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PLANO DE TRABALHO 2018 - readequado 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes 

Região Público Meta Coletivo/Bairro 

Centro Crianças e adolescentes de 06 
a 17 anos em situação de 

vulnerabilidade social 

50 2 coletivos 

Referenciado ao: CRAS (X)  CREAS ( )   CENTRO POP ( ) 

Período de Execução - Início: Janeiro 
2018 

Término: Dezembro 2022 

II – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/EXECUTOR 

Instituição Proponente: ESAC – Escola de Aprendizagem e 
Cidadania de Franca 

CNPJ: 49.219.660/0001-
57 

Endereço: Rua Couto Magalhães,1471 Centro 

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14400-020 DDD/FONE: (16) 3403-9071 

Endereço Eletrônico: scfvesaccentro@gmail.com / esacfranca@yahoo.com.br 

Conta Corrente: 3550-2 Banco: Caixa 
Econômica Federal 

Agência: 
0304 

Praça de Pagamento: 
Franca/SP 

IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE  

Nome do Responsável Legal: Luís Mauro Costa Queiroz CPF: 035.915.708-42 

Carteira de Identidade/Órgão 
Expedidor: 
8.321.862-2 SP/SSP 

Cargo: Diretor Função: Presidente 

Qualificação Completa (nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão): 
Brasileiro, natural de Franca/SP, casado em comunhão parcial de bens, representante 
comercial. 

Endereço (domicílio, residência e telefone): Residente e domiciliando à Rua: 
Venezuela, nº 1379- Jardim Consolação, Franca/SP, CEP: 14400-090 - Telefones: 
98112-5454/ 3723-6833- Residência. 
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III- ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) aprovou a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais que institui, na Proteção Social Básica, quatro 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Eles são organizados 

por faixa etária e têm como objetivo prevenir possíveis situações de risco da população 

em geral, visando à melhoria da qualidade de vida. Todos os SCFV organizam-se em 

torno do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), sendo a ele 

articulados. Previnem a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, 

jovens e idosos e oportunizam o acesso às informações sobre direitos e participação 

cidadã. Ocorrem por meio do trabalho em grupos ou coletivos e organizam-se de modo 

a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 

identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 

comunitária. Podem ser ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social - 

CRAS, em outras unidades públicas ou em entidades privadas sem fins lucrativos, desde 

que referenciadas ao CRAS, sempre supervisionados por uma equipe de profissionais 

capacitados para atender as demandas específicas de cada faixa etária. 

 O SCFV ofertado pela Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca - Esac 

atende crianças e adolescentes. Tem como objetivo fortalecer as relações familiares e 

comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os 

participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter 

preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 

capacidades dos usuários. Visa também, 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 e 

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

favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 

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

familiares e comunitários 

 O município de Franca não dispõe de informações ou indicadores que possam 

mensurar efetivamente o número de adolescentes, ou seja, a demanda por serviço. 

Porém, esse cenário é fundamentado através do público cada vez maior de crianças e 

adolescentes que procuram os Projetos e Serviços oferecidos pela Esac. 
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Ressalta-se a importância de políticas públicas que atendam as crianças e 

adolescentes, pois é preciso avançar além das discussões, entretanto a Esac em 2017 foi 

contemplada em sua totalidade com o público em situação de vulnerabilidade e também 

com o público prioritário da assistência social encaminhado pelo CRAS. Segundo a 

Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013 considera-se público para a 

meta de inclusão no SCFV crianças e/ou adolescentes ou pessoas idosas nas seguintes 

situações: Isolamento; Trabalho infantil; Vivência de violência e, ou Negligência; Fora 

da escola ou com defasagem escolar superior a dois anos; em situação de acolhimento; 

em cumprimento de MSE em meio aberto, Egressos de medidas socieducativas, 

Situação de abuso/e ou exploração sexual; com medidas de acordo com o ECA; em 

situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência situação de 

abuso e/ ou exploração sexual; com medidas de proteção do Estatuto da Criança e 

Adolescente – ECA; crianças e adolescentes em situação de rua. Portando, é preciso ter 

mais recursos que atendam as crianças e adolescentes de forma integral, ou seja, garantir 

que seus direitos não sejam violados, e em alguns casos os seus direitos foram feridos, 

desse modo, garantir total respaldo tanto às crianças e adolescentes, quanto as famílias é 

primordial. 

“Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
estabeleceram a criança e o adolescente como 
'prioridades absolutas' para o efetivo desenvolvimento do 
País. A legislação dá um privilégio legal à população 
infanto-juvenil devido ao seu valor intrínseco: são 
cidadãos em desenvolvimento e, dado o seu valor 
projetivo, são portadores do futuro. (BRASIL, 1988, 
1990).” 

