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CONSIDERANDO a lei 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 - LOAS, que dispõe sobre a 

organização da assistência social e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO a lei 12.101 de 27 de Dezembro de 2009, que define os parâmetros para 

certificação de entidades beneficentes de assistência social; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS 

CONSIDERANDO Estatuto da Criança e Adolescente, criado pela lei 8.069 de 13 de julho de 

1990. 

CONSIDERANDO a Resolução 109 de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação 

nacional dos serviços sócio assistenciais; 

CONSIDERANDO o Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

CONSIDERANDO O DECRETO N. 1.605 DE 25 DE AGOSTO DE 1995 – FNAS – FUNDO 

NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, que regulamenta este fundo, instituído pela Lei 8.742 

de 07 de Dezembro de 1993. 

CONSIDERANDO a Resolução do CMAS n. 1/2004 de 30 de Janeiro de 2004  Lei Municipal n. 

2000 de 14 de abril de 1997 e nos termos do artigo 9, 15 e 16 da Lei Federal 8.742 de 07 de 

Dezembro de 1993.   

CONSIDERANDO a Lei Municipal no.2044 de 20 de Novembro de 1997, alterada pela Lei 

Municipal no. 2086 de 26 de Maio de 1998, que criou o CMDCA e o FUMCAD. 

CONSIDERANDO o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei 

13.019/2014, atualizada pela Lei 13.204/2015,  

 

 

Apresentamos o : 

Plano de Ação 2018 do Projeto Fazendinha – PROFAZ 

  

1                                                                            INTRODUÇÃO 
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O Profaz iniciou os seus trabalhos em Junho de 2000, como resultado da cooperação entre 

algumas mulheres membros da Igreja Presbiteriana em Alphaville lideradas pela Sra, Bertha, 

do casal de missionários, Pastor Ezequiel e sua esposa Dorinete e do casal Jurandir e 

Wanderleia, evangélicos moradores na Rua do Matão na vila Poupança, bairro Fazendinha. 

Neste endereço se reuniam duas vezes por semana, com o objetivo de levar  ensino religioso, 

Ação Social e oficinas de trabalhos manuais. 

Com o crescimento do projeto, o trabalho saiu da informalidade e se constituiu como Pessoa 

Jurídica em 15 de setembro de 2002. Em 2003 a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba 

cedeu uma área na Rua hoje denominada Maria Machado Faustino n. 8 - Chácara Solar II –

Fazendinha, para construção da sua Sede.    

Os resultados alcançados, a carência dos moradores da região, a determinação e a 

perseverança dos voluntários do projeto tem estimulado o crescimento e o aprimoramento dos 

programas e das atividades. Os participantes tem tido a oportunidade de conhecer e 

desenvolver o seu potencial acreditando na possibilidade de uma vida mais digna e feliz.  

 

Missão: 

Promover a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias através de uma 

ação transformadora e sustentável, baseada em valores cristãos, visando o resgate integral da 

pessoa em sua dignidade, de forma que participe ativamente na sociedade. 

 

Visão: 

Ser reconhecida por toda a comunidade da região da Fazendinha, no município de Santana de 

Parnaíba, como entidade de referência na inclusão social sustentável, na edificação de valores 

e no exercício da cidadania. 

 

Valores: 

 Princípios cristãos, ética e família. 

 Integridade e exemplo 

 Amor ao próximo e aceitação 

 Serviço 

 Excelência e zelo 

 Colaboração e harmonia 

 Respeito às leis e ao regulamento interno 

  

2                                                                     NOSSA HISTÓRIA 
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O Estatuto do Profaz, 7 de Maio de 2015, registrado sob o numero 229696  do cartório RCPJ- 

Barueri – SP. 

A Entidade tem por objetivo prover, limitada pelas suas possibilidades, a mais ampla 

assistência à pessoas (de qualquer faixa etária) e famílias em situação de vulnerabilidade ou 

risco social, residentes no município da sua sede, preferencialmente próximos a ela, buscando 

o resgate integral do ser humano. 

