
 

PLANO DE AÇÃO 2018 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM 

CNPJ: 05.036.896/0001-82 

Endereço: Rua Palmiro Novi nº 297 – Residencial Ipiranga 

Cidade/ UF: Sumaré SP 

Telefone: (19) 3832-1748 

 

TIPO DE ESTABELECIMENTO  

A sede da entidade é: 

[ X ] Alugada  [   ] Própria    [   ] Cedida   [   ] Comodato   [   ] outros 

 

DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 

Número do Registro no livro: 0895 

Cartório: Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Sumaré SP 

Município/ UF: SP 

Data do Registro: 04/04/2002 

 

COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

Presidente ou Representante legal da entidade: Rosa Maria Góes da Silva 

Cargo: Presidente Profissão: Administradora de Empresas 

CPF: 137.639.618-10 RG: 13.761.927-3 Órgão Expedidor: SSPSP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

 

 



 

 

Demais Diretores da Entidade: 

Nome: Danielli Cristina da Silva 

Cargo: Vice Presidente Profissão: Tecnóloga em Recursos Humanos 

CPF: 330.313.178-31 RG: 42.772.597-5 Órgão Expedidor: SSP/SP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

Nome: Fernanda Cristina Scabora Grillo 

Cargo: Secretária Geral Profissão: Assistente Administrativa 

CPF: 223.627.578-11 RG: 32.761.821-8 Órgão Expedidor: SSP/SP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

Nome: Vera Lúcia Florido Novi 

Cargo: Secretária Geral Adjunta Profissão: Técnica em Contabilidade 

CPF: 730.592.428-87 RG: 7.861.028 Órgão Expedidor: SSP/SP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

Nome: Marcia Leticia Batista de Souza 

Cargo: Secretária de Finanças  Profissão: Pedagoga 

CPF: 213.382.278-07 RG: 32.370.407-4 Órgão Expedidor: SSP/SP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

 

 

 



 

 

Nome: José Roberto Novi 

Cargo: Secretário de Finanças Adjunto Profissão: Administrador de Empresas 

CPF: 258.710.408-53 RG: 4.231.217-6 Órgão Expedidor: SSP/SP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

Nome: Humberto de Alencar  

Cargo: Conselho Fiscal 1 Profissão: Professor 

CPF: 338.841.701-63 RG: 179.284 Órgão Expedidor: SSP/MS 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

Nome: Josevaldo de Jesus Reis 

Cargo: Conselho Fiscal 2 Profissão: Técnico em Culinária 

CPF: 344.013.568-37 RG: 37.792.917-7 Órgão Expedidor: SSP/SP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

Nome: Gerson Antônio da Costa 

Cargo: Conselho Fiscal 3 Profissão: Garçom 

CPF: 079.591.668-03 RG: 13.939.727 Órgão Expedidor: SSP/SP 

É funcionário público?  Sim (  )   Não ( X ) 

 

Mandato da atual diretoria: 

Início: 23/03/2017 Término: 22/03/2021 

 



 

 

RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE 

Nome: Rosa Maria Góes da Silva 

Cargo: Presidente 

DDD/ Telefone: (19) 3832-1748 / (19) 99168 - 9005 

E-mail: rosa@nisfram.org.br 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:  

O Grupo de Apoio NISFRAM, tem por finalidades: 

a) Promover a educação infantil e apoiar alfabetização e o ensino de jovens e 

adultos; 

b) Promover a educação profissionalizante a todos os níveis; 

c) Promover a ética, a ação voluntária, a democracia e a cultura da paz; 

d) Lutar pelo direito de acesso à educação, cultura e esportes, bem como a 

inclusão digital; 

e) Estimular a ação protagonista da juventude e a conquista de direitos sociais; 

f) Buscar junto aos órgãos públicos, em todos os níveis, a implementação de 

políticas públicas voltadas a promoção da cidadania e participação popular; 

g) Requerer e divulgar estudos, pesquisas e conhecimentos técnicos; 

h) Estimular a formação de agentes multiplicadores em diversas áreas de 

interesse social; 



 

i) Promover a Proteção Social Básica, desenvolvendo ações socioassistenciais, 

saúde, lazer e cidadania, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários da população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, da privação, ausência de renda, acesso precário ou 

nulo aos serviços públicos e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de 

pertencimento social, decorrentes de discriminação etária, étnica, de gênero, 

de qualquer deficiência, dentre outras. 

