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ANEXO I - MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 

PLANO DE TRABALHO 2021 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE 

Razão Social: IA3 INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM 

Data de criação: Legalmente Constituída em 15 de Setembro de 2008 C.N.P.J.: 10.430.790/0001-07 

Inscrição no CMAS nº: 037  

Endereço: Avenida Edarge Vieira Marcondes, n°. 22 – Vista Alegre (Feital) 

Cidade: Pindamonhangaba UF: São Paulo 

CEP: 12.442-230 E‐mail: guilherme.donegatti@ia3.org.br 

DDD/Tel.: (12) 3637-5416 FAX: - 

Conta Corrente: 3128-2 Banco: 104 - CEF Agência: 0330 

Nome do Representante Legal: Charles Silva Almeida 

CPF: 126.476.178-30 RG: 21.482.485-8 – SSP/SP 

Cargo: Presidente Função: Direção Geral e Representação Legal 

Endereço: Avenida Albuquerque Lins, N°. 900 – Apto 52 – Parque São Benedito – Pindamonhangaba/SP 
CEP: 12.410-030 

Início mandato: 30/05/2019 Fim do mandato: 29/05/2022 

Nome do Técnico Responsável: Guilherme Donegatti de Carvalho 

CPF: 409.147.038-62 RG: 48.735.112-5 

Formação Profissional: Psicologia N° Registro: 06/124660 

Cargo: Coordenador de Projetos Sociais Função: Coordenação Geral de Projetos 

Endereço: Rua dos Flamboyant’s, 359 – Parque Lago Azul – Pindamonhangaba/SP 
CEP: 12.424-640 
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2. TÍTULO 

Serviço de Incentivo à Cultura e Socialização - SCFV 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

( X ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes 
(    ) 0 a 6 anos 
( X ) 6 a 15 anos 
( X ) 15 a 17 anos 
(    ) idosos 

(   ) Serviço de Proteção Social Especial a adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade 

(   ) Programas socioassistenciais de Proteção Social 
Básica não tipificado pela Resolução 109/2019 que 
complemente o PAIF 

(   ) Serviço de Proteção Social Especial para pessoas 
com deficiência, idosas e suas famílias 

(   ) Benefícios eventuais: 
(   ) Cestas Básicas 
(   ) Em virtude de nascimento e/ou morte 

(   ) Serviço de acolhimento institucional 
(   ) 0 a 11 anos 
(   ) 12 a 18 anos 

(   )  Serviço de acolhimento institucional para Pessoas 
em situação de Rua 

(   ) Serviço de acolhimento institucional para Idosos 
(   ) Grau I e II 
(   ) Grau III 

2.2 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PRETENDIDA: 
 
- 90 beneficiários* ao todo, distribuindo as vagas na seguinte proposta: 
 

a) Território de Abrangência do CRAS Araretama:        
15 vagas através do Serviço de Incentivo à Cultura e Socialização com Música (Projeto Contraponto) 

 
b) Território de Abrangência do CRAS Centro:               

15 vagas através do Serviço de Incentivo à Cultura e Socialização com Teatro (Projeto Atores Sociais) 
 

c) Território de Abrangência do CRAS Cidade Nova:     
30 vagas através do Serviço de Incentivo à Cultura e Socialização com Música (Projeto Contraponto) 
30 vagas através do Serviço de Incentivo à Cultura e Socialização com Teatro (Projeto Atores Sociais) 

 
*Destinação de 60% das vagas para encaminhamentos do CRAS/CREAS e outras políticas públicas. 
 

VALOR DE REFERÊNCIA POR USUÁRIO: 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes 
- Valor de referência por usuário: R$ 82,00 
 

VALOR ANUAL PREVISTO: 
- Cálculo de referência por usuário: R$ 82,00 x 90 usuários = R$ 7.380,00 x 12 = R$ 88.560,00/ano 
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2.4 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
Pindamonhangaba – SP, localizado no Vale do Paraíba, apresenta algumas das contradições inerentes ao modelo 
de desenvolvimento contemporâneo, baseado em alta tecnologia. Apresenta dentro do Vale do Paraíba (região 
com 2 milhões de habitantes) o maior PIB per capita e a menor renda per capita. Segundo dados do IBGE, tem 
22,3% de miseráveis (a mais alta taxa do Vale), distribuídos em 10 regiões bem localizadas geograficamente. No 
Estudo Técnico 01/2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social e do setor de Vigilância Socioassistencial, cujos dados alarmantes apontam a dificuldade 
financeira, desemprego e baixa remuneração, abandono escolar e transgressão entre jovens e adolescentes, como 
de alta prioridade geral de vulnerabilidade, estando presente em vários bairros do território municipal, percebemos 
que ações como as do Programa de Incentivo Cultural e Socialização podem contribuir para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes mais seguros, maduros, com competências cognitivas e comportamentais bem 
desenvolvidas, com condição de fazer escolhas mais assertivas que potencializa as possibilidades de melhores 
condições de qualidade de vida, sendo o Programa de Incentivo Cultural e Socialização uma ferramenta que podem 
auxiliar para a mudança dos indicadores sócio territoriais.  
 