 

As atividades desenvolvidas neste serviço têm como foco a convivência familiar e 

comunitária e fortalecimento de vínculos, atendendo a Resolução 109/09 - Tipificação 

Nacional de Serviços Sócio assistenciais pelo Conselho Nacional de Assistência Social e 

o Plano de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à 

Convivência Familiar e Comunitária.  

 

 

 

Razão Social Projeto Fazendinha – Profaz 

CNPJ 05.484.116./0001-67 

Endereço 

Rua Maria Machado Faustino, 8 Chácara 

Solar II, Santana de Parnaíba – SP CEP 

06531-027 

Telefone  011-4156-5341 

E-mail profaz@ipalpha.com.br 

Site www.profaz.org 

Horário de Funcionamento Administrativo 
08:00 ás 17:00 (Segunda a Sexta-Feiras) 

08:00 ás 12:00 (Sábado)  

Horário de Funcionamento da entidade 
8:30 ás 17:00 (Segunda a Sexta) 

08:00 ás 12:00 (Sábado) 

3                                                                               IDENTIFICAÇÃO 

4                                                         FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

mailto:profaz@ipalpha.com.br
http://www.profaz.org/
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A região de alcance é de aproximadamente 40.000 habitantes, não possui infraestrutura 

adequada de esgoto, rede de água, iluminação das ruas. 

Parte de sua população sofre com o desemprego ou subemprego e com baixa escolaridade, 

apresentam dificuldade para o trabalho e acesso à cidadania. A alta evasão escolar, alto índice 

de gravidez precoce, violência familiar, alcoolismo, dependência e comércio de drogas, 

contribuem para que as crianças e adolescentes não encontrem muitas oportunidades de 

desenvolverem seus talentos e os jovens, muitas vezes sem conhecimento e orientação 

apropriada, perpetuam um circulo vicioso de dependência do poder público. A maioria das 

famílias desse bairro é formada por migrantes – provenientes de estados das regiões Norte, 

Nordeste e Sudeste do país.  

Por entender que os problemas percebidos estão relacionados à sua precária condição de vida 

e a falta de recursos da comunidade que possam oferecer atividades saudáveis, o projeto 

pretende, em parceria com os equipamentos da rede sócios assistenciais disponibilizados pela 

rede pública atender esses assistidos de acordo com suas necessidades com o foco no 

atendimento e garantia de seus direitos básicos para diminuir as desigualdades sociais, 

fortalecer os vínculos comunitários e permitir oportunidades diversas de aprendizagem que lhes 

permitam atuar de forma autônoma e criativa tornando-os capazes de se auto-gerir e dar novo 

significado à sua história. 

A presença da família é o ponto fundamental para o desenvolvimento sócio educativo da 

criança, e devido sua ausência, as atividades do serviço procuram preencher os momentos de 

ociosidade que podem existir no dia a dia das crianças e adolescentes. Assim evita-se que eles 

se remetam a ficar na rua ou mesmo em casa sozinhos, além de aumentar o desempenho nas 

atividades escolares e ampliar sua visão de sociedade.  

ÓRGÃO /TÍTULO NÚMERO E DATA 

Utilidade Pública Municipal PRO –SOCIAL Decreto 3285 de 15/03/2011 

CMAS Santana de Parnaíba 006 de  04/02/2016 

Ministério do Desenvolvimento Social – 

CEBAS (Certificado de Entidade de 

Assistência Social) 

Protocolo 71000.094536/2016-00  

Portaria 163/2017 de 27/9/2017 

5                                                             CERTIFICADOS E REGISTROS 

6                                                     JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 
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 Promover a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias visando o 

resgate do homem integral em sua dignidade como cidadão, de forma que participe 

ativamente na sociedade. 

 Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de 

risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

 Promover atividades sociais, esportivas, culturais e educacionais, para 150 (cento e 

cinquenta) crianças e adolescentes de baixa renda, como recurso motivador para o correto 

desenvolvimento social e o exercício de uma cidadania consciente. 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária; 

 Promover acessos a benefícios e serviços sócio assistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social de assistência social nos territórios; 

 Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, 

cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos assistidos 

aos demais direitos; 

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos assistidos; 

 Possibilitar acessos a experiência artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao 

desenvolvimento de novas sociabilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades inter-geracionais, propiciando trocas de 

experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares 

e comunitários. 

 Oferecer atividades para adultos visando o aumento da autoestima, valorização pessoal e 

capacita-los para atividades de artesanato que contribuam para o aumento da renda 

doméstica.  

 

 

  

 7                                                                      OBJETIVOS GERAIS 
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RECEPÇÃO  

Chegada do 
Beneficiário  

PREENCHIMENT
O DA FICHA 
CADASTRAL 

ACOLHIDA 

 Saber as 
necessidades 

do Beneficiário  

DIRECIONAMENTO  

Incluir o 
beneficiário no 
programa que 

melhor se encaixa 
no perfil. 

ACOMPANHAMENTO   

Assistência e 
visitação. 

 

 

 

 

 

 Promover atividades socieducativas para introduzir conteúdos de cidadania e valores 

éticos e cristãos para os assistidos; 

 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

 Complementar as ações com a família e com a comunidade, na proteção, no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e 

sociais; 

 Utilizar atividades esportivas  como ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento 

social para uma vida saudável; 

 Possibilitar a ampliação do universo informacional e cultural das crianças e adolescentes, 

bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e 

propiciar sua formação cidadã. 

 Prevenir, através de ações, o bem estar físico, emocional e espiritual. 

 Desenvolver ações para a comunidade que gerem novas fontes de renda e de trabalho. 

 Possibilitar um aprendizado de valores sociais, éticos e morais visando o protagonismo 

pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9                                                     FLUXOGRAMA ATENDIMENTO 

8                                                                   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS FONTES DE RECURSOS (PLANO 2018) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

46% 

18% 

11% 

14% 

6% 
5% Associados Contribuintes e

doações de P. Fisicas

FUMCAD- Santana de
Parnaíba

Bazar

Nota Fiscal Paulista

Eventos de Captaçao

Patrocinios empresariais

10                                                           ORIGEM DOS RECURSOS 
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ESPAÇOS QUANTIDADE 

RECEPÇÃO  1 

SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO 1 

SALAS PARA CURSOS GERAIS 4 

SALA DE CORTE E COSTURA 1 

SALA DE MÚSICA 1 

SALA DE INFORMÁTICA 1 

SALÃO DE JIU-JITSU E DANÇA 1 

OFICINA DE PRODUÇÃO DE SABÃO 1 

BIBLIOTECA 1 

CONSULTÓRIO MEDICO E PSICOLÓGICO 1 

CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1 

COZINHA E REFEITÓRIO 1 

CONJUNTO DE BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E 
INTERNO 

3 

QUADRA DE POLIESPORTIVA 1 

ESTACIONAMENTO 1 

BAZAR  1 

OFICINA PARA PRODUÇÃO DE SABÃO  1 

SALÃO DE EVENTOS  1 

 

  

11                                                             INFRAESTRUTURA  
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FOTOS DAS DEPENDENCIAS DO PROFAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visão dos 3 blocos 

Sala de aula Recepção e sala de espera- bloco 2 

 

Sala de espera -bloco 3 

Copa – Cozinha Industrial 

Sala de aula de Informática 

Sala de atividades infantis 

 

 

 

Quadra de futebol em areia 

Quadra Poliesportiva 

 

 

4º. Bloco em construção 
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O Profaz apresenta abaixo, os serviços que executará em 2018, sendo baseado na Tipificação 

109/2009, enquadrando-se por nível de complexidade do SUAS, em Serviço de Proteção 

Social  Básica 

 

 

 

 

Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 

social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

Promover atividades esportivas e socioeducativas para introduzir conteúdos de cidadania e 

valores éticos e cristãos para as crianças e adolescentes. 

