
PLANO DE TRABALHO

1- iDENTfFJCAQAO DA ENT1DADE

CNPJ:Nome da Entidade

As&oaagio das Obras Socials irmas Servas do Espirito Santo 42 751 412/0001-03

Enderego

Loleamenlo Jardim Metropoie, Quadra J, Lote 02, Itinga

Ctdadc UTp ~CEP~
Lauro de BA 42 700-000 (71)9 9199-5225 costnjindoamanha@gmail.com

Freitas

E-mail:

Nome do Responsivel

Terestnha Rios Mendes

CPF

167 153 905-25

Enderego
Rua Joflo Abdias Mota-Jandim Metropole,

Quadra H, Lots 89, Itinga, Lauro de Freitas -
Bahia

Cargo/Fungio
Presidente

Conta Corrente
1270-0

Banco
Caixa Econdmica Federal

Agenda
3463

fDEtrnFlCASAOpO CONCEDENTE

Nome do Concedente:

Prefeitura de Lauro de Freitas

CNPJ:

13,927,819/0001-40

Enderego:

Pmga Joio Thiago Santos

CEPCidade UF DDD/Telefone

(71) 3288-8621

E-mail:

gapre@pmIf ba.gov brLauro de Freitas BA 42,700-000

Nome do Responsive!:

Moema Isabel Passes Gramecho

CPF:

133 399.825-20

3- JDENTlFlCAgAO DO GESTOR DA PARCERIA

Nome do Gestor da Parceria
Isabel Macedo Torres da Silva

CPF
806 140 435-49

Cargo ou Fung&o

Gestor
Orgio Expedidor
$€P Bahia

RG n"
07857063-80

Enderego residential Municipio/UF



Salvador-BaRua da Taquara, 438, Colina C, Patamares
E-mail
dpsb Ifreitas@gmail com
CEP.
40,155-150

DDD-Telefone Fixo DDD-CeJular
(71)99373-5570

4- DESCRIQAO DO PROJETO

Tltulo do Projeto Periodo de Execugao

Construindo o Amanhi
Tirmino
24 meses

Inicio
Data da Assinatura

Publico Alvo

Cnangas e adolescents em situagio de vulnerabilidade sodal residentes no bairro do
Caji - Quingoma. Lauro de Freitas - Bahia

IdentlficagSo do Objeto

Execugio do Servigo de Convivinda e Fortalecimento de Vinculos (SCFV),
desenvolvidoairavis das atividades de Qrientagio Social, oficinas socioeducativas de
Danga, Onentagao Profissional e Mundo do Trabalho, Atividades esportivas,
Capoeira, Informatica, Judo para 132 changes e adolescentes entre 7 a 16 anos

Objetivo Gerat

Oferecer protegdo social, com servtgo de agio continuada a criangas e adolescentes
em situagdo de vulnerabilidade sodal, assegurando espagos de refer&ncia e de
participagdo, de relag&es de afetividade e de respeito

Objetivo Especffico

- Possibilitar a ampliagio do universo informacional, artistico e cultural das criangas e
adolescentes, atraves de oficinas socioeducativas.
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propidar formagio
cidadfi

bem como eslimular o

5- JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A proposta de imptantagAo emerge devido a realidade sodal da comumdade do

Quingoma. onde hi um considerivel numero de familias em situagio de extrema

vulnerabilidade sodal, Observa-se cnangas e adolescentes sem aitemativas de

atividades que possam contnbuir com seu desenvolvimento psicossodal, acesso a

deveres e direitos e para fomentar perspective de transformagSo de sua realidade

Diante do exposto, o projeto busca ofertar um espago que oferega
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atrvidadessocioeducativas e orienlagao social para as criangas e adolescentes. alem

disso, ofertar atividade e conherimentos qua gerem projegfes e sonhos para o future,

como a orientagSo profissional e mundo do trabalho. Oferecendo tambem orientagdes

de career preventive, bem como. aoesso a rede socioassistendal para as familias e

comumdade. Busca-se uma oonviv&naa social por meio de atividades que estimulem

o fortalecimento de vinculo familiar e comunitano. alicergadas em relagdes de

cidadania e direito de ser protagonists de sua prdpria htsidria

Juslificamos, portanto. que a continuidade do projeto favoreesra o processo ji

iniciado de transformagdes e possibilidades que minimutam os impactos causados

pela retina anterior de trabalho infant! coleia de materiais reticleveis. situagSo de

rua. abandono, violdncia. negligencia e isolamento. Salientamos que diante desses

avangos e da rtotdria necessidade ainda vivendada e observada que solicitsmos

ampliagdo do Projeto quanto ao quantitative de criengas e adolescentes e a

continuidade da parceria



6- CRONOGRAMA DE EXECUQAO (META, ETAPA OU FASE) (s) - CONCEDENTE.

