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1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO OU ENTIDADE SOCIAL 
Nome da Organização: Amobam- Associação dos Moradores do Bairro Mollon 
Data de Constituição: 19/07/1998 
CNPJ: 02.921.188/0001-36  Data de inscrição no CNPJ: 27/11/1998 
Endereço: Rua Atílio Bagarolo, 54 
Cidade: Santa Bárbara D’Oeste/ SP Bairro: Mollon IV CEP:13456-555 
Telefone: (19) 3457-2406 Fax: - Site: http://www.amobam.org/  e-mail: 
amobam@hotmail.com  
Horário de funcionamento: 08:00hs às 16:00hs 
Meses do ano: A partir da data da celebração da parceria 
Dias da semana: Segunda à Sexta-feira 

 
1.2) INSCRIÇÕES E REGISTROS 
Inscrição no CMAS Nº 009 
Registro no CMDCA Nº 48 
Inscrição no CNAS Nº 1462837 
Inscrição no CMDPI – 
Nº CEBAS 145/2018 – Validade 30/01/2018 à 29/01/2023 
Outros:  _  _  _ 

 
1.3) COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA  
Presidente ou Representante legal da entidade: Nilzete Santos da Silva 
Cargo: Presidente Profissão: do lar 
CPF: 015.702.658-28 
RG: 13.139.182-3 
Data de nascimento: 09/08/1954 Órgão Expedidor: SSP/SP 
Vigência do mandato da diretoria atual de 16/03/2018 até 15/03/2020 

1.4) RELACIONE OS DEMAIS DIRETORES 
Nome do Diretor: João Martins dos Santos: 
Cargo: Vice Presidente  Profissão: aposentado  
CPF: 705.927.998-91                       Orgão Expedidor :SSP/SP 
RG: 8.161.139 
   
Nome do Diretor: Lucia Maria de Freitas Lima: 
Cargo: Primeira secretária Profissão: do  lar  
CPF: 253.191.478-13            Órgão Expedidor: SSP/SP 
RG: 192.25.423-6 
  
Nome do Diretor: Rosinha Aparecida de Souza Vicentin 
Cargo: Segunda secretária: Profissão: Industriaria  
CPF04606418-94             Órgão Expedidor: SSP/SP 
RG: 15.462.723 
  
Nome do Diretor: Jorgina Rodrigues Oliveira, 
Cargo: Tesoureira Profissão: tapeceira 
CPF:095.862.768-13            Órgão Expedidor: SSP/SP 
RG: 372.71.353  

 
Nome do Diretor: Justo Pedro Lima 
Cargo: Segundo Tesoureira Profissão: aposentado  

       CPF: 618.966.088-68           Órgão Expedidor: SSP/SP 
RG: 6.902.874-6  
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2) ÁREA DA ATIVIDADE 
Preponderante: 
( X ) Assistência Social ( ) Saúde ( ) Educação ( ) Cultura ( ) Esporte  
Secundária, quando houver:  
( ) Assistência Social ( ) Saúde ( ) Educação ( ) Cultura ( ) Esporte 

 
2.1) NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
( ) Atendimento ( ) Assessoramento ( X ) Defesa e garantia de direitos 

 
3) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO POR PROTEÇÃO 
( X ) Básica ( ) Especial de Média Complexidade ( ) Especial de Alta Complexidade 

 
 

4) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 

A Associação dos Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM foi fundada em 19 de julho de 
1998 por um grupo de pessoas que faziam parte da Paróquia São João Batista, localizada no 
bairro Mollon na zona leste do município de Santa Barbara D’Oeste com aproximadamente 
17.000 habitantes. No ano de 1999 devido várias reclamações de violência envolvendo 
crianças e adolescentes, a diretoria da AMOBAM juntamente com a Assistente Social do 
bairro Mollon realizaram uma pesquisa e constataram que a maioria dessas crianças e 
adolescentes vivia em situação de risco social e pessoal. 