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

Desenvolver o gosto pelo esporte e, através dele, um aprendizado de valores sociais, éticos e 

morais, visando assim à alteração positiva da realidade em que vivem.  introduzir atividades 

sócioeducativas que lhes propiciem uma melhor sociabilidade, boa convivência, respeito 

coletivo e pelo meio ambiente, valores éticos e morais, solidariedade, espírito de equipe e 

companheirismo, visando fortalecê-los no enfrentamento de possíveis situações de risco social 

e pessoal. 

Contudo o serviço oferecido pretende em parceria com os equipamentos da rede 

socioassistencial disponibilizados pela rede pública atender esses assistidos de acordo com 

suas necessidades com o foco no atendimento e garantia de seus direitos básicos para 

diminuir as desigualdades sociais e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.  

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

Complementar as ações com a família e com a comunidade, na proteção, no desenvolvimento 

de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais 

 

 

 

Contribuir para: 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidências; 

 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais; 

 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 

 Melhoria da qualidade de vida dos assistidos e suas famílias 

  

12                                                      DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS  

12.1             SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 

12.2                                                             OBJETIVOS E METAS 
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Horário Segunda-Feira Terça- Feira Quarta-Feira Quinta - Feira Sexta-Feira  Sábado 

08:30    
09:00 

LANCHE     LANCHE        LANCHE   LANCHE     LANCHE 

09:00 
09:30 

DESENV. 
PESSOAL 

    
DESENV. 
PESSOAL 

COSTURA 

      
DESENV.  
PESSOAL 

  
DESENV. 
PESSOAL 

    
DESENV. 
PESSOAL 
(1) 

09:30  
10:00 

FUTEBOL 

    

JIU-
JITSU 

      

TEATRO 

  

TENIS 

    

INCLUSAO 
DIGITAL(1) 

10:00  
10:30 

                

10:30  
11:00 

                    

11:00   
11:30 

                          

11:30   
12:00 

                            

    

13:30  
14:00 

FUTEBOL 
TURMA1 

    
STREET 
DANCE  

VIOLÃO INCLUSAO 
DIGITAL - 
TURMA 1 

      

PANIFI-
CAÇÃO 

  

INCLUSAO 
DIGITAL - 
TURMA 1 

    

14:00  
14:30 

  
DESNV. 

PESSOAL  
  

DESNV. 
PESSOAL  

DESNV. 
PESSOAL  

DESNV. 
PESSOAL  

    

14:30  
15:00 

DESENV.  
PESSOAL 

INC. 
DIGITAL 

DESNV. PESSOAL  
DESENV.  
PESSOAL JIU-JITSU 

E  
TEORIA/   
PRÁTICA 
MUSICAL  

TEATRO                      

TEORIA 
P. 

MUSICAL 
E JIU-
JITSU 

DESENV.  
PESSOAL 

  

15:00  
15:30 

DESENV. 
PESSOAL 

FUTEBOL 
TURMA 

2 

STREET 
DANCE  

VIOLÃO 

DESENV.  
PESSOAL INCLUSAO 

DIGITAL -
TURMA 2 
E CORAL 

DESENV.  
PESSOAL INCLUSAO 

DIGITAL -
TURMA 2         
E CORAL 

  

15:30  
16:00 

LANCHE LANCHE LANCHE   

16:00   
16:30 

  LANCHE LANCHE   LANCHE   LANCHE     

16:30  
17:00 

  LANCHE         LANCHE   LANCHE       LANCHE   

 

(1) Planejado para o 2º semestre           

 Atividades para Crianças e Adolescentes 

 Atividades para Adolescentes e Adultos 

 

BAZAR COMUNITÁRIO:  

TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS: DAS 9:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 17:00  

SÁBADOS: DAS 9:00  ÀS 12:00 

 

  

12.3                                                                  ATIVIDADES SEMANAIS 
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Atividade e Objetivos    

No. Objetivo específico Justificativa Procedimento/Ação 

1 Desenvolvimento Pessoal 

Conhecer e praticar valores éticos, 

sociais e morais com base nos 

valores Cristãos. E noções de 

cidadania 

Desenvolver boas  atitudes 

contemplando respeito mutuo, 

valores morais,   senso de 

responsabilidade, disciplina, 

relacionamento interpessoal e 

resolução de conflitos e outros  

-Estudos bíblicos e de conteúdos 

com  Valores Cristãos. 

