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PLANO DE TRABALHO 2020 
 

1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 

Nome da Entidade: LAR SÃO JOSÉ CNPJ:49.915.549/0001-03 
Endereço:  RUA SÃO JOSÉ, 231 
Cidade:ITAPIRA UF: SP CEP: 13.974-290 DDDltelefone : 

 (19) 3863-1363 
E-mail: 
larsaojoseita@gmail.com 

Nome do Responsável (Presidente): Whilma Alejandra Gervacio Catalos CPF: 231.490.638-17 
Órgão expedidorlUF: *** Cargo: DIRETORA PRESIDENTE 
Endereço: RUA SÃO JOSÉ , 231 CEP: 13.974-290 

 
2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

Título: “Vivendo e Aprendendo” Período de execução :  
10 meses após assinatura do convenio 

Tipo de Serviço: Serviço de Proteção Social Básica 
Identificação do objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo. 
Público Alvo: Crianças de 04 a 6 anos de idade. 
Local de Execução: Rua: São José  
Bairro: Nova Itapira 
Telefone: (19) 3863-1363 

Coordenador (a): Carmelita de Jesus da Cruz 
Técnico Responsável técnico do projeto:  Helene Gatien 
Endereço do responsável técnico: 
Rua São José, 231 Nova Itapira /Itapira-S.P. 

DDDTelefone: 
(19) 3863-1363 

Endereço eletrônico: 
helene.gatien@gmail.
com 

 
3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 
“Efetuar uma introdução sobre o tema, desenvolver um diagnóstico e qual a proposta da Instituição para resolutividade da questão” 

 

O Projeto Vivendo e Aprendendo, busca o aprender dia a dia, através de atividades que refletem o cotidiano e a 

vivencia dentro e fora do ambiente familiar e na junção de todos os envolvidos. 

Este Projeto visa o atendimento de crianças de 4 a 6 anos, objetivando o desenvolvimento integral, através de 

atividades sócio educativas, proporcionando ações de proteção, enfatizando o vínculo familiar e consequentemente a 

melhor qualidade de vida. Diante da alta procura de crianças de 04 a 6 anos de idade, buscamos desenvolver um 

projeto que atende de forma plena este público, proporcionado um trabalho multidisciplinar para o bem comum a 

eles e seus respectivos familiares. 
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3.1. Introdução 
“Dá o contexto geral sobre onde o plano está inserido” 

 

O Lar São Jose é uma entidade sem fins lucrativos que está inserida no município de Itapira há 64 anos, no qual 

atende crianças e adolescentes de 04 a 15 anos de idade em contra turno escolar. 

Sua finalidade é a Assistência Social, como instrumento de defesa de direito, proteção e promoção da infância, 

adolescência, juventude e de adultos em sintonia com o LOAS e ao ECA e com isso assegurar proteção social a 

todos os envolvidos, principalmente os que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social, propiciando 

amplitude nas relações afetivas, culturais e de cidadania. 

3.2. Diagnóstico 
“tem o objetivo de reunir dados e informações suficientes à análise da qual resulta o estabelecimento de plano de ação” 

 

Todas as ações deste Projeto, visa a Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que prioriza um atendimento de 

qualidade, ética, transparência e a continuidade de uma missão realizada há anos pela Entidade. 

Vale salientar que a grande maioria dos casos aqui atendidos são provenientes de núcleo sócio familiares, com laços 

afetivos rompidos, em situação de vulnerabilidade social, cujos muitos dos genitores estão presos, falecidos ou em 

situação de rua, deixando assim o cuidado dos mesmos com os avós, tios ou casas de abrigo. 
 

Objetivo Geral 
 

“Traça o panorama amplo do projeto e é descrito de forma sintética, de uma vez, sem tópicos” 

 
Propiciar a inclusão das crianças, na faixa etária descrita acima, ao acesso dos projetos sócio pedagógicos existentes 

na Entidade, visando sua autonomia, fortalecimento e criação de vínculo afetivo com todos os envolvidos. 
 

