PLANO DE TRABALHO 2017
Centro Educacional e Apolo

I.

a Crianca e Adolescente de Pindorama - CEACAP

IDENTIFICACAO:

1.1 Da Entidade Social:
Nome: CENTRO EDUCACIONAL E APOIO A CRIANA E ADOLESCENTE DE PINDORAMA - CEACAP.
Endereço: RUA ALZIRA TRIDA MARTINS, S/N,
CEP: 15.830-000

Telefone: 17.3572-3298

Bairro: COHAB FELIPE PAGIOTO CONCEIcAO

Municipio: PINDORAMA, SP

CNPJ: 06.370.834/0001-75

1.2- Do representante legal:
Nome: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA
'7ndereço residential: RUA PROFESSORA DORALICE JORGE, 98
Bairro: SAO PEDRO
RG: 19.226.353

Municipio: PINDORAMA, SP
CPF: 144.306.628-19

1.3- Do técnico responsãvel pelo Projeto:
Nome: PAULA JULIANA ZAGHI DE OLIVEIRA ROCHA
Formacão Profissional: Pedagoga, Pós Graduacäo em Educacäo In'fantii e Especializaçäo em Educaçäo Especial
Endereço residencial: RUA PROFESSORA DORALICE JORGE, 98
Bairro: SAO PEDRO

RG: 30,670.699-4

Municipio: PINDORAMA, SF
CPF: 286.604.688-99

1.4- Finalidade Estatutãria da Entidade Social:
No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, econornicidade e da eficiOncia, corn as seguintes finalidades:

I. Dar apoio

as

crianças e jovens carentes, quo vivern ern situaçao do vuinerabilidade social e extrerna pobreza, através do

rogramas assistenciais, preventivos e do promocäo hurnana, que so executaräo rnediante acães formativas e educativas corn
ase na solidariedade e na justiça;
II. Prornover a participacão e organizacao do coletivo do CEACAP, na perspectiva da transformaçäo da realidade sociopolitico,
Otica, econômica e ecologica para a construçäo do urna sociedade mais justa;
ill. Favorecer a forrnacäo humana, assirn corno o desenvolvimento das capacidades fisicas, intelectuais, artisticas, cuiturais e
lUdicas,
IV.Prornover e acompanhar a aprendizagem escolar, como complernento da açäo educativa formal;
V. Despertar no coletivo do CEACAP e na cornunidade circundante, o interesse, responsabilidade e compromisso em cuidar da
natureza e do rneio arnbiente, através da conscientização e açöes práticas;
VI.Trabaihar em redes e parcerias corn outras instituiçoes.

Paragrafo Primeiro: As atividades a serern desenvolvidas para alcançar as finalidades dos incisos deste parágrafo, deveräo estar
previstas em urn Piano Anual do Trabaiho elaborado peio Projeto CEACAP.

Paragrafo Segundo: As atividades serão desenvolvidas observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eflciéncia,

Parâgrafo Terceiro: Para atender suas finalidades a entidade poderá organizar bazares, promover bingos beneficerites, rifas e
sorteios, etc, bern como, poderé celebrar convénios, receber subvençOes, doaçoes, fazer aplicacOes financeiras quo visem o
rendimento do capital da entidade. Tudo corn a expressa obediéncia

a

Iegislação pertinente, objetivando aurnentar a receita, a

quai sore, ünica e exciusivamente, direcionada para as finalidades socials os quais a entidade so propOe,

Paragrafo Quarto: Os convôriios o subvençOes poderäo ser através do recursos oriundos do poder püblico Municipal, Estadual o
do Governo Federal, Iniciativas Privadas, ONGs e Orgaos ou Entidades Internacionais,

Parágrafo Quinto: Para curnprir suas finalidades sociais, a Associação so organizaré em tantas unidades quantas se fizerern
necessárias, em todo o território nacional, as quais funcionarão mediante delegaçâo expressa da matriz, e se regerào pelas
disposiçOos contidas noste estatuto,
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1.5 - Area de Atuação: Crianças e adolescentes (de 07 a 17 anos) devidamente matriculados no Projeto, no periodo inverso ao
escolar, dando continuidade as atividades escolares e outras em igual condiçäo como: café da manhä, almoco, lanche da tarde,
recreaçäo, sequência escolar (correcao de tarefas), computacao, educaçäo fisica, teatro, mtisica, dança, etc.

- Local de atendimento:

Nome: CENTRO EDUCACIONAL E APOIO A CRIANA E ADOLESCENTE DE PINDORAMA - CEACAP.
Endereço: RUA ALZIRA TRIDA MARTINS, SIN,
CEP: 15.830-000

Telefone: 17.3572-3298

Bairro: COHAB FELIPE PAGIOTO C0NCEIçAO

Municipio: PINDORAMA, SP

Técnica responsãvel: PAULA JULIANA ZAGHI DE OLIVEIRA ROCHA

1.7 PUblico alvo do Projeto: Crianças e adolescentes (de 07 a 17 anos) devidamente matriculados no Projeto, no periodo
,Jnverso ao escolar, dando continuidade as atividades escolares e outras em igual condiçäo.
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1.8 Situacão Socioeconômica do PUblico Alvo: Crianças e adolescente carentes, que vivem em situacäo de vulnerabilidade
social e pobreza.

