
 

PLANO DE AÇÃO  

Grupo de Apoio NISFRAM 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome/Razão Social 

Grupo de Apoio NISFRAM 

CNPJ 

05.036.896/0001-82 

Endereço  

Rua Palmiro Novi, nº 297 – Residencial Ipiranga 

Cidade 

Sumaré 

UF 

SP 

CEP 

13181-101 

DDD/Telefone 

(19) 3832-1748 

Endereço eletrônico  

grupodeapoionisfram@uol.com.br 

Responsável pela OSC  

Rosa Maria Góes da Silva 

Cargo 

Presidente 

CPF do responsável 

137.639.618-10 

RG do responsável 

13.761.927-3 

Orgão expedidor/Data  

SSP/  14/09/2001 

 

2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

O Grupo de Apoio NISFRAM, tem por finalidades: 

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

adultos; Promover a educação profissionalizante a todos os níveis; Promover a 

ética, a ação voluntária, a democracia e a cultura da paz; Lutar pelo direito de 

acesso à educação, cultura e esportes, bem como a inclusão digital; Estimular a 

ação protagonista da juventude e a conquista de direitos sociais; Buscar junto 



 

aos órgãos públicos, em todos os níveis, a implementação de políticas públicas 

voltadas a promoção da cidadania e participação popular; Requerer e divulgar 

estudos, pesquisas e conhecimentos técnicos; Estimular a formação de agentes 

multiplicadores em diversas áreas de interesse social; 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. 

3. OBJETIVOS  

 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 acesso 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 

4. ORIGEM DOS RECURSOS 

 Fundo Municipal de Criança e do Adolescente de Sumaré via Lei de Incentivo do 
1% do IR; 

 Termos de Colaboração com a administração Pública Municipal; 

 Prestação de Serviços Sociais junto à inciativa privada; 

 Programa Nota Fiscal Paulista do Governo Estadual – Digitação de cupons 
fiscais; 

 Participação em festas e eventos; 

 Realização de bazar. 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral as Famílias – PAIF e tem suas ações desenvolvidas 

principalmente, por meio de atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas 

necessidades, interesses e motivações de seus usuários, incentivando a participação 



 

social, o convívio familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento do 

sentimento de pertencimento e identidade. 

É realizado em grupos, organizados a partir de percursos, de modo a garantir 

aquisições progressivas aos usuários, de acordo com o seu ciclo de vida. 

O SCFV tem como público crianças, adolescentes e idosos. 

As atividades ofertadas têm caráter lúdico, cultural e esportivo como formas de 

expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Para crianças e 

adolescentes são ofertadas oficinas de socioeducativas de leitura e contação de 

histórias, Língua Brasileira de Sinais – Libras, coral de Libras, Kung Fu e Projeto Atleta 

do Futuro. As oficinas são permeadas por dinâmicas em grupo e rodas de conversa e 

são utilizados jogos de tabuleiro, jogos de interação, confecções artísticas com 

materiais recicláveis, colagens, recortes e pintura.  

Para adolescentes e jovens, de 14 a 17 anos, também são ofertadas oficinas de 

cultura digital e de preparação para o mercado de trabalho, com o objetivo de abordar 

a relação entre trabalho e cidadania, proporcionar um espaço de autoconhecimento e 

reflexão sobre o lugar do trabalho no projeto de vida de cada um, reforçar a 

importância da qualificação e da construção de um projeto profissional, fornecer 

informações e ferramentas para se preparar para o ingresso no mercado de trabalho.  

Aos idosos acontecem oficinas de acolhimento e artesanato, de cultura digital 

atividade física adaptada, com o objetivo de contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo, bem como assegurar um espaço de 

encontros intergeracionais, além de promover a convivência comunitária, 

desenvolvendo suas potencialidades e capacidades para novos projetos de vida. 

São ofertados, de forma pontual, passeios e visitas a equipamentos de cultura e 

lazer.  

Todas as atividades do SCFV são norteadas por eixos, sendo os principais, 

convivência social, direito de ser e participação, onde são abordados temas 

pertinentes a infância e juventude, direitos sociais, cidadania e meio ambiente.   



 

Além disso, são realizadas reuniões periódicas com as famílias dos atendidos, e 

ações para acolhimento, orientação e encaminhamentos dos mesmos, contribuindo 

para a promoção de espaços coletivos de escuta, de maneira a fomentar o 

fortalecimento da sua função protetiva e dos vínculos entre seus membros e com a 

comunidade. 

Todas as ações têm caráter continuado, permanente, planejado e gratuito. 

5.1 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, BENEFÍCIO 

SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

 Serviço Socioassistencial Tipificado 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

5.2 SITUAÇÃO DO PROGRAMA 

(    ) A ser implantado     ( X ) Em execução  

5.3  REGIME DE ATENDIMENTO 

( X ) Orientação e apoio sócio familiar 

( X ) Apoio socioeducativo em meio aberto 

(    ) Colocação familiar 

(    ) Acolhimento institucional 

(    ) Prestação de serviço à comunidade 

(    ) Liberdade assistida 

(    ) Semiliberdade 

(    ) Internação 

 

5.4 OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, BENEFÍCIO 

SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

 Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 



 

 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 ás 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.  

5.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, 

BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

Para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

Objetivos específicos  Resultados esperados 
 

Complementar as ações da família e da 

comunidade na proteção e no desenvolvimento 

de crianças e adolescentes e no fortalecimento 

dos vínculos familiares e sociais. 

Promoção de acesso a benefícios e serviços 

socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social de assistência social. 

Assegurar espaços de referência para o 

convívio grupal, comunitário e social e o 

Melhora das relações afetivas e do 



 

desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo. 

fortalecimento de vínculos sociais. 

Possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural das crianças e 

adolescentes, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação 

cidadã. 

Ampliação do leque de conhecimento dos 

usuários, bem como o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

Estimular a participação na vida pública do 

território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo. 

Desenvolvimento do pensamento crítico e 

ampliação dos conhecimentos sobre o território 

e sua relação com os sujeitos socais.  

Contribuir para a inserção, reinserção e 

permanência no sistema educacional 

Aumento da permanência dos usuários na 

escola. 

 

Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 

Objetivos específicos  Resultados esperados 

Complementar as ações da família e da 

comunidade na proteção e desenvolvimento de 

adolescentes e jovens para o fortalecimento 

dos vínculos familiares e sociais. 

Promoção de acesso a benefícios e serviços 

socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social de assistência social. 

Assegurar espaços de referência para o 

convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo. 

Melhora das relações afetivas e do 

fortalecimento de vínculos sociais. 

Possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural dos 

Ampliação do leque de conhecimento dos 

usuários, bem como o desenvolvimento de suas 



 

adolescentes e jovens, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação 

cidadã. 

potencialidades. 

Propiciar vivências para o alcance de 

autonomia e protagonismo social. 

