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 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
Presidente ou Representante legal da entidade: Maria Guadalupe Lara Briceño 
Cargo: Presidente | Profissão: Professora 
CPF: 25.848.769-00 | RG: 3.768.587-9 
Tel:(11) 98479-8388 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 
 
Nome: Tobias Henrique Gonçalves Rodrigues  
Função: Assistente Social 
CRESS: 56.256 RG: 49.317.769-3 CPF: 417.996.888-60 
Email: tobias_henrique1@hotmail.com 
Tel: (12) 99613-2689 
 
 
 
COORDENADOR DO PROJETO 
 
Guaratinguetá, 11 de Janeiro de 2018. 
  
 
 
________________________ 
  Priscila dos Reis Velloso  
 
 
 
 
 
 

CNPJ: 48.556.260/0003-36 

Razão Social: Casa Betânia de Guaratinguetá (filial) 

CEP:12.517-040 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 8:00am as 17:00pm 

E-mail: cabetaniaguara@uol.com.br 

Tel: (12) 3126 4386 

mailto:tobias_henrique1@hotmail.com
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HISTÓRICO DA ENTIDADE: 

 

A Casa Betânia de Guaratinguetá surgiu em 1976, por iniciativa da Senhora Maria Aparecida 

Marcondes Pierotti, professora aposentada, que tinha ideais de atendimento às jovens em 

situação de risco no entorno da comunidade. 

A obra era até então, frequentada por jovens grávidas em vulnerabilidade social, que 

participavam de algumas atividades socioeducativas. Percebendo, a complexidade do trabalho a 

fundadora recorreu às Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) - Salesianas de Dom Bosco, que 

assumiram a Obra em 31/01/1989, sendo legalmente nesta data constituída. Inicia-se neste 

período, um trabalho de educação popular, voltado para crianças, adolescentes e jovens em 

situação de risco, de ambos os sexos. 

A Casa Betânia atende crianças de 06 a 15 anos, adolescentes 15 a 17 anos de ambos os sexos, 

tendo como principal área de abrangência os bairros; Vila Brasil, Vila Bela, Engenheiro Neiva, Vila 

Sapé, Cohab, Beira Rio, Jardim do Vale, Parque do Sol, IAPI e São Manoel, enfocando 

principalmente as famílias que vivem à margem do Rio Paraíba, onde as condições de 

infraestrutura e bem-estar social são insuficientes, sendo considerada área de risco. Observa-se 

nesta comunidade e no seu entorno, um número elevado de crianças, adolescentes e jovens 

expostos ao tráfico de drogas e a várias situações que dificultam o desenvolvimento integral, o que 

justifica nossa ação voltada para o serviço de fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. A Comunidade Socioeducativa da Casa Betânia de Guaratinguetá propõe colocar a 

experiência e seriedade da missão socioeducativa salesiana para a melhoria da qualidade da 

Assistência Social no município de Guaratinguetá. 
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OBJETO 

Constitui objeto deste Edital, o Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (doravante 
“OSCs”) regularmente constituídas, para a realização de serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos, no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021, que tenham interesse 
em firmar com esta Prefeitura Municipal, Termo de Colaboração, em conformidade com o artigo 
30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 
13.204/2015, com o artigo 16 do Decreto Municipal nº 8.313 de 18/10/2017 e com as instruções e 
resoluções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme condições estabelecidas neste 
Edital. 

 As atividades a serem desenvolvidas deverão estar adequadas às políticas assistenciais do 

Município, ao Plano Municipal de Assistência Social para os anos de vigência da parceria e, se 

necessário, às diretrizes a serem estabelecidas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de 

Assistência Social 

JUSTIFICAVA 

A presença salesiana (salesianos, salesianas e leigos ligados ao carisma) no Brasil, vendo sendo 
marcada desde a sua origem, diretamente envolvida na construção do ECA, na implantação e no 
funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, na atuação e na 
articulação de políticas públicas, marcando assim, a atuação salesiana no chamado Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD). 

As crianças, adolescentes e jovens atendidos no projeto vivem em situação de vulnerabilidade 
pessoal e/ou social, refere-se a uma diversidade de “situações de risco" determinadas por fatores 
de ordem física, familiar, comunitário, social, e de violação de direitos, tais como; lazer, cultura, 
esporte, e cidadania. Essas violações impactam diretamente na formação de uma identidade 
individual e cultural, impossibilitando suas potencialidades, talentos e habilidades. 

