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 Plano de Trabalho 2018 

 Casa do Puríssimo Coração de Maria 

CEMARI – Centro Social Maria Rita Perrillier 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Identificação do Projeto: 

Nome do Projeto: Brincando e Aprendendo 

Abrangência Territorial: Parque Rodovias e adjacências, referenciadas pelo 

CRAS I. 

Grupo Populacional atendido: Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos em 

situação de vulnerabilidade social. 

Valor total: R$52.000,00 

Duração: 11  meses: 01 de Fevereiro 2018 até 31 de Dezembro 2018. 

 

Resumo da Projeto: O CEMARI atenderá as crianças e adolescentes  do 

Parque Rodovias, bairro periférico do Município de Lorena sendo este, um 

território de vulnerabilidade social, cujas famílias em sua maioria, encontram-se 

assentadas em área de ocupação, isoladas de bens e serviços. 

O serviço será realizado em grupos, organizados a partir de percursos, de 

modo a garantir aquisições progressivas aos seus educandos, de acordo como 

seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 

prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção 

planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os educandos na 

construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, 

na família e no território. 
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1.2.  Identificação da Organização Proponente 

 

Nome: Casa do Puríssimo Coração de Maria – CEMARI – Centro Maria Rita 

Perrillier 

CNPJ: 48.556.260/0005-06 

Data da fundação: Maio de 2013 

Registro do CNPJ: 09/05/2013 

Endereço: Rua Joaquim Azevedo Figueira, Nº 179 

Bairro: Vila Celeste                     CEP: 16.606-580 

Município: Lorena-SP            São Paulo 

Número de telefone: (12) 31257810 

Local de Execução: Rua Cardeal Dom Carlos Carmello de Vasconcelos Motta, 

nº 276 – CEP 12.605-575 – Parque Rodovia 

E-Mail: casadocoracao@terra.com.br 

Site: http://www.salesianasacaosocial.org.br/ 

 

1.3 Identificação do Responsável Legal 

Nome: Maria Guadalupe Larã Bicenõ 

CPF: 256.848.769-00 

RG: 3.768.587- SSP/SP 

Profissão: Formação em Serviço Social 

Cargo: Diretora Presidente 

Estado Civil: Solteira 

Telefone: (11)3331-7003 

E-Mail: irguadalupe@salesianas.com.br  

 

2. Descrição do Projeto 

2.1Justificativa 

As crianças e adolescente, bem como as famílias atendidas são 

referenciadas ao CRAS I, território de extrema pobreza, assentadas em 

mailto:casadocoracao@terra.com.br
http://www.salesianasacaosocial.org.br/
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área de ocupação, residências sem nenhuma ou com pouca infraestrutura, 

longe de serem consideradas moradias adequadas às necessidades. 

Segundo o estudo socioeconômico, são famílias numerosas em situação 

de desemprego, subemprego, com alguns membros em situação de 

privação de liberdade (Sistema Prisional), evasão escolar, analfabetismo, 

convivendo com o tráfico de drogas permanente, comprometendo assim o 

desenvolvimento integral, à convivência familiar e comunitária das 

crianças/adolescentes. 

O serviço a ser desenvolvido será em formato de oficinas e reuniões 

socioeducativas que visam prevenir ocorrências de risco social, favorecer a 

convivência em grupo e estimular a participação das crianças/adolescentes 

e famílias que utilizam os serviços de modo a ampliar trocas culturais e de 

vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 

os vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 

comunitária.  

             

2.2  Objetivos 

            2.2.1 Objetivo Geral 

      Serviço realizado em grupos, organizado a partir de recursos, de modo a 

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de 

vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivencias individuais e coletivas, na família e 

no território   

        2.2.2 Objetivos Específicos 

 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento da crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários; 
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 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário, 

social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e 

respeito mútuo; 

 Possibilitar a ampliação do universo informal, artístico e cultural das 

crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciando sua formação 

cidadã; 

 Estimular a participação na vida pública do território desenvolvendo a 

competência para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no 

sistema educação. 

 

2.3 Metodologia 

 Atendimento Socioeducativo com crianças e adolescentes de 06 a 17 

anos em grupo; 

 Oficina de Teatro- Ação e desenvolvimento de arte e cultura; 

 Oficina de Cidadania/ Educação para Valores; 

 Participação do grupo de Teatro/Dança em eventos realizados pela 

Secretaria da Cultura de Lorena e organizações sociais; 

 Oficina de Esportes- Futsal/Handebol e Atividades recreativas; 

 Organização do Festival Cultural, Festival de Dança e Teatro com a 

participação de obras sociais local e de municípios vizinhos; 

 Organização da Copa Mazza - Torneio de Futsal entre as obras sociais 

local e municípios vizinhos; 

 Reuniões socioeducativas com as famílias; 

 Acompanhamento familiar; 

 Parcerias com as demais secretarias do município; 

 Capacitação/Formação constantes dos educadores; 

 Parceria com as Universidades do Município: UNISAL e UNIFATEA 

 Parcerias/Articulação com a Rede Sócio Assistencial 

 Assessoria dos Conselhos: CMAS e CMDCAL 

A proposta social do Centro Social Maria Rita Perillier põe em 

consonância o Sistema Preventivo de Dom Bosco com as orientações 

oferecidas pela Política Nacional de Assistência Social.  
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As atividades serão desenvolvidas no formato de oficinas divididos por 

faixa etária, voltadas para o esporte, a arte, o lúdico e educação para 

valores numa dimensão que favoreça o crescimento físico, intelectual e 

convívio social. 

