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PLANO DE TRABALHO DA ASSISTÊNCIA 

Identificação do Serviço  

1.       Identificação da Instituição. 

 

1.1. Nome da Instituição: Samuca: Serviço de Atendimento a Mulher a Criança e ao 

Adolescente 

1.2. Endereço: Rua: Antonio Provatti, nº 301 

Bairro: Jardim Triunfo 

CEP: 13.920-000 

E- mail da instituição: gutosamuca@gmail.com 

Fone da instituição: (19) 3893-3520 

1.3. Vigência do mandato da diretoria atual: de 28/08/2017 até 28/08/2019 

Nome do Representante Legal: Luiz Antonio Cozer 

RG: 8.761.928-3 

CPF: 717.649.688-91 

Fone: 3893-3520 

Celular: 9.9697-6897 

1.4. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA Nº do CNPJ 01.330.515/000112 

Data de abertura no CNPJ: 22/07/1996 

Atividade econômica principal: Serviços de assistência social sem alojamento 

Atividades econômicas secundárias: não informada 
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1.5. Identificação 

(  x ) Atendimento 

(    ) Assessoramento  

(    ) Defesa e Garantia de Direitos 

1.6. Sede:  

Número da inscrição no CMAS: 004 2017 desde 02/05/1999 

Município: Pedreira - SP 

Número de inscrição no CMDCA: 02/2017 

Município: Pedreira SP 

1.7. Certificação (não obrigatório) CEBAS  

Vigência: 1.7. Finalidade Estatutária 

Nos termos do Titulo I – Artigo 04 dos Estatutos são fins:  

 

a) estudar, adotar e executar planos que resultem em ajuda material biopsicossocial e moral da 

criança e da família por ela atendida; 

 

b) desenvolver atividades de assistência e promoção social junto à criança e a família, nas 

áreas de educação, saúde, lazer e trabalho conforme ECA – Lei 8069/90; 

 

§ único: No desenvolvimento de suas atividades, a Instituição prestará serviços permanentes 

de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo CMAS, não fazendo distinção alguma de 

clientela quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso. 
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2.  Unidade Executora 

 

2.1. Nome: Samuca – Serviço de Atendimento a Mulher a Criança e ao Adolescente 

2.2. Endereço: Antonio Provatti, 301 

Bairro: Jardim Triunfo 

CEP: 13920-000 

Fone da unidade executora: (19) 3893-3520 

E- mail da unidade executora: gutosamuca@gmail.com 

Nº CNPJ: 01.330.515/0001-12 

Data de Abertura no CNPJ: 22/07/1996 

CONTA BANCÁRIA PARA PARCERIA CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA:  

Banco do Brasil 

Agência: 2427-9 

Conta Corrente: 8113-2 

2.3. Imóvel onde funciona o Serviço? 

(   ) Próprio  (  x ) Cedido  (   ) Público (   ) Particular  (   ) Alugado 

2.4. A unidade executora fica aberta quantas horas por semana?  

(   ) Até 20 horas (   ) De 21 a 39 horas   (  x ) 40 horas (   ) Mais de 40 horas  

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

(x ) Segunda- feira       (x ) Terça- feira  (x) Quarta- feira  

(x ) Quinta- feira  (x ) Sexta- feira  (  ) Sábado  ( ) Domingo 

2-6 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/ PROGRAMA / BENEFÍCIO                                                                                      
SOCIOASSISTENCIAL PROTEÇÃO SERVIÇO 
 

Nome do serviço: 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes entre 06 e 

14 anos 

Tipo de Proteção Social: Proteção Social Básica 

2.7. Responsáveis 

 COORDENADOR TECNICO  

Nome Completo: Rosana Davanço de Alcântara 

CPF: 328.569.148-45 

 RG: 34.204.691-3 

Número do Registro Profissional: CRESS 52.340 

 Telefone para contato:  

CEL: (19) 9.9742-54 Email:   ro_misericordia@hotmail.com 

RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO  

Nome Completo: Luiz Antonio Cozer 

CPF: 717.649.688-91 

 RG: 8.761.928-3 

Telefone para contato: (  19) 9.9697-6897 
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RESPONSAVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Nome Completo: Jose Augusto Cardoso 

CPF: 102.237.168-12 

RG: 17374521 

Número do Registro Profissional:  

Telefone para contato: 

 CEL: (19) 9.9632-5849 

Email: gutosamuca@gmail.com 

3. Detalhamento do Serviço: 

        O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários 

(SCFV) regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(Resolução nº 109/2009) e Resolução CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) nº 

01/2013, integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado 

por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), exclusivos dos 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social), respectivamente ou indireta através de organizações 

da sociedade civil referenciada ao CRAS.  

      O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de 

direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas 

ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades 

sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio 

familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários.  
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      A segurança de convívio, garantida pela Política Nacional de Assistência social, refere-

se à efetivação do direito à convivência familiar e à proteção da família, com vistas ao 

enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento ou rompimento de 

vínculos familiares e comunitários, situações discriminatórias e estigmatizantes. É realizado 

por meio de ações centradas no fortalecimento da auto-estima, do protagonismo, dos laços 

de solidariedade e dos sentimentos de pertencimento e coletividade 

 3.1 Descrição da Realidade - Objeto da Parceria (Diagnóstico)  

       Em consonância com o art. 4° do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)“é dever da 

família, comunidade, sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referente à vida, saúde, alimentação, educação, 

esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito e a convivência familiar e 

comunitária.  

      Considerando, os estudos realizados com base no Cadastro Único e demais indicador 

justificam-se o desenvolvimento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Familiares e Comunitários no território do CRAS e em unidade central para atendimento a 

demanda existente.  

        Atualmente O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem a capacidade 

de atender em média 150 crianças e adolescentes, entre 6 a 14 e 11 meses anos 

residentes nos territórios de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) definidos no inciso XIV referente à territorialização e de acordo com o mapa da 

vulnerabilidade social de forma indireta por organização da sociedade civil. Referenciada ao 

(CRAS) Centro de Referencia de Assistência Social.  

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

cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças, a partir dos 

interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas 

em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, 
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aprendizagem, sociabilidade e proteção social 

4. Justificativa: 

           O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo tem por foco a formação 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das crianças e 

adolescentes dessa faixa etária 06 a 14 anos.   

         Tendo em vista que muitos são procedentes de famílias de baixa renda econômica, 

cujos membros trabalham em jornada, às vezes, acima das oito horas estabelecidas. Essas 

crianças, muitas vezes desprovidas de programas educacionais, ficam em casa ou nas ruas 

sem os cuidados de um membro familiar adulto, muitas vezes são até mesmo responsáveis 

pelos “cuidados” dos outros irmãos menores e acabam sofrendo as conseqüências da 

ociosidade e à mercê da vulnerabilidade e marginalidade social, estando expostas às 

situações de risco pessoal e social.  