Em vista desses fatores, a Casa Betânia em consonância com o Ministério de Desenvolvimento 
Social e combate a fome tem como objetivo nas suas ações de proteção básica voltadas para 
crianças, adolescentes e jovens: “Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
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, e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã em uma perspectiva de 
garantia de direitos; 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”  (Site oficial do 
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Ministério de Desenvolvimento Social – MDS). 

A instituição recebe um número significativo de crianças, adolescentes e jovens encaminhados por 
diversos órgãos públicos, com destaque para o Conselho Tutelar, escolas da rede municipal e/ou 
estadual, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), Vara da Infância e Juventude e também demais instituições sociais. 

Sendo assim a Casa Betânia de Guaratinguetá desenvolve os projetos socioeducativos com o 

intuito de contribuir com o desenvolvimento global do usuário e cumprir com o Art. 4° do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que diz: 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do Poder Público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária” (Art. 4 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente). 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é serviço socioassistencial tipificado para 

assegurar aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. 

 De acordo com as vulnerabilidades supracitadas acima as atividades a serem executas tem um 

cunho socioassistencial que vai de encontro com as especificações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, uma vez que, no Município de Guaratinguetá, há uma previsão 

orçamentária de atendimento de até 470 indivíduos no ano. Para atender ao Previsto na Política 

Nacional de Assistência Social, verifica-se que esta Secretaria não dispõe de pessoal e estrutura 

suficientes para suprir a demanda de serviços, programas e projetos atualmente existente no 

Município, sendo indispensável, portanto, a realização de parcerias com as organizações da 

sociedade civil, desta forma demonstrando a importância de ser executado esse serviço no que 

tange a área de abrangência da entidade. 

Desta forma o serviço ofertado pretende solucionar as questões sociais que permeiam a vida do 

publico alvo, sendo elas a vulnerabilidade, fome, dignidade, negligenciamento dos direitos 

assegurados, como pode ser visto no Estatuto da Criança e Adolescente: 

“A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
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Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.” (Art. 3 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente). 

Concluímos que impactos sociais sejam: Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo, 
diálogo para a resolução de conflitos e divergências, reconhecimento de limites e possibilidades das 
situações vividas, aprendizado e ensino de forma igualitária, Reconhecimento e admiração da 
diferença, transformando em forma positiva o enfrentamento dos usuários frente a tais desafios, 
compondo dessa forma o desenvolvimento dos atendidos, refletindo dessa forma na maneira com 
que estes se relacionarão com a sociedade, e mais vínculos familiares e comunitários fortalecidos, 
adolescentes e jovens protagonistas, autônomos na construção de seus projetos de vida; ativos na 
vida pública e no território, com compreensão crítica da realidade social.  

 

PUBLICO ALVO 

 

Crianças, adolescentes e jovens de 06 a 17 anos. 

 

A seleção e cadastramento acontecerão ao longo do semestre de acordo com a demanda e a 
disponibilidade de vaga na instituição, garantindo a vaga ao público prioritário. 

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: CRAS Parque do Sol  
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USUÁRIOS DE 06 A 15 ANOS 
 

OBJETIVO 

 Estimular a construção de identidade, possibilitando a ampliação do universo 

informacional, artístico, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

protagonismo e autonomia. 

         OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Atuar com abordagem preventiva de forma que seus direitos sejam garantidos, e os 

vínculos de convivência familiar e comunitária não se rompam. 

 Desenvolver por meio das atividades a consciência de permanência social, identidade, 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. 

 
 
 

 

PREVISÃO DE ATENDIMENTOS 
 

 

Meta de Atendimento 
Total de atendidos no 

projeto 

 

Capacidade de atendimento 

 

65 

 

100 

 

120 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Rede Salesiana de Ação Social  
_____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________              
Casa Betânia de Guaratinguetá. CNPJ 48.556.260/0003-36 

Rua Haydee de Castro Oliveira, 11.  Cohab Bandeirantes- Guaratinguetá. SP. CEP 12517-040 

Tel/Fax: 12 3126-4386 casabetaniarsb@gmail.com www.salesianas.org.br/resas        

~ 8 ~ 

OFICINAS 

 

 Oficina de Esporte, artes e ginástica rítmica tem como objetivo o trabalho em equipe e inclusão, 

incentivando através de dinâmicas, e jogos, a superação individual e coletiva, garantindo o direito ao 

esporte.  