Então no dia 09 de agosto de 2000 com o apoio das Irmãs Cônegas do Santo Sepulcro em 
local provisório na casa de um dos membros da diretoria iniciou o projeto Arco-Íris, 
começando uma vez por semana com 10 crianças e adolescentes, o projeto cresceu e passou 
a atender em período integral com duas turmas de segunda a sexta-feira, com atividades 
socioeducativas, esportivas, culturais, recreativas, artesanatos e acompanhamento escolar, 
bem como incentivo a aprendizagem para o convívio social ressaltando a importância da 
educação e dignidade humana. 

No início o trabalho era desenvolvido por voluntários da comunidade e os recursos financeiros 
providos de eventos, doações da comunidade e da Congregação Irmãs Cônegas do Santo 
Sepulcro. Em janeiro de 2002 a AMOBAM se reuniu com o novo prefeito para reivindicar uma 
área de terra para a construção de sua sede. Assim deu início na documentação nos tramite 
da lei e em julho de 2003 foi aprovada a concessão da área de 2800m². Em 2004 iniciou a 
construção da primeira parte do prédio e para melhorar o funcionamento do Projeto passou a 
contratar funcionários 

Em 2006 mudou-se para a sede própria da AMOBAM, Casa Arco-Íris de Assistência a criança 
e ao adolescente. Atualmente todo o funcionamento da Casa Arco-Íris é desenvolvido por 
funcionários e os voluntários atuam trabalhando nos eventos, arrecadação de doações 
mensais feitas pelos moradores, campanha de alimentos, participação nos bazares e etc. 
Diante da necessidade das famílias a Casa Arco-Íris atende criança e adolescentes na faixa 
etária de 03 a 15 anos, com previsão para atender 60 crianças e adolescentes. Esse projeto 
teve grande impacto social e repercussão no Bairro Mollon e adjacentes, tornando-se assim 
um referencial tanto na comunidade local quanto a cidade. 
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4.1) TIPO DE SERVIÇO/PROJETO 
 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos consiste em um serviço que 

é realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários de 

acordo com o seu ciclo vital. Este cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários 

na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família 

e no território.  

Este serviço organiza-se de modo a ampliar trocas culturais, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivar a 

socialização e a convivência comunitária. O SCFV possui caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, para assim enfrentar a vulnerabilidade social. 

É importante ressaltar que este serviço possui articulação com o Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, para poder assim garantir a matricialidade 

sóciofamiliar da política de assistência social. 

 

4.2) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO 
 

Referenciado ao território do CRAS II que abrange os Bairros: Jardim Gerivá, Jardim 

Amélia, Vila Pântano I e II, Vila Mollon, Jardim Jacira III, Jardim Monte Líbano, Fazenda 

Jacira, Jardim São Fernando. 
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4.3) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO/PROJETO 
 
Endereço: Rua Atílio Bagarolo, 54 Mollon IV – Santa Bárbara D’Oeste/SP 
Locado (   ) Próprio ( X ) Cedido (  )  
Condições de acessibilidade: 
Sim (X) Parcialmente ( ) Não possui ( ) 

 
 

Indicar as instalações físicas e mobiliários disponíveis na seguinte tabela: 
 

Descrição e quantificação dos ambientes disponíveis Equipamento/móveis disponíveis para o 
desenvolvimento do serviço 

1-Sala escritório 1-Projetor 

1-Sala de Descanso das Crianças 1-Tela de Projeção 

1-Área de serviço 2-Notebook 

1-Dispensa 1-Automóvel 

2-Cozinhas Completa 1-Roteador 

1-Refeitório e área para atividades pedagógicas 1-Impressora 

1-Salão multiuso 1-TV 42” 

4-Banheiros 1-Amplificador 

 1- Microfone 

 5- Armários 

 25- Cadeiras para atividades 

 12- Mesas para atividades e escritório 

 
 

4.4) VAGAS OFERECIDAS PARA O SERVIÇO 
 

Número de vagas: 40  
 

 
4.5) PÚBLICO 
 

Crianças e adolescentes de 3 anos a 15 anos encaminhados ao Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ou 

pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Crianças 

e adolescentes de 3 anos a 15 anos, em situação prioritária, definidas na Resolução CIT nº 

01/2013. 