Aumento da autonomia dos usuários e 

mobilização para o exercício da cidadania. 

Estimular a participação na vida pública do 

território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo. 

Desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento e identidade e ampliação dos 

conhecimentos sobre o território e sua relação 

com os sujeitos socais. 

Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da 

educação como direitos de cidadania e 

desenvolver conhecimentos sobre o mundo do 

trabalho e competências específicas básicas. 

Fortalecimento da construção de novos projetos 

de vida.  

Contribuir para a inserção, a reinserção e a 

permanência dos adolescentes e jovens no 

sistema educacional. 

Aumento da permanência dos usuários na 

escola. 

 

Para Idosos 60 anos ou mais 

Objetivos específicos  Resultados esperados 

 

Contribuir para um processo de envelhecimento 

ativo, saudável e autônomo. 

Melhora da autonomia dou usuários. 

Assegurar espaço de encontro para os idosos e 

encontros intergeracionais de modo a promover 

a sua convivência familiar e comunitária. 

Promoção de acesso a benefícios e serviços 

socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social de assistência social. 



 

Detectar necessidades e motivações e 

desenvolver potencialidades e capacidades 

para novos projetos de vida. 

Desenvolvimento da capacidade de escolha dos 

usuários e contribuir para a construção de novos 

projetos de vida. 

Propiciar vivências que valorizam as 

experiências e que estimulem e potencializem a 

condição de escolher e decidir, contribuindo 

para o desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social dos usuários. 

Melhora da qualidade vida, integração e convívio 

social.  

 

5.6 PÚBLICO ALVO 

 Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de ambos os sexos; 

 Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos de ambos os sexos; 

 Idosos com idade igual ou superior a 60 anos de ambos os sexos. 

Em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência 

de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos) e/ou fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou deficiência). 

5.7 FORMA DE ACESSO 

 Por procura espontânea; 

 Por busca ativa; 

 Por encaminhamento da rede socioassitencial; 

 Por encaminhamento das demais políticas públicas.  

Todos os usuários são territorialmente referenciados no Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS da região Área Cura de Sumaré/SP. 

 



 

5.8 METODOLOGIA 

As atividades do SCFV buscam a promoção de espaços coletivos de 

aprendizagem e socialização, pautadas em experiências lúdicas, culturais, de esporte 

e lazer e serão oferecidas em regime de contra turno escolar, a crianças e 

adolescentes em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 11h e 

das 12h às 16h. Ao público idoso, serão oferecidas em dias úteis, as quartas e sextas-

feiras, no horário das 8h30 ás 10h30. Todas as atividades práticas e teóricas são 

oferecidas observando os saberes próprios de cada profissional, com metodologia 

específica para o seu desenvolvimento. 

Para crianças e adolescentes: 

 Atividades socioeducativas e culturais 

Objetivo: Promover espaços de diálogo, de socialização, de aprendizagem, de 

participação em grupo e de fortalecimento de vínculos comunitários através do 

estímulo ao protagonismo social. 

Descrição: As atividades têm caráter lúdico e cultural e são permeadas por rodas de 

conversa, dinâmicas de grupo, confecções artísticas com material reciclável, colagens, 

recortes, pintura, jogos de tabuleiro, jogos de interação, gincanas, competições 

musicais, montagem de painéis temáticos, faixas e cartazes. Serão abordadas 

temáticas diversas a fim de, proporcionarem um espaço aberto de diálogo, interação e 

fortalecimento de valores entre as crianças, adolescentes e orientadores. Serão 

exibidos vídeos e realizadas sessões de cinema como gancho para a reflexão e 

debate de temas relevantes.  

Responsável: Orientadora social e facilitador de oficina 

Periodicidade: 03 vezes por semana 

 

 



 

 Oficina de leitura e contação de história 

Objetivo: Estimulo a leitura, resgate da arte de contar histórias, a criatividade, o 

imaginário, o lúdico e suas potencialidades.  

Descrição: As buscam ampliar o universo literário das crianças e adolescentes 

através da leitura e contação de história, incentivando-os ao gosto pela leitura, bem 

como o desenvolver a sensibilidade, e o uso da oralidade de forma crítica e criativa. 

Essa oficina prima por momentos de convívio e interação social, na medida em que as 

crianças e adolescentes exercitam a leitura compartilhada, socializam pequenas 

experiências adquiridas nas histórias, exercendo memória e percepção. Para o 

desenvolvimento dessa oficina será utilizado o método da leitura colaborativa e da 

contação através da dramatização, desenvolvendo o gosto pela leitura, a curiosidade e 

a capacidade de dar uma sequência lógica para os fatos, ampliando seus 

conhecimentos e estimulando a linguagem oral e escrita. As histórias abordadas 

buscam tratar de temas atuais e que resgatem valores importantes para o 

desenvolvimento humano.  

Responsável: Oficineiro 

Periodicidade: 01 vez por semana 

 Oficina de Kung Fu 

Objetivo: Proporcionar o aprendizado de técnicas de Kung Fu estilo Shaolin do Norte, 

além de exercícios que envolvem equilíbrio, coordenação motora e agilidade.  

Descrição: A oficina será realizada em parceria com a Associação Shaolin Cha de 

Kung Fu, com metodologia própria, o processo de aprendizagem acontecerá de forma 

gradual, partindo de técnicas mais simples para as mais elaboradas.  Além do domínio 

da arte marcial a atividade proporciona conceitos de valorização, respeito, 

concentração, calma e autoconfiança nos participantes. 

Responsável: Oficineiro 

Periodicidade: 02 vezes por semana 

 



 

 Oficina esportiva 

Objetivo: Promover o desenvolvimento da expressão corporal, da interação, 

socialização e troca de experiências através do ato de brincar, estimulado o respeito, o 

protagonismo além do desenvolvimento físico e afetivo. 

Descrição: O projeto de esportes visa contribuir para a prática de diversas 

modalidades esportivas coletivas, como futebol, handebol, vôlei, basquete e atletismo, 

bem como o resgate de jogos e brincadeiras tradicionais. Esta oficina será realizada 

em parceria com o Programa Atleta do Futuro do SESI/SP garantindo o direito de 

acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia própria, elaborada pelo 

SESI/SP, permitindo que os participantes aprendam diferentes modalidades 

esportivas, com conteúdos e estratégias adequadas para cada faixa etária.  

As atividades acontecerão nas quadras de esportes da Praça Wanderson Salvador de 

Farias, localizada no Jd. Ipiranga – Sumaré/SP.  

Responsável: Oficineiro 

Periodicidade: 02 vezes por semana 

 Oficina de Língua Brasileira de Sinais – Libras 

Objetivo: Proporcionar noções básicas da Língua Brasileira de Sinais visando 

favorecer o conhecimento do universo e da cultura surda, bem como facilitar a 

comunicação inicial entre surdos e ouvintes. 