 Formação Humana; desenvolver e reforçar valores e conceitos éticos através da espiritualidade de 

uma perspectiva educativa e cidadã. 

 Oficina de Arte, Música e Teatro resgatar a autoestima, incentivar a criatividade, o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias. 

 Oficina de leitura lúdica; busca através da leitura a apropriação cultural de contos gerados na 

região onde a entidade se situa, despertando o interesse pelo universo literário. 

 Oficina de Informática transmitir conhecimento e acessibilidade ao mundo digital 
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METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 

Metas Especificação 

Atender as 65 crianças e adolescentes  
Atingir 75% das crianças e adolescentes  
 

Para que haja o atendimento receberemos os jovens 
acordo com a demanda e a disponibilidade de vaga 
na instituição, garantindo a vaga ao público 
prioritário. A instituição exercerá o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 8:00am as 
17:00pm  

Desenvolver por meio das atividades a consciência de 
pertença social, identidade, potencialidades, 
habilidades, talentos e propiciar sua formação 
cidadã. 
 
 

Assegurar espaços de referência para o convívio 
grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 
relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo, afim de estimular o senso de pertença social, 
desenvolver potencialidades, talentos. 

Oferecer a todos os profissionais envolvidos na 
execução do serviço, no mínimo uma 
capacitação/ano;  
atingir 100% dos funcionários 

Ocorrerá de forma periódica formação com os 
funcionários e disponibilizando tempo de trabalho 
para participar de formações externas 
 

Garantir acesso a 75% atividades culturais, de lazer e 
inserção à rede pública de ensino à todas as crianças 
e adolescentes  
atendidos, inclusive com a participação da família, 
sempre que possível; 
 

Ocorrerá a participação das crianças e adolescentes 
em passeios com a finalidade de acesso a cultura e 
lazer, com condicionalidade de permanecerem 
inseridos a rede pública de ensino, os participantes 

Participar mensalmente das reuniões da rede de 
serviços socioassistenciais de proteção e garantia de 
direitos, contribuindo para a eficácia de sua 
articulação; 

Desenvolver ações continuadas para atuação no 
fortalecimento da família, promoção dos direitos 
humanos das crianças e adolescentes e jovens, 
gestão social e atuação em rede e ação 
socioeducativa de resultados. 

Promover atividades socioeducativas mensais que 
atinjam 75% dos participantes e contribuam para o 
acesso a informação, participação e controle social 
do público alvo e seus familiares 

As atividades ocorrerão de acordo com o calendário 
estipulado no Prazo de execução e calendário anual 
das atividades.  

Favorecer por meios das atividades desenvolvidas 
reflexão sobre: o exercício da cidadania ativa, o senso 
crítico, os vínculos familiares e comunitários. 

Abordar temas ou dinâmicas que causem reflexão 
nos participantes como a importância da democracia, 
e do convívio familiar 

Atuar com abordagem preventiva de forma que seus O acompanhamento do serviço social para o trabalho 
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direitos sejam garantidos, e os vínculos de 
convivência familiar e comunitária não se rompam 

preventivo e reuniões periódicas com as familias  
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RECURSOS HUMANOS 
 

Profissional Quantidade Carga 
Horária 

Custo 
Mensal 

Custo Anual 

Gerente de Serviços 01 40 3.233,01 38.796,12 

Assistente Social 01 30 2.332,00 27.984,00 

Serviços Gerais 01 40 1.174,16 14.089,92 

Educador Físico 01 29 1.639,65 19.675,80 

Educador Social (teatro) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (adm) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (libras) 01 24 552,00 6.624,00 

Educador Social (espanhol) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (infor.) 01 24 552,00 6.624,00 

Educador Social (esporte) 01 36 828,00 9.936,00 

Serviços Gerais  01 40 1.196,31 14.355,72 

Auxiliar de cozinha  01 40 1.385,20 16.622,40 

 
 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Tipo Custo Mensal Custo Anual 