DuragHoInrfieador fisico c
HnanceifO

Especificagao'DelaIham
ercto da elspWtaso

Elapa/ faseMatas
inlck> TfrnminoTotalUmd Quant

1. 11RealizagSode
Oficinas de

Orientagdo
Social.

Data da
Assinatura

24
Preporttonarf atraves da

vivdncia de grupos, espagos
de conviv&ncia, formagfio para

a participagao e cidadania,
desenvolvimento do

protagonismo e da autonomia
das criangas e adolescentes a
flm de propiciar experidnclas

favorecedoras do
desenvolvimento de

sociabitidades e na prevengao
de srtuagdes de risco social.

AquisigSo de 3
Orientadores Sociais

Horas 2592 R$ 72.576.00
meses

Unidade
Caixa/
metros/

Material de consume R$ 0 065,02 Data da
Assinatura

24
meses

1.2 Elaboragao,
efetivagSo,

acompanhamento
e prestagao de

comtas do
Projeto.

Data da
Assinatura

AquisigSo de 1
coordenador de Projeto

MSs 24
R$ 45 600,0024

meses

2,

Despertar nas criangas e
adolescentes o interesse pelo

esporte, as novas tecnologias,
pels arte atraves das oficinas

de infomiatica, danga,

atividades esportivas, judd.
capoeira, oficina de Orientagao

Profissional e Mundo do
Trabalho, proporcionando o
despertar dos adolescentes
para sonhos, favorecendo o

desenvolvimento pessoal e o
despertar das potenc(alidades

dos atendidos.

2.1 RealizagSoda
Oficina de
OrienJagdo

Profissional e
Mundo do
Trabalho

Horas
Aquisigao de urn
Educador para a

Oficina de OnentagSo
Profissional e Mundo

do Trabalho

R$ 9.792,00 Data da
Assinatura

24
288

meses

2.2 Realizagÿo
das Oficinas de

Atividades
Esportivas

AquisigSo de 1

Educador Fisico
Horas

Data da
Assinatura

24
864 R$ 28 944.00

meses

2 3 ReaiizagSo
das Oficinas de

Danga

2 4 RealizagAo
das Oficinas de

AquisigSo de urn
Educador de Danga

Horas
Data da

Assinatura
24

576 RS 17.280,00
meses

AquisigSo de um
educador de judd

Horas
Data da

Assinatura
24576 RS 17 280.00 mesesJudd

2 5 Realizagdo Aquistgfio de um Horas 576 RS 17 280,00 Data da 24



AssmatureEducador de Capoeiradas Gftanas do
Capoeira

meses

2 6 ReafizacAo
das Oficinas do

Jnformatica

AquisiqAo de um
Educador de
informAtica

Horas
Data da

Assinature
24

R$ 17 280.00576
meses

3.
Ofertar aos participantes,

acompanhamento social, com
acolhlda, informaqdo e

orientalao, palestrae com
temas transversals pertinentes

a sua realidade e realizar
encaminhamentos

monitorados para a rede de
proteqio.

3 1 RealizaqAo
de Ofidna
Orientar para
Fortalecer

AquisiqSo de 1

professional de ServKpo
Social

Data da
Assinaiura

24
R$ 45 619,20Horas 2.304

meses

TOTAL R$ 279,716,22

7- CRONOGRAMA DE EXECUÿAO (META, ETAPA OU EASE) (s> - PROPONENTE. (CONTRAPART]DA)

DuracSoIndicador fisico e

Etapa/ fuse Espocrficaÿflo/Oetalhamentc da otapa/fate flnancalro _I
Unid. Quant

Metes
InicioTotal Termino

TOTAL 0.00



3- PLANO De APLICAQAO DO RECURSO

Valor
CONCEDENTE

TOTALDescric&o das Despesas Valor PROPONENTE

1 0.00Pessoal e Qbnga<p6e$ (folhaJencargos) R$ 271 651,20
R$ 3.065,02

RS 271 651.20
R$ 6 065,02Material de Consume

Otrtros Serves de Terceiros Pessoa Jurjdica
Outfos Setvleos de teVceiros Pessoa Fisica

0.00
0,00 0,00 M9
0,00 0.00 0,00

TOTAL GERAL RS 279.716,22 R$ 279.716,22 0,00

9- FONTE DE RECURSO 1

FONTE DE RECURSO
FONTE OE RECURSO VALOR if.