 
4.6) PERIODO DE FUNCIONAMENTO 
 

Das 07h00min às 16h30min, de segunda a sexta feira. 
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4.7) ABRANGÊNCIA 

 
           Serviço ofertado a partir dos territórios de abrangência do CRAS II que abrange os Bairros; 

Jardim Gerivá, Jardim Amélia, Vila Pântano I e II, Vila Mollon, Jardim Jacira III, Jardim Monte 

Líbano, Fazenda Jacira, Jardim Fernando Mollon. 

 
4.8) OBJETIVO GERAL 

 

 Ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, 

de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, 

fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de 

vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social. 

 
4.9) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A. Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento dos 
usuários e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
B. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
C. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos usuários, bem 
como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar a formação 
cidadã; 
D. Estimular a participação na vida publica do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
E. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional; 

 
- Crianças de até 6 anos: Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e 
o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de convívio familiar e 
comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; Fortalecer a interação 
entre crianças do mesmo ciclo etário; Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo 
resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver 
estratégias para estimular e potencializar recursos de crianças com deficiência e o papel das 
famílias e comunidade no processo de proteção social; Criar espaços de reflexão sobre o papel 
das famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infantil. 

 
-Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos: Complementar as ações da família 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 potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação 
cidadã; Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; Contribuir para a inserção, 
reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 
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4.10)  CONDIÇÕES E FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO 
 

 Encaminhamento da rede socioassistencial; 

 Encaminhamento das demais políticas públicas; 

 Encaminhamento dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

 Procura espontânea; 

 Busca Ativa; 

 

4.11) METODOLOGIA DO SERVIÇO  
 
 A metodologia de trabalho deste serviço socioassistencial estará fundamentada de acordo 

com os princípios da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

 O SCFV será desenvolvido de modo a garantir aquisições progressivas aos usuários de 

acordo com o seu ciclo de vida, e complementando o trabalho social com as famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social.  

 O acesso ao serviço se dá mediante encaminhamento dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do bairro. Com a apresentação do encaminhamento, o responsável 

juntamente com o usuário do serviço são acolhidos por um técnico da entidade que realizará uma 

escuta qualificada e preenchimento dos dados cadastrais. Em seguida será encaminhado para os 

grupos psicossociais de acordo com sua faixa etária. 

 Todas as atividades são planejadas pelos educadores juntamente com a equipe técnica, 

visando criar situações desafiadoras que estimules e orientem os usuários na construção e re-

construção de suas histórias, nas vivências individuais, coletivas, na família e no território. 

 O serviço será realizado em grupos, organizados por faixa etária (crianças e 

adolescentes), com turmas de 3 a 6, 6 a 9 e de l0 a l4 anos, tendo por base temas geradores e 

transversais identificados no território e na realidade sociocultural de vivência social e familiar dos 

participantes. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do Serviço de Convivência será por meio 

de oficinas reflexivas, oficinas socioculturais e oficinas esportivas, com atividades diversas como 

palestras, cantinho da leitura, contação de histórias, cinema educativo, brincadeiras, jogos livres, 

entre outros. 

O trabalho social essencial ao serviço ocorre por meio da acolhida; orientação e 

encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e 

defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva das famílias; mobilização e fortalecimento 

de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração 

de relatórios e prontuários dos atendidos. 

Quanto aos grupos, a ênfase maior será dada as atividades coletivas que se constituirão 

através de eixos estruturantes. Estes têm como aporte os temas transversais que expressam o 
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conjunto de questões sociais que são objetos de atenção e reflexão. Os eixos estruturantes 

orientarão os temas, atividades e a organização do serviço, sobretudo a construção de uma 

proposta que contemple as demandas e peculiaridades do pública atendido. 

Constituem eixos estruturantes do Serviço, considerando as faixas etárias de 6 a 14 anos: 

1 - Convivência social - As ações e atividades inspiradas nesse eixo estimularão 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 

território. 