Alimentação  1.254,00 15.054,00 

Material para atividades 260,00 260,00 

Produtos de limpeza 292,50 3.510,00 

Produtos de higiene 169,00 2.028,00 

Telefone 303,55 3.364,55 

Água Isento Isento 

Energia Elétrica 292,50 3.510,00 

Total 2.646,15 28.006,55 

 
 
 
 

DETALHAMENTO DOS INDICADORES/PARÂMETROS PARA A AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS 

  
A avaliação dos projetos desenvolvidos na Casa Betânia se dará a partir de indicadores 
quantitativos e qualitativos. O sistema de monitoramento será realizado constantemente pela 
própria equipe técnica que através de discussões e registros documentais analisarão os 
procedimentos utilizados, tais como; 
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• Visitas domiciliares (Quando houver necessidade). 
• Prontuários; (Mensalmente) 
• Relatos durante oficinas (feedback educador e técnicos, mensalmente) 
• Relatos da família, escola e comunidade  
• Inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, cursos técnicos e 
universidades;(quando houver oferta) 
• Instrumental de controle de presença nas oficinas; (mensalmente) 
• Instrumental de avaliação escrita junto ao usuário, após conclusão dos módulos/oficinas 
(semestralmente); 
• Levantamento através de entrevistas com usuários; (semestralmente) 
• Registro das ocorrências nas oficinas e observações diárias dos monitores. (quando houver 
ocorrência) 

 
Durante a execução das atividades do projeto, todas as ações serão monitoradas visando 
melhorias contínuas. O processo será realizado através do instrumento de avaliação semestral, 
com perguntas fechadas e aplicadas em reunião socioeducativa junto às famílias e responsáveis 
das crianças e jovens atendidos. 
 

 
 

 INSTALAÇÕES FÍSICAS  
 

 05 salas (oficinas) 

 03 salas (coordenação, assistência social) 

 01 recepção 

 01 informática 

 01 sala de brinquedos 

 01 sala de leitura 

 01 sala de educadores 

 01 refeitório 

 01 cozinha 

 01 copa 

 01 dispensa 

 01 pátio coberto 

 01 quadra coberta 

 01 pátio aberto 

 08 banheiros 
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USUÁRIOS DE 15 A 17 ANOS 

 

OBJETIVOS: 

• Dialogar com o espaço na sociedade, despertando para o senso critico, cultural, político, 

construção de valores, cidadania e protagonismo. 

         OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Atuar com abordagem preventiva de forma que seus direitos sejam garantidos, e os 

vínculos de convivência familiar e comunitária não se rompam. 

 Favorecer por meios das atividades desenvolvidas reflexão sobre: o exercício da cidadania 

ativa, o senso crítico, os vínculos familiares e comunitários. 

 
 

 
      
 
 

PREVISÃO DE ATENDIMENTOS 
 
 

 

Meta de Atendimento 
Total de atendidos no 

projeto 

 

Capacidade de atendimento  

 

35 

 

100 

 

120 
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OFICINAS 

 Oficina de Arte, Música e Teatro resgatar a autoestima, incentivar a criatividade, o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias.. 

 Oficina de Libras, proporcionar aos alunos o contato com a Língua Brasileira de Sinais, e 
com a comunidade surda, despertando neles o desejo pela inclusão social. 

 Oficina de leitura lúdica; busca através da leitura a apropriação cultural de contos gerados 

na região onde a entidade se situa, despertando o interesse pelo universo literário 

 Oficina de Informática transmitir conhecimento e acessibilidade ao mundo digital 

 Formação Humana desenvolver e reforçar valores e conceitos éticos através da 

espiritualidade de uma perspectiva educativa e cidadã. 

 Oficina de Espanhol tem como seu objetivo democratizar o ensino da língua espanhola, 

facilitando o acesso ao ensino, inserção e o senso de pertença a uma cultura global, 

expandindo desta forma universo cultural.  

