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1. IDENTIFIcAçAO
1.1-Entidade Social
Nome- Associaçäo espIrita Nova Era. CNPJ: 01.780.153/0001-61
Endereço- Rua Tiradentes 147— Praca Säo Pedro- 15.830.000 - Pindorama- SP.
Email: anam.brambilla@hotmail.com
Facebook: Assoc. EspIrita Nova Era / Nücleo Educacional Recanto Azul
1.2- Representante Legal
Nome: Claudenir Florivaldo Leäo CPF: 5 13.280.208-78 RG-5.251.056
Endereço: Rua Rui Barbosa- 837- Centro - Pindorarna —SP.
Estado Civil: casado. ProfissAo: Militar Aposentado
Funçöes na Entidade Executora: Diretor Presidente e Responsável Legal.
1.3- Responsável técnica e Coordenadora de Projetos
Nome: Marcia Maria Brambilla da Silva CPF: 051.815.668-04 RG. 11.364.882
Endereço: Rua Santa Cruz -171- Centro CEP: 15.830.000- Centro Pindorama —SP.
Estado Civil: Casada. ProfissAo: Diretora de Escola e Professora de Ingles Português/
Pedagoga. Fone: 3572-1571.
Endereço Comercial: Rua Alagoas 1675 - Catanduva-SP.
Funçào na Entidade Executora- Pedagoga Responsável Técnica e Coordenadora do
Projeto.
Formaço Acadêmica: Licenciatura Plena em Pedagogia, Ingles e Português e Pós
Graduaco em Gestão Educacional e PolIticas Püblicas.
1.4- Finalidade Estatutária e Natureza Juridica.
Finalidade Estatutária: Artigo 2°., Prornover a assisténcia moral, material, espiritual a
menores e adultos, desenvolvendo atividade na area da educacAo, saUde, esporte, lazer e
trabalho, bern corno atender criancas e adolescentes em situação de risco e
vulnerabilidade social.
Natureza JurIdica: Associaco Religiosa Espirita, de natureza privada sem fins
lucrativos, caráter civil e cunho assistencial nas areas de Educacào, Saitde, Esportes,
Cultura, Assistência e Desenvolvimento Social e Cornunitário.
1.5- Area de AtuaçAo
A Associaco EspIrita Nova Era, presta serviços nas areas de Assistência,
Desenvolvimento Social e Comunitário, como também auxilia na educacäo.
Proporciona o fortalecendo de vInculos familiares, mediando conflitos através da
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psicóloga que atende grupos de criancas e orienta pals e funcionários diante de seus
respectivos cargos.
Regime de abrigo: parcial em contra turno escolar.
A Entidade presta serviços por meio do "Ncleo Educacional- Recanto azul" que é parte
integrante e atuante da mesma, que nos ültimos 10 (dez anos), desenvolve atividades
por rneio de contratados e voluntários nas seguintes oficinas: 1- Acompanhamento de
tarefas; 2- Oficina de recreacão, brincadeiras e atividades fisicas; 3- Müsica (teclado,
violão, guitarra, percussão e flauta); 4- Canto; 5- Vivência corn contagem de estórias e
poesia; 6- Informática; 7- Atividades manuais; 8- Culinária; 9-Visita ao Lar dos
veihinhos "desenvolvendo o amor"; 10- Palestras educativas sobre cuidados corn os
animals; 11- Palestras e Orientaçôes a espeito da higiene corporal e bucal; 12- Fumes e
Videos Educativos; 13- Atendimento psicológico em grupos e individual em caso de
gravidade; 14- Manicure e embelezamento.
Todas as oficinas são idealizadas e acompanhadas pela coordenadora pedagogica
diariamente.
1.6- Local de Atendimento
Rua Tiradentes,147, Praca São Pedro - Pindorama /SP
Nome: Nücleo Educacional Recanto Azul
Endereço: Rua Tiradentes,147
CEP: 15830-000 Telefone: (17) 3572-1575
Bairro: Praca Rio Pedro MunicIpio: Pindorama/SP
E-mail: anam.brambillaLhotrnail .com
1.7- Püblico Alvo
Crianças matriculadas no Projeto Social, no periodo inverso ao escolar (de 06 a 10 anosde 1a a 4a Série do Ensino Fundamental) no periodo da manhä, elou em situação de risco
ou de vulnerabilidade social, no entorno ou bairros vizinhos.
1.8-CaracterizacAo Socioeconômica do püblico alvo
Região corn nürnero elevado de criancas em situação de risco e vulnerabilidade social,
corn famIlias de baixa renda, diaristas e trabalhadores rurais corn vários filhos em idade
escolar.
1.9- CaracterIsticas do Projeto
Regime de atendimento: Aberto, no contra turno escolar (manhA)
Horário de atendimento: 06:45 h as 12:00 h
Gênero: sem distincão
Capacidade de atendimento do Local: 120 crianças (periodo da rnanhã 60)
Atendimentos diretos previstos: ate 60 crianças
Atendimentos indiretos: familiares, comunidade e outros cursos em horários
diferenciados incluindo os sábados e domingos.
2-Identificacão e DescriçAo do projeto
Abrangência Territorial - Situado a Rua Tiradentes, 147 no Bairro São Pedro, o
Projeto Social Educacional e Musical "NI.icleo Educacional Recanto Azul" abrange o
entrono, bairros vizinhos e alguns urn pouco mais distante como centro da cidade e
Jardim das Palmeiras, atendendo segundo as necessidades procuradas ou encaminhadas
pelo Conselho Tutelar, em atividades educacionais e musicais diversificadas individual
e coletivamente.
Infraestrutura -o prédio próprio, onde acontecem as atividades semanais é cornposto
de: 01 saläo de palestras, filrnes e videos, 01 sala de atendirnento psicologico, 01
biblioteca Infantil, 01 banheiro masculino corn 02 reparticöes e 01 banheiro ferninino
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corn 02 reparticôes, 01 sala de brinquedos (brinquedoteca), 01 cozinha, 01 sala de
computacäo, 01 diretoria/secretaria, 01 sala de müsica, 01 refeitório, 01 espaco artIstico
e 02 salas de aula, 01 quadra coberta, 01 praca pedagógica e 01 alrnoxarifado, 01 sala de
educacão fisica e 01 depósito.