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 subeixos: 

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. 

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

participação dos usuários nas diversas esferas 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 com 

subeixos: participação no serviço; participação no território; participação como cidadão. 

            As Oficinas serão divididas em turmas de diferentes faixas etárias. O conteúdo das aulas 

ministradas pela facilitadora de oficinas, serão de atividades lúdicas todas de participação com o 

objetivo de proporcionar o bem estar e desenvolvimento socioeducativo, que desenvolvam a 

concentração a capacidade de memorização, raciocínio lógico, criatividade, incentivando a 

sociabilidade e a comunicação. 

 Nos meses de julho e dezembro haverá colônia de férias, duas vezes por semana, sendo 

um dia Oficinas de Jogos e Brincadeiras e no outro Oficina de Entretenimento. 

 Serão realizadas, festas temáticas como carnaval, páscoa, dia das mães, festa junina, dia 

dos pais, dia das crianças, confraternização de final de ano, e também festa de aniversário 

trimestral das crianças. 

 Mensalmente a equipe técnica realizará um encontro com os pais ou responsáveis, por 

meio de oficinas reflexiva, abordando temas sobre a atualidade como Bulling; Influência Digital; 

Pedofilia; Violência e Segurança Pública; Auto estima, depressão e ansiedade; Feminicídio; Crise 



 

 
 

Casa Arco – Íris de Assistência à Criança e ao 
Adolescente 

 
C.N.P.J.02.921.188/0001-36 

RUA ATÍLIO BAGAROLO, 54 - MOLLON IV 
SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP 

CEP: 13456-555 
E-MAIL: amobam@amobam.org  

SITE: www.amobam@org 
FONE: (19) 3457-2406 / 3626-0276 

  

8  

Econômica; Reforma trabalhista; Educação, Drogas e Álcool. Também serão passados nas 

reuniões os recados, e dado um feedback sobre o trabalho desenvolvido com as criança.
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4.12) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Descrever quais as atividades e ações mês a mês para o desenvolvimento do Projeto. 
 

DIMENSÕ
ES 

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

T
ra

b
al

h
o

 T
é

cn
ic

o
- 

   
   

  
O

p
er

at
iv

o
 

Planejamento/organização das atividades x      x      

Construção de grade/metodologia aplicada em cada atividade com a finalidade 
de estabelecer metas e objetivos a serem alcançados. 

x      x      

Reuniões para avaliação do serviço quanto a sua qualidade, e alcance dos 
objetivos propostos. 

x      x      

Reuniões para discussão de casos que necessitam de acompanhamento mais 
sistemático. 

x x x x x x x x x x x x 

Prontuários: Abertura e alimentação x x x x x x x x x x x x 

Elaboração de relatórios x x x x x x x x x x x x 

T
ra

b
al

h
o

 c
o

m
 o

s 
U

s
u

á
ri

o
s
 

Realizar o acolhimento, a inserção, o atendimento, o encaminhamento e o 
acompanhamento dos usuários no SUAS de maneira coordenada com a rede 
socioassistencial. 

x x x x x x x x x x x x 

Realização de Grupos de Convivência observando-se as faixas etárias. Grupos 
organizados a partir de percursos e de atividades planejadas de acordo com a 
fase do desenvolvimento dos usuários: 1.Oficina de Recreação; 2. Oficina de 
Arte, 3. Oficina de Danças, 4. Oficina de Jogos e Brincadeiras; 5. Oficina de 
Entretenimento 

x x x x x x x x x x x x 

T
ra

b
al

h
o

 c
o

m
 a

 
F

a
m

íli
a
 

Reunião/encontros com as famílias  x x x x 
 

x x x x x x x x 

Visitas Domiciliares x      x      

Articulação com a rede socioassistencial e demais serviços do território.  x  x  x  x  x  x 

 Participação em reuniões intersetoriais.  x  x  x  x  x  x 

Articulação com a rede de ensino municipal e estadual, visando contribuir para a 
inserção, reinserção e permanência na escola. 

x      x      
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GRADE DE ATIVIDADES 

DIMENSÃO ATIVIDADES HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

T
ra

b
a

lh
o

 T
éc

n
ic

o
- 

O
p

er
at

iv
o

 

Planejamento/organização das atividades. 12:00 às 13:30 Semestral 
Construção de grade/metodologia aplicada em cada atividade 
com a finalidade de estabelecer metas e objetivos a serem 
alcançados. 