Descrição: As oficinas de iniciação em Libras promovem o ensino básico da Língua 

Brasileira de Sinais a crianças e adolescentes ouvintes, com a proposta de facilitar a 

comunicação entre ouvintes e surdos e contribuir para o rompimento da barreira de 

comunicação que os separa. O conteúdo programático desta oficina não promove a 

alfabetização e não tem a função de formar interpretes em Libras, somente viabilizar a 

comunicação inicial entre ouvintes e surdos.  

Responsável: Orientadora social e facilitador de oficina 

Periodicidade: 02 vezes por semana 

 



 

 Coral de Libras  

Objetivo: Difundir a Língua Brasileira de Sinais, proporcionando de forma lúdica o 

aprendizado da língua por meio da tradução e interpretação de músicas. 

Proporcionando o acesso à musicalidade para os surdos como meio eficaz na 

construção da interação social.  

Descrição: A oficina é expositiva, dialogada e orientada por uma temática. È 

ministradas por uma orientadora ouvinte que é intérprete em Libras e supervisionada 

por uma oficineira surda. Ao logo da oficina serão selecionadas músicas e suas letras 

serão estudadas, para que seja possível a busca dos sinais que correspondam a uma 

interpretação adequada, respeitando as línguas envolvidas e o sentido proposto pelo 

autor/cantor, após esse processo os participantes iniciarão o processo de ensaio para 

apreensão do conteúdo.  

Responsável: Orientadora social e facilitador de oficina 

Periodicidade: 01 vez por semana 

Para idosos: 

 Oficina cultural e de cidadania 

Objetivo: Proporcionar aos idosos momentos de descontração, acolhimento de modo 

a valorizar as suas vivencias e experiências e estimular a capacidade de escolha dos 

atendidos de forma a contribuir para o processo de envelhecimento autônomo.   

Descrição: As oficinas são um espaço de encontro no qual os participantes podem 

manifestar seus conhecimentos e habilidades artísticas e culturais, através de 

acolhida, roda de conversa, música e artesanato com material reciclável. 

Responsável: Orientadora social e facilitador de oficina 

Periodicidade: 01 vez por semana 

 Inclusão digital 

Objetivo: Proporcionar a inclusão digital de idosos através de noções básicas de 

informática e utilização do computador. 



 

Descrição: As atividades serão desenvolvidas por etapas, inicialmente os 

participantes conhecerão a estrutura básica de um computador, como CPU, monitor, 

teclado, mouse, bem como suas funções e utilidades, posteriormente serão 

introduzidos os sistemas operacionais do computador, onde terão acesso a arquivos, 

internet, e-mail, redes sociais. Por meio da inclusão digital, os idosos poderão contatar 

parentes e amigos, oferecendo a oportunidade de descoberta e superação das 

próprias habilidades e potencializando o sentimento de integração social.  

Responsável: Orientadora social e facilitador de oficina 

Periodicidade: 01 vez por semana 

 Atividade física adaptada 

Objetivo: Promoção de práticas esportivas e recreativas adaptadas que proporcionam 

momentos de descontração, de interação, de desinibição, de socialização visando à 

melhoria da qualidade de vida. 

Descrição: As atividades físicas acontecerão de forma diversificada, utilizando como 

recursos colchonetes, bolas, bambolês, elásticos, bastões, circuitos, dança, atividade 

recreativa, entre outros. Visando a promoção da melhoria na qualidade de vida, na 

independência e na autonomia dos idosos, uma vez que essas práticas são 

estimulantes e trabalham além do aspecto físico e metabólico a socialização e a 

autoconfiança diante de suas capacidades proporcionando novo ânimo para viver 

bem. 

Responsável: Oficineiro 

Periodicidade: 01 vez por semana 

5.9 METAS 

   5.9.1.CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

A OSC tem capacidade de atendimento para 110 crianças, adolescentes e 

idosos. 

 



 

   5.9.2.META DE ATENDIMENTO 

A meta de atendimento é de 110 vagas para crianças, adolescentes e idosos. 

     5.9.3.QUADRO DE ATIVIDADES 

Metas Atividades 

Indicador físico 

 

Quantidade 

 
Unidade de 

medida 

Promoção de oficinas e 

atividades para 

fortalecimento de 

vínculos sociais e 

comunitários 

Oficinas socioeducativas, culturais e 

esportivas 
110 

Usuários 

(crianças, 

adolescentes 

e idosos) 

Fortalecimento do 

vinculo familiar e da sua 

função protetiva 

Encontros, reuniões, rodas de 

conversa com a família dos 

atendidos e a comunidade 

08 

Encontros 

com as 

famílias dos 

atendidos 

Trabalho de 

intersetorialidade 

Reuniões periódicas com equipe 

multiprofissional da rede 

socioassistencial 

15 
Reuniões 

com equipe 

técnica 

 

5.10 IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

 Aumento do acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais 

A articulação intersetorial proporciona melhorias nas condições de vida das 

famílias e o acesso dos usuários, em especial,  àqueles que vivem em situação de 

vulnerabilidade ou risco social, aos benefícios, serviços, programas e projetos que 

integram o SUAS, através de ações integradas junto à rede de proteção social para 

acompanhamento e encaminhamentos mais eficazes cujo objetivo pressupõe além da 

escuta qualificada, a compreensão da realidade social vivenciada pelas famílias e/ou 

indivíduos para a construção de um projeto de vida que vise o fortalecimento da 



 

autonomia e o acesso a direitos, a fim de superar o atendimento segmentado e 

descontextualizado das situações de vulnerabilidade social vivenciadas.  

 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou 

reincidência 

A inserção da criança, adolescente e idoso no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos contribui para a prevenção das diversas situações de 

vulnerabilidade e risco social e também para a criação de mecanismos de 

enfrentamento através da oferta de espaços que propiciam o desenvolvimento da 

autonomia, do exercício de cidadania, da interação coletiva, da aproximação com 

atividades culturais, melhorando assim a qualidade de vida destes sujeitos. 

 

 Fortalecimento dos vínculos familiares e sociais 

A promoção de um espaço de convivência social que contribui para o 

desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos usuários, estimulando suas 

capacidades e potencialidades com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 

para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Através da oferta de ações para 

acolhimento, orientação, de espaços coletivos de escuta de maneira a fomentar o 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.   

5.11 INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO 

- Realização de registro sistemático das ações;  

- Avaliação da assiduidade dos participantes do SCFV;  

- Reuniões periódicas com as famílias dos atendidos do SCFV; 

- Reuniões periódicas com a equipe técnica do CRAS Área Cura; 

- Envio de relatórios bimestral e final para Prestação de Contas da Secretaria 

Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social - SMIADS de 

Sumaré/SP. 



 

Indicadores de monitoramento: 

 Folha de frequência;  

 Número de atendidos por faixa etária; 

 Participação das famílias nas atividades propostas; 

 Relatório de atividades. 