-Conceitos de Cidadania. 

-Exemplos situacionais e debates 

 

2 Praticas esportivas (Futebol, Jiu-

Jitsu e Tenis) 

Desenvolver o domínio de si, a 

disciplina, observação, o reflexo, 

paciência, socialização, 

comunicação e a capacidade de 

reação rápida a estímulos. 

O esporte possibilita   aos 

adolescentes  um aprendizado de 

valores sociais, éticos e morais, 

visando seu desenvolvimento de 

forma integral.  

Roda de conversa no início e no 

final das praticas para estabelecer 

regras fortalecer valores e criar 

afinidade entre o grupo e professor 

e desenvolvimento dos jogos. 

3 

 

Inclusão Digital 

Desmistificar o uso da tecnologia, 

acesso a informação e  novos 

conhecimentos; desenvolvimento 

de habilidades especificas. 

Aplicações praticas dos programas 

Word e Excel (turmas de 11-

16anos) 

 

Aumento acesso à informação, 

melhorar desempenho pessoal . 

Conhecimento da maquina, 

programas básicos, internet e redes 

sociais, 

Trabalhos práticos 

4 Práticas Musicais (Orquestra 

Clássica, Orquestra  Popular 

(ORFF), Violão e Canto Coral  

-Desenvolver múltiplas experiências 

sensoriais, perceptivas e 

expressivas favorecendo assim o 

seu desenvolvimento. 

- Valorizar dedicação empenho e 

estudo como meio para alcançar os 

objetivos. 

Estimular trabalho em  equipe 

- Possibilitar a utilização da música 

como oportunidade de cultura e 

lazer tão carentes no local em 

vivem. 

- Aumento da sensibilidade e gosto 

pelas artes 

Praticas individuais e em grupo, 

formação de grupos musicais e 

audições publicas. 

5. Práticas de Teatro 

Desenvolver Coordenação motora 

Dicção, cuidados com a voz, 
equalização vocal, expressão 
corporal 

Saber trabalhar com a razão e 

emoção e ação: maneiras de ver, 

entender, sentir, decidir e agir.  

Desenvolver  trabalho em equipe 

Melhor controle das emoções 

Aumento da criatividade em 

situações diárias 

Melhorar relacionamentos com 

pares e superiores  

Melhorar a autoestima. 

Desinibição em expressar-se em 

publico 

Melhora na sensibilidade e análise 

situacional. 

Desenvolver o gosto por artes 

cênicas  

Jogos de dramatização 

Jogos de improvisação, 
sensibilidade e criatividade 

Exercícios de aprimoramento 

da expressão verbal e corporal 

Jogos e exercícios cênicos 

Pesquisas de textos e peças  

Desenvolvimento de projetos 

coletivos de participação ativa 

e co-responsabilidade 

Apresentação com montagem 

de texto e peça teatral. 
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6. Praticas de Dança (Street Dance)  

Desenvolver coordenação motora, 
expressão corporal  

Desenvolver o improviso e 
criatividade. 

Desenvolver harmonização interna 
com a música 

Melhorar a autoestima 

Desinibição em expressar-se em 

publico 

Melhora na condição física 

Aumento da socialização 

Ensino de sequencia de 
passos de dança 

Exercícios de aprimoramento 

da expressão verbal e corporal 

Exercícios de criatividade 

 

 

7 Reciclart – Projeto em parceria 

com o Instituto Presbiteriano 

Mackenzie 

Reciclar uniformes usados  

Permitir o reaproveitamento dos 

uniformes, para ser doada à 

população carente. Gerar fonte de 

renda para as costureiras do bairro. 

