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PLANO DE TRABALHO 2021 
 

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 
 (19) 99982-8469 

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 :  
12 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 

 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, “Vivendo e Aprendendo” busca o 

aprender dia a dia, com atividades que refletem o cotidiano e a vivencia dentro e fora do 

ambiente familiar e na junção de todos os envolvidos. Como proposta, busca oferecer um 

serviço Socioassistenciais da Rede de Proteção Básica que abrange a faixa etária de 04 a 6 

anos, não tipificado pela resolução 109,11 de novembro de 2009. 
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Com base nos dados revelados no Cadastro Único para Programas Sociais temos 217 

crianças, referenciado em nosso território CRAS II, na faixa etária de 04 06 anos, que 

necessita da implantação do serviço. 

Diante disso, buscamos desenvolver um projeto que atende de forma plena este público, 

proporcionando um trabalho multidisciplinar, através de atividades sócio educativas, com 

ações de proteção, enfatizando o vínculo familiar e consequentemente a melhor qualidade de 

vida.   

3.1  INTRODUÇÃO 

O Lar São Jose, é uma Entidade Filantrópica e Assistencial, localizada no município de 

Itapira – São Paulo, fundada em 1956. Desde a sua criação busca desenvolver ações para 

crianças, adolescentes e suas famílias. 

Atualmente, atende crianças e adolescentes de 04 a 15 anos de idade em horário contrário 

ao escolar, que são referenciadas ao Cras II, a qual abrange os territórios da zona rural , 

assim, como bairros Boa vista, Centro, Santa Fe, Achiles Galdi, Juscelino Kubitschek, 

Figueiredo, Hélio Nicolai, Nosso Teto, Flavio Zacchi, Bela Vista, Jardim Galego, Itapuã, 

Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Soares, Loteamento José Cassimiro, Rodrigues, 

Boa Vista 2, Antônio Assad Alcici, Della Rocha, Mário Cega, Nenê, Cega, Nova Itapira, 

Juvenal Leite, Braz Cavenaghi, Santa Marta, São Lucas, Recanto do Bié, 1,2,3,Alonso 

Carmona Ortiz, Santa Cruz, São Benedito, Boa Esperança, e Penha dos Rio do Peixe,  muito 

destes bairros são de vulnerabilidades social, e que necessita do atendimento em sua 

pluralidade , não somente como fonte de enriquecimento educacional, mas como ferramenta 

transformadora da convivência social. 

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. 

São ações que, compreendem no acompanhamento e no desenvolvimento de atividades 

sócio educativas, na esfera social, educacional, cultural e recreacional, que promovam a 
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autonomia, autoconfiança e favorecem o processo de trocas culturais e vivências, 

desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade, incentivando assim, a socialização 

e a convivência comunitária.  Possuem, essas ações, um caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de potencialidades, com 

vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades 

sociais. 

 3.2  DIAGNÓSTICO 
A população atendida pela entidade é referenciada ao Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS II), áreas de abrangência consideradas com maior situação de vulnerabilidade. 

Muitos de nossos assistidos são provenientes de núcleo sócio familiares, com laços afetivos 

rompidos, cujos muitos dos genitores estão presos, falecidos ou em situação de rua, 

deixando assim o cuidado dos mesmos com os avós, tios ou parentes. Entre outros, em que 

os pais e ou/ responsáveis trabalham nas mais diversas modalidades e seus filhos, acabam 

permanecendo longe dos cuidados do seu ente familiar.Baseado nos dados apurados pelo 

Cadastro Único temos 833 crianças no município, na faixa etária de 04 a 06 anos, que 

evidenciam a necessidade do serviço social, sendo 217 crianças na cobertura de 

abrangência da entidade. Com o aumento de crianças e adolescentes que tem seus direitos 

violados, devido a insuficiência de renda e a precariedade nas relações familiares e 

comunitárias, é frequente entre concentração de baixa renda familiar e a presença de 

maiores fatores de risco, principalmente para as crianças, adolescentes e jovens. A demanda 

por proteção social se intensifica nestes segmentos etários não só pelas ausências no 

presente, como pelo comprometimento que estas provocam no alcance dos direitos de 

dignidade nas gerações futuras.Em consonância com os dados citados, buscamos priorizar 

um atendimento de qualidade, ético, transparente, transformador para com isso dar 

continuidade a missão realizada há anos pela entidade. 

3.3 OBJETIVO GERAL 
 

 

Atender crianças de 04 a 06 anos, potencializado estes e a comunidade no processo de 

proteção social, por meio de grupos de convivência, atividades de recreação e atividades 
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coletivas. 