Parágrafo Único: O Grupo de Apoio NISFRAM não distribui entre seus associados, 

diretores, conselheiros, empregados e/ou doadores quaisquer eventuais excedentes 

operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de 

seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, replicando, 

integralmente, na consecução de seus objetivos sociais. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 Complementar o trabalho social com famílias, de modo a fortalecer as relações 

familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de 

experiências entre os participantes, prevenindo a ocorrência de situações de 

vulnerabilidade e risco social através de ações preventivas, protetivas e 

proativas, pautadas na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 

capacidades dos usuários.  

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens 

e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à 

convivência familiar e comunitária; 

 Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, 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 usuários aos demais direitos; 



 

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

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os 

vínculos familiares e comunitários. 

 

      ORIGEM DOS RECURSOS: 

 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Sumaré via Lei de Incentivo – 

1% do IR;  

 Subvenção Municipal; 

 Termos de Cooperação com a administração municipal Sumaré e Pedreira; 

 Prestação de Serviços Sociais junto a iniciativa privada; 

 Programa Governo Estadual – Nota Fiscal Paulista; 

 Participação em Eventos e Festas;  

 Realização de Bazar. 

 

 

INFRAESTRUTURA DA SEDE DA ORGANIZAÇÃO:  

A Entidade conta com espaço físico de 388,24 m², em bom estado de conservação, 06 

anos de construção, distribuídos em dois andares, da maneira que segue, onde são 

executados os serviços socioassistenciais tipificados;  

 Salão para atividades coletivas, comunitárias e culturais; 

 01 Refeitório para funcionários e colaboradores; 

 01 Cozinha;  

 02 Salas para atividades socioeducativas; 

 01 Sala para arquivos;  



 

 01 Sala para Equipe Técnica; 

 01 Laboratório de Informática; 

 01 Secretaria; 

 07 Banheiros distribuídos nas salas. 

Anexo a este a entidade conta com imóvel com 250 m², sendo 125 m² de construção 

distribuídos da seguinte maneira: 

 01 Recepção; 

 01 Sala administrativa; 

 01 Biblioteca a comunidade; 

 01 Sala para atendimento individual; 

 01 Banheiro; 

 01 Sala para estoque de materiais gerais; 

 01 Área para acolhimento; 

O restante de 125 m² é considerado como área aberta para a realização de 

atividades esportivas, brincadeiras etc. 

 

INFRAESTRUTURA DA CRECHE WALKIRIA:  

 

O espaço conta com um terreno de 4079,51 m² sendo construído 880,43 m² área 

coberta 212,96 m²tendo um total livre 2986,12 m² em bom estado de conservação, 01 

anos de construção. De maneira que segue, onde são executados os atendimentos as 

crianças. 

 Hall de entrada  

 01 Sala de coordenação 

 01 Sala das agentes educacionais 

 01 Refeitório para as crianças e funcionários; 

 01 Cozinha;  

 01 Despensa 



 

 01 Lavanderia 

 03 Sanitários para funcionários   

 02 Salas com dormitórios e espaço para brincadeiras 

 02 Fraldarios  

 01 Lactário  

 02 Solários para os bebês (BI e BII) 

 01 Sala de Artes onde são realizadas atividades artísticas. 

 02 Sanitários para as crianças com vasos e pias adaptados 

 01 Sala recreativa com brinquedos – brinquedoteca  

 04 Salas recreativas e dormitório   

 02 Sanitários com chuveiros e trocadores adequado as crianças 

 Gramado com “playground” contendo escorregador  

 Estacionamento para carro e moto. 

 

Outras Informações relevantes:  

De acordo com a Resolução CMAS 07 de 28 de junho de 2012 que altera a 

Resolução CMAS 05 de 30 de junho de 2010, conforme o Art. 2º que trata das 

entidades e organizações de assistência social referente ao tipo de Serviço realizado, 

o Grupo de Apoio NISFRAM se caracteriza como de atendimento.  

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

 

 

 



 

1 - GESTÃO DA CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA 

O Centro Integrado de Educação Infantil – Wlakyria Thomazini Cavicchia tem como 

objetivo o desenvolvimento integral da criança de 04 meses a 4 anos. Nosso 

atendimento acontece de segunda a sexta feira das 06:00 as 17:00 horas, totalmente 

gratuito. 

 

Meta de Atendimento CIMEI Walkyria Thomazini Cavocchia: 150 vagas  

Berçário I 15 

Berçário II 49 

Berçário III 49 

Mini Grupo  37 

 

Público Alvo: Crianças; 04 meses a 3 anos e 11  meses. 

                                                



 

Formas de Participação:   

Todas as crianças atendidas são encaminhadas pela Secretaria Municipal de 

Educação.  