3.3. Objetivo Específico 
 

“Os objetivos específicos detalham a intenção do objetivo geral, é analítico, e pode ser descrito em tópicos. Veja que no objetivo geral 

foi usado o verbo cuidar. Nos objetivos específicos vamos dar uma releitura para esse verbo”. 

 

• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

desenvolvimento das crianças 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, cultural e 

esportivo das crianças, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar o desenvolvimento da cidadania. 

•  Estimular a participação na vida pública do território, visando a conservação ecológica do nosso planeta terra. 

• Desenvolver atividades de apoio escolar, visando a inserção, reinserção e permanência no Sistema Educacional.  
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
“Descreva o cronograma de execução das metas” 

 

META Atividades Responsável  
MET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 Atividade de Adaptação  X X        Educadora 

2 Boas Maneiras e Respeito X X X X X X X X X X Educadora 

3 Movimento Corporal X X X X X X X X X X Educadoras 

4 Contação de Historia X X X X X X X X X X Educadora 

5 Artes X X X X X X X X X X Educadora 

6 Musicalização X X X X X X X X X X Banda Lira e irmã 

Catarina 

7 Jogos Ludicos X X X X X X X X X X Educadora 

8 Orientação Social e psicológico    X X X   X X X Assistente Social e 

Psicologa 

9 Meio Ambiente X X X X X X X X X X Educadora 

10 Reunião de Pais X X X X X X X X X X Assistente Social e 

Psicóloga 

11 Passeios Recreativos    X  X   X  Educadoras e equipe 

técnica 

12 Alimentação Saudável X X X X X X X X X X Educadora e 

voluntários 

13 Responsabilidade Social  X X X X X X X X X Educadora, equipe 

tecinca e convidados 

14 Afetividade e Espiritualidade X X X X X X X X X X Educadora Irmãs  

15 Identidade e Autonomia X X X X X X X X X X Educadora 

16 Regras e Limites X X X X X X X X X X Educadora 

17 Esportes X X X X X X X X X X Projeto Cristalia 

 
 

5. METODOLOGIA 
 

“Informe os métodos de intervenção que serão empregados, a maneira que as coisas vão acontecer. Exemplo: oficinas, encontros, 

reuniões, palestras, aulas, etc. Após identificar cada atividade, faça o detalhamento de cada uma delas e propõe e o que se espera de 

resultado.” 

 

As atividades propostas, deverão ocorre no período de contraturno escolar sendo: Segundas- feira à Sextas-feira das 

07:30 às 11: 30 horas para o período da manhã e 11:30 às 16:20 horas, para o período da tarde. 

A primeira atividade do ano que será realizada durante dois meses é a adaptação. Na proposta dessa atividade é levar 

as crianças a conhecer o ambiente do Lar São José, apresentar o local de convivência e seus novos colegas. A 

Educadora se apresentará e colocará em resumo, por temas as atividades que eles realizarão durante o ano. 

 A segunda atividade será realizada todos os meses até final do ano, que serão boas maneiras e respeito.  

A proposta é ensinar lavar as mãos antes das refeições, não falar com a boca cheia, mastigar bem o alimento, escovar 

os dentes depois das refeições, não gritar com o próximo, não bater no colega, não falar mal do colega e fazer todas as 

atividades que a educadora propor. As boas maneiras serão explanadas em roda de conversa e atividades que serão 

colocadas em mural.  
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A Terceira atividade vai ser desenvolvida durante o ano todo, que é movimento corporal através de atividades que 

faça a criança ter noção de espaço e uma boa coordenação motora com brincadeiras de morto - vivo, pega-pega, noção 

de tamanho com objetos grandes, pequenos e médios, brincadeiras com bola, corda, bambolê, jogo da velha, ginástica, 

amarelinha, esconde/esconde, pega/pega, morto/vivo e narrações de histórias. 