2.1- Justificativa
A cidade de Pindorarna, nosso berco de nascimento, sernpre foi motivo de
preocupacäo e carinho por parte de todos integrantes da Associaçäo EspIrita Nova Era,
fundamos a Entidade e permanecemos atuantes nela ate o presente mornento.
No inicio pensávamos em levar aos cidadãos Pindorarnenses os ensinarnentos do
Cristianisrno Redivivo, envolvendo os que estivessern conosco, através de uma reflexäo,
onde urna reforrna intirna os ajudaria a enfrentar os momentos dificeis e as necessidades
que se apresentassem.
Os dias foram passando e as necessidades rnateriais se apresentavam fortes e
sem piedade Para corn os freqUentadores do bairro escoihido Para nossas atividades,
pois o local apresentava trabalhadores de baixa renda e as famIlias cornposta de muitas
criancas, entäo comecamos trabaihar a area social, oferecendo sopa, alirnentos, roupas,
através de arrecadacOes e acompanharnento de tarefas e auxilio aos corn dificuldades de
aprendizagem.
As dificuldades erarn enormes e o grUpO se reuniu Para prestar orientaço as
farnIlias do entomo, o que ficou decidido visitá-los Para uma triagem das reais
necessidades.
Após urn perlodo de acornpanharnento nos lares, verificamos que o adulto
conseguia se estabelecer ou passar por problernas, embora ern desequilIbrio, corn rnenos
fragilidade que as criancas que após saIrern das creches rnunicipais, permaneciam
vulneráveis nas rnäos de avós idosos ou nas ruas próxirnas de seus lares.
A violéncia do entorno tarnbém era motivo de preocupacâo dos Pais que se
ausentavam Para o trabalho cotidiano e continua sendo ate o presente rnornento em
maior grau, devido todos os problernas que atingem as cidades brasileiras.
Corn a pesquisa ern màos e os dados analisados, aumentarnos através de eventos,
corn recursos próprios o espaco que abrigaria as prirneiras crianças do atual Projeto
Social.
Construco arnpliada, espaco adequado, nornes das criancas a serern atendidas e
respectivas matriculas efetuada, buscarnos uma ernpresa de grande Porte da cidade
expondo nossos objetivos e solicitando parceria Para pagarnento da monitora de alunos.
A ernpresa enviou uma das sodas ate o local e atendeu a nossa solicitaçào,
enviando através de depósito o valor necessitado, nascendo assim o prirneiro dia de aula
na Entidade.
Ano seguinte buscarnos a Assisténcia Social e a Prefeitura Municipal, nos
cadastrarnos ern todos os órgãos e comecararn os repasses de verbas que possibilitou a
melhoria no atendirnento e a contrataçào de outros profissionais que diariamente
atuavarn no arnbiente educacional.
Foram anos de grandes progressos, inürneros alunos passararn pelo Ni'icleo
Educacional, e hoje podemos encontra-los trabalhando ern vários setores da cidade.
Desde o inicio acolhernos prirneiramente crianças filhas de Pais trabaihadores,
devidamente registrados, em seguida, os em estado risco e vulnerabilidade social e os
enviados via Conseiho Tutelar. Visando atender as necessidades de acesso a atividades
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que complementam e auxiliam na capacitacão ernocional e moral, muitas vezes falha