     É importante ressaltarmos que além da dificuldade de sobrevivência, essa população 

ainda é vítima da precarização e situações de exclusão do mercado de trabalho, decorrente 

de um sistema neoliberal, da globalização do capital e da revolução tecnológica, exigindo 

cada vez mais mão-de-obra qualificada capaz de sobreviver à competitividade e a lógica do 

mercado. Com esta realidade conjuntural, temos a focalização e a fragmentação das 

políticas sociais. Logo, os direitos garantidos constitucionalmente às crianças e aos 

adolescentes, na prática, ficam difíceis de serem executados e viabilizados. Dessa forma, 

este contexto exige ações de todos os setores da sociedade em planejar e executar 

estratégias que possam garantir e viabilizar os direitos preconizados pelo   ECA. (Estatuto 

da Criança e do adolescente), numa perspectiva de parceria e cooperação entre o Poder 

Público e as organizações do Terceiro Setor. Faz-se necessário então, elaborar, executar e 

programar projetos sociais que possibilitem o acesso e a participação das crianças e dos 

adolescentes em atividades de convívio social, familiar, escolar e comunitário, no sentido de 

assegurar-lhes seus direitos. Haja vista que, tais medidas tende a alterar sua condição de 

risco pessoal e social, conforme preconiza o artigo 4º do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente: 

           É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e a convivência familiar e comunitária. Sabemos que há a necessidade de 

proporcionar espaços de vivência, experiência, afeto, prazer, fantasia, tão importantes para 

o desenvolvimento e crescimento da criança e do adolescente, por possuir uma 

intencionalidade social e também uma prática educativa. Na alimentação: A alimentação é 

indispensável a qualquer ser humano para a sua existência, configurando-se em uma 

necessidade vital. Muitas crianças e adolescentes atendidos por instituições sociais, devido 

às dificuldades financeiras, não se alimentam adequadamente. Às vezes, têm em seus lares 

alguns produtos básicos para suprir a necessidade biológica e física, mas nem sempre 

atrelados à qualidade. O desenvolvimento cognitivo, físico, emocional da criança e do 

adolescente está conjugado ao acesso e consumo de uma alimentação rica e saudável. 

Sem alimentação adequada fica difícil, para a criança a concentração e o aprendizado, bem 

como a participação nas atividades que são desenvolvidas no âmbito institucional. O direito 

e o acesso à alimentação estão preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

como um direito básico, elementar a existência humana. Como a instituição atende crianças 

pertencentes à classe social de baixa renda, desprovidas de acesso aos bens e serviços, 

importante se fazer o oferecimento de alimentação, até mesmo porque muito não tem esse 

direito garantido por suas famílias, usam deste espaço e da escola para se alimentar.   

4.1 No aspecto de esporte: Toda criança e adolescente tem o direito e a necessidade de 

praticar esportes além de ser benéfico para a saúde, contribui para a disciplina, formação, 

desenvolvimento, internalização de hábitos saudáveis, aptidões físicas, motoras, noções de 

espaço, tempo dentre outros. A globalização instiga o individualismo, levando à competição 

desenfreada pela sobrevivência profissional e pessoal, entretanto vivemos num sistema 

coletivo. O esporte é considerado uma das atividades que mais se aproxima da realidade 

vivenciada. A competição, conduzida de forma sadia, irá preparar o educando para lidar 
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com o mercado. O esporte pode levá-lo a tomar atitudes que favoreça tanto a ele como ao 

grupo. Assim, podemos afirmar que o esporte bem direcionado consegue transformar a vida 

de crianças e adolescentes, além de contribuir positivamente para a internalização de 

valores e atitudes, como a disciplina, a socialização, o trabalho em equipe, a ajuda mútua, 

melhorar o desempenho escolar, a capacidade de concentração, coordenação, o 

reconhecimento pessoal das potencialidades e aptidões.   

4.2 No aspecto social: diferentes situações de vulnerabilidade pessoal e social se 

manifestam na vida do público infanto-juvenil, como negligência, falta de oportunidade e 

acesso, exploração, trabalho infantil, violência, discriminação dentre outros. Crianças e 

adolescentes, mesmo com a promulgação do  ECA, que os reconhece como sujeito em 

condição especial, por estar em processo de crescimento e desenvolvimento, na prática, a 

perspectiva dos direitos preconizados são mutiladas por uma política neoliberal, que 

implantando o Estado mínimo, sucatearam políticas públicas, desmobilizou programas de 

atendimento social e educacional a essa parcela da população acirrando a questão social. A 

intervenção, social é de fundamental importância já que há concepção que a população 

atendida é constituída de direitos e não meros objetos da ação profissional. Preservar e 

fortalecer os vínculos familiares são à base de qualquer trabalho, até mesmo porque as 

crianças atendidas estão inseridas em famílias de diferentes configurações e estruturas, 

para onde retornam todos os dias, estabelecendo relações familiares que acabam se 

expressando também no contexto das relações institucionais. A família assume papel de 

fundamental importância nas ações sócio educativas, devendo ser parceira e partícipe na 

instituição. Entendemos que a família é à base de todo o desenvolvimento emocional da 

criança e do adolescente. São neste primeiro lugar de convívio que se apresentam os 

valores, os costumes, as regras, os exemplos, os aportes afetivos, que no decorrer vão 

sendo internalizados pela criança. A situação de bem estar do público infanto-juvenil 

encontra-se diretamente ligada à possibilidade de manterem o vínculo familiar estável. Além 

do mais, é no espaço familiar que se dá a garantia da sobrevivência de desenvolvimento e 

da proteção, independentemente do arranjo familiar que se tenha. É a família que 

desempenha um papel importante na educação e formação pessoal, já que são transmitidos 
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os valores éticos, morais e de convivência familiar e comunitária. Assim, crianças, 

adolescentes, famílias precisam receber, com qualidade, atendimento profissional capaz de 

proceder à intervenção adequada, com o intuito de viabilizar direitos preconizados pelas 

legislações vigentes na perspectiva de enfrentamento e superação das situações de 

vulnerabilidade pessoal e social vivenciadas pelos mesmos. Logo, nos propomos a 

trabalhar em equipe multidisciplinar para intervir, complementar o trabalho sócio educativo 

já desenvolvido pela instituição, considerando a especificidade e oferecendo atendimento 

direcionado, de forma ética, na vida destes indivíduos.   

5. Público Alvo:  

       O serviço atenderá crianças e adolescente de 6 a 14 anos e 11 meses, cuja 

identificação se dará por meio de estudos psicossociais das equipes técnicas de referência 

do referido serviço, de modo a identificar e garantir o acesso de crianças e adolescentes 

cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; crianças e 

adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com 

dificuldades para manter.  

De acordo com a Resolução 01/2013, os serviços deverão atender 50% da demanda 

prioritária, sendo essas:  

Adolescentes em situação de isolamento; 

Trabalho infantil;  

Vivência de violência e/ou negligência;  

Fora da escola ou defasagem escolar superior a 02 anos;  

Em situação de acolhimento;  

Em cumprimento de medida sócio educativo em meio aberto;  

Em situação de abuso ou ∕ exploração sexual;  

Com medida de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);  
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Adolescentes em situação de rua; 

Vulnerabilidade que diz a respeito às pessoas com deficiência, beneficiárias ou não do 

BPC. 