A próxima é contação de história que será realizado por meio de leitura de vários livros infantis teatro, com fantoches, 

roda e individual.   

No item Artes, serão trabalhadas diversas atividades como desenho na sulfite com lápis, giz de cera, canetinha, tintas 

guache, recortes e colagens, origami, artesanato com reciclado e desenhos coletivos. 

 Na musicalização, serão introduzidas diversas músicas em roda, na sala e na fila, para estimular o social e a memória. 

Estimular a participação em coral. 

As atividades esportivas, serão realizadas em local apropriado, que possibilite o desenvolvimento físico integral, 

coordenação motora, trabalho em equipe, força, agilidade, equilíbrio, resistência, velocidade e noções básicas de 

regras. 

Nos jogos lúdicos, serão propostos, jogos pedagógicos: legos, manipulação de massinhas, origami e material 

reciclado. Utilizaremos brinquedos que favoreçam as relações sociais, a partilha entre eles e o desenvolvimento da 

imaginação, como teatro de fantoche. 

No item Meio Ambiente será trabalhado o cuidado com a Natureza, com nossa cidade, nossa casa e o nosso Lar São 

José, bem como o nosso planeta, a “Nossa Casa Comum”, ensinando a jogar lixo no lixo e cuidar das plantas e 

animais. 

 Serão realizados três passeios durante o ano, na festa de Maio, Parque Juca Mulato e o outros a serem programados.   

Na alimentação saudável serão apresentados vários legumes, verduras e frutas, tanto em degustação, como em 

pinturas. Em roda de conversa, destacar a importância de cada alimento para a nossa saúde.  

Regras e limite é um item formativo, onde as crianças vão aprender a respeitar todas as regras sociais para a boa 

convivência, propondo que todos aprendam que tudo tem limites, nada é exagerado e nada fica pela metade. Aprender 

a cumprir os horários e saber esperar a sua vez. 

Desenvolver a comunicação lógica e responsável: transmitir recados, aprender a expressar fatos vivenciados, como 

visitas, passeios, encontros, reflexão sobre filmes ou teatros aqui realizados entre outros. 

 Neste item de Identidade e autonomia serão realizadas ações, através de desenhos, montagem de cartazes, aprender a 

fazer algumas tarefas sozinhos em sala, mostrando para as crianças que elas são todas capazes de realizar algo 

individual e coletivo.  

Afetividade e Espiritualidade: vamos trabalhar todos os meses, sendo assim, um tema para cada mês, por meio de 

momentos de roda de conversa, da interação entre os colegas, da espiritualidade, agradecimentos pelas refeições, 

pelos amigos, pela natureza e pelos profissionais aqui inseridos. Vendo e sentindo nisso a expressão de Deus por nos.  

  No Item Reuniões de Pais ou Responsáveis, destacamos que estes encontros acontecerão mensalmente subdivididos 

em Grupo dos atendidos pela  manhã e pela tarde com o intuito de acompanhar o desenvolvimento/crescimento das 

crianças /famílias, visando o empoderamento e a criação de vinculo para o bem comum, tais como a formação .Por 

meio de reuniões grupas e individuais, reflexões, mediações, partilha e testemunho de vida, trabalharemos o 

compromisso destas famílias frente a suas responsabilidades, construindo a civilização do amor. 

Na Responsabilidade Social, trabalha-se o indivíduo, o meio que o cerca, sua família e a sociedade. Visando melhor 

qualidade de vida e a importância de seu papel frente a todo projeto aqui desenvolvido. Pretendesse estabelecer um 

espaço onde a criança, educadora e equipe técnica desenvolva momentos de reflexão, dialogo  

objetivando a criação de vínculos. 

No grupo de orientação social e psicológica, busca ofertar um espaço de diálogo, informativo e de troca de 

conhecimento sobre os seus direitos e deveres, frente a realidade vivenciada.  