1.9 CaracterIsticas do projeto: Fornecer suporte as famllias que, tanto o pal como mae ou o seu responsâvel legal trabalham e
não tern corn quern deixar a criança ou o adolescente e, para que os mesmos näo fiquem a mercê de drogas, criminalidade,
abuso sexual, etc.

Regime de atendimento: Passagem onde ficam no contraturno escolar.
Horârio de atendimento: De segundas-feiras as quintas-feiras das 7:00 as 17:00 horas e nas sextas-feiras das 7:00 as 16:00
horas.

Gênero: Masculino e Feminino
Capacidade de atendimento do local: 60 (sessenta) sendo criaricas e adolescentes
Atendidos diretos (previsto): 60 (sessenta) sendo crianças e adolescentes
Atendidos indiretos: Em tomb de 60 familias, além do bern

a toda cornunidade no entorno do projeto.

fl
II— IDENTIFICAçAO E DESCRIçAO DO PROJETO

2.1 - Justificativa: Situaçâo do pals influenciando na composiçäo das farnilias, entre outras: pals trabalhando fora o dia todo,
familias monoparentais, situaçes de abandono, situacOes criticas financeiras, etc.

2.2 - Da Capacidade e Meta de Atendimento Possiveis: Crianças e adolescentes (de 07 a 17 anos) devidamente matriculados
no Projeto, no periodo inverso ao escolar, dando continuidade as atividades escolares e outras em igual condição.

- OBJETIVOS: Gerais e especificos.
0 Projeto tern por objetivo instruir e educar moral, social e civicarnente visando

a

inserçào social, interação em grupo,

desenvolvimento de habilidades, potencialidades, senso de responsabilidade, solidariedade, empatia e resiliência, gerando
ernpoderamento e meihoria da qualidade de vida,

2.4— METAS A SEREM ATINGIDAS:
A socializaçäo e atendimento

as criancas e adolescentes de 07 a 17 anos, devidamente matriculados no Projeto, proporcionando

a essas crianças e adolescentes urn atendirnento de qualidade, preparando-os para o enfrentarnento de situaçöes dificeis através
do incentivo a leituras, palestras, teatros e, tambérn, ajudando-os nas tarefas diárias e no fortalecimento do vinculo corn as
familias e, principalmente, na convivéncia corn tudo e todos, tornando, assirn, o dia rnais agradável e saudável corn urna
alirnentação adequada e deliciosa, juntamente corn recreaçäo, dança e educacäo flsica,

2.5 INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
Uma media de 60 criancas e adolescentes de 07 a 17 anos, proporcionando-Ihes qualidade de vida, alirnentacâo saudâvel, a qua!,
em muitos casos, acaba sendo a ünica do dia, aprendizado civil, moral e educacional, além de brincadeiras e diversOes. Abaixo
segue
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cronograma:

ESTRATEGIAS

METASIRESULTADOS

INDICADORES

QUANTITATIVOSIQUALITATIVOS

Para as crianças e
adolescentes, realizar
oficinas, debates e palestras.

Ajudando os mesmos no
desenvo!vimento cativo, de
autoestima, de controle, de
adaptacao familiar e
coletiva.

Relatórios da pedagoga,
participaçäo de todos OS
professores

Frequência satisfatóa e autoestima
e!evada.

Ajudando os mesmos no
vinculo afefivo com a
familiar que participa do
projeto, no incentivo da
comunidade a participacao
do projeto.

Relatórios da diretoa e
participaçáo da
pedagoga e professores

Comportamento e frequência das canças
e ado!escentes, divulgação de matéas
feitos pelos alunos. Frequência satisfatória
e autoesfima elevada.

Reuniôes mensais para o
rne!hor atendimento as
cnanças e o incenfivo para a
acolhida de cada canca e
ado!escente.

Relatórios de
professores e
colaborados e parecer
da pedagoga
responsável

Frequência satisfatória e debates
intensos.

Divu!gaçâo dos trabalhos
realizados a oferecidos.

Apresentaçöes teatrais,
danças e rnüsicas para
toda a cornunidade ao
redor a da Cidade

Frequência satisfatória e váos e!ogios,
corn autoestima elevado das criancas e
adolescentes.

Para as familias

Para os professores e
colaboradores do projeto.

Para a comunidade ao redor

2.6 - METODOLOGIA:
Os atendimentos acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira. Os horérios säo divididos entre as aulas e incentivo a !eitura,
artesanato, acompanhamento escolar, dança, teatro, esportes em geral, informática, ensino religioso, educaçäo moral e cidadania
e acompanhadas por profissionais qualificados a preparados para a desenvo!vimento do trabalho pretendido.