diante da realidade das famIlias e alunos atendidos.
A opco de idade, foi porque ate os 06 anos são atendidos nas creches
municipais e após isso, permanecem urn perIodo na escola e outro de acordo corn os
recursos dos pais.
Existe sempre lista de espera e na atual situacão econômica do pals, tornou se
major ainda, porém, ernbora a Entidade tenha se fortalecido e possuir material e espacos
para atendimentos, funcionamos apenas no periodo da manhã, onde nâo conseguimos
nos manter sem o auxllio municipal (subvencào), arrecadacôes e voluntários.
DemonstraçAo da Forma de participacAo - A forma de Participacao é mista,
contando corn apoio para manter suas atividades corn a parceria dos setores püblicos e
privados, bern como voluntários, cornércio e membros da comunidade.
Através dos trabalhos desenvolvidos, buscamos atender da melhor forma, posslvel a
criança e seus familiares através do processo educaciona!, estreitamento de vInculos,
rnediação de conflitos, terapias na area musical e psicologica, buscando a prevenção a
problemas futuros, a retirada das ruas e ao uso inadequado de substâncias qulmicas e
abuso fisico e moral.
2.2- Objetivos
0 objetivo da Entidade, cujo Nücleo Educacional e Musical é parte integrante e atuante,
é a educacäo integral do educando, trabalhando corn criancas, jovens e adultos na
educaçäo formal, artistica, musical, moral e preventiva.
2.3- Objetivos especIficos de resultado
• Retirar a criança das ruas e prevenir as possiveis situacôes de risco e
vulnerabilidade social que se apresentarem em contraturno escolar;
• Propiciar ao usuário urn atendimento de qualidade, preparando o para enfrentar
possiveis situacôes através de leituras, orientaçôes, palestras, acompanharnento
das tarefas etc.;
• Fortalecer os vInculos corn os responsáveis dos usuários, através de reuniôes,
encontros, palestras, orientacOes, cursos etc.;
• Tornar agradavel e adequado os serviços prestados e o espaco utilizado corn as
atividades propostas (brinquedoteca, sala de leitura, quadra coberta, praca
pedagógica, sala de computacäo, sala de müsica, refeitório e espaco para
atividades manuais);
• Promover a inclusão digital através de iniciacão a inforrnática e outros meios
digitais;
• Manter profissionais treinados em atividades adequadas as atividades de acordo
corn a idade atendida (monitores), estagiários, auxiliares de serviços gerais e
prestadores de servicos em diversas areas, como contratados e voluntários, bern
como o pagamento de encargos decorrentes das contratacôes;
• Auxiliar as crianças corn dificuldade na aprendizagem, via diagnóstico inicial e
utilização de atividades diferenciadas.
• Adquirir gêneros alimentIcios, uniformes, material e equipamento de escritórios,
didáticos, pedagógicos, materiais de consurno, lirnpeza, combustive!, e gastos de
uti!idade publica.
Aplicacâo dos recursos financeiros, corn controle, fiscalizaçAo e monitorarnento
direto da coordenadora técnica do projeto, conseiho fiscal e órgâos fiscalizadores.