2.5 JUSTIFICATIVA 

 
Diversas características da condição de vida em que as pessoas se encontram podem ser indicadores das 
vulnerabilidades ou dos agravamentos que atingem as crianças e adolescentes e que podem afetar os vínculos 
familiares e sociais. Estudos apontam que características individuais, familiares, sociais e do território, tais como a 
pobreza, a violência doméstica e sexual, a negligência, o trabalho infantil, as deficiências e trajetórias de vidas nas 
ruas, a baixa formação escolar, associadas com outras possíveis dificuldades do ambiente, contribuem como fatores 
de agravamento dessas vulnerabilidades e muitas vezes resultam na marginalização. É reconhecida a complexa 
interação entre esses fatores e as dificuldades dos equipamentos sociais (CRAS e CREAS) em causar impacto de 
forma independente, sendo este o ponto de partida que justifica a necessidade de articulação com outros atores 
que possam auxiliar para a efetividade das políticas públicas nos territórios. Desta forma, este trabalho se justifica 
como ponte entre a oferta pública de serviços e o público alvo que necessita desse apoio, uma vez que partimos 
do entendimento de que a cultura poderá ser a ferramenta para diálogo com essas crianças e adolescentes, 
permitindo a oferta do serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos, embasados na ideia de que a cultura 
é um elemento que nutre todo o processo de aprendizagem e que tem um papel de suma importância na formação 
de um indivíduo crítico e socializado, ela nutre, socializa e fornece ideias para um aprendizado, mas eficiente, como 
afirma Vygotsky: "A cultura cria formas especiais de comportamento, muda o funcionamento da mente e constrói 
andares novos no sistema de desenvolvimento do comportamento humano...". A proposta busca a formação 
integral das crianças e adolescentes, estimulando aquisição de autonomia, empoderamento. A curto prazo 
promova o desenvolvimento de um espaço de convivência comunitária. A longo prazo uma geração de melhores 
cidadãos, protagonistas que possam contribuir com o desenvolvimento social da comunidade e do município. 
 

O Serviço de Incentivo à Cultura e Socialização possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos beneficiários, garantindo 
as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário. No Instituto IA3.ORG, o SCFV tem por objetivo  
fornecer acesso a informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do 
protagonismo dos usuários, ao também possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas e culturais, 
com vistas ao desenvolvimento de novas habilidades sociais de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, 
possibilitando a formação da área do teatro e da música, fomento e democratização do acesso às diferentes 
manifestações culturais por meio de produções artísticas e eventos culturais, sociais e educacionais, possibilitando 
a construção de habilidades, novos conhecimentos e movimentos, tendo como linha de trabalho a criação, debate, 
experimentação e a socialização. Para atingir os seus objetivos, o serviço acontece através de dois projetos 
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socioassistenciais, Projetos Atores Sociais e Contraponto, que utiliza de atividades de natureza artístico-cultural 
como ferramenta de diálogo com a criança e adolescente e transformação social, possibilitando a desconstrução 
dos paradigmas que perpetuam a pobreza e encontrando a possibilidade de construção de uma nova realidade, 
sendo a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos o cerne do projeto, como base para o 
desenvolvimento humano, autoconhecimento, emancipação e fomento ao fortalecimento dos laços afetivos e 

protagonismo. O Teatro e a Música representam algumas das estratégias desenvolvidas para promover a 
convivência e a ressignificação de experiências conflituosas, violentas, traumáticas – as vulnerabilidades 
relacionais - vivenciadas pelos beneficiários. 
 
O Projeto Contraponto visa a realização de oficinas teóricas e práticas para crianças e adolescentes de 
Pindamonhangaba. O projeto tem por objetivo estimular a convivência e participação cidadã, desenvolvimento de 
relações de afetividade, protagonismo, autonomia, solidariedade e respeito mútuo, valorização da cultura e 
ampliação do horizonte musical, através da capacitação da teoria musical, canto coral e instrumentos de percussão, 
sopro, cordas agudas, graves e dedilhadas a crianças e adolescentes, prioritariamente oriundos das comunidades 
vulneráveis do município de Pindamonhangaba, como forma de acesso à cultura e socialização, favorecendo o 
surgimento e o desenvolvimento de talentos, além da formação de grupos musicais estáveis como orquestra, coral 
entre outros grupos de câmara. As apresentações serão divididas por naipes musicais no teatro da cidade, espaços 
comunitários, escolas da rede pública e/ou nas empresas/indústrias da região. 
 
As oficinas serão ministradas por professores qualificados englobando: 
 
- Autoconhecimento; 
- Relações Sociais; 
- Fatores de risco e proteção; 
- Cidadania e Direitos; 
- Iniciação Musical Instrumental 
- Desenvolvimento Musical Instrumental 
- Formação Musical Instrumental Avançado 
- Desenvolvimento Canto Coral 
- Formação Canto Coral Avançado 
 
O programa será dividido por faixa etária no intuito de facilitar a divisão de temas adequados ao grau intelectual e 
emocional de cada participante, sendo estimulado a apresentação pública aos demais beneficiários do Instituto IA3 
e seus colaboradores. As atividades serão realizadas de forma coletiva, com participação ativa do orientador social 
que planejará suas ações em percursos. A classificação das turmas dependerá do desenvolvimento da criança e 
adolescente, sendo os beneficiários da formação musical e formação canto coral, ambos avançados, aqueles aptos 
a representar o grupo em apresentações externas nos espaços mencionados. O principal motivo das apresentações 
como métodos de avaliação é ter um produto de qualidade cultural a ser apresentado ao público. 
 