 Crianças e adolescentes oriundas de famílias beneficiárias de programas de transferência 

de renda 

 Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco 

 Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de 

acolhimento. 

6. Objetivo geral: 

               O serviço tem por objetivo a constituição do espaço de convivência, formação, 

participação e cidadania contribuindo para o desenvolvimento do protagonismo e autonomia 

das crianças e adolescentes a partir de seus interesses e demandas. Ainda busca fortalecer 

o vinculo biopsicossocial das famílias inseridas no programa. 

6.1 Objetivo Especifico: 

• Proporcionar atividades que contribuam para o desenvolvimento físico e 

psíquico aprimorando capacidades físicas e habilidades motoras, através de 

atividades lúdicas, jogos e esportes;  

• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;  

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a 

rede de proteção social de assistência social nos territórios;  

• Propiciar condições para a inserção, permanência e sucesso escolar; 

•  Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e participação cidadã, 

• Encaminhamentos dos serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, 

CRAS, CREAS e Conselho Tutelar; 

•  Por encaminhamento das demais Políticas Públicas; 

• Busca ativa; 
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• Procura espontânea 

  7.  Metas para atendimento do serviço proposto: 

Atender 150 crianças/ adolescentes, no período de 12 meses. 

 7.1 Capacidades de Atendimento da Unidade Samuca 

 Cobertura de Atendimento do Serviço: até 150 crianças e adolescentes, sendo 75  crianças 

e adolescentes no período da manhã (das 7h às 12h30) e 75 no período da tarde (das 12h 

às 17h00). 

7.2 Períodos de funcionamento: 

         O respectivo serviço de convivência fortalecimento de vínculo para crianças e 

adolescente entre 06 e 14 anos funcionará de 2ª a 6ª feira pela Manhã: das 7h às 12h e a 

Tarde: das 13h às 17h; No período de Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018. 

7.3 Formas de acesso: 

      Crianças encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Demanda espontânea, 

Conselho Tutelar, Ministério Público, Serviço de Acolhimento Institucional e outros serviços 

de atendimento à criança em situação de violação de direitos. Após a entrega da 

documentação é feita a triagem e de acordo com a análise da situação de vulnerabilidade é 

cedida à vaga para criança.  

     7.4 Infra- estrutura Física Existente Condições e Formas de Acesso de Usuários e 

Famílias  

• Imóvel Cedido 

• 01 sala (secretaria) 

• 01 refeitório 

• 01 banheiro no quartinho de limpeza 

•  01 sala Diretoria 
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• 01 sala para atendimento do Serviço Social e Psicóloga 

• 01 sala educadora sociais 

• 04 banheiros masculinos e femininos para os alunos 

• 05 salas tamanho iguais de atendimento para os cinco módulos, com TV e vídeo 

•  01 sala oficina de informática  

•  01 sala oficina de brinquedos pedagógicos 

• 01 sala de costura 

•  01 banheiro para funcionários 

•  01 sala almoxarifado 

• 01 sala de brinquedoteca 

• 01 sala de percussão 

• 01 sala de musica 

•  Parque descoberto 

• Área de brincar  

• Quadra de esporte descoberta 

            A sede das atividades desenvolvida é cedida pela Prefeitura do Município de Pedreira 

e abrange a todos os bairros da cidade, onde composta por: salas para Recepção, 

administração, brinquedoteca, cinco salas com TV e vídeo, cozinha, almoxarifado, sanitário 

feminino, masculino e sanitário para funcionários, refeitório com espaço para 80 crianças ou 

adolescentes sentados de uma só vez, espaço livre, e quadra esportiva contem rampa para 

acessibilidade porem não de acordo com as normas da ABNT. 

             É realizada uma parceria com as famílias do bairro, após o horário comercial e 

finais de semanas a quadra é utilizada pelos os moradores. 

              As instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades, 

atendemos a todas as condições de salubridade necessárias. As acomodações prediais 

apresentam-se em bom estado de conservação, além disso, o espaço físico é adequado ao 

número de usuários. 
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7.5 Coberturas de Atendimento do Serviço: 

          Região bairros entorno da região Central e região do CRAS Centro de Referencia de 

Assistência Social. 

        Território do Município de Pedreira 

 8. Descrição do Serviço:  

          Anualmente no mês de Dezembro a Janeiro, é feita a rematrícula dos alunos que 

freqüentam as atividades disponibilizadas nas oficinas. Ainda nos respectivos meses inicia 

se uma nova lista de espera para surgimento de possíveis vagas durante os próximos 

meses, sendo que as técnicas de Serviço Social e Psicologia entram contato com os 

responsáveis para a inserção de novos alunos. 

         O atendimento voltado às crianças e adolescentes é diário, de segunda à sexta-feira, 

das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min na forma de contra turno . São 

realizadas oficinas culturais, esportivas, informática, crochê, leitura, brinquedoteca, 

recreação, musica, percussão entre outras, com o objetivo de garantir diversidade, 

criatividade e qualidade nas oficinas, com conteúdos que tenham significado para os 

alunos. Pois segundo (GASPARIN, 2005 p. 39). 

“Como há grandes questões sociais que desafiam os homens, a elas devem corresponder 

conteúdos que dêem conta dessas necessidades”. 

       Neste sentido, as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome – MDS são de que as atividades que acontecem nas oficinas tenham como objetivo 

primeiro formar um ambiente socializado que propicie o desenvolvimento da identidade da 

criança, do adolescente e do próprio grupo, por meio de aprendizagens diversificadas, 

realizadas em situações de interação e descontração no Serviço. As oficinas são criadas e 

mantidas de acordo com as habilidades ou graduação dos estagiários e monitores. 

       O contato com as famílias normalmente acontece no momento da entrevista inicial 
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quando o responsável pela criança ou adolescente comparece ao Serviço para solicitar 

vaga ou efetuar a matrícula. Outro momento é através das visitas domiciliares realizadas 

quando a criança / adolescente começa a apresentar baixa freqüência ao Serviço, 

problemas de indisciplina, e também quando surge a necessidade de encaminhamentos 

para inserções na rede de serviços, que seja necessário o acompanhamento familiar. Os 

familiares responsáveis têm a liberdade de comparecerem ao Serviço sempre que julgarem 

necessário. Alguns pais gostam de participar da rotina do filho e por isso o acompanha 

constantemente o trabalho realizado no SCFV. Por outro lado há aqueles educando que 

simplesmente se evadem das atividades sem que seus responsáveis compareçam para 

efetuarem o desligamento. Trimestralmente é convocada reunião com as famílias e ou 

responsáveis pelos educandos inseridos no Serviço, as quais são realizadas normalmente 

período noturno devido às dificuldades que os responsáveis têm em freqüentar durante o 

período normal de expediente.  

     As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Deve 

atender crianças e adolescentes com eixos norteadores e formação de grupos. 

