizado à Rua:Luiz Pereira Leite, s/nº _ Jd. Oriente, atendendo
crianças/adolescentes do bairro e adjacentes, que estão localizados na Região Leste.

2.9. Metodologia:
1. Atendimento às crianças e adolescentes
O Horário de funcionamento do serviço é das 07h30 às 16h30, para organização do local antes e
depois do atendimento às crianças e adolescentes, sendo que o horário de atendimento das
crianças e adolescentes será das 08h00 às 11h15 e das 13h00 ás 16h15.
Segue abaixo a rotina de atendimento das unidades do Parque Orlanda, Algodoal, Bosques do
Lenheiro, Jaraguá, Jardim Itapuã, Parque dos Sábias e Jardim Oriente.
Período da manhã
08h00 às 08h20 – Café da manhã;
08h20 às 08h50 – Recreação;
08h50 ás 09h00 – Roda de Informes;
09h00 ás 10h30 – Atividades diversas;
10h30 ás 10h50 – Almoço/Escovação;
11h15 – Encerramento do atendimento.
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Período da tarde
13h00 às 13h20 – Café da tarde;
13h20 às 13h50 – Recreação;
13h50 ás 14h00 – Roda de Informes;
14h00 ás 15h45 – Atividades diversas;
15h45 ás 16h00 – Jantar/Escovação;
16h15 – Encerramento do atendimento
2. Da rotina
As crianças e os adolescentes serão recepcionados pelas equipes durante a entrada para
registrarem sua freqüência bem como a entrega dos cartões de ônibus.Feito isso, será ofertado
alimentação (café da manhã/tarde) que será mediado por um orientado, em relação às práticas
socioeducativas.Após a alimentação das crianças e adolescentes será garantido um espaço de
brincadeiras recreativas tais como: pula corda, elástico, leitura entre outros. Ao final da recreação,
os socioeducandos se deslocarão para a sala, em que é realizada uma roda de informes pelos
orientadores socioeducativos, logo em seguida, são divididos em grupos, sendo no máximo
grupos de 25 integrantes (salvo em dias de ausência de orientadores, onde esse número pode ser
maior. Feita a divisão, os orientadores direcionam as crianças e adolescentes para suas
respectivas salas ou espaços em que serão realizadas as atividades, que devem ser lúdicas,
dinâmicas e envolventes, com o objetivo principal de trabalhar convivência e práticas
socioeducativas, visando conquistar o interesse dos beneficiários de acordo com as suas faixas
etárias.
Durante o período de atendimento os grupos realizarão rodízio entre as atividades, ou seja, os
grupos de crianças e adolescentes participarão de até três atividades por período nas quais serão
finalizadas com uma roda de conversa, para compartilhar a experiência e opiniões sobre a
mesma, favorecendo um espaço de escuta e estreitamento de vínculos.Ao final do atendimento as
crianças e adolescentes serão direcionados para o refeitório, para realizar alimentação
(almoço/jantar) e posteriormente o orientador irá entregar os cartões de ônibus e seus pertences,
encerrando assim o atendimento.
2.1 Das atividades
Atividades artísticas (pedagogia e grafite):
O orientador desta modalidade deve elaborar atividades em que instiguem as habilidades
artísticas e também que traga um conteúdo reflexivo sobre a sociedade em que vivemos.
A atividade pedagógica, como significado social, é de proporcionar condições para que os
socioeducandos engajem-se em atividades de aprendizagem, possibilitando o exercício de sua
cidadania.
Atividades esportivas (esporte, ginástica geral e capoeira):
Têm como objetivo o desenvolvimento das práticas de esportes tradicionais e principalmente
propiciando espaço de lazer, recreação e ludicidade através das brincadeiras, tendo como foco a
convivência, com a vivência em atividades esportivas espera-se que os usuários do Serviço
desenvolvam, além das habilidades motoras, consciência de que existem leis e regras em nossa
sociedade.
Atividades culturais (Hip hop, dança, capoeira, música e teatro):
Nas atividades culturais com as crianças e adolescentes, são trabalhados questões de respeito,
tolerância, fortalecimento de vínculos, entre outros. Através de atividades cooperativas, em que os
participantes se tornam protagonistas de sua história, ou seja, tem o papel transformador do meio
que vivem.
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Os orientadores devem apresentar os diferentes tipos de culturas, dentro de suas atividades,
deverá priorizar o aspecto da cultura regional e popular, buscando o diálogo entre as diferentes
formas de expressão e fomentar o desenvolvimento e protagonismo das crianças e adolescentes.
As atividades são elaboradas baseadas no Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos de idade, que visam estimular práticas
participativas, incentivadoras da convivência solidária e a valorização da diversidade. Sendo
assim as equipes de orientadores socioeducativos, dentro de suas especificidades, planejam
atividades recreativas, oficinas de confecção de figurinos e adereços para apresentações,
contação de histórias, brinquedoteca, entre outras.
2.2 Das atividades diversificadas
Serão realizadas atividades diversificadas nas unidades, tais como comemoração coletiva dos