O Projeto Atores Sociais visa a realização de oficinas teóricas e práticas para crianças e adolescentes de 
Pindamonhangaba. O projeto tem por objetivo estimular a convivência e participação cidadã, desenvolvimento de 
relações de afetividade, protagonismo, autonomia, solidariedade e respeito mútuo, através da capacitação em 
dramaturgia para crianças e adolescentes oriundos das comunidades vulneráveis do município de 
Pindamonhangaba, para posterior realização de apresentações em público seja no teatro da cidade, espaços 
comunitários, escolas da rede pública e/ou nas empresas/indústrias da região. As apresentações serão divididas 
por eixo temáticas de cunho socioeducativo que aborde temas ligados a dinâmica/cotidiano familiar, trabalho em 
equipe, motivação e carreira, ética no trabalho e na vida, segurança no trabalho, meio ambiente e demais temas 
que dialogue com o cotidiano da criança e adolescente. 
 
As oficinas serão ministradas por professores qualificados englobando: 
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- Autoconhecimento; 
- Relações Sociais; 
- Fatores de risco e proteção; 
- Cidadania e Direitos; 
- Interpretação; 
- História do teatro; 
- Improvisação; 
- Expressão Corporal; 
- Expressão Vocal; 
- Exercícios de pesquisa teatral; 
- Experimentação de concepções de música (canto e ritmo); 
- Experimentação de concepções de dança (dança com a finalidade de percepção plástica do corpo); 
- Experimentação de concepções plásticas (artes plásticas para confecção de adereços, cenários e figurinos); 
- Experimentação de concepções de sonoplastia e iluminação; 
- Exercícios de criação dramatúrgica. 
 
O programa será dividido por faixa etária no intuito de facilitar a divisão de temas adequados ao grau intelectual e 
emocional de cada participante, existindo inclusive, abertura para realização de exercícios dramáticos com diversas 
temáticas escolhidas e desenvolvidas pelas crianças e adolescentes durante o processo pedagógico. As atividades 
serão realizadas de forma coletiva, com participação ativa do orientador social que planejará suas ações em 
percursos. Antes de se apresentarem em público os participantes irão primeiramente exercitar suas esquetes, 
fazendo apresentações à comunidade e aos demais crianças, adolescente e facilitadores do Instituto IA3.ORG. O 
principal motivo das apresentações como métodos de avaliação é ter um produto de qualidade cultural a ser 
apresentado. 
 
O projeto prevê uma formação que possibilite uma capacitação adequada, de forma que a produção de 
representações teatrais sejam atos pedagógicos sistematizados e que transforme as crianças e adolescentes em 
multiplicadores, criando um interessante campo de iniciação, formação, ampliação e socialização do Bem Cultural. 
 
Como os dois projetos interagem a proposta do SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS? 
 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV tem por objetivo fortalecer a convivência familiar e 
comunitária; prevenir institucionalização e segregação; promover acessos a benefícios socioassistenciais; 
promover a convivência, a formação para a participação e cidadania, o desenvolvimento de relações de afetividade, 
protagonismo, autonomia, solidariedade e respeito mútuo das crianças e adolescentes; contribuir para o retorno 
ou a permanência dos adolescentes na escola. 
 
Desta forma, o SCFV no Instituto IA3, considerando a faixa etária do público, complementará as ações da família e 
da comunidade no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e 
sociais; assegurará espaços de convívio grupal, desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo; possibilitará a ampliação do universo informacional, artístico e cultural; desenvolverá 
potencialidades, habilidades, talentos; promoverá vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; e 
introduzirá o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania. Além da oficina de 
Socialização, em forma de encontros regulares em grupos, organizado a partir de percursos, os beneficiários 
participarão das oficinas culturais de teatro e música, cada qual específico ao seu projeto (Atores Sociais ou 
Contraponto), como ferramenta e meio para a construção das competências. Atividades como de fechamento de 
percursos e oficinas para integração das famílias também fazem parte da proposta do programa. 
 
Abaixo a representação gráfica da organização do Serviço de Incentivo à Cultura e Socialização: 
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2.6 OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar espaços de convivência e atividades de desenvolvimento de capacidades e potencialidades de 
natureza artístico-cultural, como alternativas de prevenção a situações de riscos e fortalecimento de mecanismos 
de enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

 

 

 
I – Possibilitar a reflexão, criticidade, elaboração e internalização de sentimentos, valores e percepções sobre a 
realidade social, através de oficinas de Socialização do Projeto Atores Sociais e Contraponto. 