Proponents

Coneedsnfe

*Total RS 279.716,22
Obs: O votor por fonts serA definido pela Secretaria

HL
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16-CR0MOGRAMA DE DESEMBOLSO jem RS>24 meses

Mar/20 Abr/20 Mal/20 Jun/20 Jul/20 Afio/20Set/19 Out/19 Now/19 Dei/19 lan/20 Few/20 Total

desemboiso
em 24

mes«

DFSCRfCAO

Set/20 Out/20 Now/20 Dei/20 lao/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21

AquiaiQio do 3
Oi antadoroa
Social

3.024.00 1.024,00 1024,00 1.024,00 1.024,00 3.074,00 1.024.00 1024,00 1O24.O0 1024,00 1.024,00 3-D34,00

1.024,00 1024.00 3.024,00 2024,00 2024,00 2-024,002 024,00 3.024,00 1024,00 3 024,00 3.024,0(3 3.024,00 72*70,00

Maienal de
consume

S 065,02 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S-WftjOZ

Coordenador de

Prqsto
1.900,00 L90D.00 1.900,00 1900,001.900,00 1,900.001900.00 1.900,00 1900,00 1,900,00 1.900,00 1900,00

45 600,001-900,00 1900,00 1.900,00 1 yOO.itti 1900,00 1900.W1.900,00 1.900,001900.00 1900,00 1900,00 1.900,00

AquisifSo de 1
Orieniedar para

CHicina da

Orionlapse
ProfissiDnal a
Mundo do Tradelho

408.00 408,00 408 408,00 408,00 4oero0408.00408,00 4MJ,0O 408,00 408,00 408,00

408.00 408,00 406,00 408,00 408,00 408.00

408,00 408,00 408,00 403,00 408,00 408,00 9. 292,00

—
AquisigSo de 1

Educador Fisico
: 205 Of 1-200,00 1-206,00 1.206.00 1.206,001.206,00 I 206.00 1 206,00 1.206,00 1.2D6.0O 1-206,00 1.206.00_

28 944,001.206,00 1 206,00 1 206,00 3 206,00 1,206,00 1206,001706,00 3 206,00 1 206,00 1.206,00 1.206,00 1-206,00

Aquisjÿaods 1

Educador de Danpa
72O.00 720,00 220.00 720,00 720.OO 720,00 720-00 720.00 720,00 720,00 72O.0O 720,00

' ..:
17 280,00720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00720,00 720,00 720.00 720,00 720,00 720,00

AquisipSodg t
Educador de Judi

720,00720,00 720,00 720.90

720,00

720,00 720,00 720,00 720.00 72O.00 720,00 720.00 720,00
17 280,00720.DO 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00720.00 720,00 720,00 720,00 720,00

AquisitAo da 1

Educador de
Capoeira

720.OO 720,00 720,00 720,00 730,00 720,00 720.00 720,00 730,00 730,00 730,00 72U.OO
17 280.00720,00 720,00 720,00 220,00 72O.0O 720,00720,00 720,007 20,00 730,00720,00 72Q,0(j

Aquir.ipSo da 1
720,00 730,00 730,00 730.00 720,00 730,00 720.00 720.00 720,00 730,00 730,00 730,00



EducadCr de
Irrformatica

720,00 77.0,00 770,00 770,00 17.7srj.Oti*-i>770.00 720,00
720,00720,00 720,00720,00 720,00 720,00

1900,SO 1900.50 1 900.BO 1.900,40 L 900,50 1-900,401900,40 1-900,60 1900,30 1WOySO1,900,901 900.40
Aquoipflo de 1

Assisienl# Soctaf
- -

49 519,70
1900.30 1-900,301.900,90 1.900,30V900,30 1M0,Bl) 1.900,301-900.00 1900.30 1.900,80 1-900,30 1.900,40

11.318,80 11.SI6,80 11.313,80 11.316,80 11.318,80 11.318,30 11.318,80 11.313,30 143,890,6211,318,8019.383,02 11.318,80 11.318,80