12:00 às 13:30 Semestral 

Reuniões para avaliação do serviço quanto a sua qualidade, e 
alcance dos objetivos propostos. 

12:00 às 13:30 Semestral 

Reuniões para discussão de casos que necessitam de 
acompanhamento mais sistemático. 

12:00 às 13:30 Mensal 

Prontuários: abertura e alimentação 12:00 às 13:30 Semanal 
Elaboração de relatórios 13:00 ÀS 16:00 Mensal 
Realização de Grupos de Convivência observando-se as 
faixas etárias. Grupos organizados a partir de percursos e de 
atividades planejadas de acordo com a fase do 
desenvolvimento dos usuários:  

Oficinas 
 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 
 

Oficina de Recreação 09:30 ÀS 10:30 
14:00 ÀS 15:00 

  X   

Oficina Psicosociais 08:30 AS 10:30 
13:30 AS 16:00 

X   X  

Oficina de Contação de Histórias e Desenho 08:30 AS 10:30 
13:30 AS 16:00 

 X    

Oficina de Jogos e Brincadeiras 08:30 AS 09:30 
15:00 AS 16:00 

  X   

Oficina de Entretenimento 
 

08:30 AS 10:30 
13:30 AS 16:00 

    X 

T
ra

b
al

h
o

 c
o

m
 a

 
F

a
m

íli
a
 

Reunião/encontros com as famílias 
  

 

19:00 ÀS 20:00 
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Visitas Domiciliares 8:00 ÀS 11:00 
13:00 ÀS 16:20 

X     

Articulação com a rede socioassistencial e demais serviços do 
território. 

8:00  as 11:00 Semanal 

Participação em reuniões intersetoriais 8:00  as 11:00 Bimestral 
Articulação com a rede de ensino municipal e estadual, 
visando contribuir para a inserção, reinserção e permanência 
na escola. 

8:00  as 11:00 Semestral 
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4.13) ARTICULAÇÃO DE REDE 
 

 Articulação com rede de ensino municipal e estadual, teremos visitas dos alunos das escolas, para 

interação com as crianças do projeto, e também caso haja muitas faltas ou tivermos problemas com 

alguma criança, realizamos o contato com a escola, para em conjunto sanar o problema. 

 A articulação com a rede se dará junto aos equipamentos de atendimento municipal, com objetivo 

de estabelecer encontros para discussão sobre os casos com os profissionais dos Centros de Referência 

(CRAS II) e Conselheiros Tutelares, Órgãos Públicos e Privados, inclusive com ações em conjunto em 

caso de necessidade específica da demanda, a fim de atender aos objetivos do Serviço. 

 Estabeleceremos parceria com o CRAS II, que serão feitas reuniões mensais, com foco a 

prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no território, por meio de 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania  

 É de estrema importância estabelecermos parcerias junto aos equipamentos do município, com 

objetivo de favorecer o melhor interesse da criança e do adolescente, considerando os fatores de risco e 

proteção nos diversos ambientes frequentados pelas crianças e adolescentes para poder propiciar novas 

formas de interação com a família, na escola buscando uma vinculação de melhor qualidade. 

 

 
4.14) IMPACTOS ESPERADOS 

 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais.  