 
II – Proporcionar desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos artísticos-culturais, através de 
oficinas de formação em dramaturgia e interpretação cênica (Projeto Atores Sociais) e em música intérprete 
instrumentista popular e erudito (Projeto Contraponto).  
 
III – Proporcionar desenvolvimento da percepção crítica sobre a arte e cultura, através de oportunidades de 
expressão artística-cultural em apresentações públicas como resultado do produto cultural criado e construído 
pelos próprios beneficiários em teatro (Projeto Atores Sociais) e em música (Projeto Contraponto).  

 
IV – Estimular o fortalecimento de vínculos e desenvolvimento psicossocial dos beneficiários, responsáveis e 
familiares dos beneficiários atendidos pelo serviço (Projeto Atores Sociais e Contraponto), ao proporcionar 
ambiente de escuta, troca de experiências e vivências, convivência familiar e comunitário, e socialização. 
 
V – Estimular o desenvolvimento da afetividade, solidariedade e respeito mútuo dos beneficiários atendidos pelo 
serviço (Projeto Atores Sociais e Contraponto), com o objetivo de despertar o espirito solidário, atitude cidadã e 
compreensão crítica da realidade social dos beneficiários, por meio de atividades de mobilização voluntária de 
cunho socioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serviço de Incentivo à 

Cultural e Socialização
SERVIÇOS

Projeto Atores Sociais

Projeto Contraponto

SCFV 
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2.8 PÚBLICO ALVO 

População atendida Critérios de seleção 

 
Crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, em situação 
de vulnerabilidade social, decorrentes da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da 
fragilidade de vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social, residentes nos territórios 
de abrangência dos CRAS Araretama, Centro e Cidade 
Nova.  
 
Características dos beneficiários: 
I. Proteção Social Especial (PETI/PAEFI);  
II. Situação de acolhimento institucional; 
III. Reinserção da medida protetiva de acolhimento;  
IV. Famílias em programas de transferência de renda.  
 

 
Gênero: Sem distinção de gênero 
 
Faixa etária: Entre 10 e 17 anos de idade 
 
Faixa de renda (média familiar): Prioritariamente até 
R$1.874,00 (média de 02 salários mínimos de acordo 
com a classificação da faixa E,D e C2)7 
 
Território: Residentes de bairros de abrangência dos 
CRAS Araretama, Centro e Cidade Nova 
 
Critérios de seleção: 
I. Famílias em processo de reconstrução de autonomia;  
II. Famílias em processo de reconstrução de vínculos;  
III. Famílias inseridas em serviços socioassistenciais;  
IV. Famílias em programas de transferência de renda.  

 
Destina-se o percentual mínimo de 60% das vagas aos 
encaminhamentos realizados pelo CRAS e 100% aos 
encaminhamentos realizados pelo CREAS. 

 
Obs: Em caso de vagas remanescentes, essas poderão ser 
disponibilizadas para a população, mesmo que se 
encontrarem fora do critério de seleção.  
 
Fonte: Critério de Classificação Econômica Brasil; 
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2016. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 
 

 
 

DURAÇÃO PERIODICIDADE

Meta 01 - Promover atividades de convivência e fortalecimento de vínculos em 60h de oficinas de Socialização por grupo do Projeto Atores Sociais e Contraponto.

N° ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
NÚMERO TOTAL DE 

ATENDIDOS
Nº DE GRUPOS

CRONOGRAMA

01x semana por grupo

04 semanas por mês

1
Executar oficinas de socialização em encontros regulares, organizados

em grupo e em percursos
Assistente Social 90

06

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

1,5h por dia 

10 meses por ano

DURAÇÃO PERIODICIDADE

03h por dia 

10 meses por ano

01x semana por grupo

04 semanas por mês

2
Executar oficinas de formação em dramaturgia e interpretação cênica

em encontros regulares, organizados em grupo e em percursos

Orientador Social e

Produtor Cultural
45

03

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

Meta 02 - Promover atividades de desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos artísticos-culturais em 120h de oficinas de formação em Dramaturgia e Interpretação Cênica por grupo 

do Projeto Atores Sociais.

N° ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
NÚMERO TOTAL DE 

ATENDIDOS
Nº DE GRUPOS

CRONOGRAMA
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DURAÇÃO PERIODICIDADE

Meta 02 - Promover atividades de desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos artísticos-culturais em 60h de oficinas de formação em Música Intérprete Instrumentista popular e 

erudito por grupo do Projeto Contraponto.

N° ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
NÚMERO TOTAL DE 

ATENDIDOS
Nº DE GRUPOS

CRONOGRAMA

01x semana por grupo

04 semanas por mês

3

Executar oficinas de formação em música intérprete instrumentista

popular e erudito em encontros regulares, organizados em grupo e em

percursos

Orientadores Sociais em Música 45

03

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

1,5h por dia 

10 meses por ano

DURAÇÃO PERIODICIDADE

03

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

02h por 

apresentação

05x por ano

(02 em 06/2021)

(02 em 06/2021)

(01 em 11/2021)

04 apresentações 

no mês 06

01 apresentação 

no mês 11

4

Promover experimentação e prática teatral por meio de 05

apresentações públicas nas comunidades, espaços e escolas públicas,

promovendo o acessibilidade e gratuidade ao público

Orientador Social e

Produtor Cultural 
45

Meta 03 - Promover oportunidades de expressão artística-cultural em apresentações públicas como resultado do produto cultural criado e construído pelos próprios beneficiários em teatro e em 

música

N° ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
NÚMERO TOTAL DE 

ATENDIDOS
Nº DE GRUPOS

CRONOGRAMA
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DURAÇÃO PERIODICIDADE

Meta 03 - Promover oportunidades de expressão artística-cultural em apresentações públicas como resultado do produto cultural criado e construído pelos próprios beneficiários em teatro e em 

música

CRONOGRAMA

5

Promover experimentação e prática musical por meio de 06

apresentações públicas nas comunidades, espaços e escolas públicas,

promovendo o acessibilidade e gratuidade ao público

Orientadores Sociais em Música

Orientador Social e

Produtor Cultural 

45

03

(01 de 15)

(01 de 15)

(01 de 15)

02h por 

apresentação

06x por ano

(02 em 06/2021)

(02 em 06/2021)

(02 em 11/2021)

04 apresentações 

no mês 06

02 apresentações 

no mês 11

N° ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
NÚMERO TOTAL DE 

ATENDIDOS
Nº DE GRUPOS

DURAÇÃO PERIODICIDADE

Meta 04 - Estimular o fortalecimento de vínculos e desenvolvimento psicossocial dos beneficiários, responsáveis e familiares dos beneficiários atendidos pelo programa, ao proporcionar ambiente de 

escuta, troca de experiências e vivências, convivência familiar e comunitário, e socialização.

N° ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
NÚMERO TOTAL DE 

ATENDIDOS
Nº DE GRUPOS

CRONOGRAMA

Mensalmente6

Realizar Atendimentos de Acolhimento e Aconselhamento Psicossocial

individualizado de até 04 encontros por indivíduo aos beneficiários,

responsáveis e familiares dos beneficiários atendidos pelo serviço

Assistente Social

50 ou 

aproximadamente

15 famílias

01

(individual) 

sendo média 

04 atendidos 

por mês

01h por 

atendimento

12 meses
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DURAÇÃO PERIODICIDADE

Meta 05 - Estimular o desenvolvimento da afetividade, solidariedade e respeito mútuo, com o objetivo de despertar o espirito solidário, atitude cidadã e compreensão crítica da realidade social dos 

beneficiários, por meio de atividades de mobilização voluntária de cunho socioambiental.

N° ATIVIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
NÚMERO TOTAL DE 

ATENDIDOS
Nº DE GRUPOS

CRONOGRAMA

01 atividade no mês 06

01 atividade no mês 08

01 atividade no mês 11

7

Promover atividades de voluntariado em benefício da comunidade e

entidades socioassistenciais, com os beneficiários atendidos pelo

programa

Assistente Social 36

03

(01 de 12)

(01 de 12)

(01 de 12)

04h por atividade

03x por ano

(06/2021)

(08/2021)

(11/2021)



1
2 
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3.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

METAS INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

70% dos beneficiários participam 
dos encontros regulares de 

Socialização, realizados em grupo 
e organizados em percursos 

Número de encontros 
planejados por grupos no mês; 

 
Número de horas por encontro, 

por grupo no mês; 
 

Número de participantes por 
grupos no mês; 

 
Frequência dos participantes 

por grupo. 
 

Fichas de matrícula; 
 

Lista de presença; 
 

Controle de frequência; 
 

Material didático utilizado; 
 

Relatório Mensal de Monitoramento. 

70% dos beneficiários participam 
dos encontros regulares de 
formação em dramaturgia e 

interpretação cênica, realizados 
em grupo e organizados em 

percursos 

Número de encontros 
planejados por grupos no mês; 

 
Número de horas por encontro, 

por grupo no mês; 
 

Número de participantes por 
grupos no mês; 

 
Frequência dos participantes 

por grupo. 
 

Fichas de matrícula; 
 

Lista de presença; 
 

Controle de frequência; 
 

Material didático utilizado; 
 

Relatório Mensal de Monitoramento. 

70% dos beneficiários participam 
dos encontros regulares de 

música intérprete instrumentista 
popular e erudito 

Número de encontros 
planejados por grupos no mês; 

 
Número de horas por encontro, 

por grupo no mês; 
 

Número de participantes por 
grupos no mês; 

 
Frequência dos participantes 

por grupo. 
 

Fichas de matrícula; 
 

Lista de presença; 
 

Controle de frequência; 
 

Material didático utilizado; 
 

Relatório Mensal de Monitoramento. 

40% dos beneficiários participam 
das apresentações públicas de 

teatro 

Total de apresentações 
realizados anualmente; 

 
Total de beneficiários 

participantes nas apresentações;  
 

Total do público nas 
apresentações.  