Sub total
U.318,3011.318,80 11.318.30 11,313,SO 11.318.80 11.318,8011.318,80 11.318,80U.318,60 11_318,80 11.318,80 11.318,80 135.323,22

Sub total 24
22.637,60 22.637,60 22.637,60 22.637,60 22,637,60 22.637,60 22,637,60 22.637,60 22.637,60 22 637,60 22.637,60 279.716,2230 702,62

meses

Total 24 meses 279.716,22

33,956,40 33-956M42.021,42 33.956,40
Total por

Parcelas 275.716,2233.956,40 33.956,40 33.956,4033.956,40



279.716,22Total despesas: R$

Per capta 132 pessoas
{deapesasf: wy mt*

88,29

Perceptual de gastos com
despesas: (VD)_

100%

11* DESCRIQAO DETALHADA DA META

META Q1:Proporeionar atravÿs da vivencia de grupos, espagos de convivSnoa,

formal para a patiitipagSo e tidadania. desenvofvimento do proiagontsmo e da
autonomia das criangas e adotescentes a fim de propiciar experiences favorecedoras
do desenvolvimento de soaabihdades e na prevengSo de situagoes de nsco social

Etapa 01:
1 1 RealizagAo de Oftdnas

de OnenlagSo Social

Objetivo Possibilitar expenencias de fortaletimento de vinculo e extensSo da
ddadania, bem como o relationar-se e conviver em grupo. administrar oonflitos por
meio do dialogo, compartilhando outros modos de pensar. agir. atuar;

N° de benefrciSrios: Periodo de execugao:

24 meses132

Estrategia de implementagÿo: Formagdo de 6 grupos socioeducatrvos, com 22
participantes cada um. atravds da condugfto de 3 Onentadores Sociais, conduzindo 3
grupos no tumo matutino e 3 grupos no tumo vespertino, Cada Oficina acontecerA 2
vezes por semana. com a carga horiria didha de 2 boras, totalizando 4 horas
semanais por grupo.
Cada Orientador Social teri uma carga horAria de 08 horas semanais {08 horas de
execugao das 2 oficinas) e 4 horas de planejamento mensal, tctalizando 36 horas
mensais._____
Meio de vehficaÿaoiMonFloramenlo e avaliagSo da ofitina traves de fista de
frequfcncia. assiduidade, partiapagao dos atendidos em cada atividade proposta,
observagao comportamental e acompanhamento das agdes. Sera enlregue tambem
notas fiscais e elaborado reiatdrio mensaf com registro fotcgrÿficos,

Resultados esperados:
Viv6ncia de experiGnaas pautadas pelo respeito a si prdprio e aos outros,

fundamentadas em phncipios eticos de justiga e adadania, asslm como, lidar de
forma construliva com potencialidades e limites,
- Maior participagSo social em espagos de iivre expressao de opinides. de
reivindicagdes, avaliagdes e sugestPes para bem comum;
'Contnbuir para a construgio de projetos individuais e coleiivos, desenvofvimento da
autoestima. autonomia e susiemabilidade,



N° de beneficterios: Periodo de execugao:

24 meses
Etapa 01:

1.2 AquisigSo de um
Coordenador de Projeto

132

Objetivo Contribuir com a efetivagAo das propostas apresentadas no Projeto, assim
como elaborag&o e acompanhamento das presiagbes de contas

Estrat6gia de implementaÿo; Este profissional ter£ uma carga horSria de 08 horns
diÿiias, 40 horas semanais

Meio de verificagao Lists de frequfincia, assiduidade, acompanhamento dos

alendidos em cada alrvidade proposta, observed comportamenta! e
acompanhamento das agPes, notas ftscais, relatbno da visits tecnica de

monrtoramento da equipe da SEMOESC, relatoho mensal reaiizado pelo proponente
com registro fotografico,

Resultsdos esperedos
- Contribuir para o fortalecimento de vincutos familiares e comonitÿnos;

- Aoolher e aumentar o acesso das famliras aos servigos ofertados peio Projeto;

- Monrtorar as oficinas e prestar contas oonforme exigdncias do Plano de Trabalho:

META 02' Despertar nas changas e adolcscentes o interesse peio espcrte, as novas
tecnoiogias. peia arte atraves das oficinas de informÿtica. danga, atividades
espoftivas, judo, capoeira, oficma de orienlagto. profissional e mundo do 1rabalho
amphagSo do umverse mfonmacional. artistico e cultural, proporaonando o despertar
para sonhos, potenciaiidades e o desenvolvimento pessoal integral dos alendidos no
service.
Etapa 02:
2 i Realizagao das oficinas
de Onentagao Profissional e
Mundo do Trabalho.