III - RECURSOS HUMANOS EXISTENTES

QTDE

10

1

Grau
Incompleto

ATIV1DADE

FuNçAo

FORMAçAO

SALARIO
BRUTO
PREVISTO

Toda Parte de
Alimentaçäo
fornecida no local

Cozinheira

RecreadorlAuxiliar/

R$ 1 100,00

R$ 1.400,00

Teatro, MUsica e Danca

Escritório de
Contabilidade

Escrituraçäo, Foihas de Pagamento, emissOes
de guia, etc

Toda parte
Contábil

R$ 190,00

10

Diversos

Servicos Diversos

Ajuda em
Eventos

-

I

Superior

Pedagoga

Relatórios

-

I

I

44 hoIaS
semanais
CLT

Toda Parte de
RecreaçäolTeatro

20 Grau
Completo

REGIME DE
TRABALHO

44horas
sernanais
CLT

Autônomo

Voluntários

Voluntária

IV - RECURSOS HUMANOS NECESSARIOS

Professor de Computacao

Aulas de
lnformática e
Básico de
Computacäo

R$ 500,00

Autônorno em
torno de 6 horas
sernanais

Superior

Professor de Educacão Fisica

Aulasde
Educacäo Fisica e
atividades
diversas

R$ 500,00

AutOnomo em
torno de 6 horas
sernanais

Superior

Pedagogo ou Professor corn superior em
formaçäo acadêmica

Correcâo de
Tarefas e Ensino
em geral

2° Grau
Completo

R$ 1.200,00

De 30 a 44
horas semanais
CLT

V MONITORAMENTO E AvALIAçAO
-

Em reuniOes mensais corn toda a Diretoria Executiva e seu Conselho Fiscal;
Com todos os colaboradores, empregados e professores;
Em reuniöes corn as familias, sempre que acharem necessário;
os órgãos fiscalizadores: CMDCA, CMAS, CEBAS e Prefeitura Municipal,

210,~
Centro Educacior4 e Apolo a Criança
PAULL

Centro Educacional e Apoi64rca

ente de Pindorama
ZAG HI

-

CEACAP

1eente de Pindoltama 4 CEACAP

Df

VI- PRO V1SOES DE GASTOS
(R$)
QTD.
MESES

VALOR
UNITARIO

PM DE
PINDORAMA

10

3.600,00

3.600,00

Manutençao Predial (eletricista, encanador, pedreiro, jardineiro, etc.). Materials (cola,
fechaduras,borrachas, cal, cirnento, torneiras, seguro predial, etc.)

10

30000

'

2 400 00

600,00

Manutençâo de Afivos Imobilizados (marceneiro, vidraceiro, etc.). Materials (vidros,
parafusos, tintas, etc.)

10

100,00

800,00

200,00

4

Gastos corn Telefones, Internet, Energia Elétrica, etc.

12

500,00

4.000,00

2.000,00

5

Materials Didáticos (kit contendo 16pis, borracha, tesoura, cadernos, cola, canetas)

10

100,00

800,00

200,00

6

Matérias para escritório e uso em sala de aula, inforrnática, educaçao fisica,
recreaçäo, dança e mcisica (papel sulfite, pinceis, envelopes, grampos, clips, cordas,
bolas, luvas, etc.)

10

100,00

800,00

200,00

Matenais de Limpeza e Consumo (produtos de limpeza em geral, guardanapos, panos
de chao, toalhas, papel higienico, papel de boca, gas de cozinha, etc.)

10

300,00

2.400 00

600,00

Cozinheira, regime de CLI 44 horas semanais (de marco a dezembro), incluirido 130
salario e Ferias.

10

1.313,90

10.939,00

2.200,00

Recreador corn aulas de dança, müsica eteafro, regime de CLI 44 horas semanais
(de marco a dezembro), incluindo 13 0 salarlo e Ferias.

10

1.672,23

13.922,30

2.800,00

Escritório de Contabilidade

12

190,00

1.520,00

760,00

Encargos Trabalhistas (INSS, FGTS, P18 da Folha, etc.) (de marco a dezembro,
incluindo 130 salario e Ferias. Empregados regidos pela CLT.

10

60000

4.800,00

1.200,00

8

286,67

2.293,36

No

1

2
Th

8

10

_
'2

DESPESASIGASTOS
Uniformes (kit contendo 2 camisetas e 2 shorts) para cada aluno matriculado.

Encargos Trabalhistas (INSS, FGTS, PIS da Folha, etc.) (de maio a dezembro),
incluindo 130 salário e Férias. Empregados regidos pela CLI. (RH necessários ou
contratar).

a

13

Professor (a) de Cornputaçäo (RH necessários ou a contratar).

8

500,00

4.000,00

14

Professor (a) de Educaçäo Fisica (RH necessários ou a contratar).

8

500,00

4.000,00

15

Professor (a) Pedagogico (RH necessãrios ou

8

1.433,34

11.466,72

16

Alimentacao (leite, pães, arroz, feijâo, misturas, etc.)

10

1.700,00

13.60000

13.196,14

81.341,38

a contratar).
TOTAlS:

TOTAL GERAL DE GASTOS DO
PROJ ETC :-

_N

ENTIDADE

1

3.400,00

14.160,00

R$ 95501 38

o, 05 de malo de 2017.
Centro Eclucacional e Apolo a
ANTONI