   O complexo contexto de violação de direitos dos quais crianças e adolescentes 

brasileiros são vítimas, em escala crescente de magnitude, conformando um problema 

grave de saúde pública. “A violência contra crianças e adolescentes, devido ao grande 

impacto no crescimento e desenvolvimento infantojuvenil, é uma grave violação de 

direitos” (MARTINS; JORGE; 2009). 

 O trabalho desenvolvido na Esac visa promover um espaço de convivência 

participativa e democrática.  As iniciativas do trabalho são para uma formação de 

cidadania, desenvolvimento do protagonismo social, autonomia e incentivo ao mercado 

de trabalho. Visa também, proporcionar para as crianças um espaço onde a infância seja 
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desenvolvida, e alguns casos até mesmo resgatados. Damazio (1991) diz que a “criança 

é uma pessoa ávida de sensações e conhecimentos, sua marca do seu estar no mundo. 

Na criança a experiência e a expressão são brinquedos, a invenção é prazer, viver 

significa descobrir: abrir portas, ir além do espelho”. Aos adolescentes, de acordo Erik 

Erikson(1998),” o jovem experimenta uma série de desafios que envolvem suas atitudes 

para consigo, com seus amigos, com pessoas do sexo oposto, amores e a busca de uma 

carreira e de profissionalização”. Portanto, os adolescentes adquirem sua identidade e 

assim necessita de acolhimento e orientação. Como já vem sendo realizado, os usuários 

são encaminhados para o Programa Primeira Etapa e posteriormente para o Programa 

Jovem Aprendiz, ambos projetos da Esac, são ofertados também para crianças e 

adolescentes atividades lúdicas, de esporte, artísticas, lazer, cultura, passeios 

pedagógicos entre outras. Como sendo estratégias potentes para o campo de ações 

socieducativas. 

  O desenvolvimento do serviço é repleto de desafios, pois trata-se do 

atendimento do público prioritário da política de assistência social, permeia em 

vivências de conflitos, vulnerabilidades e riscos, necessitando de articulação com o 

CRAS e rede de proteção. A proposta visa que os adolescentes, crianças e as famílias 

envolvam-se no serviço desenvolvendo e fortalecendo seus vínculos comunitários e 

familiares.  

 De acordo com Bazon (2007), “questões como a morte de milhares de crianças 

e adolescentes por causas externas, o trabalho infantil, a exploração física e sexual, a 

evasão escolar, a ameaça de redução da maioridade penal, a violação de direitos na 

execução de medidas socioeducativas são alguns exemplos da magnitude dos desafios a 

serem enfrentados para a garantia de proteção integral às crianças e adolescentes”. Em 

um país como o Brasil, cujo modelo econômico é excludente e cuja população é ainda 

jovem - 30% dos brasileiros com menos de 18 anos, e 11% possui entre 12 e 17 anos 

(UNICEF, 2011), assegurar direitos especialmente de segmentos vulneráveis requer um 

encontro entre as políticas de desenvolvimento com a equidade social. 

 

 Contudo, a Esac posiciona-se frente a um trabalho focado na demanda 

crescente que é o atendimento de crianças e adolescentes para a convivência e 

fortalecimento de vínculos comunitários, familiares e sociais.  Proporcionado um espaço 

onde os usuários se sintam respeitados e acolhidos. Desenvolvam suas habilidades 
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psicossociais e competências, protagonismo juvenil, auto-estima, auto cuidado, 

propiciando experiências que favorecem seu desenvolvimento social e prevenindo 

situações que violem seus direitos.  Em 2017 foi trabalhado o percurso "Infância, 

Adolescência e Saúde", nesse sentido o trabalho será continuado, para que os 

adolescentes e crianças possam fortalecer as ferramentas que cada indivíduo possui para 

lidar com suas problemáticas e potencializar a resolução de conflitos. Serão utilizados, 

rodas de conversas, conteúdos áudio visuais adequados para a idade, dinâmicas, oficinas 

etc. Os temas abordados como uso e abuso de drogas, auto-cuidado, sexualidade, entre 

outros.  

 

IV- OBJETIVOS 

4.1 Objetivos Gerais: 

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

situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

• prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes e idosos, 

em especial, das pessoas com deficiência; 

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede 

de proteção 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. 

 

4.2- Objetivos específicos:  

• Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento 

de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
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• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 

crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; 

• Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 

competências específicas básicas. 

 

V-META 

 50 (cinquenta) usuários, sendo os mesmos divididos entre o período matutino e 

vespertino. 

 

VI- PÚBLICO ALVO 

 Os usuários do serviço são crianças e adolescentes entre 6 (seis) e 17 

(dezessete) anos, de ambos os sexos, moradores da região Centro de Franca/SP, público 

prioritário da assistência social e também em situação de vulnerabilidade social, 

encaminhados pelos CRAS e pelo CREAS. 

 

VII- METODOLOGIA- ETAPAS OU FASES DE EXECUCÃO DO PROJETO 

 A Esac realizará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes, entre seis a dezessete anos, sendo dois coletivos com vinte e 

cinco participantes cada. 