8.1 Eixos norteadores dos grupos  

Convivência social – È o principal eixo do serviço, traduz a essência dos serviços de 

Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular o convívio social e familiar, 

aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção 

de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania, etc. São sete os 

subeixos relacionados ao eixo convivência social, denominados capacidades sociais: 

capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; 

capacidade de comunicar-se; capacidade de desenvolver novas relações sociais; 

capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; capacidade de realizar tarefas 

em grupo; capacidade de promover e participar da convivência social em família, grupos e 
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território.  

8.2 Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o exercício da infância e da 

adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências que 

potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Tem como sub- 

eixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser protagonista; 

direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; direito de ser 

diverso; direito à comunicação.  

8.3  Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a 

participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, a começar pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, 

tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres. O eixo 

“participação” tem como subeixos: participação no serviço; participação no território; 

participação como cidadão; participação nas políticas públicas. 

8.4  Metodologia das atividades:  

       A metodologia do projeto adotada será desenvolvida de acordo com as estratégias e 

técnicas as necessidades apresentadas. A ação será desenvolvida com enfoque sócio-

educativo, considerando a criança e o adolescente enquanto ser integral e integrado. Os 

participantes farão atividades em grupo e individual.  

1 – Reunião de estudo, planejamento, monitoramento e avaliação, que visem interagir a equipe 

Interdisciplinar, ampliar/ trocar de informações e assessorar as necessidades do projeto; 

 Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Oficina de Brinquedoteca Oficina de Brinquedoteca Oficina de 
Brinquedoteca 

Oficina de 
Brinquedoteca 

Oficina de 
Brinquedoteca 

Oficina de costura Oficina de costura Oficina de costura Oficina de costura  

Oficina de Recreação Oficina de Recreação Oficina de Recreação Oficina de 
Recreação 

Oficina de 
Recreação 

Oficina de Crochê Oficina de Crochê Oficina de Crochê Ofertado para a 
família 

Oficina de Crochê 

Oficina de Dança Oficina de Dança Oficina de Dança Oficina de Dança Oficina de Dança 

 Futebol  Futebol Futebol 
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Oficina de Musica e 
Percussão 

Oficina de Musica e 
Percussão 

Oficina de Musica e 
Percussão 

Oficina de Musica e 
Percussão 

Oficina de Musica e 
Percussão 

Projeto Guri  Projeto Guri   

Psicóloga Psicologia Psicologia Psicologia  

Assistente Social Assistente Social Assistente Social Assistente Social Assistente Social 

8.5  Cronograma das atividades: 

Atividade  Objetivo  Conteúdo  Meta  Responsá
vel  

Oficina de     
redação/Leitura 

Permitir aos inseridos o pleno 
domínio dos recursos de leitura e 
escrita.  

Interpretar e analisar textos 
literários e não literária 
realização de atividades no 
caderno de caligrafia, leitura de 
livros sendo realizado o 
empréstimo domiciliar.  

Desenvolver nos inseridos o gosto 
pela leitura, o hábito de estudar, 
utilização da gramática deforma 
correta.  

Syla e 
Milena 

Recreação  Proporcionar a integração entre as 
crianças e adolescentes através 
de jogos e atividades, de forma 
divertida.  

Atividades com divisão em 
grupos, gincanas, utilização de 
jogos educativos. 

Trabalho em equipe, relações 
pessoais, autoconhecimento, 
liderança  

Jean 

Brinquedoteca Oferecer um espaço de qualidade 
para crianças onde o lúdico é 
utilizado como instrumento de 
educação moral e afetiva, e como 
estratégia para o desenvolvimento 
da cidadania e da consciência 
emocional. Dessa forma, o lúdico 
será trabalhado através de 
brinquedos e brincadeiras 
tradicionais resgatados de nossa 
cultura. 
 

Estimular as crianças a brincar 
livremente; 
Propiciar situações lúdicas para 
que as crianças possam 
manifestar suas necessidades e 
potencialidades; Criar situações 
que propiciem o 
desenvolvimento de habilidades 
físicas, sociais e intelectuais; 
 Conscientizar professores e 
futuros professores sobre a 
importância do brincar no 
contexto do processo ensino- 
aprendizagem. 

Proporcionar a criança um 
relacionamento social e 
desenvolver as mais variadas 
habilidades. 
Ao brincar, a criança cria um mundo 
imaginário, particular, ao mesmo 
tempo em que aprende a difícil 
tarefa de viver coletivamente e 
internaliza 
conhecimentos importantes da sua 
cultura. 

Celina 

Oficina de 
Costura e 
crochê 

Ensinar crianças e adolescentes a 
costurar e fazer crochê      
proporcionando uma oportunidade 
de mostrar e possibilitar a vivência 
de trabalhos manuais muito 
prazerosos de se fazer. 
Estimulando a criatividade de cada 
um nas oficinas oferecidas. 

 

As aulas serão ilustradas com 
um grande acervo de material, 
livros e revistas para 
exemplificar e estimular o 
trabalho, além de modelos de 
peças prontas. 
Proporcionando também 
habilidades e conhecimento aos 
usuários referente ao material 
que será utilizado e como 
trabalhar com estes.  

Possibilitar aos inseridos maior 
capacidade no quesito de 
planejamento, raciocínio, 
habilidades manuais e noção 
estética. 

D. 
Mercedes 
e  
Cibele 

Oficina de 
Informática 

Favorecer e ampliar as 
possibilidades de desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social dos 
inseridos. Identificar, reconhecer e 
adotar hábitos e atitudes de regras 
básicas para o bom andamento 
das atividades em grupo.    

Ensinar noções básicas sobre o 
funcionamento dos programas 
da internet. 
Manusear o mouse, 
aprimorando sua motricidade 
fina. 
 

Promover a construção de 
ambientes de aprendizagem 
coerentes com o contexto atual, 
utilizando recursos da Informática a 
fim de qualificar o processo ensino-
aprendizagem. 

Cristiano 

Oficina de 
Musica/ 
Percussão 

 O  objetivo do ensino da música 
para os alunos é fazer com que 
entre em contato com alguns 
instrumentos musicais e comece a 
se familiarizar com os mesmos, 
tomando assim o gosto pela 

Conhecer e aprimorar os 
instrumentos e técnicas 
musicais, visando à harmonia 
dos grupos a serem criados; 
Aproveitar os sons ambientais 
regionais na elaboração 

Cumprir o cronograma estabelecido 
de aulas dentro da instituição; 
 Atender as diversas demandas;  
Participar de eventos anuais 
realizado pela instituição e a 
Prefeitura Municipal de pedreira SP. 

Lilian e 
André 
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música.  musical; Integrar atividades 
estimuladoras das capacidades 
psicomotoras, cognitivas e 
estéticas, como educação da 
não violência. 
 Apreciação da música que se 
dá pela escuta, envolvimento e 
compreensão da linguagem 
musical. 

 

 
Oficina de 
Dança 

 
Trabalhar com a criança a partir 
de vivências corporais 
expressividade do corpo, dos 
sentimentos e das emoções, o 
conhecimento sobre si e sobre o 
outro, comunicação, a 
sensibilização e criatividade, 
permitindo a criança ter autonomia 
para criar e representar. 

 
São realizados apresentações 
em datas comemorativas. 
Desenvolvendo a concentração, 
ritmo e potencializar habilidades 
dos inseridos. 