2.4- Metas a serern atingidas

Desenvolver as atividades propostas: 1- acompanhamento de tarefas; 2- oficina
de recreaçâo, brincadeiras e atividades fisicas; 3-de müsica (teclado, violAo, guitarra e
flauta); 4- canto; 5- Vivência corn contagem de estórias e poesia; 6- Informática; 7atividades rnanuais; 8- Culinária; 9-Visita ao Lar dos veihinhos "desenvolvendo o
arnor"; 10- Amor aos anirnais; 11- Higiene Corporal e Bucal; 12- Fumes educativos;
13- Atendimento psicológico em grupo; 14- Manicure e embelezamento.
Acornpanharnento pedagógico pela coordenacäo.

2.5- DefiniçAo dos indicadores, qualitativo e quantitativo, a serem utilizados para a
aferiçAo do cumprimento das metas:
Sisterna continuo de monitorarnento e avaliação sistemática e periódica,
dinâmica, reflexiva e ininterrupta, permitindo a sua revisão desde a fase de implantaçäo
W a sua conclusäo. A equipe de profissionais juntamente corn a coordenadora técnica
faro a avaliaçAo, o planejamento e o controle, registrando e acornpanhando, cada
crianca nas atividades através de fichas de registros e reuniôes de avaliacão corn dados
em conformidade corn os modelos de instrurnentos teóricos, adotados pela entidade em
anos anteriores.
Nesse sentido, serâo adotados indicadores que permitam a verificaçäo dos
resuitados esperados (metas), rnedindo e observando os resultados atingidos,
qualificando-os como satisfatórios ou insatisfatórios, segundo variáveis de valor e
pertinência.
Tais indicadores serão os seguintes entre outros:
• Frequência satisfatória as aulas e oficinas;
• Baixo percentual de evaso;
• Percentual de novas matrIculas (100% aberto);
• Grau de cornportarnento durante as aulas, oficinas e atividades;
• Grau de interesse pelas aulas e estima pelo professor:
• NIvel de envolvirnento e colaboraço corn as atividades individuals e de grupo:
• Aurnento autoestirna e melhora de vInculos farniliares;
• Boa compreensâo e assimilaçâo dos conhecimentos oferecidos/adquiridos nas
atividades;
• Qualidade de execuçäo dos trabaihos e atividades individuals e de grupo
propostas ao aluno;
• Nivel comparativo de maturidade e autoestima do aluno no inicio e ao final do
projeto;
• Constataçäo de quadro comportamental do atendirnento junto a escola e a
comunidade.
Apresentamos baixo Indice de evasäo, lista de espera durante o ano todo e reservas
para 0 ano seguinte.
Os responsáveis pelos alunos fazem a divulgacão positiva dos trabaihos
desenvolvidos, estando disponiveis em casos de orientaçào e atuando para mudança e
meihora de seus filhos.
2.6 Meios de VerificaçAo Elaboraco e Monitoramento
0 piano de trabaiho d elaborado no inIcio do ano letivo, contando corn a
presenca da diretoria da Entidade e em seguida partilhado corn os funcionários e
voluntários. Durante a execucão do mesmo contamos corn reuniöes mensais e
bimestrais que funcionam como urn monitoramento das acôes efetuadas, ajustando
comandos e verificam os resultados obtidos, bern como planejamento de novas acôes
para meihorias e harmonizaçäo do arnbiente educacional.

AvaliaçAo- No decorrer das atividades e nas reuniöes verificamos o que esta
acontecendo corn qualidade e atendendo a satisfacào das criancas e caso algo não esteja
acontecendo ern conformidade, imediatarnente elaboramos urn piano de rnelhoria para
atender ao objetivo idealizado.
Obs. Todo processo é acompanhado e monitorado pela coordenadora pedagogica
educacional voluntária do Projeto Marcia Maria Brambilla da Silva , Ana Maria
Brarnbilia da Silva (psicóloga do projeto) e do müsico voluntário José Rubens da Silva,
desenvoivido ern parceria corn voiuntários, trabaihadores e diretoria da Entidade da qual
o Proj eto é parte integrante e atuante.

Tabela 1
Estratégias
Realizacão
grupos
terapêuticos
as criancas

de
para

Reaiizacäo
de
rodas de conversa
junto a psicologa e
monitora
de
alunos

Metas
e
Resultados
Atendirnento
de
grupo,
para
trabaihar
sentirnentos,
ansiedade,
depressao
entre
outros transtornos
que prejudiquem o
rendirnento
escolar.
Atendimento em
grupo
para
meihora
de
vInculos,
mediando
conflitos
apresentados no
dia-a-dia
das
crianças.

Realizar
Orientaçôes
a
orientaçôes
e respeito
dos
reuniôes junto a cornportamentos
familiares
apresentados das
crianças,
responsáveis
orientando
e
auxiliando
na
mudança
de
hábitos em casa
para uma meihor
qualidade de vida
e fortalecirnento
de
vfnculos
farniliares

Indicadores
Feedback
do
terapeuta
orientador diante
nIveis
dos
apresentados em
cada
dos
urn
transtornos.