 As intervenções do SCFV serão desenvolvidas no espaço físico locado próximo 

ao terminal de ônibus Airton Senna na área central, com sala de informática, espaços 

para roda de conversas, oficinas temáticas, áudio visual e  área livre. A localização 

próxima ao terminal de ônibus será um fator que beneficiará os usuários, pois a região 

do centro é extensa e envolve uma grande quantidade de micro regiões.  
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 O horário de funcionamento do núcleo será das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 

16:00h de segunda-feira a sexta-feira. 

 O engajamento das crianças e adolescentes nas atividades será de livre escolha 

e sua participação poderá ser nos períodos da manhã ou tarde, de acordo com o 

encaminhamento e solicitação do CRAS. 

 A localização da entidade é na região central da cidade pertencendo o CRAS 

Centro- Centro de Referência da Assistência Social.  O serviço será articulado ao PAIF- 

Serviço de Atenção Integral a Família, pois este tem a função de identificar e executar o 

encaminhamento das crianças e adolescentes para inserção no serviço e também 

acompanhar às famílias dos usuários.  

 O acolhimento acontece de forma com que as crianças e adolescentes sejam 

ouvidos, visando compreende-los. Assim, serão desenvolvidas formas adequadas para 

atender o mesmo, contribuindo para um atendimento humanizado. O acolhimento pode 

acontecer de duas maneiras, em grupo que consiste em mensagem, rodas de conversas, 

poemas, escuta livre e outros. A particularizada acontece de forma espontânea, ou não, 

para entender as necessidades trazidas pela demanda. Caracteriza-se como uma 

ferramenta essencial para a identificação de vulnerabilidades vivenciadas e dos recursos 

e potencialidades que os usuários e seus familiares possuem. De acordo com os dados 

obtidos, se caso necessário juntamente com o CRAS, o trabalho com as familiares e os 

usuários serão utilizadas as redes de apoio, como UBS e Universidades locais, para 

atendimento medico, psicológico individual e/ou em grupos de orientação para pais, etc. 

 O SCFV será desenvolvido em grupos e as atividades propostas terão tempo 

determinado para a sua aplicação e desenvolvimento. Portanto, a partir dos eixos que 

norteiam o serviço, o planejamento das oficinas a serem realizadas juntamente com os 

grupos terá começo, meio e fim. Ao longo da realização das atividades, serão levantadas 

as necessidades em específico de cada grupo, para que assim os objetivos sejam 

alcançados, permeando nos Eixos Orientadores do serviço, que são estruturados 

formulando temas, atividades e organização do serviço. De acordo com as orientações 

para o SCFV as ações socioeducativas destinam-se a um grupo etário bastante extenso, 

por isso a necessidade de a todo o momento destacarmos crianças e adolescentes. Dessa 

forma, o trabalho desenvolvido, na entidade é com subgrupos, ou seja, trabalhar 

determinado percurso de acordo com a necessidade de cada faixa etária. Contudo, para 
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cada faixa etária utilizaremos linguagem, filme, material pedagógico, brincadeiras, 

jogos, rodas de conversas e postura profissional adequada.   

Quando crianças e adolescentes tem acesso ao que acontece no mundo, em sua 

cidade, bairro, rua o mesmo estimula-se a sede de conhecimento.  De acordo com Freire 

(1979): 

“Quando o homem compreende sua realidade, 
pode levantar hipóteses sobre o desafio da nossa 
realidade e procurar soluções. Assim, pode 
transformá-la e com seu trabalho pode criar um 
mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias. O 
homem deve transformar a realidade para ser mais 
(FREIRE, 1979, pág. 30).” 

As atividades serão norteadas em percursos sob abordagens de Promoção de 

saúde, pois promover a saúde é construir práticas que se pautem pela humanização e 

pelo cuidado integral, entendendo saúde como um movimento contínuo e incessante que 

atravessa diferentes dimensões da condição humana. A promoção da saúde é vivencial, 

processual e contextualizada. Ela constrói entendimentos entre o âmbito científico e o 

senso comum, e percorre transversalmente todos os contextos do desenvolvimento 

econômico, social e cultural. Para tal, entende-se que é fundamental resgatar o 

protagonismo dos usuários do serviço. De acordo com Silva (2013), “Assim, a 

promoção de saúde não busca a aplicação de técnicas e métodos estabelecidos a priori 

para a resolução de dificuldades e de carências da comunidade, mas busca potencializar 

sujeitos e coletivos. Desse modo, guiados pelo objetivo de (re)ativar potências, articular 

vivências, aprender, ensinar, gerar reflexões, sensações e (re)significações”. Dentre este 

tema serão trabalhadas as 10 habilidades de vida que consiste em favorecer o 

desenvolvimento de um conjunto de dez competências, sendo agrupadas em categorias 

que se complementam: habilidades sociais e interpessoais, habilidades cognitivas e 

habilidades para manejar as emoções. São estas: 1. Auto-conhecimento: Esta habilidade 

pode ser entendida como a busca de perceber e reconhecer em si próprios pensamentos, 

sentimentos e comportamentos de maneira realista, sendo fundamental no 

desenvolvimento de adolescentes e crianças. Esta habilidade relaciona-se ao 

conhecimento e aceitação de nossos pontos fortes e fracos, gostos e interesses. 2. 