 Oficina de Esporte, técnicas esportivas artes e ginastica rítmica tem como intuito o trabalho 

em equipe, através de dinâmicas, e jogos, incentivar a superação individual e coletiva nos 

desafios, além de garantir o direito ao esporte, aportado pelo estatuto da criança e 

adolescente,  

 Orientação Vocacional tem como funcionalidade conhecer em dinâmicas coletivas as 

habilidades, talentos e potencialidades, que, por sua vez residem no âmbito coletivo e 

individual do grupo. 
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METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metas Especificação 

Atender aos 35 adolescentes. 
Atingir 75% das crianças e adolescentes e jovens 
 

Para que haja o atendimento receberemos os jovens 
acordo com a demanda e a disponibilidade de vaga 
na instituição, garantindo a vaga ao público 
prioritário. A instituição exercerá o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 8:00am as 
17:00pm  

Oferecer a todos os profissionais envolvidos na 
execução do serviço, no mínimo uma 
capacitação/ano;  
atingir 100% dos funcionários 

Ocorrerá de forma periódica formação com os 
funcionários e disponibilizando tempo de trabalho 
para participar de formações externas 
 

Garantir acesso a 75% atividades culturais, de lazer e 
inserção à rede pública de ensino à todas as crianças, 
adolescentes e jovens atendidos, inclusive com a 
participação da família, sempre que possível; 
 

Ocorrerá a participação dos jovens em passeios com 
a finalidade de acesso a cultura e lazer, com 
condicionalidade de permanecerem inseridos a rede 
pública de ensino, os participantes 

Participar mensalmente das reuniões da rede de 
serviços socioassistenciais de proteção e garantia de 
direitos, contribuindo para a eficácia de sua 
articulação; 

Desenvolver ações continuadas para atuação no 
fortalecimento da família, promoção dos direitos 
humanos das crianças e adolescentes e jovens, 
gestão social e atuação em rede e ação 
socioeducativa de resultados. 

Promover atividades socioeducativas mensais que 
atinjam 75% dos participantes e contribuam para o 
acesso a informação, participação e controle social 
do público alvo e seus familiares 

As atividades ocorrerão de acordo com o calendário 
estipulado no Prazo de execução e calendário anual 
das atividades.  

Favorecer por meios das atividades desenvolvidas 
reflexão sobre: o exercício da cidadania ativa, o senso 
crítico, os vínculos familiares e comunitários. 

Abordar temas ou dinâmicas que causem reflexão 
nos participantes como a importância da democracia, 
e do convívio familiar 

Atuar com abordagem preventiva de forma que seus 
direitos sejam garantidos, e os vínculos de 
convivência familiar e comunitária não se rompam 

O acompanhamento do serviço social para o trabalho 
preventivo e reuniões periódicas com as familias  
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INSTALAÇÕES FÍSICAS  
 

 05 salas (oficinas) 

 03 salas (coordenação, assistência social) 

 01 recepção 

 01 informática 

 01 sala de brinquedos 

 01 sala de leitura 

 01 sala de educadores 

 01 refeitório 

 01 cozinha 

 01 copa 

 01 dispensa 

 01 pátio coberto 

 01 quadra coberta 

 01 pátio aberto 

 08 banheiros 

DETALHAMENTO DOS INDICADORES/PARÂMETROS PARA A AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS 

  
A avaliação dos projetos desenvolvidos na Casa Betânia se dará a partir de indicadores 
quantitativos e qualitativos. O sistema de monitoramento será realizado constantemente pela 
própria equipe técnica que através de discussões e registros documentais analisarão os 
procedimentos utilizados, tais como; 
 
• Visitas domiciliares (Quando houver necessidade). 
• Prontuários; 
• Relatos durante oficinas (feedback educador e técnicos) 
• Relatos da família, escola e comunidade; 
• Inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, cursos técnicos e universidades; 
• Instrumental de controle de presença nas oficinas; 
• Instrumental de avaliação escrita junto ao usuário, após conclusão dos módulos/oficinas; 
• Levantamento através de entrevistas com usuários; 
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• Registro das ocorrências nas oficinas e observações diárias dos monitores. 
 