Feedback
psicologa
monitora
respeito
maturidade
adquirida
envolvirnento
familiar
aurnentado.

Meios de verificacAo
quantitativos/qualitativos
Verificaçäo
pelo
comportamento
apresentado, meihora no
quadro de rendimento
escolar e em outras
atividades.

Relatos de resoiucöes de
conflitos por parte dos
atendidos e farniliares,
como também citaçôes
por outros profissionais
e que mantem contato corn
os atendidos.

da
e
a
da

0 parecer da
coordenadora
pedagógica,
monitoras
e
psicologa
da
entidade
a
respeito
da
mediacão familiar
e fortalecimento
de vinculos.

Verificacäo por rneio de
relatos apresentados nas
reuniôes
sobre
comportarnentos
rnodificados
e
meihorados.

Acompanhamento Fortalecimento na
na realizaçäo de aprendizagem,
tarefas escolares.
orientando
e
auxiliando
na
realizaco
das
tarefas,
proporcionando o
respaldo
necessário
para
cada indivIduo.

Feedback
da
coordenadora
e
monitoras
a
respeito
da
aprendizagem,
podendo dal sair
alguns
encaminhamentos
aos profissionais
necessários caso
haja necessidade.

Aulas de müsica
(canto,
violão,
guitarra,
percusso, flauta e
teclado)

Aumento
no
desenvolvimento
Intelectual,
auditivo,
sensorial, da fala e
motor
proporcionando
urna
maior
integracão social,
aumento
de
concentraço
e
rnernória.

0 parecer é dado
pelos profissionais
atuantes na area
da rnsica junto
ao envolvimento
da criança nas
atividades
e
capacidade
de
aprendizagem.

e As oficinas e
palestras
tern
corno
objetivo
interagir e orientar
as
criancas
a
respeito
de
higiene,
saüde,
prevencäo,
cuidados
corn
animals, etc.

Feedback
apresentado pelos
profissionais
e
voluntários
que
dirigern
as
atividades

Oficinas
palestras

Diminuição da queixa
escolar a respeito da
falta de responsabilidade
da crianca na realizacäo
das tarefas escolares e
realizacäo de devido
tratamento a alunos que
necessitem
de
urn
acompanhamento mais
especIfico junto a outros
profissionais
havendo
aumento no rendirnento
escolar.
Os relatos vem de
profissionais
que
encontram
reflexos
advindos
da
area
musical. Tendo como
resultado
rnaior
desempenho
e
concentraço
na
realizaco de outras
atividades apresentadas.

Resultados encontrados
nas mudanças de hábitos
ocasionada pela falta de
informacão.
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de
Oficina
recreacão,
e
brincadeiras
atividades fisicas
por profissionais
da area.

Buscam
desenvolver
a
no
meihora
desenvolvimento
motor,
desenvolver major
flexibilidade, urna
meihora
no
sistema
cardiocirculatório,
na
postura,
meihorando
as
arnizades
e
habilidade sociais
como
também
urna
meihor
autoestima.

do
Feedback
de
profissional
educacão ffsica,
monitoras,
e
psicóloga
coordenadora
pedagogica.

Resultados observáveis
meihora
na
na
disposicAo da realização
atividades
e
de
estimulacào
para
desenvolvimento
de
habilidades antes não
encontradas.

Promoçäo
de
qualidade
das
atividades
e
vinculaçäo com a
propaganda
advinda
de
resultados obtidos
observáveis.

Ficha de matricula
Preenchimento
das
de e lista de espera
vagas
alunos propostas,
havendo todos os
lista
anos
de
espera caso haja
rotatividade.

Niveis baixos de evasão
e crescirnento gradativo
de novas matrIculas a
cada ano.