 Nos resultados esperados:  

Ampliar o desenvolvimento educacional; proporcionar o ambiente de brincadeiras e ludicidades possibilitando o 

estabelecimento de vínculo afetivo e troca de conhecimento e despertar a interação entre os colegas, famílias, 

ampliando a relação familiar. 
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6. RECURSOS FÍSICOS 
“Faça a relação completa da equipe dimensionada no plano de trabalho. Se não tiver os nomes, ao menos informe o perfil de cargos 

necessários, e a remuneração equivalente de cada um.” 

 
 

N° de ordem Quantidade Especificação 
 Sala de Atendimento 01 Sala adequada ao Atendimento Social, Psicológico ou multidisciplinar 

Sala de coordenação 01 Local adequado para atendimento e reuniões 

Sala atividade coletiva 01 Local para acomodar 20 a 30 pessoas 

Sala de aula 03  Para atividades, acomoda até 20 pessoas 

Escritório 01 Sala adequada para rotinas administrativas 

Refeitório 01 Local apropriado para as refeições e lanches 

Cozinha 02 Adequada e equipada para preparação das refeições 

Banheiro funcionários 02 Misto 

Banheiro 06 Divididos em feminino e masculino 

Sala de informática 01 Sala equipada para as oficinas 

Sala de Vídeo 01 Sala equipada com TV, DVD e projetor para filmes 

Dispensa 01 Local arejado e adequado para armazenar os alimentos 

Área externa 02 Para desenvolvimento das atividades 

Parque 01 Para momentos de lazer 

Quadra 01 Para desenvolvimento de esportes 

7. RECURSOS MATERIAIS 
“Informe o que a entidade tem de patrimônio para ser colocado à disposição do objeto.” 

 
 

N° de ordem Quantidade Especificação 
Perua Kombi 01 Utilizada para serviços de banco, entrega de ofícios, compras e doações  

Ônibus 01 Transporte opcional 

Computador 04 Rotinas administrativas e financeiras 

Impressora 01 Rotinas administrativas e financeiras 

TV 01 Para o entretenimento aos nossos atendidos. 

DVD 01 A serviço do Programa de Formação 

Projetor 01 Utilizado em reuniões administrativas/ pais  

Freezer 03 Conservação dos alimentos  

Fogão industrial e 

comum 

02 Preparo das refeições  

Bebedor  02 Mais conforto para água refirgerada e filtrada para os atendidos 
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8. RECURSOS HUMANOS 
 
“Faça a relação completa da equipe dimensionada no plano de trabalho. Se não tiver os nomes, ao menos informe o perfil de cargos 

necessários, e a remuneração equivalente de cada um.” 

 

 

1 1 ASSISTENTE SOCIAL 16 CLT 1.768,32 RECURSOS PRÓPRIOS

2 1 ASSISTENTE SOCIAL 14
Voluntária/Cedida  

pela  congregação
0,00 Sem remuneração

3 1 COORDENADORA 40:00:00
Voluntária/Cedida  

pela  congregação
0,00 Sem remuneração

4 1 ASSISTENTE ADMIN. 42:30:00 CLT 2.157,77 CONVÊNIO

5 1 PSICÓLOGO 40:00:00 CLT 2.400,00 CONVÊNIO

6 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 42:30:00 CLT 1.194,19 CONVÊNIO

7 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 42:30:00 CLT 1.242,81 CONVÊNIO

8 1 MOTORISTA 42:30:00 CLT 1.981,84 CONVÊNIO

9 1 COZINHEIRA 42:30:00 CLT 1.194,19 CONVÊNIO

10 1 EDUCADORA SOCIAL 42:30:00 CLT 1.332,31 CONVÊNIO

11 1 EDUCADORA SOCIAL 42:30:00 CLT 1.319,12 CONVÊNIO

12 1 EDUCADORA SOCIAL 42:30:00 CLT 1.319,12 CONVÊNIO

13 1 SERVIÇOS GERAIS 42:30:00 CLT 1.253,90 CONVÊNIO

FONTE PAGADORACARGOS SALÁRIO BRUTONº QTDE CARGA HORÁRIA REGIME

 

9. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O OBJETO 
 

“Informe a quantidade grupos que a interessada pretender assumir” 

 
Serão trabalhados 2 grupos de 20 crianças de 04 a 6 anos totalizando 40 crianças. 
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10. PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 
“Faça o detalhamento da aplicação do recurso” 

SALDO VERBA

SALARIO SALÁRIO ADICIONAL SALDO VALE SEGURO INSS 8% TOTAL MUNICIPAL

QTDE BASE FAMILIA TEMPO SERV. TOTAL BRUTO TRANSP. 6% ALIMENTAÇÃO 9% e 12% LÍQUIDO

PSICÓLOGO 1 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 3,00 288,00 2.112,00 2.112,00

EDUCADOR SOCIAL 1 1.319,12 0,00 13,19 1.332,31 0,00 3,00 106,58 1.222,73 1.222,73

EDUCADOR SOCIAL 1 1.319,12 0,00 0,00 1.319,12 0,00 3,00 105,52 1.210,60 1.210,60

EDUCADOR SOCIAL 1 1.319,12 0,00 0,00 1.319,12 0,00 3,00 105,52 1.210,60 1.210,60

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 1.194,19 48,62 0,00 1.242,81 71,65 3,00 95,53 1.072,63 1.072,63

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 1.194,19 0,00 0,00 1.194,19 0,00 3,00 95,53 1.095,66 1.095,66

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2.074,78 0,00 82,99 2.157,77 0,00 3,00 194,19 1.960,58 1.960,58

MOTORISTA 1 1.835,04 0,00 146,80 1.981,84 0,00 3,00 178,36 1.800,48 1.800,48

SERVIÇOS GERAIS 1 1.194,19 0,00 59,71 1.253,90 0,00 3,00 100,31 1.153,59 1.153,59

COZINHEIRA 1 1.194,19 0,00 0,00 1.194,19 0,00 3,00 95,53 1.095,66 1.095,66

TOTAL CUSTO MENSAL R$ 10 13.934,53

Quantidade de meses 10 10 10 10 10

TOTAL CUSTO ANUAL R$ 139.345,30

2.100,00

10

21.000,00

OBS: Dentro de Material de Consumo estará previsto:

Gêneros Alimentícios,Primeiros socorros,Limpeza,Materiais Pedagógicos/esportivos, vestuários, lazer, arte, cultura e combustível

3.337,47

10

33.374,70

OBS: Dentro de serviços de terceiros está previsto:

Tarifa de água e esgoto, energia elétrica, tarifa telefônica, internet, assistencia contábil , vale alimentação dos funcionários

RESUMO

DESPESAS COM PESSOAL 139.345,30

21.000,00

33.374,70

TOTAL 40 ATENDIDOS/ANO 193.720,00

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CALCULO DO CUSTEIO DE PESSOAL PARA GRUPO DE 40 USUÁRIOS POR PERÍODO

CARGOS

SALÁRIO

TOTAL CUSTO ANUAL R$

SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

TOTAL CUSTO MENSAL R$

Quantidade de meses

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL CUSTO MENSAL R$

Quantidade de meses

DESCONTOS

TOTAL CUSTO ANUAL R$
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11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 
 

“Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo com a previsão de execução 

das metas do projeto” 

 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

TOTAL GERAL R$ 19.500,00 R$ 19.370,00 R$ 19.100,00 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00