Empatia: Pode ser conceitualizada como a capacidade em compreender as pessoas, 
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sendo capaz de entender o que leva um indivíduo a comportar-se de determinada 

maneira. Trata-se de não julgar, antes aceitar a diferença, implicando em uma ação de 

solidariedade e aceitação. 3. Comunicação eficaz: Habilidade em se expressar, 

verbalmente ou não, de maneira apropriada diante de diversas situações. A comunicação 

assertiva está relacionada a um conjunto de pensamentos, sentimentos e ações que 

auxiliam o jovem no alcance de seus objetivos pessoais de forma socialmente aceitável. 

4. Relacionamentos interpessoais: Trata-se da capacidade em iniciar, manter 

relacionamentos de forma satisfatória, os quais são importantes para o nosso bem-estar 

mental e social, além de ser capaz em terminar relações de maneira construtiva. 

Relações de maneira construtiva. 5. Tomada de decisões: Esta competência é 

compreendida pela capacidade em avaliar e deliberar as conseqüências, riscos e 

benefícios que uma situação pode apresentar, sendo possível escolher a melhor 

alternativa que propicie um maior estado de bem-estar, em detrimento daquelas que 

colocam em risco a integridade do indivíduo. 6. Resolução de problemas: É a 

capacidade de lidar com situações que causam tensão e ou conflito de maneira 

construtiva, utilizando os recursos do próprio ambiente sem provocar danos aos demais. 

Trata-se de uma competência importante, pois permite enfrentar de maneira construtiva 

os problemas da vida, uma vez que os dilemas não solucionados podem se converter em 

fontes de mal-estar físico e mental. 7. Pensamento criativo: É a capacidade do indivíduo 

em buscar alternativas viáveis, através da flexibilidade de pensamento, com o objetivo 

de facilitar o manejo de situações diversas. Consiste na habilidade em utilizar a 

experiência, os recursos próprios do ambiente, sendo possível manejar os recursos do 

próprio pensamento como imaginar, inventar, recriar e observar. 8. Pensamento crítico: 

Pode ser entendida como a habilidade de refletir, analisar e examinar as situações da 

vida pessoal e social a partir de diferentes ângulos, perspectivas e opiniões. Esta 

competência contribui de certa maneira para o bem-estar de cada um na medida em que 

permite reconhecer os fatores positivos, negativos, internos e externos que influenciam 

nossas atitudes e comportamentos, o que aumenta a capacidade para se resolver de 

maneira assertiva as dificuldades encontradas. 9. Lidar com os sentimentos e emoções: 

Esta habilidade auxilia no reconhecimento das emoções, perceber sua origem e 

identificar a maneira como estas influenciam os comportamentos, além de identificar 

melhores maneiras de expressá-las. 10. Lidar com o estresse: Trata-se da habilidade em 

reconhecer, avaliar possíveis fontes de estresse, encontradas em diferentes cenários da 
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vida, além de identificar possíveis alternativas para reduzi-las, como realizar mudanças 

em relação ao ambiente ou ainda ligadas ao estilo de vida. Implica ainda a capacidade 

em solicitar auxílio familiar, de amigos e, caso necessário, apoio profissional, na 

tentativa de resolver as situações geradoras de tensão. 

O trabalho será desenvolvido também em atividades sob abordagem de Direitos 

Humanos e Socioassistencias, participação social, atividade intergeracional, esporte, 

lazer, ludicidade e brincadeiras.  A partir dos eixos orientadores, serão articulados com 

oficinas, como: culinária, pinturas de quadro, esculturas com argila e objetos recicláveis. 

Outra forma de atingir os objetivos propostos no SCFV será com palestras, teatro, 

músicas, cinema, jogos, visitas ao museu, Casa da Cultura e do Artista Francano, porém 

de acordo com a demanda e o eixo estruturante que norteiam o trabalho. As famílias dos 

adolescentes e as crianças estendem ao trabalho desenvolvido no serviço.  Portanto, será 

realizado de forma bimestral o “Encontro de Famílias", para que assim seja fortalecido 

este vínculo entre o SCFV e as famílias, dessa forma, teremos um grupo que tem por 

objetivo trabalhar temas que fortaleçam a relação familiar, através de reflexão e 

vivências que permitam os mesmos a (re)significar a importância do convívio positivo 

familiar e social. 