Durante a execução das atividades do projeto, todas as ações serão monitoradas visando 
melhorias contínuas. O processo será realizado através do instrumento de avaliação semestral, 
com perguntas fechadas e aplicadas em reunião socioeducativa junto às famílias e responsáveis 
das crianças e jovens atendidos. 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

Profissional Quantidade Carga 
Horária 

Custo Mensal Custo Anual 

Gerente de Serviços 01 40 3.233,01 38.796,12 

Assistente Social 01 30 2.332,00 27.984,00 

Serviços Gerais 01 40 1.174,16 14.089,92 

Educador Físico 01 29 1.639,65 19.675,80 

Educador Social (teatro) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (adm) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (libras) 01 24 552,00 6.624,00 

Educador Social (Espanhol) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (infor.) 01 24 552,00 6.624,00 

Educador Social (capoeira) 01 36 828,00 9.936,00 

Serviços Gerais  01 40 1.196,31 14.355,72 

Auxiliar de cozinha  01 40 1.385,20 16.622,40 
 
 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Tipo Custo Mensal Custo Anual 

Alimentação  675,50 8.106,00 

Material para atividades 140,00 140,00 

Produtos de limpeza 157.50 1.890,00 

Produtos de higiene 91,00 1.092,00 

Telefone 163.45 1.962,45 

Água Isento Isento 

Energia Elétrica 157.5 1.890,00 

Total 1.424,85 15.080,45 
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METODOLOGIA 
 
A Pedagogia Salesiana valoriza e incentiva o protagonismo e as práticas democráticas nas suas 
ações desenvolvidas, para isso incentivamos e promovemos momentos de construção a partir das 
demandas e interesses manifestados pelo grupo. Bem como momentos de avaliação do trabalho 
com os usuários e suas famílias. 
  Nesse sentido, cabe ressaltar o papel fundamental da família no processo educativo e para um 
trabalho efetivo na realidade da criança e do adolescente. A instituição valoriza e prioriza tal 
parceria. O acompanhamento dos usuários e famílias será realizado através de atendimento 
individual, visitas domiciliares; bem como identificação e encaminhamentos daqueles que 
apresentam demandas específicas. 
Para que sejam alcançados, os objetivos citados as ações adotadas pela Casa Betânia parte do 
pressuposto de uma divisão por faixa etária dos participantes que vai de 06 a 15 anos, de 15 a 17 
anos, para que seja considerado a especificidades de cada ciclo de vida e seu desenvolvimento, a 
partir disto direcionar as temáticas das oficinas, palestras e atividades a serem realizadas, como 
meio de estratégia para assegurar a partição dos usuários. 
As oficinas e Palestras não terão como finalidade única suas temáticas e sim promover espaços para 
troca de experiências, expressão de dificuldades, reconhecimento de possibilidades, ampliação do 
senso de cidadania, possibilitando por meio destas o acesso às informações sobre direitos e sobre a 
participação cidadã, estimulando o desenvolvimento e protagonismo dos participantes, possibilitar 
também através de atividades e oficinas experiências e manifestações artísticas, esportivas de lazer 
e culturais, com a intencionalidade de haver um desenvolvimento de novas sociabilidades, dessa 
forma ampliando o universo informacional, artístico, esportivo e cultural dos participantes, suas 
potencialidades, talentos, habilidades e formação humana. 
As atividades, oficinas, palestras e momentos recreativos serão executados com intuído de 
possibilitar aos usuários; 
 

 Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania; 

 Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação 
do universo informacional e cultural; 

 Vivenciar experiências potencializadoras da participação social, tais como espaços de livre 
expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de 
espaços de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, 
organizações comunitárias e outros espaços de organização social; 

 Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação 
do universo informacional e cultural; 
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 Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; 

 Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão da cidadania; 

 Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo; 

 Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por 
meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar, agir, atuar; 

  Vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 
limites; 

 Vivenciar experiências de desenvolvimento de projetos sociais e culturais no território e a 
oportunidades de fomento a produções artísticas; 

 Ter acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu 
usufruto; 

 Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território e 
da cidade; 

 Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 

 Apresentar níveis de satisfação positivos em relação ao serviço; 

 Ter acesso a experimentações no processo de formação e intercâmbios com grupos de 
outras localidades e faixa etária semelhante. 