5.12 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

Recurso Federal 

Natureza da despesa   

Código Especificação Concedente: Governo Federal 

Despesas com pessoal 60% 

Prestação de serviços 20% 

Outras despesas 20% 

R$ 33.398,64 

R$ 11.132,88 

R$ 11.132,88 

  

Total Geral R$ 55.664,40 R$ 55.664,40 

  
Recurso Estadual 

Natureza da despesa   

Código Especificação Concedente: Governo Estadual 

Despesas com pessoal 60% 

Prestação de serviços 20% 

Outras despesas 20% 

R$ 10.604,88 

R$ 3.534,96 

R$ 3.534,96 

Total Geral R$ 17.674,80 R$ 17.674,80 

  
Recurso Municipal 

 Natureza da despesa   

Código Especificação Concedente: Governo Municipal 

Despesas com pessoal 70% 

Prestação de serviços 15% 

Outras despesas 15% 

R$ 224.421,12 

R$ 48.090,24 

R$ 48.090,24 

Total Geral R$ 320.601,60 R$ 320.601,60 



 

Total dos recursos a serem utilizados: R$393.940,80 (Trezentos e noventa e três 
mil, novecentos e quarenta reais, oitenta centavos). 

5.13 INFRAESTRUTURA 

Item Quantidade 

Salão para atividades coletivas, comunitárias e culturais  02 

Refeitório para funcionários e colaboradores 01 

Cozinha 01 

Salas para atividades socioeducativas 02 

Sala para arquivos 01 

Sala para Equipe Técnica 02 

Laboratório de Informática 01 

Secretaria 01 

Banheiros distribuídos nas salas 08 

Recepção 01 

Sala Administrativa 02 

Biblioteca 01 

Sala de atendimento individual 01 

Almoxarifado 01 

 

 

 

 

 

 



 

5.14 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Recursos humanos do Grupo de Apoio NISFRAM 

Função 
Formação 
acadêmica 

 
Vínculo Nível de 

escolaridade 

Carga 
horária 

semanal  
Quantidade 

Assistente 
Social/ 

Técnico de 
referência 

Serviço Social CLT  SUC 30h 01 

Orientador 
Social 

- CLT EMC 40h 02 

Facilitadores/ 
Monitor de 

oficinas 
- PDS EMC 

08h a 
40h 

07 

Técnicos 
especializados 
(administrativo, 

contábil, 
jurídico) 

Diversos CLT SUC 
 

40h 
 

02 

Apoio 
Operacional 

(cozinha, 
limpeza, 

manutenção) 

- CLT EFC 40h 02 

Estagiários 
(serviço social, 

pedagogia, 
psicologia, 

outros) 

Diversos EST SUI 20h a 30h 01 

 

 

 



 

5.15 ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS OFERECIDOS 

Saúde  

Articulação para discussão de caso e encaminhamentos, participação em reuniões intersetoriais 

para e aprofundamento de temáticas relevantes aos usuários. 

Sistema de Garantia de Direitos 

Articulação junto aos diversos atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos visando à 

proteção integral dos usuários atendidos pelo SCFV. 

Assistência Social 

Articulação, participação em reuniões intersetoriais, participação em reuniões periódicas com a 

equipe técnica do CRAS Área Cura para encaminhamento, acompanhamento e discussão de caso 

dos usuários do SCFV, promovendo a articulação e o acesso a serviços da rede socioassistencial 

e das demais políticas públicas setoriais.  

Educação 

Articulação para acompanhamento da permanência dos usuários do SCFV na rede regular de 

ensino, participação em reuniões intersetoriais para discussão de caso e aprofundamento de 

temáticas relevantes aos usuários. 

Conselhos Municipais  

Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA. 

 

 

 



 

5.16 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS 
COLABORADORES 

 Capacitação para Educadores Sociais – Promovida pela SOFIC; 

 Capacitação sobre Prestação de Contas Lei Federal nº 13.019/2014 – 

Promovida pela SOFIC; 

 Demais capacitações serão planejadas conforme demanda apresentada. 

5.17 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

As atividades ofertadas pelo SCFV NISFRAM abrangem a população da 

Região da Área Cura de Sumaré/SP, nos locais de execução do CRAS Área Cura.  

 

REGIÃO DA ÁREA CURA  

 

 SCFV NISFRAM: Rua Palmiro Novi, nº 297 - Residencial 
Ipiranga (Sede da OSC) 
 

 CRAS Área Cura: Rua Deusdete Alves de Souza, nº 205 
- Santo Antônio  

 

 

6. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, BEBEFICIO 
SOCIOASSISTENCIAL 

O projeto Drogas, tô fora, busca através de suas ações trabalhar pela prevenção e 

conscientização sobre o universo das drogas e do álcool, através de oficinas, rodas de 

conversa, palestras junto a crianças e adolescentes, seus familiares e/ou 

responsáveis, a fim de proporcionar mecanismos de entendimento, cuidado e 

proteção.   

6.1 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, BEBEFICIO 
SOCIOASSISTENCIAL 

Drogas, tô fora! 

 

 Período de execução: 10 meses  

 



 

6.2 SITUAÇÃO  

( X ) A ser implantado  (  ) Em execução  

 

6.3 REGIME DE ATENDIMENTO 

( X) Orientação e apoio sócio familiar 

(    ) Apoio socioeducativo em meio aberto 

(    ) Colocação familiar 

(    ) Acolhimento institucional 

(    ) Prestação de serviço à comunidade 

(    ) Liberdade assistida 

(    ) Semiliberdade 

(    ) Internação 

6.4  OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, BENEFÍCIO 
SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

Prevenir que as crianças e adolescentes atendidos pela OSC, iniciem o uso de 

substâncias psicoativas e apoiá-los quanto à convivência com familiares por meio da 

conscientização dos riscos e consequências do envolvimento com estas substâncias. 

6.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, 

BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

Objetivos específicos  Resultados esperados 

 

Orientar sobre os riscos presentes na 

convivência com pessoas adictas e/ou que 

trabalham para o tráfico de drogas, despertando 

a resiliência; Suscitar a reflexão sobre suas 

decisões e o julgamento do que é pertinente;  

Fomentar, através de ambiente lúdico e 

informativo, o desenvolvimento das 

Crianças e adolescentes entendedores dos 

riscos do convívio e envolvimento com o mundo 

das drogas.  



 

potencialidades individuais e o estímulo da 

criatividade. 

Instruir os pais e/ou responsáveis sobre os 

perigos de expor suas crianças e adolescentes 

no âmbito das drogas e do álcool. 

Pais e/ou responsáveis entendedores dos riscos 

do convívio e envolvimento com o mundo das 

drogas. 

Orientar as famílias quanto à ressignificação 

das relações familiares para a tolerância e a 

formação de vínculos protetores e apoiar as 

famílias na construção de novos modos de agir 

e de educar as crianças e adolescentes. 