N° de beneftciarios:
44 adolescentes

Periodo de execugao:
24 meses

Objetivo: Contribuir com a construgSo de projeto de vida, assim como suscitar e
cultivar sonhos que deem novas perspectives de vida e realizagoes pessoais.

Estrategia de implementagao
O facilrtador conduzira 2 Oficinas, uma no tumo matutino e uma no tumo vespertino
com a duragSo de 1 hora e 25 minutos cada, totalizando 2 horas e 50 minutes
semanal (10 horas mensais), Alem destas, o faciiitador partidpara de 2 horas de
pIanejamento mensa!, totalizando 12 horas mensais.

Meio de verificagao. Planejamenlo e apresentagfio do trabalho a ser desenvolvido
Monitoramento e avahagdo da oficina traves de lista de fnequÿoda, assidutdade,
participagao dos atendidos em cada atividade proposta. observagSo comportamental
e acompanhamento das agoes. Sere entregue tambim notas fiscais e elaborado
relatbrio mensal com registro fotogrSficos

Resuitados esperados:

- PercepgSo e desenvolvimento de potendalidades e ampiiagSo do universo
informadonal, artistico e cultural;

- Desenvolvimento de autoconheamento. autoestima e autoconfianga,
- Despertar interesse e empenho pela vida profissionat, bam como, acreditar e lutar

M



peta reaitzag&o de sonhos pessoais

ND de beneficibrios: Periodo de execug5o:
24 meses

Etapa 02:
2. 2. ReaiizagSo de Atividades
Espoflivas_

132

Objetivo Conhecer e praticar alividades esportivas em diferentes modalidades.
aumentando o conhecimerrto sobre estas e tazendo exercidos fisicos no intuito de
melhorar o aprendizado e a condugfio fisica.

Estrategia de implementagao
0 fadlitador conduzirb uma ofidna no periodo da manhfl e uma no periodo da tarde,

com a duragbo de 1 hora por ofidna Com frequbncia de 3 vezes semana A carga
horana mensal de execugÿo de aulas serb de 24 horas, mais 12 horas de atnndades
complementares (planejamento, reunites. campeonatos esportivos, etc), totalizando
36 horas mensais.

Meio de venficag§o:Monitoramento e avaliagSo da oficina traves de Lista de
fnequbncia. assiduidade, participagdo dos atendidos em cada atividade proposta,
observagdo comportamental e acompanhamento das agbes Serb entregue tambbm
notas fiscais e elaborado relatbno mensal com registro fotogrbficos.

Resultados esperados
- Desenvolvimento de habilidades e ampliagbo do universe esportivo,

- Desenvolver prPticas de trabalho em equipes, asstm como disdplinas nas
competigbes.
- Estabeiecer reiagbes interpessoais afetivas e sustentbveis

* Mobilizagbo por prbticas saudbveis em educagbo fisica

N° de beneficiarios: Periodo de execugdo:
24 meses

Etapa 02:
2. 3. Realizagbo da ofidna de
Oanga. _

44

Objetivo: Proporcionar a prbtlca da danga, bem comoconheoer suas significagoes
culturais e histbricas, aprofundando a cultura quilombola local e o resperto ao prbprio
corpo

Estrategia de implementagao 0 fadlitador conduzirb 2 oficinas uma no periodo da
manha e uma no periodo da tarde, por 2 diasnasemana Assim, sAo 4 horas de
execugbo de aula semanal, mais 0 horas de planejamento mensal, totalizando 24
horas mensais

Meio de verificagao.Monitoramento e avaliagbo da oficina traves de lista de
frequbnda, assiduidade, participagSo dos atendidos em cada atividade proposta,
observagbo comportamental e acompanhamento das agbes. Sera entregue tambbm
notas fiscais e eiaborado relatbno mensal com registro fotograficos,