aniversariantes do mês, atividade coletivas diversas, dinâmicas grupais e roda de conversa,
visando complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento
dos beneficiários e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, com vistas à integração,
convivência, valorização e estimulo à participação e frequência das crianças e adolescentes.
Realizaremos também:
Jogos do CASE entre as unidades, denominado JOCA (Jogos do CASE) com o objetivo de
incentivar às práticas esportivas, em um ambiente que estimule a importância do trabalho em
equipe.
Gincana Pedagógica do CASE, denominada GINPECA, através das atividades lúdicas e de
caráter educativo, fomentando a prática do aprender brincando, possibilitando a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades talentos e proporcionar sua formação cidadã.
Realizaremos a Conferência da Criança e do Adolescente, para estimular e fortalecer o debate
nos espaços do CASE sobre os direitos e os deveres das crianças e adolescentes e também
sobre diversas questões sociais, bem como incentivar uma nova geração que contribua para
transformações sociais, dentre outros.
Passeatas sobre os temas “trabalho infantil” e “exploração sexual infantil” assim como outros
temas pertinentes estimulando a participação na vida pública do território e desenvolver
competência para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.
Também planejaremos atividades e temas para fomentar o protagonismo infanto-juvenil
abordando temáticas pertinentes a construção da cidadania.
Realizaremos apresentações em locais públicos e eventos promovidos na cidade, visitas
monitoradas aos bens culturais, ampliando o conhecimento da cultura local e do universo de
conhecimento.
Para facilitar o acesso dos beneficiários, em parceria com a SME, serão fornecidos vale
transportes gratuitos aos que residirem a mais de dois (2) quilômetros de distância da unidade em
que frequentarem.
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Serão realizados através da equipe técnica, coordenadoras de unidades e coordenadora geral
contatos com equipamentos e instituições ao entorno, escolas e outros recursos do meio para
encaminhamentos que se fizerem necessários.
3. Trabalho com Famílias e articulação com a Rede de Serviços (anexo IV)
O trabalho com famílias é realizado através do acolhimento às famílias nas unidades para
orientações e esclarecimentos gerais, realização de visitas domiciliares com objetivo de
aproximação e envolvimento com o SCFV, equacionamento de situações de evasão da criança e
do adolescente no SCFV e/ou da escola. Quando identificado situação de violação de direitos e/ou
negligencia encaminharemos aos equipamentos competentes.
Realização de atividades com pais e responsáveis trimestral nas unidades de atendimento e rodas
de conversa temáticas, tendo como enfoque informativo, educativo e de tomadas de decisão para
favorecer o envolvimento e acompanhamento dos familiares em relação ao desenvolvimento das
crianças e dos adolescentes inscritos no CASE.
Integração com as ações do CRAS e a rede de serviços.
4. Organização e desenvolvimento do trabalho em equipe
Serão realizadas reuniões diárias conduzidas pelas coordenadoras de unidades e/ou técnicas
com as equipes de orientadores socioeducativos para organização coletiva e rotina dos trabalhos
socioeducativos, para avaliar atividades planejadas e se condizem com a realidade e necessidade
local, assim como discussão de casos e outros assuntos pertinentes para o bom desenvolvimento
do trabalho.Serão também realizadas reuniões semanais da coordenadora geral com as equipes
para orientação e definição de estratégias para realização dos trabalhos, assim como reuniões em
in loco.As equipes irão se reunir uma vez por mês para avaliar as atividades ofertadas e planejar
as atividades que serão aplicadas no mês seguinte.
Semanalmente a equipe técnica acompanhará os trabalhos desenvolvidos nas unidades através
de: visita in loco, participação em reuniões de equipe e realização de reunião com as
coordenadoras das unidades.
5. Recursos Humanos
CASE
Profissional
Coordenação Geral
Coordenador (a)
Psicólogo
Assistente Social
Orientador Sócio Educativo
Supervisor Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Escritório
Serviços Gerais
Auxiliar de Manutenção
Controlador de Acesso
Motorista
TOTAL

Quant
.
1
7
1
1
28
1
7
1
8
1
7
1
64

Salario Atual
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.735,48
3.092,32
2.743,66
2.743,66
1.964,91
2.140,05
1.339,71
1.540,66
1.115,86
1.790,68
1.326,59
2.041,74
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5.1.ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Origem do Recurso

Fonte
Projeto CASE

Valor
R$ 2.586.968,87

FUMDECA

R$ 68.858,63

Ação Cultural

R$ 15.048,21

Assistência – CASE (federal)

R$ 465.000,00

Promoções e eventos

R$ 531.649,36

MUNICIPAL

FEDERAL
PRÓPRIOS
R$ 3.667.525,07
TOTAL

Data: 21/02/2019

______________________________________________________________________________
Assistente Social
Presidente