 

Lista de presença; 
 

Registro fotográfico; 
 

Materiais de figurino e cenário; 
 

Relatório Mensal de Monitoramento.. 
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40% dos beneficiários participam 
das apresentações públicas de 

música 

Total de apresentações 
realizados anualmente; 

 
Total de beneficiários 

participantes nas apresentações;  
 

Total do público nas 
apresentações.  

 

Lista de presença; 
 

Registro fotográfico; 
 

Instrumentos musicais; 
 

Relatório Mensal de Monitoramento.. 

55% dos beneficiários, responsáveis 
e familiares participam dos 

Atendimentos de Acolhimento e 
Aconselhamento Psicossocial 

Número de horas de 
atendimento; 

 
Total de atendimentos 

realizados mensalmente; 
 

Número de prontuários e 
relatos de atendimentos. 

 

Formulário de Solicitação de 
Atendimento Psicossocial; 

 
Prontuários e relatos de atendimentos; 

 
Relatório Mensal de Monitoramento. 

 

40% dos beneficiários participam 
das atividades de voluntariado em 

benefício da comunidade e 
entidades socioassistencial 

Número de atividades 
realizadas anualmente; 

 
Número de pessoas 

participantes nas atividades; 
 

Total do público nas atividades; 
 

Total de material arrecadado. 
 

Lista de presença; 
 

Recibo de doação; 
 

Registro fotográfico semestral; 
 

Relatório Mensal de Monitoramento. 

 

4. RECURSOS FISICOS E MATERIAIS 

Polo Feital 

N° TIPO QUANTIDADE DESCRICAÇO DO USO NO SERVIÇO 

1 
Sala multiuso com mesa e cadeiras com 
acomodação para até 04 beneficiários, 

familiares e visitantes, confortavelmente. 
02 

Realização de 
inscrições/acolhimentos/atendimentos de 

beneficiários, familiares e visitantes. 

2 
Sala de coordenação/auxiliar de polo com 
mesas e cadeiras com acomodação para 
até 04 profissionais, confortavelmente. 

02 Realização de atividades administrativas 

 
1 

Sala de aula com estrutura de lousa e 
carteiras com acomodação para até 30 

alunos confortavelmente. 
02 

Realização das atividades teóricas do 
programa. 

2 
Sala de aula com estrutura de lousa e 

carteiras com acomodação para até 15 
alunos confortavelmente. 

01 

 
 

Realização das atividades teóricas do 
programa. 
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3 

Sala de ensaio/reuniões com estrutura de 
cadeiras empilháveis com acomodação 

para até 50 alunos/visitantes 
confortavelmente. 

01 
Realização das atividades teóricas/práticas 

do programa. 

4 
Salas divididas por naipes musicais com 

capacidade para 25 pessoas. 
03 

Realização das atividades teóricas do 
programa. 

5 Datashow 04 
Material audiovisual para trabalhar os 

conteúdos 

6 Sala de Informática com 20 computadores 01 Atividades de pesquisa e de inclusão digital 

7 Refeitório 03 Intervalo para lanche dos beneficiários 

8 Máquina fotográfica/filmadora 02 Registro das atividades do programa 

9 
Instrumentos musicais (instrumentos para 
os naipes: sopro metais, sopro madeiras, 

cordas agudas e friccionadas).  

Acima de 100 
itens 

Atividades de Socialização e Serviços, 
voltados para o ensino musical. 

10 
Sala de estoque e guarda-roupas de 

figurinos e cenários 
01 

Atividades de Socialização e Serviços, 
voltados para o ensino teatral. 

11 Copiadora 02 Impressão de materiais do programa 

Polo Araretama 

N° TIPO QUANTIDADE DESCRICAÇO DO USO NO SERVIÇO 

1 
Sala de coordenação/auxiliar de polo com 
mesas e cadeiras com acomodação para 
até 05 profissionais, confortavelmente. 

01 

 
 

Realização de atividades administrativas 
 
 

1 
Sala de aula com estrutura de lousa e 

carteiras com acomodação para até 30 
alunos confortavelmente. 

02 
Realização das atividades teóricas do 

programa. 

2 

Sala de ensaio/reuniões com estrutura de 
cadeiras empilháveis com acomodação 

para até 50 alunos/visitantes 
confortavelmente. 

01 
Realização das atividades teóricas e práticas 

do programa. 

3 Sala utilizada para o lanche 01 Intervalo para lanche dos beneficiários. 

6 Notebook  07 
Atividades de pesquisa e de inclusão 

digital 

4 Datashow 03 
Material audiovisual para trabalhar os 

conteúdos. 

5 Instrumentos musicais (violão) 20 
Atividades de Socialização e Serviços, 

voltados para o ensino musical. 

6 Máquina fotográfica/filmadora 01 Registro das atividades do projeto. 

7 Copiadora 01 
 

Impressão de materiais do programa. 
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Polo Centro 

N° TIPO QUANTIDADE DESCRICAÇO DO USO NO SERVIÇO 

1 

Sala de ensaio/reuniões com estrutura de 
carteiras com acomodação para até 40 

alunos/visitantes confortavelmente. 
01 

Realização das atividades teóricas e práticas 
do programa. 

2 
Sala de aula com estrutura de lousa e 

carteiras com acomodação para até 15 
alunos confortavelmente. 