 Aumento no número de adolescentes autônomos e participantes na vida familiar e 

comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres. Constatar a inclusão de 

criança e adolescentes; 

 Melhoria das relações familiares; 

 Verificação do aumento da interação serviço x família, melhoria das relações familiares e 

do envolvimento da família com o serviço;  

 Ampliação das oportunidades de aprendizagem, do conhecimento do território, na 

construção de uma identidade com o lugar onde vivem do sentimento de pertencer a este 

lugar e variação de vínculos solidários entre os participantes; 

 Redução de crianças e adolescentes em situação de risco; 

 Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

 Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; 

 Participação de todas as crianças, em todas as atividades; 

 Espera-se que  possibilite a todas as crianças da instituição um bom desenvolvimento de 

suas funções psicológicas, intelectuais, morais e motoras através da recreação,danças e 

artes, já que as mesmas tem o potencial de facilitar todo esse processo naturalmente de 

forma prazerosa.  
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4.15) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

O QUE SERÁ 

AVALIADO 

QUANDO QUEM 

PARTICIPA 

ANÁLISE  

Cumprimento 

da meta 

 

Mensal  

 

Equipe técnica 

 

 

Elaboração e análise dos relatórios 

circunstanciados em relação ao Plano; 

Análise dos instrumentais de acesso e 

permanência em relação ao público e meta 

estabelecidos no Plano. 

Cumprimento 

dos objetivos 

específicos  

 

 

Trimestral 

Usuários e 

familiares e 

equipe técnica  

 Avaliação coletiva e participativa sobre o 

impacto do serviço ofertado na vida do usuário: 

fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

 Levantar os objetivos cumpridos: 

integralmente e parcialmente;  

 Levantar elementos dificultadores e 

facilitadores. 

Cumprimento 

das atividades  

 

 

 

Trimestral 

 

Equipe técnica  Avaliação coletiva e participativa sobre o 

conteúdo, metodologia;  

 Levantar as atividades cumpridas: 

integralmente e parcialmente;  

 Levantar elementos dificultadores e 

facilitadores. 

Participação 

nas atividades 

 

 

Trimestral 

 

 

 

Usuários e 

familiares e 

equipe técnica  

 Análise do interesse e desinteresse; 

exclusão; 

  Observação durante a realização das 

atividades: presença, interação; dentre outros. 

Satisfação dos 

usuários em 

relação ao 

Serviço 

 

Semestral 

Usuários e 

familiares e 

equipe técnica 

 Avaliação escrita sem identificação dos 

usuários sobre o serviço ofertado; 

 Análise da permanência ao serviço; 

dentre outros. 
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Envolvimento 

com a rede 

socioassistencial  

 

Semestral 

Usuários e 

familiares 

 Pesquisa sobre os serviços mais 

acessados na rede pelos usuários; 

  Pesquisa sobre os serviços não 

oferecidos pela rede;  

 Número de serviços da rede que foram 

envolvidos; dentre outros.  

Envolvimento 

com a rede de 

garantia de 

direitos 

 

Semestral 

Usuários e 

familiares 

 Pesquisa sobre os órgãos mais 

acessados na rede pelos usuários; 

 Número de serviços da rede que foram 

envolvidos; dentre outros. 

Acesso a 

políticas 

públicas 

 

Semestral 

Usuários e 

familiares 

 Análise sobre a oferta e o acesso as 

políticas públicas. 

 
5) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO SERVIÇO/PROJETO : 

 
6) PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOSE ENCARGOS) ( só os envolvidos no Serviço/Projeto) 

Qtde Profissional Carga horária 

Recurso Municipal Recursos Próprios TOT AL 

– As. Social     

Valor Valor Valor Valor 0 

Mensal Anual Mensal Anual   

1 
Assistente 
Social 

30 Horas 2.366,00 28.392,00 488,43 5.861,16 34.253,16 

1 
Educador 
Social 
(Pedagoga) 

40 Horas 1.695,51 20.346,12 1.162,38 13.948,56 34.294,68 

1 
Facilitador de 
Oficinas 

40 Horas 1.288,00 15.456,00 252,00 3.126,74 18.582,74 

  13°Sal./Férias   650,49 7.805,88 0,00 0,00 7.805,88 

1 Coordenador 40 Horas 0,00 0,00 3.433,84 41.206,08 41.206,08 

TOTAL 6.000,00 72.000,00 5.336,65 64.142,54 136.142,54 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO SERVIÇO/PROJETO 
Cargo Quantidade Carga Horária Fonte de recurso ( escrever 

qual recurso Próprio, 
Municipal, Estadual ou Federal) 