A inserção ao mundo do trabalho será um ponto de grande importância no 

SCFV, pois os adolescentes que já possuem 15 anos completos e estão cursando ensino 

médio, serão encaminhados para o “Programa Primeira Etapa” da Esac onde suas 

habilidades serão desenvolvidas para serem encaminhados como aprendizes, através do 

Programa Jovem Aprendiz também executado pela entidade.  

Os usuários serão divididos em dois coletivos de 25 participantes cada, o grupo 

tem como objetivo estimular e orientar os integrantes, de modo a ampliar as trocas 

culturais de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de 

pertença e identidade. Contribuir também na construção e na reconstrução de suas 

histórias e vivências individuais e coletivas. A orientação para os grupos será pautada 

pela formação de Paulo Freire, o mesmo propõe: Sua visão de mundo, de homem e 

sociedade. 
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A equipe do SCFV contará com 01 Orientador Social, 01 Facilitador de 

Oficina, 01 Auxiliar Administrativo e 01 Auxiliar de Serviços Gerais. Representa a 

equipe mínima exigida para o serviço, custeada com recursos municipais e ainda uma 

equipe multidisciplinar que auxiliará com orientação quando necessário, fornecido em 

contrapartida pela entidade.  

O técnico de referência do CRAS trabalhará associado com a equipe da Esac, 

terá como responsabilidade o acompanhamento das famílias de crianças e adolescentes 

que são usuários do SCFV e também em conjunto com o Orientador Social. Terá que 

conhecer as situações de vulnerabilidade social e risco para as famílias beneficiárias de 

transferência de renda (BPC Programa, Bolsa Família e outras).  Deverá também 

acolher, ofertar informações e encaminhar as famílias usuárias do CRAS; oferecer 

atendimento individualizado e visitas as famílias dos usuários referenciados ao CRAS; 

promover atividades coletivas e comunitárias no território; divulgar o Serviço no 

território; acompanhar os grupos sob sua responsabilidade e alimentar o sistema de 

acordo com as informações mensais prestadas pelos os orientadores sociais, avaliar 

juntamente com as famílias a importância; e o impacto do Serviço, recolher de forma 

mensal os registros da freqüência dos usuários, informação está elaborada pelo o 

orientador social, que será encaminhado à PSE. 

O Orientador Social será responsável juntamente com o Facilitador de Oficinas 

pelo o planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função das demandas dos 

usuários e norteando com os eixos estruturantes para atender as crianças e adolescentes. 

É de função do Orientador Social também mediar os processos grupais do Serviço, sob 

orientação do órgão gestor, participar de atividades de planejamento, organizar e avaliar 

o serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução. A postura do 

orientador deve ser de referência para crianças/adolescentes e para os outros 

profissionais que desenvolvam atividades com o grupo de sua responsabilidade, 

encaminhar mensalmente as informações para o profissional de referencia do CRAS. 

Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 

contribuir na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 

comunidade; acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos 

cursos por meio de registros periódicos; participar das reuniões de equipe para o 

planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; 
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desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos 

familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 

vivenciadas; participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável 

pela a execução do serviço; informar ao técnico da equipe de referência de forma clara o 

contexto familiar e informações quanto a seu desenvolvimento integral; registrar a 

documentação de grupos e registro das atividades e do acompanhamento dos usuários. 

O Facilitador terá como responsabilidade a realização de oficinas com o grupo. 

Planejará juntamente com o Orientador Social, as oficinas que serão desenvolvidas, de 

acordo com o percurso e integrar as crianças e adolescentes, para que os mesmos 

consigam atingir o objetivo das atividades. São de sua responsabilidade também o 

desenvolvimento, organização e coordenação de oficinas, organização de eventos 

juntamente com o Orientador Social, participação da capacitação da equipe de trabalho 

responsável pela execução do serviço. Sistematizar e avaliar o serviço. 

A proposta foi elaborada para executar os percursos em 12 meses, durante o 

cumprimento do serviço os usuários serão avaliados pela equipe, para aprimorar o 

serviço e atender a demanda. O processo de avaliação e desligamento será realizado 

juntamente com o usuário, família, a entidade executora e o técnico de referencia do 

CRAS. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo busca contribuir 

através da proposta acima a prevenção de riscos sociais, possibilite uma melhoria na 

qualidade de vida dos usuários e seus familiares, diminua as situações de riscos sociais, 

situações de isolamento e de institucionalização. Portanto, com estas ações pontuais, 

espera-se que os usuários se tornem autônomos e se integre e crie vínculos afetivos na 

vida familiar e comunitária. 

VIII- SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será de forma quantitativa e qualitativa, para que assim consiga 

visualizar o desenvolvimento do trabalho no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculo e verificar se o objetivo foi atingido. 
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A avaliação quantitativa será realizada semanalmente pelo Orientador Social, 

através da análise das atividades realizadas com os usuários e familiares, 

acompanhamento de frequência dos mesmos e análise da equipe de trabalho. Outro 

instrumento estruturado será a formulação de questionários e os resultados serão 

tabulados e assim gráficos serão construídos. Dessa forma, permitindo uma 

interpretação precisa e concreta. 