 
Objetivar-se-á alcançar através das estruturas físicas e equipe técnica estratégias metodológicas 

para comprimento dos objetivos, sendo: 
 
Das provisões da entidade: 
Sala de atendimento individualizado, sala de atividades coletivas e comunitárias e instalações 
sanitárias, com iluminação adequada para atividade, ventilação, conservação, privacidade, 
salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus ambientes de acordo com as normas da ABNT, 
com finalidade de garantir uma experiência e convivência saudável dentro do espaço proporcionado 
pela Casa Betânia. 
Das ações geradas pelos recursos humanos (Trabalho social essencial e indispensável ao serviço): 
Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; 
informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva da família; 
mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuários e 
organizações; elaboração de relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento do convívio comunitário; 
mobilização para a cidadania; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco 
social; busca ativa. 
 
Para que se tenha um trabalho social com a família e a prevenção da ocorrência de situações de 
risco social haverá reuniões periódicas com as famílias dos participantes, e encaminhando a rede a 
qualquer fator que pareça preceder o risco social 
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PRAZO DE EXECUÇÃO E CALENDÁRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 
 

Mês Dia Atividade 

Janeiro 
 

22/01 
 
 

Semana de integração  

Fevereiro 
 

09/02 
 
 

Carnaval  

Março 
 

08/03 
 
 
 

Março Mulher; lutas históricas, 
empoderamento e seus direitos. 

Abril 
 

20/04 
18/04 

 
 
 

Dia mundial do livro com 
‘’bibliotroca’’ atividade de troca 
de livros 
Dia do amigo  

Maio 
 

02/05 
 
 
 
 

Dia do trabalho- Palestra 
informativa sobre a luta do 
trabalhador e a garantia de 
direitos  

Junho 
 

01/06  
15/06 

Semana do meio ambiente -  
Trabalhar por meio das oficinas 
socioeducativas o compromisso 
sustentável e ecológico  
 
‘’Festa Junina‘’ Momento de 
partilha e convivência  
 

Julho 
 

16 a 27  
 
 
 

Gincana de férias  

Agosto 
 

22/08  Folclore – Trabalhar por meio 
das oficinas literárias e 
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encenações teatrais. 

Setembro 
 

07/09  
17 a 21 

 Independência; Trabalhar o 
patriotismo, o senso de pertença 
social, e a importância da 
democracia  

Outubro 12/10  
17/10 

 
 

Dia das crianças  
 

Novembro 16/11 Dia da intolerância; desenvolver 
dinâmicas que levem à reflexão 
sobre heterogeneidade.  

Dezembro 
 

 

17 a 21 Gincana festiva  
Encerramento das Atividades  
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EQUIPE TÉCNICA  
 

Função Atribuições Carga Horária Qualificação 

 
 
Gerente de Serviços 
 
 
 

Realizar reuniões periódicas com a 
gestora de projetos para o 
acompanhamento do plano de 
trabalho;  
Participar da elaboração e execução 
do plano socioeducativo das 
unidades;  
Realizar monitoramento do projeto 
para fins de captação de recursos; 
Dar subsídios do planejamento dos 
projetos a gestora financeira, para 
verificar a viabilidade e a prestação 
de contas dos mesmos; 
Juntamente com o as gestoras e 
diretora presidente:  
Coordenar a elaboração do 
planejamento e sua execução em 
conjunto com a equipe técnica, 
levando em conta a legislação 
vigente e as necessidades dos 
usuários do serviço e de suas 
famílias;  
• Organizar e monitorar as 
atividades conforme planejamento; 
Promover articulações e parcerias 
com as redes sociais presentes no 
território; • Responsabilizar-se pela 
gestão administrativa local, que 
compreende os instrumentais de 
controles técnicos e financeiros, 
documentação legal pertinente à 
prestação do serviço em conjunto 
com as gestoras e equipes técnicas. 
Juntamente com o as gestoras:  
Realizar reuniões periódicas para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40hs/semanais 

Formação em Serviço Social 
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acompanhamento do plano de 
trabalho; 
Administrar a distribuição do 
material do escritório, do material 
pedagógico, de limpeza e 
alimentação;  
• Participar do processo seletivo dos 
funcionários, com o 
acompanhamento da supervisão 
técnica;  
• Avaliar o desempenho dos 
funcionários;  
• Promover reuniões de avaliação de 
atividades, em conjunto com a 
equipe técnica, para manutenção ou 
redirecionamento delas;  
• Receber, avaliar e encaminhar 
sugestões dos usuários sobre as 
atividades do serviço; 
 • Emitir relatórios quando 
solicitado; 
 •Planejar, em conjunto com os 
profissionais da cozinha, a execução 
do cardápio; 
Discutir em reuniões da equipe 
técnica os casos que necessitem 
providências. 
 