METAS

1-2-3-4-5-6-7-

10-11-13-15-

16-17

1-2-3-4-5-6-7-

10-11-13-14-

15-16-17

2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-13-14-

15-16-17

2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-

14-15-16-17

2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-13-14-15-

16-17

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 9 Mês 10 TOTAL

TOTAL GERAL R$ 20.150,00 R$ 19.600,00 R$ 18.922,00 R$ 19.300,00 R$ 19.778,00 R$ 193.720,00

METAS 

2-3-4-5-6-7-

10-11-12-13-

14-15-16-17

2-3-4-5-6-7-

10-11-13-14-

15-16-17

2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-13-14-

15-16-17

2-3-4-5-6-78-

9-10-11-12-13-

14-15-16-17

2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-13-14-15-

16-17

MÊS

VALOR MENSAL

VALOR MENSAL

MÊS

 
 
 

12. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS METAS INDICADORES 
 

“Descreva a meta e a sua duração”. Em seguida descreva as etapas, fases ou atividades que compreende a meta. Pode haver vários 

detalhamentos na mesma meta” 

 Metas: Responsável  
     rE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  1 Crianças aprendendo a conviver de 

forma plena favorecendo as suas 

possibilidades de aprendizagem. 

X X X X X X X X X X Educadora 

  2 Crianças com liberdades de 

expressar sua afetividade e 

solidariedade. 

X X X X X X X X X X Educadora 

   3 Crianças integradas nos seus 

aspectos afetivos, espiritual. 

X X X X X X X X X X Educadora 

   4 Preparar as crianças para suas 

transformações cognitivas de sua 

realidade. 

X X X X X X X X X X Educadora 

   5 Pessoas assíduas e comprometidas 

com o seu processo educacional 

X X X X X X X X X X Educadora 

   6 Desenvolvimento físico, emocional 

e social. 

X X X X X X X X X X Educadora Monitor de 

Esporte  



                                                     

                

                                                                                                          
 

 

 Missão: Proporcionar a criança e ao adolescente a 
              oportunidade de convívio social, com valores éticos e 

                          morais, contribuindo para a formação da cidadania. 
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  7 Favorecer um desenvolvimento 

harmonioso com as artes 

X X X X X X X X X X Monitor de 

Musicalização e 

Monitor de Artes 

   8 No desenvolvimento do programa 

de formação, obter 90% de presença 

X x X X X X X X X X Assistente Social e 

Psicóloga 

  9  Ampliar o grupo Família em Ação 

e solidificar as ações frente a 

Entidade 

X X X X X X X X X X Assistente Social e 

Psicóloga 

  10 Despertar na criança a sensibilidade 

e o olhar solidário frente ao 

próximo. 

X X X X X X X X X X Assistente Social e 

Psicóloga e Educadora 

 
 
 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

“Como será efetuado e os instrumentais a serem utilizados para este processo” 

 
Traçar parcerias entre familiares, entidade e escola, objetivando um espaço acolhedor e com isso empoeirá-las de 

seu papel junto a seus filhos e sociedade em que vivem. 

Fortalecer e propiciar atendimento a estas crianças até os seus 15 anos de idade, usufruindo de um ambiente 

acolhedor e de ternura. 

Propiciar um canal diário com todos os familiares através das reuniões visitas e atendimentos individuais, visando o 

trabalho em conjunto e principalmente conscientizando de seu papel transformador na Entidade e na Sociedade. 

Parceria e monitoramento do aproveitamento escolar, entre Entidade/Escola/Família. 

Implantar um momento de Avaliação Semestral de todos os trabalhos desenvolvidos com os familiares e seus 

respectivos filhos ou netos, através de uma pesquisa de campo. 

Este formulário será elaborado pela equipe técnica buscando sempre inovar nos nossos atendimentos frente ao 

projeto aqui descrito. 

 
 

14. REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
 

Local e data Assinatura do Presidente 
Whilma Alejandra G. Catolos 

Assinatura do Coordenador 
Carmelita de Jesus da Cruz 

Assinatura do técnico 
Helene Gatien 

 

 