A avaliação qualitativa será desenvolta e contínua, com a participação 

frequente dos usuários do serviço, família e do técnico de referência, através de oficinas, 

feedbacks, reuniões de equipe e grupos de família. Será considerado o desenvolvimento 

dos usuários durante o SCFV, como socialização, autonomia, auto-estima e 

protagonismo.   

O registro será feito pelo orientador social sobre as atividades realizadas, 

depoimentos, devolutivas, através de relatórios, fotos e registros de presença. Sobre 

tudo, de forma clara e objetiva sem expor os usuários. 

 

Indicadores Instrumentos Periodicidade Responsável 
Nível de participação e 
frequência nas atividades 
propostas para os usuários. 

Observação durante as 
atividades. Relatos dos mesmos 
através de vídeos e entrevistas. 

Semanalmente. Orientador Social  

 
Número de usuários que 
tenham acesso a seus 
direitos. 

Acompanhamento dos usuários 
e verificação durante a 
entrevista. 

Mensalmente. Orientador Social 

Nível de autonomia dos 
usuários. 

Através da observação, relato e 
da postura no grupo. 

Diariamente, ou 
seja, em todas as 
atividades grupais. 

Orientador Social 
e Facilitador de 
Oficina 

Nível de satisfação dos 
adolescentes, crianças e 
familiares. 

Será verificado com 
observação, relatos e 
questionários. 

Semanalmente Orientador Social 
e Facilitador de 
Oficina 

Nº de atividades de lazer, 
esportiva e cultural que os 
adolescentes e crianças 
participaram na 
comunidade. 

Registro de atividades (fotos, 
vídeos). 

Mensalmente ou 
em uma data em 
especifico. 

Orientador Social 
e Facilitador de 
Oficina 

Vínculos comunitários 
estabelecidos 

Observação, questionários, 
relatos e postura durante a 
interação com o meio social. 

Diariamente, ou 
seja, em todas as 
atividades 
propostas. 

Orientador Social 
e Facilitador de 
Oficina 
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ANEXO I 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Grupos de Convivência X X X X X X X X X X X X 

Grupo de Famílias X  X  X   X  X  X 

Recreação/lazer/brincadeiras X X X X X X X X X X X X 

Articulação com o território X X X X X X X X X X X X 

Ações culturais X X X X X X X X X X X X 

Oficinas sobre meio ambiente      X X      

Oficinas sobre direitos e deveres/protagonismo X X X X X   X X X X X 

Oficinas sobre sexualidade X X        X   

Oficinas sobre drogas     X        

Oficinas sobre mercado de trabalho     X        

Atividades intergeracionais X  X  X  X  X   X 
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ANEXO II 

 
CUSTO FINANCEIRO DO SERVIÇO (CONTRAPARTIDA E COFINANCIAMENTO) 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
EQUIPE DE REFERENCIA¹ 

 
QUANTIDADE 

 
CARGO 

CARGA 
HORÁRIA 

VALOR DE 
REFERÊNCIA² 

CUSTO 
MENSAL 

CUSTO 
ANUAL 

1 Orientador Social 40h/sem 3.784,20 3.784,20 45.410,43 
1 Facilitador de Oficina 40h/sem 3.061,32 3.061,32 36.735,85 
1 Serviços Gerais 40h/sem 2.448,01 2.448,01 29.376,25 
1 Auxiliar Administrativo 40h/sem 1.985,42 1.985,42 23.825,11 

 

SUBTOTAL (1) 11.278,97 135.347,64 

¹ Todos os profissionais contratados de forma permanente com atuação no serviço. 
² Corresponde ao valor unitário, incluindo encargos sociais, com piso salarial de acordo com a categoria profissional. 

 
OBS.: Valores com TODOS os encargos. 
 
 

SERVIÇOS DE TERCEIROS ¹ 
1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O 
SERVIÇO. 

 
QUANTIDADE 

 
CARGO 

CARGA  
HORÁRIA 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

CUSTO 
MENSAL 

CUSTO 
ANUAL 

      
SUBTOTAL (2) - - 

TOTAL GERAL: SOMA (1) + (2) 11.278,97 135.347,64 
 
 
¹  Serviço  de  Terceiros:  pessoa  física  e/ou  pessoa  jurídica,  profissionais  contratados  para  atuação  no  serviço. 
²   Corresponde ao valor unitário, incluindo encargos sociais, com piso salarial de acordo com a categoria profissional. 