Resultados esperados: Oesenvolvimento de habilidades em danga e ampliagbo do
universo cultural e artistico,
- Desenvolvimento de autoconhecimento. autoestima e autoconfianga das criangas e
adolescentes. atraves das atividades propostas e da intarrelagao
- Estabefecer reiagbes interpessoais afetivas e sustentive!s

id(



N° do beneficrdrios: Periodo de execute.
24 meses

Etapa 02:
2.4 Realizagfio da oficina de
JudO_
Objetivo: Conhecer a teona e prbtica do judb, para aperfeigoar so numa atividade
esportiva, cnando habilidades, novos engajamentos resperto e disdpfmas
adequadas

44

Estrategia de implementagao 0 faciirtador conduzira 2 ofiemas uma no periodo da
manha e uma no periodo da tarde, por 2 dias na semana. Assim, sao 4 horas de
execuqdo de aula semanal, mass 8 horas de planejamento mensai, totalizando 24
horas mensais

Meio de vehficagSo: Monitoramento e avaliagao da oficina travbs de lista de

frequbnda, assiduidade. participag*io dos atendidos em cada atividade proposta.
observagao cornportamenial e acompanhamento das agbes Sera entregue tambem
notas fiscars e elaborado reiatbrio mensai com registro fotograficos.

Resultsdos esperados

- Desenvolvimento de potencialidades e amptiagdo do universo esportiva,
- Prdticas de disdplinas e autoconlrole, bem como as tdcnicas adequadas ao esporte,
- Conhecer a histbna da luta e sous lamiles de atuagSo.

- Rdacionar-se grupalmente de forma engajada e respertosa

Etapa 02:
2. 5 RealizagAo da Oficina de
Capoeira _____ ___
Objet vo Proporaonar o contain e a pratica de capoeira promovendo encontro com
a curturaafra brasileira ejocal, susdtando vatafi2agao e pertendmento

Estrategia de implementag5o:0 facilitador conduzira 2 oficinas uma no periodo da
manha e uma no periodo da tarde. por 2 dias na semana. Assim. sao A horas de
execugSo de aula semanal, mais 8 horas de planejamento mensai, totalizando 24
horas mensais

N° de beneftcrArios: 1 Periodo de execuÿo:
24 meses44

Meio de verificag§o:Monitoramento e avaliagao da oficina traves de lista de
frequencia, assiduidade, participagSo dos atendidos em cade atividade proposta,
observagÿo comportamenta! e acompanhamento das agbes. Serb entregue tambbm
notas fiscais e elaborado relatbrio mensai com registro fotograficos

Resultados esperados:
- Desenvolvimanto de habilidades em capoeira e ampliag&o do universo cultural:

Desenvolvimento de autoconhecimento. autoesfcma e autoconfianga das cnangas e
adolescentes, atravbs das ativsdades propostas e da intenelagSo
- Estabelecer nelagbes interpessoais afetivas e susterrtbveis
- Engender a capoeira como pathmbnio a ser valorizado e respeitado, considerando
sua construgfio histbrica e cultural.

Etapa 02:
2 6 Realizagÿo da oficina de
Informatics _______
Objetivo instruir os adolescentes ao manuseio de computadores e seus programas
bem como, educA-tos ao oto correto ao seryigo de trabalhos adequados. alertando

N° de benef icierrios: Periodo de execugAo:
24 meses44



atividades que oferecem riscos,

Estrategia de implementagaoQ faciiitador conduzird 2 oficinas uma no perlodo da

manhS e uma no periodo da tarda, por 2 diasnasemana Assim, sao 4 haras de
execupao de aula semanal mais 8 horas da planejamento mensal. totalizando 24
horas mensais

Meio de verificapSo Monitoramento e avaliaÿo da ofona travÿs de iista de
frequence, assiduidade, participaÿao dos atendidos em cada atividade proposta.
observapao comportamental e acompanhamento das apdes. Sera entregue tambem
notas ftscais e eiaborado relatdno mensal com registro fotogrdficos

Resultados esperadosDesenvolvrmento de potencialidades e ampliagSo do

universo informacional e cultural;

- Entendimento da importflncia do compulador e das midiassodais para execugflo de
trabalhos e atividades vanadas

- Conhedmento das atuapdes informatizadas no mundo a favor de atividades que
beneficiam a ootetividade
- Wanejar o aparelho de forma segura.

META 03:Oferiar aos partiaparites, acompanhamento social com acolhrda,

informa?ao e orientagSo, palestras com temas transversals pertinentes a SUB

realidade e realizar encaminhamentos monitoredos para a rede de protepao.