Aumento da função protetiva da família, e 

construção de novas perspectivas junto aos 

usuários e famílias.  

6.6   PÚBLICO ALVO 

Crianças e adolescentes inseridos no Serviço de Convivencia e Fortalecimento 

de Vínculos – SCFV NISFRAM. 

6.7  FORMA DE ACESSO 

Encaminhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da 

Área Cura de Sumaré/SP. 

6.8   METODOLOGIA 

 Aplicação de oficinas e atividades lúdicas e pedagógicas relacionadas a 

temática e adaptadas a cada faixa etária, 

 Organização de palestras, oficinas e rodas de conversa voltadas aos pais e/ou 

responsáveis; 

 Atendimento individualizado aos pais e ou responsáveis.  

Faixa etária abrangida 06 á 17 anos 

Periodicidade 02 vezes por semana 

Carga horária 05 horas por semana 



 

6.9  METAS  

6.9.1 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

A capacidade de atendimento é de 110 crianças e adolescentes. 

6.9.2  META DE ATENDIMENTO 

A meta de atendimento é de 110 crianças e adolescentes. 

6.9.3  QUADRO DE ATIVIDADES  

Metas Atividades 

Indicador físico 

 

Quantidade 

 

Unidade de 

medida 

Orientar sobre os riscos 

presentes na convivência com 

pessoas adictas e/ou que 

trabalham para o tráfico de 

drogas, despertando a resiliência; 

Viabilizar a reflexão sobre suas 

decisões e o julgamento do que é 

pertinente. 

 

Oficinas organizadas por faixa 

etária: 06 a 09 - 10 a 12 - 13 a 

17 anos; 

Periodicidade: Semanal 

Carga horária: 02h30 

Período: Março a Dezembro 

110 
Crianças e 

adolescentes   

Fomentar, através de ambiente 

lúdico e informativo, o 

desenvolvimento das 

potencialidades individuais e o 

estímulo da criatividade. 

 

Atividades lúdicas organizadas 

por faixa etária:  

06 a 09 - 10 a 12 - 13 a 17 

anos; 

Periodicidade: Quinzenal 

Carga horária: 02h30 

Período: Março a Dezembro 

110 
Crianças e 

adolescentes   

Orientar as famílias quanto à 

ressignificação das relações 

familiares para a tolerância e a 

formação de vínculos protetores. 

Palestras e rodas de conversa   

Pais e ou responsáveis 

Periodicidade: Mensal 

Carga horária: 02h30 

Período: Maio a Dezembro 

110 Familiares  



 

Apoiar as famílias na construção 

de novos modos de agir e de 

educar as crianças e 

adolescentes. 

 

Atendimento individualizado   

Pais e ou responsáveis 

Periodicidade:  Agendamento 

mensal 

Período: Maio a Dezembro 

110 Familiares  

6.10  IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

 Crianças e adolescentes com mais conhecimento sobre os riscos do 

envolvimento com o mundo das drogas; 

 Discernimento sobre a conveniência de suas decisões e atitudes; 

 Pessoas mais seguras e convictas de que são falsas as facilidades oferecidas 

pelos traficantes; 

 Compreensão da comunidade para esquivar-se das pessoas que estão inseridas 

no vício ou trabalham para o tráfico ou, se não for possível, orientar seus filhos 

sobre os riscos do envolvimento com as drogas;  

 Maior vigilância sobre as companhias de seus filhos; 

 Gerar na comunidade uma cumplicidade para que todos estejam atentos não 

apenas no seu núcleo familiar, mas que também estejam em alerta com as 

crianças e adolescentes de outras famílias; 

 Melhor detecção e encaminhamento dos casos relacionados às drogas para 

encaminhamento na rede; 

 Apoio à campanha que já é realizada pelos órgãos públicos no combate às 

drogas; 

 Mapeamento e fornecimento de dados que possam ser úteis à Política Municipal 

na promoção da garantia de direitos. 

 

 

 



 

6.11  INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO 

Monitoramento 

- Acontecerá ao longo de todo o Projeto através das atividades realizadas pelas 

crianças; 

- Reuniões periódicas com a equipe multidisciplinar; 

- Reuniões periódicas com os pais e/ou responsáveis para orientação e informação 

sobre o Projeto e o desenvolvimento das crianças; 

- Agenda de atendimento familiar para apoio e orientação acerca das demandas 

sociais; 

- Acompanhamento do desempenho escolar e participação e desempenho nas 

atividades propostas. 

Avaliação 

Acontecerá através do desempenho escolar, interesse e desenvolvimento da 

criança no Projeto, observados através da frequência de participação, além dos 

encaminhamentos dos casos para a rede pública e das visitas regulares às escolas e 

organizações parceiras. 

6.12  RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

Natureza das Despesas 

Código Especificação Concedente Contrapartida Total (R$) 

Despesas de Custeio (01)  

01.01 
RH 

(Salários+Encargos+Provisão+Benefícios)  
49.500,00  49.500,00 

01.02 Material de Consumo 9.000,00  9.000,00 

01.03 Transporte/Pedágios/Combustíveis  12.000,00  12.000,00 

01.04 Serviços de Consultoria ou de Auditoria  5.000,00  5.000,00 

01.05 Serviços de Terceiros – PF (Autônomo) 2.000,00  2.000,00 

01.06 Serviços de Terceiros – PJ (Empresas) 12.500,00  12.500,00 

 Subtotal 90.000,00 0,00 90.000,00 

 



 

Despesas de Capital (02) 

02.01 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 

02.02 Equipamentos Som e Imagem  0,00 0,00 0,00 

02.03 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 

 Subtotal 0,00 0,00 0,00 

Total (1+2)  90.000,00          0,00 90.000,00 

6.13  INFRAESTRUTURA 

Item Quantidade 

Almoxarifado ou similar 01 

Banheiro 01 

Biblioteca 01 

Brinquedoteca  

Copa/cozinha 01 

Enfermaria  

Espaço para animais de estimação  

Espaço para guardar pertences 01 

Jardim/Parque  

Lavanderia  

Quadra esportiva  

Quarto coletivo  

Quarto individual  

Recepção 01 

Refeitório 01 

Sala de atendimento em grupo/atividade comunitária 01 

Sala de atendimento individual 01 

Sala de repouso  

Sala exclusiva para administração, coordenação e equipe técnica 01 

Outros  

 



 

6.14  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Recursos humanos do Grupo de Apoio NISFRAM 

Função 
Formação 
acadêmica 

 
Vínculo Nível de 

escolaridade 

Carga 
horária 

semanal 
Quantidade 

Coordenação 
Geral 

Psicologia e/ou 
Pedagogia 

CLT SUC 20h 01 

Professor 
Pedagogia e ou 
Psicopedagogia 

CLT SUC 06h 01 

Orientador 
Social 

Serviço Social e ou 
Pedagogia 

CLT EMC 06h 01 

Oficineiros Música/Artes/Teatro PDS SUC 03h 03 

Profissionais 
especializados. 