Recebimento, contagem, separação 

e distribuição do material. 

Recepção das pecas prontas, 

encaminhamento das pecas para o 

destino final. 

8 Costura e Artesanato 

- Desenvolver habilidades, 

relacionamento interpessoal e 

seguir um método pré-estabelecido. 

- Utilizar horas de folga como 

atividade subsidiária ou recreativa. 

A carência de recursos econômicos 

da população justifica o 

desenvolvimento de atividades que 

contribuam para o orçamento 

doméstico. 

Ocupação ajuda melhorar a auto-

estima e valorização pessoal. 

Desenvolver peças de artesanato 

de tecidos 

Participação em feiras e eventos 

para divulgação e venda do produto 

produzidos 

9 Panificação Artesanal 

- Desenvolver habilidades, 

relacionamento interpessoal e 

seguir um método pré-estabelecido. 

- Utilizar horas de folga como 

atividade subsidiária ou recreativa. 

A carência de recursos econômicos 

da população justifica o 

desenvolvimento de atividades que 

contribuam para o orçamento 

doméstico. 

Ocupação ajuda melhorar a 

autoestima e valorização pessoal. 

Preparar receitas de pães especiais 

 

10 Oficina do Sabão 

- Aproveitamento de óleo de 

cozinha usado para confecção de 

sabão. 

- Desenvolver a capacidade de 

trabalhar em grupo, de integração, 

de compromisso e da auto-estima. 

- Dominar todas as etapas do 

processo, desde a coleta do 

material até a venda dos mesmos. 

A carência de recursos econômicos 

da população justifica o 

desenvolvimento de atividades que 

contribuam para o orçamento 

doméstico. 

Ocupação terapêutica, melhorando 

a auto-estima e valorização 

pessoal. 

- Coleta óleo de cozinha usado. 

- Confecção das pedras de sabão. 

- Embalagem e venda do produto. 

- Participação em feiras e eventos 

para divulgação e venda do 

produto. 

11 Bazar Comunitário 

Venda a preço simbólico de roupas, 

sapatos e objetos recebidos como 

doação. 

 

Carência da comunidade assistida 

e captação de recursos para serem 

aplicados no projeto.  

 

Recepção das doações, seleção, 

organização e definição do preço e 

venda. 
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Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de ambos os sexos diretamente e indiretamente, suas 

famílias. Adultos da comunidade para os programas específicos. 

 

 

 

 

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ATIVIDADES 

BENEFICIARIOS 

 (VAGAS 

OFERECIDAS) 

Inclusão Digital 65 

Futebol  75 

Jiu-Jitsu 60 

Tênis 16 

Teoria e prática musical 16 

Violão  20 

Canto Coral 20 

Teatro 30 

Dança 40 

Totais Vagas - Programas para Crianças e Adolescentes 342 

Desenvolvimento Pessoal (*) 342 

 

(*) Associada às atividades oferecidas a criança e adolescentes 

  

12.5                                             CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

12.4                                                                        PÚBLICO ALVO 
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ATIVIDADES PARA ADULTOS 

ATIVIDADES VAGAS 

Reciclagem de Uniformes (Reciclart) 4 

Costura e Artesanato 20 

Oficina do Sabão  8 

Padaria Artesanal  10 

Total de vagas para Adultos 42 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Encaminha-

mento da rede 

sócio- 

assistencial 

pública 

Encaminha-

mento de 

outras 

entidades 

sociais  

Busca ativa 
do Profaz 

Busca 
Espontânea 

da 
Comunidade 

12.6                                                               FORMAS DE ACESSO 
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RECEITAS PREVISTAS 
VALOR 