3.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 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 sua formação cidadã; 

 
 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno; 
 
 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; 
 
 Possibilitar às crianças atendimento focado em apoio escolar, com atividades 

diferenciadas do currículo oficial da Educação. 
 

1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
META 01 – Pretende-se alcançar 70%  do convívio grupal, com maior autonomia, interação e o 

fortalecimento das relações sociais para com os nossos assistidos e seus familiares. 

ATIVIDADES PERIODICIDADE  FORMAS DE 

AFERIÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

INDICADORES 

QUANTITATIVOS 

  

1.Encontro com 

Famílias 

Bimestral Lista de 
presença; 
registro da 
participação 
da família 
em evolução 
no 
prontuário; 

 Contribuir para a 
autonomia, diálogo 
reflexivo, interação social 
e  redução de ocorrência 
de vulnerabilidade social. 

* Número de 

pessoas que 

atingiram 

autonomia. 

*Número de 

pessoas que 
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relatório 
mensal de 
atividades e 
através do 
formulário 
de pesquisa 
de 
satisfação. 

participaram 

da atividade. 

*Número de 

reuniões de 

equipe técnica 

e famílias para 

informação e 

orientação. 

2.Grupo de 

Convivência 

Mensal  Lista de 

presença; 

registro da 

participação 

da criança 

em evolução 

no 

prontuário; 

relatório 

mensal de 

atividades e 

através do 

formulário 

de pesquisa 

de 

satisfação. 

Estabelecer um espaço 

de convivência grupal. 

Contribuir para a 

comunicação, 

conhecimento, autonomia 

e melhora nas relações 

de afetividade e interação 

social. 

*Número de 

atividade 

desenvolvida. 

*Número de 

crianças que 

participaram 

da atividade. 

 

3.Participação nos 

Eventos Sociais 

 Trimestral Lista de 

presença; 

registro da 

participação 

Oportunizar o 

conhecimento e a 

aprendizagem sobre o 

território e comunidade. 

 *Número de 

crianças que 

participaram 

da atividade no 
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das crianças 

e famílias 

em evolução 

no 

prontuário; 

relatório 

mensal de 

atividades e 

através do 

formulário 

de pesquisa 

de 

satisfação. 

Estimular a reflexão, o 

empoderamento das 

famílias e apoio coletivo 

nas ações desenvolvidas.  

 

 

 
. 

território. 

*Número de 

atividade 

desenvolvida. 

 

 

  

 

 

META 02: Pretende-se alcançar a convivência com 70% da interação, e o fortalecimento das relações sociais 

para com os nossos assistidos. 

1.Oficina de 

Contação de 

História 

 Mensal Lista de 

presença; 

registro da 

participação 

em evolução 

de 

prontuário e 

através de 

relatório 

mensal. 

Estabelecer um espaço 

de convivência grupal 

estimulando o 

aprendizado, a 

comunicação, interação, 

autonomia, respeito. 

Criação de vínculos 

solidários entre as 

crianças e os envolvidos 

nesta ação. 

*Número de 

atividade 

desenvolvida. 

*Número de 

crianças que 

participaram 

da atividade. 

*Número de 

crianças que 

adquiriram 

autonomia. 

2. Oficina de Artes  Mensal Lista de 

presença; 

registro da 

Estabelecer um espaço 

de convivência grupal, 

estimulando o 

*Número de 

crianças que 

participaram 
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participação 

em evolução 

de 

prontuário e 

através de 

relatório 

mensal. 

aprendizado, a 

comunicação, interação, 

autonomia, 

potencialidade, o respeito 

e a criação de vínculos 

solidários entre as 

crianças e os envolvidos 

nesta ação. 

da atividade. 

 * Número de 

crianças que 

atingiram o 

fortalecimento 

e a 

criatividade. 

 

META 03:   Pretende-se alcançar a convivência grupal, com 70% do interesse pelo mundo artístico, cultural e 

esportivo. 

1.Ofícina de 

Musicalização 

Mensal Lista de 

presença; 

registro de 

imagem 

fotográficas 

da 

participação. 

Evolução 

em 

prontuários 

e através de 

relatório 

mensal. 

Estabelecer um espaço 

de convivência grupal, 

fortalecer o conhecimento  

 Cultural e artístico. 

Contribuir para interação, 

vivencias, autonomia, 

potencialidade e respeito. 

Número de 

atividade 

desenvolvida. 

*Número de 

crianças que 

participaram 

da atividade de 

promoção da 

capacidade 

expressiva e 

artística. 

2.Ofícina de 

Esportes 

Mensal Lista de 

presença; 

registro da 

participação 

em evolução 

de 

 Estabelecer um espaço 

de convivência grupal, 

fortalecer o conhecimento 

esportivo e educacional. 