Educação, 
Psicologia, 

Pedagogia, RH e 
Outros. 

PDS POS 06h 04 

 

6.15   ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS OFERECIDOS 

Conselhos Municipais 

 Articulação com o Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 



 

Assistência Social  

Articulação com Organizações Sociais do município para troca de tecnologias e experiências. 

Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde  

Articulação para encaminhamentos de demandas, orientações e palestras. 

 

6.16  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS 

COLABORADORES 

Participação em eventos, cursos e palestras relacionados a temática e oferecidos na 

região.   

6.17  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

Município de Sumaré/SP.  

7. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, BEBEFICIO 
SOCIOASSISTENCIAL 

O projeto propõe através de oficinas, rodas de conversa e palestras orientar 

adolescentes e formá-los enquanto multiplicadores de conhecimento, despertando o 

protagonismo dos usuários para a consciência crítica e o exercício da cidadania. 

Buscando favorecer a construção de um projeto de vida e fomentando a preparação 

desses usuários para o ingresso no mercado de trabalho.   

7.1 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, BEBEFICIO 
SOCIOASSISTENCIAL 

Pequenos encontros de cidadania – PEC 

 

 Período de execução: 10 meses  

 

7.2 SITUAÇÃO  

( X ) A ser implantado  (  ) Em execução  



 

7.3 REGIME DE ATENDIMENTO 

( X) Orientação e apoio sócio familiar 

(    ) Apoio socioeducativo em meio aberto 

(    ) Colocação familiar 

(    ) Acolhimento institucional 

(    ) Prestação de serviço à comunidade 

(    ) Liberdade assistida 

(    ) Semiliberdade 

(    ) Internação 

7.4  OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, BENEFÍCIO 
SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

Formar cidadãos pluralizadores de ações preventivas e mobilizadores de 

cidadania que contribuam na garantia de direitos básicos. 

7.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, 

BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

Objetivos específicos  Resultados esperados 
 

Contribuir, através de atividades orientadas, 

para re-significar as vivências de isolamento e 

violação de direitos às quais estão expostos.  

 

Adolescentes conscientes e conhecedores de 

seus direitos e deveres. 

Construir junto aos adolescentes os valores 

ético-educativos que visam a contribuir com a 

inserção, reinserção e permanência das 

crianças e adolescentes no sistema regular de 

ensino. 

Adolescentes conscientes da importância dos 

estudos na formação profissional e pessoal do 

ser humano. 



 

Preparar os adolescentes para o ingresso no 

mercado de trabalho e conscientizar sobre a 

forma de administrarem seus rendimentos. 

 

Adolescentes aptos a ingressar no mercado de 

trabalho, determinados a construir uma carreira 

profissional e conscientes da necessidade da 

correta administração de suas finanças. 

Fortalecer a função protetiva da família e dos 

vínculos sociais e comunitários; 

Família e sociedade conscientes de suas 

direitos e deveres enquanto cidadãos.  

7.6   PÚBLICO ALVO 

 Adolescentes e jovens de 14 a 17 anos de ambos os sexos; 

Em situação de vulnerabilidade social e inseridos em Programas e/ou Projetos sociais 

do município de Sumaré/SP. 

7.7 FORMA DE ACESSO 

Encaminhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da 

Área Cura de Sumaré/SP. 

7.8   METODOLOGIA 

 Aplicação de oficinas e atividades voltadas aos adolescentes e jovens; 

 Organização de palestras, oficinas e rodas de conversa voltadas aos pais e/ou 

responsáveis; 

 Atendimento individualizado aos pais e ou responsáveis; 

 Organização de rodas de conversa em escolas municipais e estaduais da 

região da Área Cura do município de Sumaré/SP. 

 

7.9  METAS  

7.9.1 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

A capacidade de atendimento é de 20 adolescentes. 



 

7.9.2  META DE ATENDIMENTO 

A meta de atendimento é de 20 adolescentes. 

7.9.3  QUADRO DE ATIVIDADES  

Metas Atividades 

Indicador físico 

 
Quantidade 

 
Unidade de 

medida 

Contribuir, através de atividades 

orientadas, para re-significar as 

vivências de isolamento e violação 

de direitos às quais estão 

expostos. 

Rodas de conversa, oficinas e 

palestras  

Periodicidade: 1x por 
semana 
Carga horária: 02h30 

Período: Maio a Dezembro  

20 Adolescentes 

Construir junto aos adolescentes 

os valores ético-educativos que 

visam a contribuir com a inserção, 

reinserção e permanência das 

crianças e adolescentes no 

sistema regular de ensino. 

Rodas de conversa, oficinas e 

palestras  

Periodicidade: 1x por 
semana 
Carga horária: 02h30 

 

20 Adolescentes 

Preparar os adolescentes para o 

ingresso no mercado de trabalho e 

conscientizar sobre a forma de 

administrarem seus rendimentos. 

Oficinas de preparação para o 

mercado de trabalho. 

Periodicidade: 1x por 
semana 

20 Adolescentes 

Visitas monitoradas à 

empresas. 

Periodicidade: A definir 

Palestras com profissionais 
diversos 
Periodicidade: Março a 
Dezembro 

Fortalecer a função protetiva da 

família e dos vínculos sociais e 

comunitários. 

Atendimento individualizado; 

Rodas de conversa; 

Oficinas e palestras.  

Periodicidade: Março a 

Dezembro 

20 Familiares 



 

7.10  IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

Espera-se que com o projeto os participantes tornem-se multiplicadores do 

conhecimento adquirido, e com isso estimulem outros jovens a seguir seus exemplos e 

mobilizem a comunidade na prevenção de situações de risco diversas. Espera-se 

também que o projeto consiga efetuar a inserção do maior número possível de 

adolescentes no mercado de trabalho e que eles estejam preparados para atuar em 

suas funções com responsabilidade, boas atitudes e conscientes de como administrar 

seus salários e utilizar seus benefícios. 

7.11  INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO 

Monitoramento 

  Acontecerá através do acompanhamento da freqüência dos usuários no 

projeto, participação nas ações oferecidas, envolvimento em ações voluntárias, 

acompanhamento de boletim escolar e controle dos atendimentos realizados. 

 

Avaliação 

Dar-se-á de forma processual, visando observar a freqüência e participação 

dos adolescentes na realização das atividades. A avaliação deverá realizar-se de 

maneira contínua, mediante observação do rendimento e evolução dos participantes. 

Outro indicador de avaliação será a quantidade de adolescentes encaminhados para 

vagas de emprego em empresas parceiras da região de Sumaré/SP, bem como a 

contratação dos mesmos. 