 
Desenvolver e aprimorar as 
possibilidades de movimentação da 
criança, descobrindo novos 
espaços, novas formas, superando 
suas limitações e condições para 
enfrentar novos desafios quanto 
aos aspectos motores, sociais, 
afetivos e cognitivos. 

 
Heloisa 

Futebol A oficina de futebol tem como 
objetivo possibilitar o 
desenvolvimento social e 
potencializar habilidades das 
crianças e adolescentes. 
Agregando valores como prazer, 
enriquecimento da cultura 
esportiva, construção da cidadania 
e a valorização da auto-estima.  

São realizados mini 
campeonatos semanais onde os 
usuários disputam de acordo 
com a faixa etária.  

A prática do futebol promove aos 
usuários as mais variadas 
habilidades como: autocontrole, 
auto-estima, disciplina, 
coordenação motora, trabalho em 
equipe e a integração na sociedade. 

Sr. 
Osvaldo 

Projeto Guri Promover, com excelência, a 
educação musical e a pratica 
coletiva da musica, tendo em vista 
o desenvolvimento humano de 
gerações em formação. 

Iniciação musical, violino, viola 
clássica, violoncelo, 
contrabaixo, flauta transversal, 
clarinete, saxofone, trompete, 
trombone, bombardino e 
percussão/bateria. 
 

Promover o ensino básico de 
música, proporcionando o acesso a 
diferentes vivências culturais; 
valorizar as expressões de cultura 
local; estimular criações e 
apresentações de grupos musicais. 

Graziela 
Lessa 

Equipe 
Psicossocial 
supervisoras de 
Estagio, 
Atendimento e 
orientação de 
Grupo, 
Atendimento 
Individual, 
Atendimento de 
Famílias e 
visitas 
domiciliares. 

 Obter informações sobre a 
convivência familiar;  
Obter dados sobre as 
experiências vivenciadas, anseios, 
analise da convivência em grupo e 
das inter-relações; Intervenção 
profissional com a intenção de 
amenizar os conflitos emocionais 
pessoal, familiar e coletivo.  
Conhecer as relações parentais, 
conscientizá-los e fortalecerem os 
vínculos familiares, orientação e 
reflexão nas decisões, momento 
de escuta das dificuldades e 
superação apresentadas no 
cotidiano;  
Viabilizar e garantir atendimento 
que se faz necessário; 
Conscientizar a família da sua 
importância na formação e 
desenvolvimento da 
criança/adolescente; 
   

Atendimentos em grupo e 
individual trabalho com a 
demanda trazida pelo inseridos, 
assuntos relacionados à 
demanda. 
Acolhida; orientação e 
encaminhamentos; grupos de 
convívio e fortalecimento de 
vínculos focados nos eixos 
temáticos: Convivência Social 
Direito de ser Participação 
informação; comunicação e 
defesa de direitos; 
fortalecimento da função 
protetiva da família; mobilização 
e fortalecimento de redes 
sociais de apoio; informação; 
banco de dados de usuários e 
organizações; elaboração de 
relatórios e/ou prontuários; 
desenvolvimento do convívio 
familiar e comunitário; 
mobilização para a cidadania 
matricula e rematriculas. 

Oferecer acolhida aos usuários 
respeitando suas demandas, 
interesses, necessidades e 
possibilidades; 
 Oferecer orientações e 
encaminhamentos, possibilitando 
acesso aos serviços 
socioassistenciais, contribuindo 
para viabilização dos direitos. 
Trabalhar a agressividade externa e 
interna, ansiedade, conflitos 
existenciais, crises de identidade e 
problemas familiares apresentados 
na demanda  
 

Amanda e 
Rosana 
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OFICINA DE RECREAÇÃO 

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta das 7:20 às 16:40. 

Responsável: Profº   Jean Baratella. 

 

Objetivo Geral: 

  O presente projeto tem por objetivo transformar o trabalho dos professores em sala de 

aula de uma maneira lúdica e prazerosa, no sentido de desperta para novas aquisições do 

saber  no sentido de despertar novas aquisições do conhecimento  para o  ao processo de 

desenvolvimento do educando, levando a uma prática mais significativa na forma de ensinar, 

provocando assim, uma nova maneira de agir e pensar através do lúdico. 

Objetivo Especifico:   

• Proporcionar o prazer da aprendizagem através do lúdico; 

•  Conhecer um ambiente diversificado que vem a produzir aprendizagens significativas 

para as crianças; 

• Oportunizar as vivencia trazida do meio familiar em expressão por meio da 

brincadeira; 

•  Estimular a criatividade e a expressão das crianças; 

•  Oportunizar vivências de novas práticas avaliativas no cotidiano 

• Reconhecer o jogo como ferramenta didática; 

•  Refletir criticamente sobre os encaminhamentos da prática pedagógica que tenham 

como referência ao lúdico. 
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Metas: 

As ações serão desenvolvidas visando uma aprendizagem mais significativa, dinâmica, 

criativa que possibilite ao educando interagir no sentido de trazer e oportunizar as atividades 

lúdicas a desenvolver as habilidades psicomotoras  dos indivíduos envolvidos no processo 

educacional. 

 

Metodologia: 

• Jogos; 

• Brinquedos e brincadeiras; 

• Quebra- cabeça; 

•  Lápis hidrocor; 

•  Tintas e pinceis; 

• Aulas práticas no salão e em quadra. 

 

Resultado esperado: 

Espera-se que possibilite a todos os inseridos que a brincadeira possa ser entendida 

como um diálogo simbólico entre a criança e a realidade em que está inserida. Jogar é 

importante, por ser um procedimento de real valor no desenvolvimento de qualquer conteúdo. 

    Que seja facilitador tanto o progresso de sua personalidade integral, como o progresso 

de cada uma de sua função psicológica, intelectual e moral.  
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 OFICINA DE BRINQUEDOTECA 

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta das 7:20 às 16:40. 

Responsáveis: Celina Teixeira de Magalhães Cunha 

   

Objetivo Geral:  

  Oferecer um espaço de qualidade para crianças de 06 a 10 anos, onde o lúdico é 

utilizado como instrumento de educação moral e afetiva, e como estratégia para o 

desenvolvimento da cidadania e da consciência emocional. Dessa forma, o lúdico será 

trabalhado através de brinquedos e brincadeiras tradicionais resgatados de nossa cultura. 

 

Objetivo específico:  

• Estimular as crianças a brincar livremente; 

•  Propiciar situações lúdicas para que as crianças possam manifestar suas necessidades 

e potencialidades; 

•  Criar situações que propiciem o desenvolvimento de habilidades físicas, sociais e 

intelectuais; 

•  Conscientizar professores e futuros professores sobre a importância do brincar no 

contexto do processo ensino- aprendizagem. 
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 Metas: 

Proporcionar a criança um relacionamento social e desenvolver as mais variadas 

habilidades. 

Ao brincar, a criança cria um mundo imaginário, particular, ao mesmo tempo em que 

aprende a difícil tarefa de viver coletivamente e internaliza conhecimentos importantes da sua 

cultura. 