01 
Realização das atividades teóricas do 

programa. 

3 Sala utilizada para o lanche 01 Intervalo para lanche dos beneficiários. 
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5. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 

N° Função Vínculo 
Relação 
Nominal 

Carga Horária Salário Base Atividade desenvolvida 

1 Auxiliar de Limpeza e Serviços Gerais CLT 
Andréia Cristina 
Pereira da Silva 

35 Horas Semanais R$ 1.200,00 por mês 
Apoio nas atividades de limpeza e conservação dos 
polos para a execução das oficinas e atividades de 
apoio na organização. 

2 Orientadores Sociais em Música RPA/MEI Variados 24 Horas Semanais R$ 25,00 por hora 

Prestadores de Serviço responsável aplicar as oficinas 
de ensino de musica instrumental e canto coral 
projeto. Podendo variar a quantidade de profissionais 
que irão executar essas horas. 

3 
Orientador Social e  
Produtor Cultural  

CLT 
Wesley Peterson 

da Silva 
44 Horas Semanais R$ 2.000,00 por mês 

Responsável pela aplicação das oficinas de 
dramaturgia e interpretação cênica, compreendendo 
os diversos elementos que o compõem a produção de 
conteúdo fruto das atividades culturais, interligando 
oficinas de teatro e música; Responsável pela 
produção de espetáculos artísticos e culturais e 
multimídia. 

4 Assistente Social CLT 
Sandra Regina dos 

Santos Alves 
20 Horas Semanais R$ 1.849,00 por mês 

Responsável técnico pela gestão do SCFV, 
coordenação de atividades, aplicação de oficinas e 
percursos, atividades socioeducativas e acolhimentos 
sociais. 
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5. RECURSOS HUMANOS DA ENTIDADE 

N° Função Vínculo Relação Nominal Carga Horária Salário Base Atividade desenvolvida 

1 
Analista I  
Parcerias e Gestão de Polos/Oficinas  

CLT Anderson da Silva 44 Horas Semanais 
Não remunerado por 

este projeto 

Responsável pelo apoio à coordenação e analista, que 
inclui processo de divulgação de vagas, processo de 
inscrição, efetivação de matrículas, controle de faltas 
e frequência, atualização de prontuários individuais 
dos beneficiários, elaboração de documentações 
diversas dos beneficiários,  suporte nas atividades de 
gestão de polos, parcerias e voluntariado. 

1 
Coord. de Projetos Sócio 
Assistenciais Qualificação e 
Empregabilidade 

CLT 
Vinícius 

Alessandro de 
Aquino Silva 

44 Horas Semanais R$ 2.800,00 por mês 

Responsável pela gestão do programa, que inclui 
planejamento pedagógico, mobilização de parcerias, 
viabilização e aplicação de algumas das oficinas dos 
Módulos Desenvolvimento Humanos, Específico e 
Educação Continuada e Produtiva, bem como 
relacionamento direto com os beneficiários diretos e 
indiretos. 

2 
Coordenadora  
Recursos Humanos 

CLT 
Viviane Aparecida 
da Silva Magalhães 

44 Horas Semanais R$ 2.500,00 por mês 

Responsável para execução das atividades de RH em 
apoio aos beneficiários do programa, que inclui 
relacionamento com os beneficiários em processo 
seletivo, feedback do processo seletivo, processo de 
inclusão e registro dos jovens para o mercado de 
trabalho desde o atendimento até o 
acompanhamento de suas atividades na empresa, 
avaliação de atividades compatíveis ao Programa de 
Aprendizagem, gestão de convênios com empresas, 
além de apoio nas atividades administrativas do polo. 
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3 
Analista II  
Finanças e gestão convênios 

CLT 
Jocimara Letícia de 

Lima Akahane 
44 Horas Semanais R$ 2.000,00 por mês 

Responsável pelas atividades de apoio ao programa, 
execução das atividades consideradas primordiais e 
relacionadas ao resultado a ser objetivo pelo projeto, 
que inclui e não se limita a cotação, compra de 
materiais e insumos, emissão de notas fiscais e 
recibos, pagamento dos beneficiários e profissionais 
envolvidos. prestação de contas do programa e apoio 
na gestão de convênios com empresas. 
 

5 Psicólogo(a CLT 
Kelly Keiko 

Nisiharu 
20 Horas Semanais R$ 1.600,00 por mês 

Responsável pela realização dos Atendimentos de 
Acolhimento e Aconselhamento Psicossocial 
individualizado, apoio nas atividades socioeducativas 
e acolhimentos psicossociais. 

1 Coord. de Portfólio/Programas CLT 
Guilherme 

Donegatti de 
Carvalho 

44 Horas Semanais R$ 3.325,44 por mês 

Responsável pela gestão dos de todos os profissionais 
envolvidos no projeto e programas de assistência e 
assessoramento. Sendo considerado nesse caso o total 
de horas mensal. 

3 
Mobilizador de Parcerias, Recursos 
e Voluntariado 

CLT 
Ana Lívia Carvalho 

da Silva 
44 Horas Semanais R$ 2.540,75 por mês 

Captação de novas empresas e vagas para os jovens 
aprendizes, recursos para a instituição e voluntariado 
para o projeto. 