(R$) 
% 

Associados Contribuintes e doações de P. Físicas 100.000,00 46,30% 

FUMCAD- Santana de Parnaíba 40.000,00 18,52% 

Bazar 24.000,00 11,11% 

Nota Fiscal Paulista 30.000,00 13,89% 

Eventos de Captaçao 12.000,00 5,56% 

Patrocinios empresariais 10.000,00 4,63% 

TOTAL 216.000,00 100,00% 

  

 

 

 

    

APLICAÇÀO DOS RECURSOS 
VALOR 

(R$) 
% 

Despesa com pessoal, encargos, benefícios e terceiros  155.000,00 71,76% 

Materiais de Uso (escritório, pedagógico, esportivo e limpeza) 16.000,00 7,41% 

Utilidades (energia, água e esgoto, telecom)  12.000,00 5,56% 

Alimentação aos assistidos  10.000,00 4,63% 

Manutenção e Conservação de Ativos 6.000,00 2,78% 

Outras despesas administrativas e operacionais 13.000,00 6,02% 

Impostos e taxas 2.000,00 0,93% 

Reserva 2.000,00 0,93% 

TOTAL 216.000,00 100,00% 

 

 

 

 

Observação 

A aplicação dos recursos da entidade em 2018 deve ser contabilizada exclusivamente na área 

de atuação da Assistência Social, Proteção Social Básica, Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (sem segregação), pois, apesar de executarmos diversas 

atividades, essas são apenas meios para o objetivo social de cada programa ou oficina.  

  

12.7 RECURSOS FINANCEIROS (PLANO 2018) 
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Função Quanti

dade 

Escolaridade Tipo de vinculo 

Instrutor de praticas esportivas 3 Bacharel ou técnico em 

Educação Física 

Prestador de 

Serviços 

Instrutor de praticas com 

instrumentos musicais e canto  

3 Curso Superior completo 

ou cursando 

Prestador de 

serviços  

Instrutor de praticas de Dança 1 Curso superior completo ou 

cursando 

Cedido pelo Inst. 

Cacau Show 

Instrutores de Inclusão Digital 2 Curso Superior completo 

ou técnico 

Prestador de 

Serviços 

Instrutor de praticas de teatro 1 Curso Superior completo 

ou técnico 

Prestador de 

Serviços 

Instrutores para oficinas  de 

manufatura  

3 Curso Superior Completo 

ou cursando 

Voluntário 

Instrutores para oficinas  de 

manufatura  

2 Curso Superior Completo 

ou cursando 

Prestador de 

Serviços 

Instrutores para 

desenvolvimento pessoal 

5 Curso superior completo ou 

cursando 

Voluntário 

Administração do Bazar 1 Superior completo ou 

cursando 

Voluntário 

Técnico Social Responsável  1 Assistente Social  Prestador de 

serviços 

Ajudante Geral 1 Ensino Fundamental CLT 

Motorista 1 Ensino Fundamental CLT 

Auxiliar Administrativo 1 Segundo grau completo  CLT 

Sub total 24   

Diretoria e Coordenadores de 

Áreas 

7 Segundo Grau ou  Superior Voluntários 

TOTAL 31 

12.8                               RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
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O projeto abrange a região da Fazendinha especificamente os bairros, Jardim Itapuã, Vila 
Poupança, Chácara Solar I e II, Parque dos Eucaliptos, Parque das Garças, e Bairro 120. 

 

 

 

 

 

 

O projeto será avaliado anualmente pelos alunos familiares e equipe de trabalho, através de 
indicadores de êxito: pesquisas de levantamento da qualidade dos serviços e/ou atendimentos 
oferecidos, feitos através de questionários específicos para cada um destes grupos. 

Os responsáveis pela avaliação e o monitoramento serão a equipe técnica, os instrutores e as 
áreas de coordenação do Projeto. 

 

 

 

 

Santana de Parnaíba, 27/04/2018 

 

 

 

 

_________________________________ 
       Marcos  Alonso José da Cunha     
                    Presidente 

12.9                                              ABRANGENCIA TERRITORIAL. 

12.10                   FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 