                                                                                              

Metodologia:  

     Espera-se que o estabelecimento da brinquedoteca se traduza como experiência positiva, 

eficaz e motivadora para os alunos, no sentido de que estes possam levar a experiência para 

seu lar e na socialização na comunidade, os brinquedos utilizados são: jogos de raciocínio 

lógico, bonecas, carrinhos, urso, brincadeiras culturais. 

 

Resultados Esperados: 

 

Espera-se que o espaço da brinquedoteca se traduza como experiência positiva, 

trabalhando com a criança no sentido de socializar, construir sua identidade, modificar o 

comportamento; sendo que aprendem a dividir tarefas,  respeitar a vez do outro e ainda lidar 

com a opinião dos demais. 

      As brincadeiras, jogos e brinquedos proporcionam aos alunos o conhecimento 

diversificado, permite a visão clara da importância do brincar como forma de ensinar, educar, e 

aprender. A criança em contato com outras experiências aprende a agir diferentemente em 

situações encontradas diariamente. 
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  OFICINA DE CORTE COSTURA E CROCHÊ 

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta das 7:20 às 16:40. 

Responsáveis: Mercedes Bolzani  e Cibele dos Santos 

     

 

Objetivo Geral:  

Ensinar crianças e adolescentes a costurar e fazer crochê proporcionando uma 

oportunidade de mostrar e possibilitar a vivência de trabalhos manuais muito prazerosos de se 

fazer. Estimulando a criatividade de cada um nas oficinas oferecidas. 

 

Objetivo Específico:  

• Proporcionar habilidades e conhecimento aos usuários referente ao material que será 

utilizado e como trabalhar com estes.  

• Possibilitar aos inseridos maior capacidade no quesito de planejamento, raciocínio, 

habilidades manuais e noção estética 

Metas: 

Que 50% dos alunos apreendam os recursos oferecidos, para que absorvam o básico 

necessário para sua vida possibilitando demais cursos profissionalizantes da área, 

transformando em geração de renda. 
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 Metodologia:  

  É trabalhado com os alunos o intuito de despertar o interesse e amor naquilo que faz, 

são confeccionada barra de guardanapo, tapetes, roupas de boneca, bolsa almofada e demais 

utensílios para o lar, etc.  

 

Resultados Esperados: 

Que 90% dos alunos possam ter freqüência nas oficinas oferecidas, desenvolvendo 

habilidade motora fina e Incentivando para um futuro profissional. 
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  OFICINA DE FUTEBOL 

Horário de funcionamento: Terça quinta e Sexta das 7: 20 às 16:40. 

Responsável: Oswaldo Cunha 

   

Objetivo Geral:  

       A oficina de futebol tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento social e potencializar 

habilidades das crianças e adolescentes. Agregando valores como prazer, enriquecimento da 

cultura esportiva, construção da cidadania e a valorização da auto-estima. 

Objetivo Específico:  

• A prática do futebol  promove aos usuários as mais variadas habilidades como; 

• Auto  controle;   

• Auto- estima;  

• Disciplina; 

•  Coordenação motora;   

•  Trabalho em equipe; 

•  Integração na sociedade. 
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Metas: 

  Ensinar ao aluno gostar do esporte, ensinar o futebol como forma de brincadeiras, 

diversão, carinho e com atenção, de uma maneira simples e de fácil entendimento, para que 

elas gostem do esporte e tenham prazer em praticá-lo, desenvolvendo suas habilidades com 

qualidade e competência. 

O brincar de praticar esportes faz com que o aluno aprenda a construir suas habilidades 

motoras, combinar essas habilidades e socializá-las, enriquecer sua motricidade, favorecendo 

as construções intelectuais, sociais e motoras                                                                                              

Metodologia:  

São realizados mini campeonatos semanais onde os usuários disputam de acordo com a 

faixa etária. 

Resultados Esperados: 

Tem o intuito de potencializar as habilidades dos alunos, discipliná-los a respeitar regras 

não somente no âmbito da competição, mas sim na  vida e  no convívio familiar. 

Discutir sobre os acontecimentos da aula, colocando-o em situações desafiadoras, 

estimulando-o a criar suas próprias soluções para situações- problemas e falar sobre elas, 

levando-o a compreender suas ações. 
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  OFICINA DE AULA DE MUSICA E PERCUSSÃO 

Horário de funcionamento: Segunda à quinta das 7:20 às 16:40. 

Responsáveis: Lilian dos Santos Glazia e Marcio André Anghinoni 

 

Objetivo Geral:  

Abrir espaço para que os alunos possam se expressar e se comunicar através da 

musica, bem como promover experiências de apreciação e abordagem em seus vários 

contextos culturais e históricos.  

 

Objetivo Específico:  

• Conhecer e aprimorar os instrumentos e técnicas musicais, visando à harmonia dos 

grupos a serem criados; 

• Aproveitar os sons ambientais regionais na elaboração musical; Integrar atividades 

estimuladoras das capacidades psicomotoras, cognitivas e estéticas, como educação da 

não violência. 

•  Apreciação da música que se dá pela escuta, envolvimento e compreensão da 

linguagem musical. O professor deve, por exemplo, promover uma discussão e um 

levantamento de critérios sobre a possibilidade de determinadas produções sonoras 
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serem ou não músicas, para que a partir daí ele possa explicar as linguagens musicais; 

dar espaço para que os alunos possam escutar diversos estilos de música e pedir que 

eles percebam as características expressivas e de intencionalidade dos compositores e 

intérpretes dessas músicas. 

Metas:   

a) Cumprir o cronograma estabelecido de aulas dentro da instituição; 

b) Atender as diversas demandas;  

c) Participar de eventos anuais realizado pela instituição e a Prefeitura Municipal de pedreira 

SP. 

Metodologia: 

A metodologia que o professor  vai utilizar é trazer para sala de aula diferentes músicas 

e a partir delas instigar a curiosidade dos alunos indagando-os sobre a que cultura elas 

pertencem e a partir daí traçar as suas características. Assim como, deve ser incentivada e 

motivada a criatividade dos alunos no ato da elaboração e interpretação por meio da música ou 

de outra manifestação artística. 

Então, após o estudo desses objetivos concluímos que eles abrangem de forma eficiente 

os aspectos que devem ser abordados em sala, já que envolvem tanto a teoria, como a prática 

e contexto, promovendo um estudo mais completo sobre a música. 

a) Aulas acontecem semanalmente de oito horas na Prática instrumental e coral;  

b) Elaboração de temas musicais, criando sons e ritmos locais e regionais. Articulação 

com as parcerias teatro dança canto coral, literatura e artes plásticas, objetivando trabalho 

interdisciplinar;  

d) Aproveitamento do folclore popular local e regional  lendas, contos populares, 

cantigas, etc.) com vistas a leitura estética e o aprendizado da língua vernácula culta, articulada 

com a música e o canto coral. 

 e) A música será trabalhada no sentido de dar oportunidade a construção de grupo 

comunitário, com caráter interdisciplinar, numa perspectiva de formação em busca da cidadania 

para a comunidade envolvida nesse projeto.  