Assistente Social 1 30 Horas  Municipal/Próprio 
Educador Social 
(Pedagoga) 

1 40 Horas Municipal/Próprio 

Facilitador de Oficinas 
(Monitor Recreativo) 

1 40 Horas Municipal/Próprio 

Coordenador 1 40 Horas Próprio 
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7) MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO/PROJETO 
 

MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO/PROJETO 

ITEM DE 
DESPESA 

Recurso Municipal – As. 
Recursos Próprios TOTAL 

Social 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

  

Gêneros 
Alimentícios 

0,00 0,00 800,00 9.600,00 9.600,00 

Material de 
higiene e 
limpeza 

0,00 0,00 200,00 2.400,00 2.400,00 

Material de 
escritório 

0,00 0,00 100,00 1.200,00 1.200,00 

Combustível 0,00 0,00 250,00 3.000,00 3.000,00 

TOTAL 0,00 0,00 1.350,00 16.200,00 16.200,00 

 
 

8) SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO/PROJETO 
 

MATERIAL DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO/PROJETO 

ITEM DE 
DESPESA 

Recurso Municipal – 
Recursos Próprios TOTAL 

As. Social 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

  

Correios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenção 
de bens 
móveis 

0,00 0,00 50,00 600,00 600,00 

Manutenção 
predial 

0,00 0,00 600,00 7.200,00 7.200,00 

Seguro 
veicular 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguro 
predial 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços 
contábeis 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 650,00 7.800,00 7.800,00 
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9) UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO/PROJETO 

 
PAGAMENTOS COM UTILIDADES PÚBLICAS 

ITEM 
DE 
DESPESA 

Recurso Municipal – As. 
Recursos Próprios TOTAL 

Social 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

  

Agua 0,00 0,00 110,00 1.320,00 1.320,00 

Energia 0,00 0,00 260,00 3.120,00 3.120,00 

Telefone 0,00 0,00 270,00 3.240,00 3.240,00 

Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gás 
encanado 

0,00 0,00 200,00 2.400,00 2.400,00 

TOTAL 0,00 0,00 840,00 10.080,00 10.080,00 

 
 

10) QUADRO-RESUMO DO SERVIÇO/PROJETO 
 

QUADRO RESUMO DO SERVIÇO/PROJETO 

ITEM DE 
DESPESA 

Recurso Municipal 
– As. Social 

Recursos Próprios TOTAL 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

  

Recursos 
Humanos 

6.000,00 72.000,00 5.336,65 64.142,54 136.142,54 

Material 
de 
Consumo 

0,00 0,00 1.350,00 16.200,00 16.200,00 

Material 
de 
Terceiros 

0,00 0,00 650,00 7.800,00 7.800,00 

Utilidade 
Publica 

0,00 0,00 840,00 10.080,00 10.080,00 

TOTAL 6.000,00 72.000,00 8.176,65 98.222,54 170.222,54 
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11) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MENSAL 

PERIODO 
Recurso 

Municipal 
Recursos 
Próprios 

TOTAL 

1º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

2º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

3º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

4º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

5º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

6º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

7º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

8º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

9º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

10º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

11º MÊS 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

12º MES 6.000,00 8.176,65 14.176,65 

TOTAL 72.000,00 98.119,80 170.119,80 

 
 

12) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 
 

Início: A partir da data da 
celebração da parceria 

Término:  

 

13) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO 

 
Nome completo: Roberta Paula da Silva Soares 
Formação: Superior Completo  
Número de registro profissional 
Telefone para contato: (19)99247-8948  E-mail do coordenador: amobam@amobam.org  
 
 
 

 
   Santa Bárbara, D’Oeste, 26 de junho de 2019. 

 
 
 
        .................................................................. 
               Nilzete Santos da Silva 
            Presidente 
 
 