7.12 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

Natureza das Despesas 

Código Especificação Concedente Contrapartida Total (R$) 

Despesas de Custeio (01)  

01.01 RH 30.000,00  30.000,00 



 

(Salários+Encargos+Provisão+Benefícios)  

01.02 Material de Consumo 8.000,00  8.000,00 

01.03 Transporte/Pedágios/Combustíveis  5.000,00  5.000,00 

01.04 Serviços de Consultoria ou de Auditoria  4.000,00  4.000,00 

01.05 Serviços de Terceiros – PF (Autônomo) 5.000,00  5.000,00 

01.06 Serviços de Terceiros – PJ (Empresas) 8.000,00  8.000,00 

 Subtotal 60.000,00 0,00 60.000,00 

 

Despesas de Capital (02)  

02.01 Obras e instalações    

02.02 Equipamento e material permanente 10.000,00  10.000,00 

02.03 Aquisição de imóveis    

 Subtotal 10.000,00  10.000,00 

Total (1+2)  70.000,00 0,00 70.000,00 

 

7.13 INFRAESTRUTURA 

Item 
Quantidade 

Almoxarifado ou similar 01 

Banheiro 01 

Biblioteca 01 

Brinquedoteca  

Copa/cozinha 01 

Enfermaria  

Espaço para animais de estimação  

Espaço para guardar pertences 01 

Jardim/Parque  

Lavanderia  

Quadra esportiva  

Quarto coletivo  

Quarto individual  

Recepção 01 



 

Refeitório 01 

Sala de atendimento em grupo/atividade comunitária 01 

Sala de atendimento individual 01 

Sala de repouso  

Sala exclusiva para administração, coordenação e equipe técnica 01 

Outros  

7.14  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Recursos humanos do Grupo de Apoio NISFRAM 

Função 
Formação 
acadêmica 

 
Vínculo Nível de 

escolaridade 

Carga 
horária 

semanal  
Quantidade 

Orientador 

Social 

Psicologia e/ou 

Pedagogia 
CLT SUC 20 01 

Professor 

Pedagogia, 

Psicopedagogia 

ou Serviço Social 

CLT SUC 03 01 

Instrutor de 

informática e 

vídeo 

Áreas de 

tecnologia – 

informática e 

afins 

PDS 
EMC ou 

SUC 
03 01 

Treinamento 

de equipes 

Pedagogia, 

Ciências Sociais 

e afins 

PDS SUC 05 01 

Profissionais 

especializados 

Administração, 

RH e Finanças 
PDS POS 20 03 

 



 

7.15   ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS OFERECIDOS 

Conselhos Municipais 

 Articulação com o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para 

garantia da efetivação dos direitos. 

Assistência Social  

Articulação com Organizações Sociais do município para troca de tecnologias e experiências. 

Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde  

Articulação para encaminhamentos de demandas, orientações e palestras. 

Escolas Estaduais e Municipais  

Articulação com Escolas Estaduais e Municipais de Sumaré/SP para realização de palestras e 

rodas de conversa nos espaços. 

 

7.16  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS 

COLABORADORES 

Participação em eventos, cursos e palestras relacionados à temática e oferecidos na 

região.   

7.17  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

Município de Sumaré/SP. 

 

 

 



 

8.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, BEBEFICIO 
SOCIOASSISTENCIAL 

O projeto tem como viés minimizar a dificuldade de acesso e de comunicação 

encontrada por crianças e adolescentes, surdos ou com deficiência auditiva, através 

de ações que promovam a acessibilidade e integração desses usuários.  

8.1 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO, BEBEFICIO 
SOCIOASSISTENCIAL 

Teclas que Transformam – TQT Inclusão e Acessibilidade 

 Período de execução: 11 meses  

8.2 SITUAÇÃO  

( X ) A ser implantado  (   ) Em execução  

Observação: Parte em execução com recursos próprios da OSC. 

 

8.3 REGIME DE ATENDIMENTO 

( X ) Orientação e apoio sócio familiar 

(    ) Apoio socioeducativo em meio aberto 

(    ) Colocação familiar 

(    ) Acolhimento institucional 

(    ) Prestação de serviço à comunidade 

(    ) Liberdade assistida 

(    ) Semiliberdade 

(    ) Internação 

8.4  OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, BENEFÍCIO 
SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

Avançar na construção de uma sociedade inclusiva, solidária e baseada no 

reconhecimento do exercício pleno e igualitário dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais dos surdos e pessoas com deficiência auditiva.  



 

 

8.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA, 

BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL OFERECIDO 

Objetivos específicos  Resultados esperados 

 

Oferecer oficinas de Língua Brasileira de Sinais 

- Libras em ambientes escolares.  

Criar e fortalecer uma cultura de percepção 

positiva do potencial humano, autodeterminação 

e independência individual, respeitando 

habilidades e conhecimentos prévios.  

Contribuir para a melhoria do desempenho 

escolar da criança surda. 

Melhora do desempenho escolar das crianças 

surdas. 

Promover a eliminação das barreiras de 

comunicação e informação. 

 

Diminuir as barreiras de comunicação entre 

surdos e ouvintes. 

Elaborar perfis e competências trabalhistas. Facilitar o acesso e, especialmente a 

permanência no emprego, de surdos e pessoas 

com deficiência de acordo com perfis e 

competências. 

Atingir a conscientização e esclarecimento da 

sociedade sobre a questão da surdez. 

 

Conscientização social a respeito da surdez.  

8.6   PÚBLICO ALVO 

 Crianças e adolescentes, com perda auditiva bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 

de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

 Crianças e adolescentes ouvintes; 

 Professores da rede municipal de ensino; 

 Usuários e familiares interessados em Libras e na cultura surda. 

 



 

8.7 FORMA DE ACESSO 

 Por procura espontânea;  

 Por encaminhamento da rede socioassitencial do município; 

 Por encaminhamento de Organizações Sociais do município. 

8.8   METODOLOGIA 

 Oficinas de Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Para as crianças de 06 a 12 anos 

- Aulas expositivas;  

- Atividades lúdicas; 

Adaptadas ao ambiente, calendário e conteúdos programáticos de cada ambiente 

onde as oficinas serão oferecidas. 

 Oficinas de preparação para o mercado de trabalho 

Para adolescentes de 13 a 17 anos 

- Aulas expositivas;  

Adaptadas ao ambiente, calendário e conteúdos programáticos de cada ambiente 

onde as oficias serão oferecidas.  

 Inserção no mercado de trabalho e em programas de aprendizagem 

Realização de parcerias com empresas da região para contratação dos adolescentes 

participantes, como colaboradores ou sua inserção em programas de aprendizagem 

profissional. 

 Eventos relacionados à deficiência 

Organização de seminários e palestras abertas ao público. 

 Apoio à família  

Atendimento com orientação e acompanhamento social para familiares e/ou 

responsáveis sobre questões relativas à deficiência, previsão para acontecer na sede 

da OSC com profissionais especializados.  