 Dessa maneira, elementos do cotidiano dos alunos serão incluídos nas discussões.  
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Onde os alunos irão unir a teoria, melodia, harmonia e a parte rítmica, e assim formando 

a musica. 

 

Resultados Esperados: 

Esperamos atender a toda a demanda, cumprir rigorosamente o cronograma 

preestabelecido, oferecendo um trabalho eficaz e de qualidade. 
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Oficina Dança Jazz Dance - dançando para a vida. 

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta das 7:20 às 16:40. 

                Idealizadora e Professora: Heloisa Grangeiro 

                                                                       

Objetivo Geral: 

       Este projeto mostra as múltiplas redes que existem no mundo entre arte, educação 

e sociedade. Enfatiza a necessidade de reconhecimento e valorização da dança, arte, bem 

como conhecimento e percepção corporal das crianças. Proporcionará a criança através de 

vivências corporais a expressividade do corpo, das emoções, a comunicação, a sensibilização 

e criatividade, permitindo a criança ter autonomia para criar e representar. 

       O projeto visa ainda como meta principal realizar apresentações em datas 

comemorativas da Instituição Samuca e Prefeitura Municipal de Pedreira, assim como 

possíveis eventos paralelos tendo assim a apreciação do “produto final” do projeto. 

Objetivos específicos:  

• Trabalhar à formação mais integrada do aluno, desenvolvendo o corpo e o movimento 

de maneira expressiva, comunicativa e criativa. Levando ao aprendizado de um estilo e código 

de dança específico, jazz dance. A visão de dança proposta refere-se à um trabalho consciente 

que orienta o aluno a conhecer seu corpo, explorando e desenvolvendo seus movimentos e 

possibilidades, interagindo com o outro, com o espaço e outras linguagens artísticas e/ou 

conteúdos de outras áreas artísticas. Sendo um processo de construção de conhecimento e 

criação constantes.  

•  Propiciar a comunhão dos indivíduos em busca de um objetivo comum.  
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• O trabalho de grupo ritmado, coordenado, mostra-se superior à soma das forças 

individuais dos participantes, somando quanto individuo e quanto grupo. 

 

Metodologia: 

Pensando sempre em levar em conta os limites físicos de cada criança, o projeto vai 

valorizar e estimular sua movimentação particular, acolhendo as diferenças, sendo isso 

fundamental para o desenvolvimento do potencial criativo e expressivo do aluno. Sendo assim 

os métodos de aula conterão 

▪ Exercícios e atividades da técnica de Jazz Dance; 

▪ A interação com o outro, por meio de trabalhos coletivos, possibilitando a troca de 

experiências, a socialização, o respeito e a construção de conceitos; 

▪ Aprimorar as possibilidades de movimentação da criança, descobrindo novos 

espaços, novas formas, superando suas limitações e condições para enfrentar novos desafios 

quanto aos aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos; 

▪ Ampliar e refinar o repertório de motor; 

▪ Perceber e conhecer o que é ritmo; 

▪ Estabelecer diferentes maneiras de relacionar som e movimento; 

▪ Trabalhar com músicas brasileiras e internacionais 

▪ Valorizar a cultura e folclore brasileiro 

▪ Processo de criação de pequenas seqüências coreográficas por parte dos alunos 

por meio de um Sarau anual. 

▪ Apreciação de técnicas de dança por meio de vídeos .  

Materiais de trabalho: 

- Sala ampla para as aulas 

- Aparelho de som – CD e Pendrive 

- Televisão e aparelho de DVD 

As aulas têm a duração de 1 hora e meia por turma onde são dividas em partes:  

- 1º conversa inicial; 
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- 2º aquecimento; 

- 3º alongamento; 

- 4º conteúdo do dia 

- 5º pausa e conversa 

- 6º exercícios 

- 7º volta à calma 

-8º conversa final 

Resultado Esperados: 

Contribuir para a qualidade de vida dos alunos, enriquecerem a sociabilidade e poder 

refletir os diversos aspectos culturais dos povos e ajudar a minimizar a evasão escolar.  
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Oficina de Artesanato 
 

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta das 7: 20 às 16:40. 

                Monitora: Aline Maria Peron Ferraz 

 
 

Objetivo Geral: 

  Proporcionar atendimento sócio educativo as crianças desta instituição, com objetivo e 

desenvolvimento de habilidades em trabalho manual onde reforça a coordenação psicomotora. 

Objetivos específicos:  

Desenvolver o senso crítico, o protagonismo, infanto juvenil, criatividade, raciocínio e reflexão. 

• Trabalhar em questão de interação entre alunos e monitora. 

 A oficina  tem a intenção de trabalhar com as crianças e adolescentes deste Samuca, 

ensinando no trabalho manual com “Arte em madeira”, e outros materiais. 
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Metodologia: 

      Para Duarte Junior (1998, p.111): “O ponto fundamental da arte para crianças, é que ela 

constitui muito mais numa atividade, num fazer, do que num objeto a ser fruído e ela têm 

importância na medida em que constitui uma ação significativa...” Nesse sentido nas aulas de 

arte devem-se buscar soluções para desenvolver atividades artísticas onde o resultado não 

seja o objetivo principal, mas sim, numa ação essencial para o desenvolvimento cognitivo da 

criança. 

Materiais de trabalho: 

• Tecido 100% algodão (proporcional ao tamanho da caixa) 

• Caixa de MDF 

• Cola branca extra 

• Pincel 

• Grampeador (para tecidos mais grossos) 

• Tinta  

• Folhas sulfite 40 

• Folhas sulfite 

• Canetinha 

• Lápis de cor 

• Lápis de escrever 

• Régua 

• Isopor 

• Palitos de sorvete, churrasco 

• Revolver de Cola quente 

• Papeis variados ( dobradura, color sete, cartolina  etc)          

Resultado Esperados: 

Contribuir para que cada criança/ adolescente possa utilizar desses ensinamentos para seu 
futuro, como pessoa e profissional. 
 

mailto:gutosamuca@gmail.com


 

S A M U C A 

Serviço de Atendimento à Mulher à Criança e ao Adolescente 
Rua Antonio Provatti nº 301 –Jardim Triunfo 79– Pedreira - SP – CEP 13.920-000 

Fone: 19-3893. 3520 – gutosamuca@gmail.com 
CGC 01.330.515/0001-12 

Declarada de Utilidade Pública Municipal sob Lei nº 2.097 de 17/03/2000 
Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 006/05 

Registrada no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente sob nº 007/05 

 

 
 
 
 

35 
 

 
Calendário anual 2018 

 
Mês  Datas Calendário  Eventos Anuais 

Janeiro 08 a12  
15 a 19  

Rematrícula 
Projeto férias 
 

Fevereiro 10, 11, 12,13 e 14 Carnaval 

Março  08 
30 

Dia Internacional da Mulher 
Paixão de cristo 

Abril 01 
21 
22 

Páscoa 
Tiradentes 
Descobrimento do Brasil 

Maio 01 
10 
31 

Dia do Trabalho 
Celebração dia das mães 
Corpus Christi 

Junho 23 Festa Junina 

Julho 09 a 20 Projeto Férias 

Agosto 09 Celebração dos Pais 

Setembro 07 Independência do Brasil 
Desfile Cívico 

Outubro 15 
22 a 26 

Dia dos Professores 
Semana das Crianças 

Novembro 29 Exposição dos trabalhos realizados no 
decorrer do ano (Ação de Graças). 