 
NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO - Aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição  
Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. 
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2.   MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL 

DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

Água sanitária - 2l 24 un 6,00 72,00 

Álcool líquido 12 un 5,50 66,00 

Álcool gel 12 un 9,00 108,00 

Esponja dupla face 24 un 2,00 24,00 

Desinfetante 5l 6 un 8,50 102,00 

Detergente  48 un 7,20 86,40 

Limpador multiuso 24 un 6,00 72,00 

Lustra Móveis 12 un 6,00 72,00 

Luva de borracha 9 un 3,75 45,00 

Rodo 4 un 5,34 64,00 

Vassoura 4 un 5,34 64,00 

Saco de Lixo 100 l 8 pct 22,67 272,00 

Saco de Lixo 40 l 8 pct 16,67 200,00 

MATERIAL DE CONSUMO 
1. GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO  
DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 
Açúcar - 5kg 24 pct 18,00 216,00 
Pães Francês 24 kg 29,00 348,00 
Ovos 36 dúzias 15,00 180,00 
Leite UHT cx c/12 12 un 33,00 396,00 
Coco ralado kg 6 un 9,00 108,00 
Molho de tomate  72 un 12,00 144,00 
Salsicha pacote 3kg 72 kg 38,00 456,00 
Margarina  48 un 16,00 192,00 
Leite condensado 20 cx 5,84 70,00 
Temperos 12 un 8,00 96,00 
Mistura para bolo 96 un 32,00 384,00 
Sal refinado 6 un 2,90 34,80 
Chocolate em pó - kg 12 un 9,00 108,00 
Óleo de Soja 36 un 10,50 126,00 
Chocolate granulado 10 un 3,75 45,00 
Suco em pó 300g 50 un 16,67 200,00 
Gelatina-kg 12 un 6,00 72,00 
Rosquinha de leite 48 un 18,80 225,60 
Biscoito recheado- cx 
c/30 un 

24 cx 96,00 1.152,00 

Peito de frango kg 12 kg 14,00 168,00 
SUBTOTAL (1) 4.721,40 
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Saco de  Lixo 20 l 8 pct 8,67 104,00 

Sabonete Líquido 5 l 6 un 14,00 168,00 

Papel Toalha 24 pct 18,00 216,00 

Pedra sanitária 24 un 5,60 67,20 

SUBTOTAL (2) 1.802,60 

 
 

3.   MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 
DESPESA  QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

    
SUBTOTAL (3)  

 
 
 
 

4. MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 
DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

Tinta para tecido 36 un 19,50 234,00 
TNT - metro 6 metros 10,41 125,00 
Cartolina 120 un 1,00 120,00 
Gliter colorido  10 un 2,50 30,00 
Fita Durex  10 un 4,16 50,00 
Papel dobradura e crepon  50 un 16,67 200,00 
Cola branca - 500 mg 24 tubos 18,00 216,00 
Papel sulfite A4 - cx c/10 - 500 fls 5 un 75,00 900,00 
Canetinha colorida - c/12 12 un 17,50 210,00 
Lápis Preto cx c/72 un 2 un 5,83 70,00 
Borracha branca 50 un 2,67 32,00 
Guache cx c/12 un 10 un 4,75 57,00 
Pincéis de diversos tamanhos 24 un 5,00 60,00 
Lápis de cor - cx c/ 12 10 un 3,75 45,00 
Papel cartão A4 15 un 5,00 60,00 
  SUBTOTAL (4) 2.409,00 

 
 
 
 

5.   CAMA, MESA E BANHO 
DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL 

ANUAL Pano de prato 20 un 2,50 30,00 
    

SUBTOTAL (5) 30,00 
 
 
 

6.   MATERIAL DE COPA E COZINHA 
DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

Copo descartável - cx com 2.500 un 2 un 15,84 190,00 
Guardanapo - pct c/50 un 45 un 4,50 54,00 

SUBTOTAL (6) 244,00 
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7.   GÁS ENGARRAFADO 
DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

Gás GLP botijão P-13 2 15,00 180,00 
    

SUBTOTAL (7) 180,00 
 
 

8.   COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 
DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

    
    

SUBTOTAL (8)  
 
 

9.MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL 

ANUAL Caneta Azul – ponta média  4 cx 13,34 160,00 

Caneta Vermelha – ponta média 1cx 3,34 40,00 

Caneta preta – ponta média 1 cx 3,34 40,00 

Lápis preto 4 cx 13,34 160,00 

Fita Durex 12 un 2,00 24,00 

Borracha Branca 24 un 1,90 22,80 

Papel Sulfite – caixa com 10 pacotes 10 cx 16,25 195,00 

Pasta Catálogo 6 un 4,00 48,00 

Pasta em L tamanho ofício - pct c/10 12 pct 9,00 108,00 

Pasta com elástico 12 un 3,00 36,00 

Pasta  AZ 6 un 7,50 90,00 

Pasta Suspensa 60 un 17,50 210,00 

Grampo  3 cx 1,75 21,00 

Pasta Polionda 12 un 4,20 50,40 

Corretivo líquido 18 un 6,00 72,00 

Clips 2/0 5 cx 3,34 40,00 

Grampo Trilho - pacote 5 un 5,00 60,00 

Cola Branca 20 un 15,00 180,00 

Papel Filipinho  12 un 8,00 96,00 

Papel A4 120g 12 pct 4,00 48,00 

Marca texto 36 un 9,00 108,00 

Apontador 12 un 3,50 42,00 
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SUBTOTAL (9) 