2.7- Metodologia
• As atividades sernanais são desenvolvidas em horário fixo, conforme
croflograma elaborado em conj unto corn a equipe, bem como o cardápio
acontece segue o mesmo critério. As atividades diversificadas acontecem todas
dentro da Entidade, pois possuirnos quadra coberta, praca pedagogica,
brinquedoteca, sala de müsica e de computacAo, fora apenas as visitas ao Lar do
veihinhos semanalmente;
• Diariamente, após o café da manhã realizamos na praca pedagogica urn
momento de agradecimento, corn uma prece e 15 minutos de müsica,
acompanhadas pelo rnüsico voluntário do projeto e mensalmente realizarnos a
festa dos aniversariantes do més corn a colaboração de doacoes. Diariamente
após o almoco oferecemos urna sobrernesa diversificada.
• As oficinas são enriquecidas corn aulas expositivas, fumes e palestras no saläo
de palestras da Entidade;
• 0 atendimento psicológico é realizado em grupos sernanais pela profissional da
area, que diariarnente faz mediacão de conflitos e orienta nas dificuldades
farniliares, bern como atende os responsáveis que lá comparecern;
• Durante o ano, a participaçAo da farnIlia acontece, quase que diariamente e o
envolvimento é grande, pois participam das orientaçOes e mediacôes oferecidas
pela entidade, participam juntarnente corn seus flihos das apresentacôes em
eventos promovidos para manutenção das atividades tambérn ern entradas e
momentos ern que a perua passa para levá-los ao Projeto;
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Estagiario
Ed.Fis.

Monitor de Atividades
recreaçäo
esportivas

300,00

01

1°. grau

Limpeza

500,00

01
_______
01
_______
01

Müsico

Auxiliar de
serv. gerais
Area
musical
Aux.
Na
mediacao
Aux.
crianças c.
dificuldade

Atividades
müsicais
Mediaço

500,00

Psicologo
Estagiário
Pedagogo
estagiário

Auxiliar
tarefas
dificuldade
aprendiz.

Estagiáriol
04h.semanais

300,00
de 300,00
e
na

RPA08
HlSemanais.
RPA04hlsemanais
RPA08hlsemanais
RPA08h/semanais

4.0 Monitoramento e Avaliação
7Th

Tabela 3
Objetivo
Especifico

Indicadores
Quantitativos

Indicadores
qualitativos

Interrelacionar
atividades
propostas por
meio
de
eventos
e
atividades
diante
a
cornunidade
e/ou grupos.

Aumento
significativo da
autoestima,
rnaior
desenvolvimento
de habilidades
sociais,
major
flexibilidade em
lidar
corn
situacôes
e
pessoas e no
menos
importante
surgirnento de
novos talentos.

Major
desenvolvimento
social e familiar,
havendo
envolvirnento da
famIlia
nas
atividades,
propiciando
rnaiores vInculos
e
desenvolvimento
emocional.

Assegurar
interesse nas
atividades
desenvolvidas

Frequência de
alunos
nas
atividades,
aumento
da
interacâo corn o
monitor
da
atividade.

Desenvolvirnento
da compreensäo,
assirnilaçäo corn
a vida cotidiana,
prevenco
e
cuidado corn a
parte ernocional
e fisica.

Resp.
pela Forma
Periodicidade
informaçAo
coleta
de
dados
Responsável
Fichas,
Sernestral
técnica
e Fotos
e
Coordenadora reuniôes
de Projetos e com
Psicologa da prof./aluno
entidade.
e
em
mornentos
especIficos
corn os pals.

Responsável
técnica
e
Coordenadora
de Projetos

Fichas,
Bimestral
fotos
e
reuniöes
corn
professores
e alunos.

12
Ocasionar
interacAo
entre
funcionários,
alunos e pais,
corn reuniôes
para
rnediaçAo e
resoluçAo da
problemática

Major cuidado
corn o outro,
levando
em
consideracão a
importância de
cada urn para o
funcionamento
efetivo
da
entidade.
Reducào
considerável de
conflitos
e
rnelhora
das
atividades.

Meihor diálogo
entre
funcionários,
alunos e pais,
havendo
uma
melhora social e
integracão
de
todos
no
funcionamento
institucional.

Responsável
técnica
e
Coordenadora
de Projetos e
Psicologa da
entidade

Fichas
e Trimestral
reuniöes
corn pais,
alunos,
professores
e
funcionários

As reuniôes na entidade ocorrem rnensalmente j unto a professores e diretoria,
reuniöes corn pais e outros funcionários acabarn por ocorrer mensairnente ou corn
chamadas em perIodos menores de tempo caso haja necessidade. As metas propostas
seräo reavaliadas de acordo corn o funcionarnento e necessidades, corn profissionalisrno
e cornpetência da equipe integrante, visando a rnelhoria da populaco atendida, corno
tambérn as necessidades da comunidade.
Pindorama, 10 de maio de 2017.