Contribuir para interação, 
vivencias, autonomia, 

Número de 

atividade 

desenvolvida. 

*Número de 

crianças que 

participaram 
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prontuário e 

através de 

relatório 

mensal. 

potencialidade e respeito.  da atividade. 

META 04 Pretende-se alcançar a convivência grupal, com 70% da participação dos assistidos, contribuindo 

na compreensão e realidade social.   

1-Grupo com 
Passeios 
Recreativos 

 Trimestral Lista de 
presença; 
registro da 
participação 
em evolução 
de 
prontuário e 
através de 
relatório 
mensal. 

Oportunizar o 

conhecimento e a 

aprendizagem sobre o 

território e comunidade. 

Contribuir para a 

construção de identidade 

pertencimento, limites e 

fortalecimento das 

relações sociais. 
 

 

*Número de 

crianças que 

participaram 

da atividade no 

território. 

*Número de 

atividade 

desenvolvida. 

02 Oficina de Jogos 
Lúdicos  

Mensal Lista de 
presença; 
registro da 
participação 
em evolução 
de 
prontuário e 
através de 
relatório 
mensal. 

Estabelecer um espaço 

de convivência grupal, 

que visa estimular o 

conhecimento, interação, 

expressão, autonomia, 

potencialidade e respeito. 

*Número de 

crianças que 

participaram 

das atividades 

reflexivas. 

*Número de 

atividades 

desenvolvida. 

META 05: Pretende-se alcançar 70% a convivência grupal, incentivo ao diálogo, interações sociais ao apoio 

e proteção aos assistidos. 

1-Oficina de Roda 

de Conversa: 

Mensal Lista de 

presença; 

Estabelecer um espaço 

de convivência grupal, 

*Número de 

crianças que 
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registro da 

participação 

em evolução 

de 

prontuário e 

através de 

relatório 

mensal. 

com ações que 

contemplem a  

orientação, apoio, 

diálogo, escuta, 

autonomia, identificação 

de situações de 

vulnerabilidade e risco 

social. 

participaram 

das atividades 

*Número de 

atividades 

desenvolvida. 

*Número de 

crianças 

identificadas 

com situações 

de risco social. 

     

META 06: Pretende-se alcançar 70% do incentivo e participação na ação pedagógica, com redução da 

evasão dos assistidos. 

1.Meio Ambiente Mensal Lista de 

presença; 

registro da 

participação 

em evolução 

de 

prontuário e 

através de 

relatório 

mensal. 

Contribuir para ampliação 

do conhecimento, 

preservação do espaço 

em que vive e a iniciativa 

de atitudes conscientes, 

no cuidado ao meio 

ambiente.  

*Número de 

crianças que 

participaram 

das atividades 

*Número de 

atividades 

desenvolvida. 

Números de 

crianças que 

desenvolveram 

ações 

conscientes na 

preservação 

do meio 

ambiente. 

2.METODOLOGIA 
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O serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Vivendo e Aprendendo”, 

desenvolverá o serviço destinada a população infantil e seus respectivos familiares.  

Desse modo, buscará atender 40 crianças, na faixa etária de 04 a 06 anos, divididas em 

grupos de 20 crianças no período da manhã e outro grupo de 20 crianças no período da 

tarde. Os familiares deverão ser atendidos através de visitas domiciliares. Esse processo 

contribuirá para a matrícula, no período de execução do projeto, de forma individual, sempre 

que houver demanda da equipe técnica ou por busca espontânea dos próprios familiares, de 

forma grupal através dos encontros com os familiares e nas participações dos eventos 

sociais. 

  A forma de acesso se dará por meio de procura espontânea e de encaminhamentos 

realizados pelo CRAS, CREAS e Sistema de Garantia de Direitos. 

O desligamento se dará mediante, avaliação da equipe de referência, através da automia, 

superação de situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal. 

O processo da matrícula se constitui em entrevista com a assistente social, após entrega de 

todos documentos necessários, visita domiciliar, para conhecimento da vivencia familiar, 

discussão com a equipe técnica sobre o caso e realização de anamnese. Todas as crianças 

deverão estar matriculas no ensino regular e frequentando a escola. 

 A intervenção social a ser realizada no âmbito do SCFV será planejada de forma coletiva. O 

planejamento   será elaborado com base no conhecimento da realidade territorial, social, 

econômica e cultural, com respeito às características específicas de cada grupo e ciclo de 

vida. O planejamento será ajustado em função de novos desafios que vão se apresentando 

no processo de trabalho. 

As atividades sócio educativas serão desenvolvidas de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h00 as 11h00 e 12h00 as 16h30. 