A metodologia será desenvolvida de acordo com as estratégias e 

técnicas as necessidades apresentadas, sendo a ação desenvolvida 

com enfoque sócio educativo considerando a criança/adolescente como 

ser integral e integrado.   

    

2.4  Metas  

Atender 50 Crianças/adolescentes de 06 a 17 anos residentes no território do 

Parque Rodovias e adjacências. As atividades serão desenvolvidas de 

segunda-feira à sexta-feira das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h.
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2.5 Cronograma de execução de atividades 

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Matrículas X X X x X X x x     

Encaminhamentos X X X x X X x x x x x X 

Oficinas Culturais  X X X x X X x x x x x x 

Oficinas de 

Esportes/ Lúdicas 

X X X x X X x x x x x x 

Entrevista/Visita Social Domiciliar X X X x x X x x x x x x 

Reunião de 

 Responsáveis/ Socioeducativa 

   x   x    x  

Atividades férias  X            

Festa Carnaval  X           

Semana Cidadania    x         

Teatro/ encenação 

Paixão Cristo/Teatro 

  X          

Celebração de Páscoa   X          

Gincana Mariana     x        

Festival Cultura      X       

Festa Junina      X       

Atividade de Férias       x      

Início atividades segundo semestre       x      

Olimpíadas de Dom Bosco         x     

Dia do Circo        x     
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Festa de Dom Bosco        x     

Copa Mazza         x    

Fest          x   

Festa Família          x   

Passeio           x  

Apresentação de final ano            x 

Almoço de confraternização            x 

Troca de presentes  de Natal             

Rematrícula            x 

Encerramento das Atividades            x 
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2.6- Indicadores 

Meta Indicadores de alcance de 

resultados 

Indicadores Formas de verificação 

 

 

 

Maior participação 

das 

crianças/adolescentes 

nas atividades 

propostas 

 

 

 

 

 

Envolvimento e participação nas 

atividades; 

 

 

 

 

 

Maior participação das 

crianças/adolescentes nas 

oficinas 

 

 

 

 

 

- Relatório mensal das atividades; 

 - Lista de presença; 

- Portifólio; 

Maior participação 

das famílias nas 

atividades realizadas  

Vínculos familiares fortalecidos Maior participação das 

famílias nas atividades 

realizadas 

- Registro de presença dos familiares 

nos eventos; 

- Registro de relatos, depoimentos dos 

familiares; 

- Portifólio; 

Desenvolvimento de 

habilidades e 

sensibilidades 

Atitudes resilientes de 

protagonismo identificadas; 

Desenvolvimento de 

habilidades, competência de 

sensililidades 

- Registro das atividades 

desenvolvidas; 

- Portifólio; 
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2.7- Previsão de Receita: 

Valor Total do Projeto : R$ 62.383,11 

Valor do Recurso 2018: R$  52.000,00- Fonte de financiamento – 

ESTADUAL 

Valor da Contrapartida da Entidade: R$ 10.383,11 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Profissional Quantidade Carga 
Horária 

Custo 
Salario 
Mensal 

Custo (11 
meses) 
Prev. 6% 
dissidio 

Custo Anual 
com encargos  

Gerente de Serviços 1 40 R$ 
3.180,00 

R$ 34.980,55 R$ 42.721,94 

Assistente Social 1 20 R$ 
1.340,00 

R$ 15.046,07 R$ 19.661,17 

Total   R$ 
4.520,00 

R$ 50.026,62 R$ 62.383,11 

 
Detalhamento dos Recursos de RH vinculado ao Termo de  
Colaboração,  anexo .  
OBS : A entidade acrescentou no Detalhamento do RH, o 12ª mês  e 
encargos que será pago com contrapartida da entidade.  
Totalizando R$ 3.883,82 – Vide Tabela anexa 

 
 

-2.8- Estimativa de despesas 

Item de Despesa Valor Cotado Período de Referencia 

das Cotações 

Recursos Humanos – Salários  R$ 49.720,00 Dezembro 2017 
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2.9. Cronograma de desembolso 

Parcela Mês Valor Previsto 

1º Fevereiro/2018 R$4717,30 

2º Março/2018 R$4727,27 

3º Abril/2018 R$4727,27 

4º Maio/2018 R$4727,27 

5º Junho/2018 R$4727,27 

6º Julho/2018 R$4727,27 

7º Agosto/2018 R$4727,27 

8º Setembro/2018 R$4727,27 

9º Outubro/2018 R$4727,27 

10º Novembro/2018 R$4727,27 

11º Dezembro/2018 R$4727,27 

 

 

 

 

 

 

Lorena, 09 de janeiro de 2018. 

 

 

 

       

 

Maria Guadalupe Lara Briceño 

                                                                         Diretora-Presidente 