 



 

8.9 METAS  

8.9.1 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

 120 crianças surdas e ouvintes; 

 25 adolescentes surdos e ouvintes; 

 15 professores da Rede Municipal de Ensino; 

 170 usuários e familiares interessados em Libras e na cultura surda. 

8.9.2  META DE ATENDIMENTO 

Ação Público Quantidade 

Oficinas de Libras Crianças e adolescentes 120 

Oficinas de preparação para o 

mercado de trabalho e inserção em 

programas de aprendizagem 

profissional 

Adolescentes 25 

 

8.9.3  QUADRO DE ATIVIDADES  

Metas Atividades 

Indicador físico 

 

Quantidade 

 

Unidade de 

medida 

Oficinas de Língua Brasileira de 

Sinais - Libras em ambientes 

escolares e educacionais. 

Oficina de Libras 

Local: EMEF Antonio 

Paliotto e Sede na sede da 

NISFRAM 

Periodicidade: 01 x por 

semana 

Turmas: 06 

Carga horária: 03h/dia 

Período: Janeiro a 

Dezembro 

120 
Crianças e 

adolescentes 



 

Elaborar perfis e competências 

trabalhistas. 
Oficinas de preparação 

para o mercado de trabalho  

Local: Pólo de Inclusão do 

Município. 

Periodicidade: 01 x por 

semana 

Turmas: 01 

Carga horária: 3 h/dia 

Período: Maio a Dezembro 

25 Adolescentes 

Conscientização e esclarecimento 

da sociedade  

Palestra de 

Empregabilidade da 

Pessoa com Deficiência    

Período: Maio  

70 

Adultos 

surdos e 

ouvintes  

Conscientização e esclarecimento 

da sociedade 

Seminário Surdos e a 

Sociedade – Dia Nacional 

do Surdo  

Período: Setembro 

100 

Adultos 

surdos e 

ouvintes 

 

8.10  IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

Melhora no desempenho escolar da criança surda, maior acessibilidade aos 

surdos, maior integração entre crianças e adolescentes surdos com crianças e 

adolescentes ouvintes e professores, melhora na comunicação, despertar de 

habilidades, elevação da auto-estima, evitar a evasão escolar, melhora no 

aprendizado.    

8.11  INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO 

Monitoramento 

As ações e atividades desenvolvidas serão monitoradas através de entrevistas 

pessoais, reuniões mensais com a equipe técnica, roda de conversa para avaliação e 

depoimentos dos usuários beneficiados e familiares, controle de atendimentos, 



 

frequência nas atividades, envolvimento com a OSC, rendimento escolar, efetiva 

participação. 

Avaliação  

Medida através da evolução do surdo no projeto ou em ações específicas 

como: Quantidade de surdos preparados e encaminhados a programas de 

aprendizagem profissional e postos de trabalho; Evolução nos cursos e oficinas; 

Elevação da escolaridade; Permanência na escola; Iniciativa de continuar estudando; 

Tempo de permanência nas ações. 

8.12 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

Natureza das Despesas 

Código Especificação Concedente Contrapartida Total (R$) 

Despesas de Custeio (01) 

01.01 RH (Salários + Encargos + Provisão 

+ Benefícios)  
70.967,82 0,00 70.967,82 

01.02 Despesas com oficinas, eventos e 

cursos.   
23.132,18 0,00 23.132,18 

01.03 Transportes, pedágio, combustível 
29.000,00 0,00 29.000,00 

01.04 Despesas com alimentação e 

manutenções diversas (sede e 

equipamentos)   

27.700,00 0,00 27.700,00 

01.04 Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica.  
67.200,00 0,00 67.200,00 

 Subtotal 218.000,00 0,00 218.000,00 

 

Despesas de Capital (02) 

02.01 Equipamentos e material 

permanente 
0,00 0,00 0,00 

 Subtotal 0,00  0,00 



 

Total (1+2)  218.000,00 0,00 218.000,00 

8.13  INFRAESTRUTURA 

Item 
Quantidade 

Almoxarifado ou similar 01 

Banheiro 01 

Biblioteca 01 

Brinquedoteca  

Copa/cozinha  

Enfermaria  

Espaço para animais de estimação  

Espaço para guardar pertences  

Jardim/Parque  

Lavanderia  

Quadra esportiva  

Quarto coletivo  

Quarto individual  

Recepção 01 

Refeitório 01 

Sala de atendimento em grupo/atividade comunitária 01 

Sala de atendimento individual 01 

Sala de repouso  

Sala exclusiva para administração, coordenação e equipe técnica 01 

Outros  

 

 

 



 

8.14  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Recursos humanos do Grupo de Apoio NISFRAM                                         

Função 
Formação 
acadêmica 

 
Vínculo Nível de 

escolaridade 

Carga 
horária 

semanal  
Quantidade 

Coordenação 
Geral  

Psicologia e/ou 
Pedagogia 

CLT  POS 44h 01 

Instrutor/Professor 
de Libras  

Pedagogia CLT  SUC 44h 01 

Interprete de 
Libras  

Proficiência em 
Libras e 

ou/especialização 
CLT  SUC  30h à 40h  01  

Assistente Social Serviço Social CLT SUC 10h 01 

Profissionais 

especializados 

Educação, 

Libras, 

Psicologia, 

Pedagogia, RH e 

Outros. 

PDS POS 10h à 20h 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.15   ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS OFERECIDOS 

Assistência Social  

Articulação com Organizações Sociais do município que tenham trabalhos voltados á pessoa com 

deficiência para troca de tecnologias e experiências. 

 

Conselhos Municipais 

 Articulação com o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para 

garantia da efetivação dos direitos. 

Empresas de Sumaré 

Articulação para oferta de vagas de emprego para os adolescentes atendidos e/ou programas de 

aprendizagem profissional. 

Rede Municipal de Ensino  

Articulação para parceria na realização de cursos de Libras nas salas de aula, que tenham entre 

seus alunos, crianças surdas. 

Rede Estadual de Ensino  

Articulação para parceria na realização de oficinas de Libras voltadas a adolescente surdos em 

suas pólos de inclusão no município.  

Faculdade Anhanguera de Sumaré  

Cessão de espaços, salas de aula e auditórios para realização de palestras e eventos. 

 

8.16  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS 

COLABORADORES 

Participação em eventos, cursos e palestras oferecidos em Sumaré/SP e voltados à 

temática da Pessoa com Deficiência.  

 



 

8.17  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

Município de Sumaré/SP. 

 

Sumaré, 03 de maio de 2019. 

 

 

       

Rosa Maria Góes da Silva 
Presidente/ Responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM 
CPF 137.639.618-10 
 

 

 

         
Nathalia Minuzzi Vieira                                  
Assistente Social/ Responsável Técnica do SCFV NISFRAM 
CRESS 59.428 