O presente trabalho, busca desenvolver as atividades em consonância com as metas 

propostas como: 

Meta 1 - Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

desenvolvimento das crianças no fortalecimento dos vínculos sócios e familiares: 
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Para tanto, se faz necessário propor atividade com a família e a comunidade para 

conscientiza-las do seu papel nesta relação e na sociedade que o cercam. Além disso, é 

através desta primeira relação, que a criança internaliza os sentimentos afetuosos, o 

aprendizado e a moral. 

Dada a importância da família, buscamos desenvolver as seguintes ações: 

- Atividade 01: Grupos com famílias: A atividade ocorrerá de forma grupal, com temas de 

cunho informativo, explicativo e de orientação, ou de acordo com as demandas necessárias. 

-Atividade 02: Grupo de Convivência:  A atividade tem como propiciar um ambiente de 

acolhida, de proteção, de dialogo reflexivo, além de desenvolver novas habilidades, 

conhecimento e autonomia. 

Atividade 3: Participação nos eventos sociais: Atividades direcionadas as crianças em datas 

comemorativas. As famílias participam através de campanhas, eventos sociais, festas 

comemorativas, confraternizações. 

Meta 2 - Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e 

social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo: 

O trabalho será desenvolvido através de atividades que estimulam o conhecimento, a 

interação, o raciocínio logico, o respeito, a comunicação e a relação afetiva. 

Atividade 01: Oficina de contação de História: Oportunizar um espaço de comunicação e 

convívio grupal, além do desenvolvimento da linguagem oral, escrita e ampliação do 

conhecimento. 

Atividade 02: Oficina de artes: Para as crianças, a arte e o lúdico, são importantes meios de 
expressão e comunicação, quando elas estão em contato com a atividade de desenhos, de 
modelagem, de origami, com isso ressiguinificam seu ambiente e mostram os seus 
pensamentos, sentimentos e a criatividade. 
Meta 3 - Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural e 

Esportivo das crianças bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

Habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã: 

 As atividades ressaltam a valorização de novos conhecimentos, a moralidade, as 

potencialidades e condutas de nossos assistidos, além de contribuições efetivas no 

desenvolvimento cognitivo e motor. 
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Atividade 01: Musicalização: Tem como proposta, torna-los mais sensíveis ao mundo e 

auxilia-los no conhecimento de si próprio. 

Atividade 02: Esportes: Nesta ação visamos estimular o interesse pelo movimento corporal, 

cognitivo, interação social e cidadania, além de despertar novas habilidades, o respeito e a 

moralidade. 

Meta 4 - Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno: 

Esta atividade tem como finalidade uma aprendizagem social, uma estratégia pedagógica 

que 

 valoriza a autonomia, a tomada de decisão, a criatividade, o relacionamento social, a 

vivencia de regras e resolução de conflitos. 

Atividade 01: Passeios Recreativos: Está atividade visa estimular a vida pública, explorar 

novas vivencias, o respeito para com todos e limites.  

Atividade 02: Oficina de Jogos Lúdicos: Esta atividade terá como intuito a ampliação das 

possibilidades de aprendizagem, suprindo as necessidades de cada criança, reforçando com 

isso, a amplitude dos conhecimentos, enriquecendo suas experiências e conhecimentos 

através das brincadeiras lúdicas, a educadora observa e auxilia nas necessidades de cada 

criança e trabalha a superação dos conflitos. 

Meta 5 - Contribuir para a inserção e reinserção e permanência no sistema 

educacional: 

Esta atividade visa estabelecer momentos de interação e troca de experiências. 

Atividade 01: Rodas de conversas: Estabelecer um ambiente protetivo, preventivo e 

acolhedor, construídos nos momentos de interação social, do diálogo, da escuta qualificada, 

das leituras e discussões a respeito do tema abordado.    

Meta 6 - Possibilitar as crianças atendimento focado em apoio escolar com atividades 

Diferenciadas do currículo oficial da educação: 

Está atividade se destinará na ampliação do conhecimento e valorização do meio ambiente. 

Atividade 01: Meio Ambiente: Possibilitar um momento de conhecimento dos alimentos e a 

conscientização das formas de preparo, manuseio e plantio, até chegar em sua mesa, 
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despertando com isso a consciência de não as desperdiçar e a forma correta de armazena-

las. 

 Busca também a preservação da natureza, a higiene da sala e a reutilização de materiais 

para outros fins e assim não serem expostos ao meio ambiente. Esta atividade deverá ser 

ampliada para âmbito familiar e comunitário.     

3.RECURSOS FÍSICOS 
 

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 

Sala de informática 01 Sala equipada para as oficinas 

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 

4. RECURSOS MATERIAIS 
 
 

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 

Computador 12 Oficinas e aulas de informática 

Impressora 02 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  