4 Técnicos Especializados RPA/MEI Variados 87,5 Horas mensais R$ 20,00 por hora 

Prestadores de serviço responsável aplicar as oficinas 
de desenvolvimento humano, técnicas de jogos 
teatrais, informática, organização empresarial, leitura 
e interpretação de texto, processos industriais e 
empreendedorismo, podendo variar a quantidade de 
profissionais que irão executar essas horas. 
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6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

6.1. DESPESAS 

 
 

Gêneros Alimentícios Alimentação aos beneficiários.  Municipal       26,54       318,52 

Recursos Humanos 06
Prestadores de Serviço responsável aplicar as oficinas de ensino de musica instrumental e canto coral projeto. 

Podendo variar a quantidade de profissionais que irão executar essas horas.
 Municipal     484,52    5.814,27 

Auxilio combustivel em substituição ao vale transporte aos profissionais CLT dedicados ao projeto.  Municipal     150,00    1.800,00 

Vale transporte em forma de passe conforme lei CLT, aos profissionais dedicados ao projeto. Municipal     330,00    3.960,00 

Vale Alimentação aos profissionais CLT conforme previsto em convenção coletiva.  Municipal     570,00    6.840,00 

Responsável técnico pela gestão do SCFV, coordenação de atividades, aplicação de oficinas e percursos, atividades socioeducativas e 

acolhimentos sociais.
 Municipal  1.595,26  19.143,09 

Responsável pela aplicação das oficinas de dramaturgia e interpretação cênica, compreendendo os diversos elementos que o compõem a 

produção de conteúdo fruto das atividades culturais, interligando oficinas de teatro e música; Responsável pela produção de espetáculos 

artísticos e culturais e multimídia.

 Municipal  1.674,46  20.093,48 

Apoio nas atividades de limpeza e conservação dos polos para a execução das oficinas e atividades de apoio na organização.  Municipal     892,49  10.709,82 

Encargos sociais conforme Lei da profissional CLT Assistente Social que atua no programa. 13º salário  Municipal     374,13    4.489,57 

Encargos sociais conforme Lei da profissional CLT Assistente Social que atua no programa. Férias  Municipal     370,39    4.444,72 

Encargos sociais conforme Lei da profissional CLT Assistente Social que atua no programa. Previdência Social  Municipal     427,87    5.134,39 

Encargos sociais conforme Lei da profissional CLT Assistente Social que atua no programa. Fundo de Garantia  Municipal     431,02    5.172,25 

Encargos sociais conforme Lei da profissional CLT Assistente Social que atua no programa. PIS  Municipal       53,32       639,89 

 Total  Total  7.380,00  88.560,00 

DESPESA

Recursos Humanos 05

JUSTIFICATIVA
TIPO DE 

VERBA

CUSTO 

MENSAL

CUSTO 

ANUAL



 

 

 

6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês
Jan-21 Fev-21 Mar-21 Abr-21 Mai-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Out-21 Nov-21 Dez-21

Gêneros Alimentícios       318,52         318,52 

Recursos Humanos 06       630,00       630,00       630,00       630,00       630,00       630,00       630,00       630,00       630,00       144,27      5.814,27 

      150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00       150,00      1.800,00 

      330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00      3.960,00 

      570,00       570,00       570,00       570,00       570,00       570,00       570,00       570,00       570,00       570,00       570,00       570,00      6.840,00 

      561,12    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    1.689,27    19.143,09 

   1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    1.826,68    20.093,48 

      973,62       973,62       973,62       973,62       973,62       973,62       973,62       973,62       973,62       973,62       973,62    10.709,82 

   2.909,40    1.580,17      4.489,57 

      751,15    1.277,59 2.415,98       4.444,72 

      347,16       390,05       390,05       390,05       419,38       467,35       390,05       390,05       390,05       390,05       390,05       780,10      5.134,39 

      437,22       387,92       387,92       387,92       414,58       441,25       387,92       387,92       387,92       387,92       387,92       775,84      5.172,25 

       48,51        48,49        48,49        48,49        51,82        54,65        48,49        48,49        48,49        48,49        48,49        96,98         639,89 

 Total  6.313,98  6.996,03  6.996,03  6.996,03  7.359,32  7.722,12  6.366,03  6.996,03  6.996,03  6.996,03  9.905,43  8.916,93    88.560,00 

DESPESA

Recursos Humanos 05

Total
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7.IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, TÉCNICO RESPONSÁVEL E 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTACÃO DE CONTAS 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: Charles Silva Almeida 
Data: 30/10/2020 

Assinatura: ______________________________________ 
 
 
 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROGRAMA/BENEFÍCIO EVENTUAL 
Nome: Guilherme Donegatti de Carvalho 
Data: 30/10/2020 

Assinatura: ______________________________________ 
 
 
 
 

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Nome: Jocimara Letícia de Lima Akahane 
Data: 30/10/2020 

 
 
 
 

Assinatura: _____________________________________ 
 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