 

Elaboração e Execução: 

 

As elaborações e execuções das atividades são direcionadas a cada faixa etária; 

 

 Berçário I as atividades pedagógicas foram direcionadas aos estímulos, sentar, 

pegar, rolar engatinhar promover a oralidade através de músicas infantis e contação 

de histórias, fantoches, deboches, teatro também realizamos pinturas com texturas 

para que os bebês descobrirem novas sensações.   

 

Berçário II as atividades foram voltadas para o desenvolvimento psicomotor, nesta 

fase a criança começa a descobrir que pode ficar em pé e começa a dar os primeiros 

passos. A autonomia, alimentar-se sozinho, fazer fila para passeios curtos, guardar 

os brinquedos também foi ampliada nesta faixa etária, assim como a oralidade que 

foi suscitada através das historias e musicalização. Na sala de artes foi trabalhado, 

cores , texturas e pintura do desenho. 

 

Berçário III - continuamos desenvolvendo a autonomia, é nesta fase que acontece o 

desfralde e as crianças aprendem a usar o banheiro, lavar as mãos, escovar os 

dentes e alimentarem se sozinhos, os passeios acontecem nos arredores da creche. 

A oralidade foi ampliada através das rodas das conversas, musicalização e contação 

de história, foram trabalhados as habilidades do corpo, regas de convivência, 

coordenação motora. Na sala de artes foram trabalhados formas geométricas, cores 

e texturas. 

 



 

Mini - Grupo as crianças desta faixa etária que foram para a pré-escola, portanto 

trabalhamos de maneira mais intensa, conhecimentos de letras, números, cores, 

formas geométricas, quantidade (mais, menos) e o nome através da chamadinha. 

Ampliamos o vocabulário através da roda da conversa, musicalização e historinhas. 

A autonomia nesta turma foi bem desenvolvida, observamos que eles conseguiram ir 

ao banheiro, se alimentaram e se trocavam sozinhos. 

 

Avaliação: 

A avalição busca resgatar o sentido essencial de acompanhamento do 

desenvolvimento e reflexão permanente sobre as crianças e seu cotidiano, como um 

elo na continuidade da ação pedagógica de maneira que possa contemplar 

positivamente as necessidades das crianças. Ela é processual, continua levando em 

consideração as fases do desenvolvimento da criança. Realizamos várias reuniões 

pedagógicas e reuniões com a família pois acreditamos na importância do vínculo 

escola e família. 

 

Objetivo Geral:  

Implantar uma Escola de Educação Infantil de qualidade, que favoreça o desenvolvimento infantil, 

considere os conhecimentos valores culturais que as crianças já trazem e os amplie, 

possibilitando a construção da autonomia, da criatividade e a formação do auto estima das 

crianças atendidas.  

Objetivos específicos:  

 Desenvolvimento integral da Criança até 4 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social  

 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidade. 



 

 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em sua capacidade e percepção de suas 

limitações. 

 Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 

sua autoestima e ampliando suas possibilidades de comunicações e 

interação social. 

 Aprender a conviver com as diferenças de temperamento, de intenções, de 

hábitos, costumes e cultura.  

 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

Considerando um trabalho realizado em parceria, os serviços propostos serão 

realizados por equipes, respeitando a atuação de cada uma das partes envolvidas.  

 a-) Equipe Técnica do Grupo de Apoio NISFRAM – CIMEI Walkyria Thomazini 

Cavicchia. (Execução) 

 

 

 

Supervisora Pedagógica  

 

 

01 44 h/s Superior completo 

 

Agente de Educação 

Infantil 

 

02 
 

44 h/s 

 

Superior completo 

 

 

ADI/ Monitor 

 

 

18 44 h/s 
Ensino fundamental 

completo 

 

Cozinheira 

 

02 

 

44 h/s 

Ensino fundamental 

completo 



 

 

 

Auxiliar de serviços 

gerais  

 

 

03 
44 h/s 

 

Ensino fundamental 

completo 

 

Auxiliar administrativo  

 

 

01 44 h/s 

 

Superior completo 

 

 

Nutricionista  

 

 

01 20 h/s 

 

Superior Completo 

 

Assistente administrativo 

 

 

01 44 h/s 

 

Ensino fundamental 

completo  

 

Abrangência Territorial:  

Município de Pedreira (Bairros: Américo Pierre – Distrito industrial, Bairro Aguas de 

Março e Jardim Marajoara).  

  

Sumaré, Janeiro de 2019 

__________________________________                               
Rosa Maria Góes da Silva                                               
Presidente/ Responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM                                                            
CPF: 137.639.818-10                                                                                        
    
                     
                          
__________________________________ 
Ana Paula  Vieira Araujo 
Coordenação Pedagógica / Responsável Técnica              