k

ftoa,,~~-.D ~
aria Brambilla dã Silva
ResponsáveHécnica e Coordenadora de Projetos
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ANEXO II

PLANILHA PREVISAO 0RçAMENTARIA I DETALHAMENTO DE CUSTOS
VALOR UNIT. (R$) P.M. PIND.
QTD.
Mês
-

Ng

DIscRIMINAçA0

1

Tarifas de servicos piiblicos: Telefone, Energia Elétrica,
Internet, Agua, etc.
Auxiliar de Servicos Gerais

8

300,00

0,00

300,00

8

500,00

500,00

00,00

Material Escolar, didático, pedagOgico, de escritório e
Desportivo: Sulfite, Cadernos, Lápis de cor, Lápis
preto, Borracha, Canetas, Apontador, Tesouras,
Pincéls, Tintas, Colas, Grampos, Clips, Grampeador,
Toner para impressora, Bolas, Apitos, Cordas,
Bambolés, etc.
Material de limpeza e Consumo: Vassouras, Rodos,
Agua Sanitária, Detergente, Guardanapos, Pano de
châo, Sabâo em pedra, Alcool, Desinfetante, Papel
Higiênico, Lâmpadas, Buchas, Gas de Cozinha, etc.
CusteioAlimentaçâo

8

573,46

573,46

0,00

8

850,00

850,00

0,00

8

4.650,00

4.650,00

0,00

Monitora Escolar- Regime CLT. Tempo parcial e prazo
determinado. Carga Horaria semanal (20 HORAS)
Estagiário instrutor de educaçãofIsica- Regime RPA e
prazo determinado. Carga Horária Semanal (3 HORAS)
Psicologa Regime RPA e prazo determinado. Carga
Horária Semanal (15 HORAS)
Monitor de Müsica Regime RPA e prazo
determinado. Carga Horária Semanal (3 HORAS)
Encargos Sociais e Trabalhistas (INSS, FGTS, ETC.)
sobre salários, 1/3 férias dos funcionários contratados

8

2.000,00

2000,00

0,00

8

300,00

0,00

300,00

8

1.000,00

0,00

1.000,00

8

500,00

500,00

0,00

8

1800,00

1.800,00

0,00

-

2
2

3

-

4
5
6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

CONTRAPARTIDA
ENTI DADE

10

Sub total 01— Recursos da Prefeitura Municipal de
Pin do ra m a/S P

11

Sub total 02— Recursos da Ass. E. Nova Era/Ntkleo Ed.
Recanto Azul
TOTAL DO CUSTEIO DO PROJETO

12

OUTRAS CONTRAPARTIDAS

-

N2

-

-

-

86.987,74

-

-

-

1.600,00
88,587.74

VALORES DIMENSIONAIS E NAO DIMENSIONAIS

DIscRIMINAcA0

QTD.
FUNC.
2

Tesoureiro, Finanças, Prestaco de Contas, Compras,
Pagamentos, etc. —Voluntário contrapartida entidade
Representante legal da entidade, Presidente, Apoio
Logistico, Servicos burocráticos, Busca de parcerias,
Fomentos, Recursos. Formataco e Formalizacâo de
projetos. Voluntário contrapartida entidade
Cozinheiras Voluntário contra pa rtida entidade

VALOR UNIT. (R$)

P.M. PIND.

CONTRAPARTIDA
ENTIDADE
0.00

-

-

-

0.00

-

-

0.00

-

-

0.00

1

-

-

0.00

1

-

-

0.00

1

-

1

-

1

-

10 (2
por
dia)
1

-

Jardinagem

-

Voluntário contra partida entidade

Instrutor de informática Voluntário contrapartida
entidade
Condutor de automóveis (conduco dos alunos da
entidade ate a escola devida) Voluntário
contrapartida entidacle
-

-

-

-

Pedagoga (Resp. Técnica e Coordenadora do Projeto)
Voluntário contrapartida entidade
Estrutura Imob. Entidade —Vide Planilha do lnventário

-

0.00

-

-

Equipamento Uso atividade e adm. Proj. Eletrônico
Vide Planilha do lnventário

-

SUBTOTAL 01— Recursos da Prefeitura Municipal de
P1 ndora ma/S P
Sub total 02— Recursos da Ass. E. Nova Era/Nücleo Ed.
Recanto Azul
TOTAL DO CUSTEIO DO PROJETO

-

-

-

-

-