1.851,20 

TOTAL GERAL: SOMA (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) 11.238,20 

 
 
NATUREZA DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

 
1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS –ENERGIA ELÉTRICA,ÁGUA E ESGOTO, COMUNICAÇÃO EM GERAL ¹ 

 
DESPESA 

CUSTO 
MENSAL 

CUSTO 
ANUAL 

Aluguel 3.500,00 42.000,00 
Água e esgoto 315,00 3.780,00 
Luz 700,00 8.400,00 
Telefone fixo e celular 980,00 11.760,00 
Manutenção predial 300,00 3.600,00 

TOTAL (1) 5.795,00 69.540,00 
 
¹  Refere-se a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços prestados por pessoas jurídicas. 
 

 
 
2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS ¹ : MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS, 
VEÍCULOS E BENS MÓVEIS 

DESPESA QUANTIDADE TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 

Manutenção impressoras 1 200,00 2.400,00 

Manutenção de computadores 1 350,00 4.200,00 

Manutenção relógio de ponto e PABX 1 40,00 480,00 

SUBTOTAL (2) 590,00 7.080,00 

TOTAL GERAL: SOMA (1) + (2) 6.385,00 76.620,00 

 
¹ Serviço de Terceiros: pessoa física e/ou jurídica, voltados para a manutenção e conservação institucional. 

 
 
 
 

NATUREZA DA DESPESA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -  aquele que, em razão de seu uso 
corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. 

 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 
DESPESA 

 
QUANTIDADE 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

TOTAL    
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ANEXO III – SÍNTESE DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO SERVIÇO 
Discriminação 

dos itens 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

TOTAL 
Recursos Humanos 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 11.278,97 135.347,64 

Materiais de 
Consumo 

936,50 936,50 936,50 936,50 936,50 936,50 936,50 936,50 936,50 936,50 936,50 936,70 11.238,20 

Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Física e/ou Jurídica 

6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 76.620,00 

Equipamentos e 
Material 

Permanente 

             

Total Geral 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,50 18.600,34 223.205,84 

 
OBSERVAÇÕES: 
Recursos  Humanos  –  Somatória  de  todos  os  profissionais  que  trabalham  na  execução  do  serviço, 
considerando gastos com salários, encargos sociais, benefícios, pagamento de serviços de terceiros (oficinas, pagamento de 
palestrante, pessoal relacionado à execução de serviços); 
Materiais de Consumo –Somatória dos itens – gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene pessoal, 
material educativo e esportivo, material didático e pedagógico, cama, mesa e banho, material de copa e cozinha,   gás   
engarrafado,   combustível   e   lubrificantes   automotivos,   material   de   expediente   e   de processamento de dados. 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física e/ou Jurídica – Somatória das despesas,tarifas e manutenção de 
máquinas, veículos, equipamentos e bens móveis. 

  Equipamentos e Material Permanente – Equipamentos. 
 

Observação: Os quadros correspondentes a material de consumo, serviço de terceiros - pessoa física e/ou jurídica e 
equipamentos e material permanente, foram inseridos no Plano de Trabalho a titulo de exemplo. O preenchimento 
dos mesmos deve estar adequado à realidade de cada serviço. Outros poderão ser criados, observando a Portaria nº 
448/2002. 

 
 

Referências 
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PORTARIA nº 448, DE 13 
DE SETEMBRO DE 2002 DOU de 17.09.2002; 
 
ÁVILA, Célia M. Gestão de Projetos Sociais. São Paulo: AAPCS, 2001. 
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ANEXO IV - RECEITAS 
 

ORIGEM 
 

MENSAL R$ 
 

ANUAL R$ 

Cofinanciamento do Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS) 

11.787,50 141.450,00 

Outros Recursos (contrapartida) 6.812,98 81.755,84 
TOTAL 18.600,48 223.205,84 
OBSERVAÇÕES: 
Contrapartida –  recursos próprios que a entidade disponibiliza para o  custeio do serviço ( pode ser proveniente da 
Locação de imóveis, doações em dinheiro e espécie, promoções, contribuições de famílias e usuários - especialmente para ILPIs, entre 
outras). 
 

 
 
 
 
 

ANEXO V – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAS 

Custeio (Recursos Humanos, Material de  Consumo e  Serviço de  Terceiros  –  Pessoa 
Física  e/ou Jurídica): R$ 11.787,50 

 
Equipamentos e Material Permanente: - 

 
VALOR TOTAL: R$ 141.450,00 

 
 
 
 

Franca, 18 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
Luís Mauro Costa Queiroz 
Representante Legal 
 
 
 
 
Geraldine Garcia Fuga Menezes 
Técnica Responsável 
 
 