Etapa 01:0ficina Orientar N°de beneficiaries:
para Fortatecer e realizapao
deatendimento,
acompanhamento scoal,

encaminhamentos e palestras

Objetivo;Orientar para fortalecer as pessoas que se encontram em vulnerabihdade
social, realizando atendimentos, acompanhamento social, encamlnhamentos e
palestras para o exercicio de dinehos e dignidade de todos e todas.

Periodo de execugao:
24 meses112

Estrategia de Impiementagao Esta atividade serb ministrada por urn Profissional de
Servipo Social e acontecerd 3 vezes na semana, com a canga horana diaria de 8
horas, 24 horas semanais, totalizando 96 horas mensais. Centre as atividades esta
previsto: oatendimentoindividuaiizado com osfamiliares dos benefidarios. Umencontro
mensal com as families com temastransversais Um enconlro mensal de
planejamento e acompanhamento com a equip® de profissionais.
Saiienta-se aindaque as reunifiesseracacompanhadas/onentadas pela tecnica de
Referencia do CRAS, designada para esta funpao

Meio de verificagSos:Monfloramento
acompanhamento social, control® de atendimento mensai, acompanhamento fisico,
controle de encaminhamento para as redes socioassistenclais. Iista de frequAncia.
observapao comportamental e acompanhamento das apGes e relatorio mensal com
registro fotogr£fico

e avaliagao atraves da ficha de

Resultados esperados Aumentar o acesso das ramilias aos benefidos
socioassistenciais e pragramas de transfer&ncia de rends, bem como aos demais
dirertos sociais. civis e politicos;

- AmpliapSo da capacidade protetiva da familia e a superagÿo de suas drficuldades de
convlvio;
- Contribuir para o fortaiecimento de vlncutos famillarea e oomuntterios;_



- Estabetecer relagoes interpessoais, afetivas e sustentaveis

- Conhecer seus direstos aos servigos bAsicos das polrttcas publicas no territbrio
(saude, educagSo. esporle. iazer. cuttura}

12- MONITORAMENTO E AVALIACAO
Metodofogia de avaliagbo das metas:

O monitoramento ocorrera mediante Indicadores Mensais
encaminhades para a SEMDESC que s3o acornpanhados pe!a Vigil&ncia
Socioassistencial e pelo Gestor da Parceria tendo por base os relaidries
apresentados das atividades ofertadas pdo servigo

b) Para qua o monhoramento da parceria acontega, faz-se necessario que todas
as changes e adolescerites padidpantos estejam com o Numero de ldentificag3o
Social (NIS) ativo e atuahzado anualmente Sendo esta condigSo a ser cumpnda para
o recebimento do cofinantiamento federal regular por parte do munidpio

c) As ferramentas de avaliagbo de desempenho dos cotaboradones. registros
dos processes de planejamento, das agbes de apoio tbcnico prestadas a entidade, de
pesquisas de satisfagAo dos usuries dos servigos. ilustrarbo o monitoramento e
avaiiagÿo do servigo prestado. para a execugao do objeto da parceria

d) 0 acornpanhamento, assessoramento e monitoramento do servigo-objeto da
paresria-se dara na forma de visitas mensais realizadas pela equipe tbcnica do
Departamento de PrctegSo Social Bbsrca da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania;

ej Os neialorios de monitoramento da parcena serflo submelidos a Comissao de
Monitoramento da Prefertura Municipal de Lsuro de Freitas, para anbhse e
homologagSo, quando cumpridas as metas previstas no piano da trabalho e verificada
a regular apUcagÿo dos recursos.



| 13 * AUTENTICAQAO

{{LA,£ÿQ/L(JL£L
lauro de Freitas,18 de marÿo de

2019

Representante Legal

! 14~AVAUACSd/AUTORtZACAO J

14 1 - AvaliaÿSo pelo Gestor da Parcerie

Foi este Plano de Trabalho analisado pelo Gestor de Parcerias, e por atender
aos requisites da Lei n0 13.019/2014, 6 de PARECER FAVORAVEL aos
prooedimentos legais para a cefebragSc

Lauro de Freitas, _de de

Gestor da Parceria

14.2 - AutorizasSo pelo Ordenador de Despesa

Foi este Plano de Trabalho analisado e aprovado pelo Ordenador de Oespesa,
o que AUTOR1ZO os prooedimentos legais para a ceiebraÿao da Parceria

Lauro de Freitas. _de de

Ordenador de Despesa

L