Dezembro 13 
15 
17 

Celebração de Encerramento 
Entrega da Sacolinhas 
Abertura das listas para novas vagas.  
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Recurso Humano que atuam no serviço: 

 

Quantidade Função Carga horária 

Semanal 

Forma de contratação 

01 Assistente Social 30 CLT 

01 Psicóloga 34 CLT 

01 Assistente administrativo 40 CLT 

04 Educadores Sociais 40 CLT 

02 Auxiliar de Cozinha 44 Estatutária 

01 Cozinheira 44 Estatutária 

01 Instrutor de Brinquedoteca 40 Estatutária 

01 Instrutor de recreação 40 CLT 

01 Instrutor de Crochê 32 CLT 

02 Instrutor de 
musica/Percussão 

40 CLT 

02 Monitora 40 CLT 

01 Instrutora de costura 40 CLT 

01 Instrutor de futebol 40 Cargo de Confiança 

07 Serviços gerais 40 Estatutária 

01 Serviços gerais 40 CLT 

01 Guarda Municipal 40  Estatutário 
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FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO NO SAMUCA  ASSISTENCIA 
Aline Mª Peron Ferraz Ensino médio completo Instrutora de 

cursos livres 
40 horas 1.754,78 CLT 

Amanda Fabrin Christini 
Maia 

Ensino superior Completo Psicóloga 34 horas  4.209,68 CLT 

Cibele dos Santos Ensino Médio incompleto Instrutora de 
crochê 

32 horas 1.754,70 CLT 

Eva de Souza Zamperlini Ensino Fundamental Auxiliar de serv. 
gerais 

40 horas  1.620,15 CLT 

Heloisa Granjeiro Ensino médio completo Professora de 
dança 

40 horas 2.350,30 CLT 

Itaciana Milena Aparecida 
Santos 

Ensino médio completo Instrutora de 
alunos 

40 horas 1.030,21 CLT 

Jean Francisco Baratela de 
Souza 

Ensino médio completo Monitor 40horas 1.754,78 CLT 

Lilian dos santos Glazia Ensino médio completo Instrutora de 
musica 

40 horas 2.005,08 CLT 

Marcio Andre Anghinoni Ensino médio completo Professor de 
musica 

40 horas 1.774,28 CLT 

Mercedes Bolzani Ensino superior Completo Instrutora de 
Costura 

32 horas  1.4001,33 CLT 

Rosana Davanço de 
Alcântara 

Ensino superior Completo Assistente Social 30 horas  2.525,88 CLT 

Stefani Versuri Cursando ensino superior Monitora 40 horas 1.754,78 CLT 
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FUNCIONÁRIOS ESTÁTUTARIO QUE FAZEM MEIO PERÍODO ASSISTENCIA MEIO 

PERÍODO EDUCAÇÃO 

 Recursos Humanos (Que atuam no Serviço) 

Nome Escolaridade Cargo Carga 
Horária  

Salário Forma de 
Contratação  

Adriana Elvira Pedro Ensino médio incompleto Cozinheira 40horas 1.551,47 Estatutária 

Aline Maria Ferrari Boris Ensino fundamental 
incompleto 

Auxiliar de serviços 
gerais 

40 horas 1.131,42 Estatutária 

Ana Andrea Perón Rodrigues Ensino Superior completo Coordenadora 
pedagógica 

40horas 2.132,99 Estatutária 

Celina Teixeira Magalhães da 
Cunha 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Instrutora de 
brinquedoteca 

40 horas 830,00 Estatutária 

Cirlei Manara da Silva Ensino fundamental 
incompleto 

Serviços gerais 40 horas 1.017,85 Estatutária 

Jair Zamperlini Ensino fundamental 
incompleto 

Auxiliar serv. gerais 40horas 1.829,49 Estatutário 

Maria Lonel  Babler Ensino médio 
Completo 

Auxiliar de serv. 
Gerais 

40horas 1.226,57 Estatutária 

Marinalva Pereira de Souza 
Nascimento 

Ensino médio completo Auxiliar de serv. 
Gerais 

40horas 1.437,89 Estatutária 

Mario Pinto de Moraes Ensino fundamental 
Incompleto 

Auxiliar de serv. 
Gerais 

40horas 1.113,00 Estatutário 

Miriana Rodrigues Silva  Ensino médio completo Cozinheira 40horas 1.485,92 Estatutária 

Osvaldo C unha Ensino Médio Completo Instrutor de futebol 40 horas 2.827,00 Assessor de 
esporte 

Reinaldo da Costa Silva 
 

Ensino Médio Completo Guarda municipal 40 horas 2.778,77 Estatutário 

Rosemeire Aparecida 
Lourenço 

Ensino fundamental 
incompleto 

Auxiliar de cozinha 40horas 1.438,85 Estatutária 

Rosi do Carmo Vanini Ensino fundamental 
Incompleto 

Auxiliar de serviços 
gerais 

40horas 1.039,05 Estatutária 
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Anexo II – Recurso de Materiais e Manutenção 

Previsão Para o Ano 2018 

Despesas Valor mensal (em R$) Valor Total (Em R$) 

Material de Consumo 41,29 495,55 

Material Didático 385,42 4.625,00 

Material de Limpeza 18.39 220,68 

Material de manutenção 702,35 8.428,20 

Alimentação 2.771,92 33.263,04 

Aluguel 0,00 0,00 

Água, Luz, Telefone 954.14 11.449,68 

Material Permanente 258,23 3098,82 

Outros (especificar) 2028,05 24.336,60 

Total 7.159,79 85.917,57 
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Anexo III – Plano Global de Execução Financeira 

Nome da entidade: Serviço de Atendimento a Mulher a Criança e ao Adolescente 

Projeto: Samuca Período: Previsão para o ano de 2018 

 Fontes de Recursos 

Despesas Recurso 
Federal 

Recurso 
Estadual 

Recurso 
Municipal 

Recursos 
Próprios 

Outros 
Financiadores 

Pessoal:      

Salários:   291.134,09   

Encargos:   87.906,52   

Material de 
Consumo 

  495,55   

Material 
Didático 

4.625,00  0,00   

Material de 
limpeza 

  220,68   

Alimentação   33.263,04   

Aluguel      

Água, Luz, 
telefone 

  11.449,68   

Material 
Permanente 

  3.098,82   

Outros 
(especificar) 

  24.336,60   

Sub- Total   448.837,14   

10%   44.883,71   

Total:   493.720,85   
Pedreira, 29 de Março de 2018.  

___________________________ 
Luis Antônio Cozer 

Presidente do Samuca 
 

____________________________________ 

Rosana Davanço de Alcântara 
Assistente Social 
CRESS: 52340 
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