 
 
 
 
 
Assistente Social  

Realizar a acolhida às famílias;  
realizar encaminhamentos às 
famílias para serviços da rede 
socioassistencial; participar de 
Conselhos, fóruns e Conferências de 
Assistência Social e dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, como 
também de reuniões de articulação 
da rede socioassistencial, dos grupos 
de trabalho da RBS (Rede Salesiana 
de Ação Social) e demais espaços de 
discussão e atuação na linha da 

  
 
 
 
 
 
 
 
30hs/semanais  

Formação em Serviço Social 
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Garantia de Direitos; Elaborar 
relatórios analíticos e estatísticos, 
que apresentem a Organização 
Social; elaborar as diretrizes (de 
acordo a Política Nacional de 
Assistência Social); desenvolver/ 
acompanhar o sistema de 
monitoramento e avaliação dos 
serviços/ programas; acompanhar as 
renovações e prestação de contas 
referentes à documentação legal da 
Entidade e organizar arquivos de 
documentos da organização e dos 
usuários. 

 
 
 
Educador Social 
 
 

 
Exercer atividades de orientação 
educativo-social junto aos usuários, 
de acordo com a programação e 
orientação técnica estabelecida.  
- preparar o ambiente educativo; 
- realizar a Assistência Salesiana 
(desde a acolhida até a saída) junto 
aos usuários, de acordo com a 
programação e  
desenvolver o planejamento 
elaborado junto à coordenação e a 
gerência e gestão de projetos. 

Observar e acompanhar o 
desenvolvimento dos usuários a fim 
de identificar possíveis necessidades 
de encaminhamentos para a equipe 

técnica. 
 

            
 
 
 
 
40hs/semanais  

Ensino médio e/ou superior 
completo  
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QUADRO GERAL DE DESPESAS – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
 
 

ORÇAMENTO DO PROJETO:  
Orçamento financeiro dos recursos destinados mensalmente ao projeto. 
 
 

 
Recurso Municipal 

 
 

 
1.773,08 

 
Recurso Estadual 

 
 

 
4.821,45 

 

  

 

 

 

                                       VALOR GLOBAL 
 

216.159,48 
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FONTE DOS RECURSOS 

A Casa Betânia desenvolve suas atividades mediante receitas provenientes de convênio firmados com: 

 Recursos Próprios; 

 Cupom Fiscal; 

 Doação AGC; 

 Doação do Jecrim 

 Convenio Municipal 

 Convenio Estadual 

 Doações diversas 

 Eventos promocionais 

 

DEMONSTRATIVO DE USO DOS RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS CONSUMO SERVIÇOS 

60% ESTADUAL 40% ESTADUAL 0% ESTADUAL 

60%MUNICIPAL 25% MUNICIPAL 15% MUNICIPAL 

 

 

RECURSOS HUMANOS  

Profissional Quantidade Carga 
Horária 

Custo Mensal Custo Anual 

Gerente de Serviços 01 40 3.233,01 38.796,12 

Assistente Social 01 30 2.332,00 27.984,00 

Serviços Gerais 01 40 1.174,16 14.089,92 

Educador Físico 01 29 1.639,65 19.675,80 

Educador Social (teatro) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (adm) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (libras) 01 24 552,00 6.624,00 

Educador Social (inglês) 01 36 828,00 9.936,00 

Educador Social (infor.) 01 24 552,00 6.624,00 
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Educador Social (capoeira) 01 36 828,00 9.936,00 

Serviços Gerais  01 40 1.196,31 14.355,72 

Auxiliar de cozinha  01 40 1.385,20 16.622,40 

 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Tipo Custo Mensal Custo Anual 

Alimentação  1.930,00 23.160,00 

Material para atividades 400,00 400,00 

Produtos de limpeza 450,00 5.400,00 

Produtos de higiene 260,00 3.120,00 

Telefone 467,31 5.607,72 

Água Isento Isento 

Energia Elétrica 450,00 5.400,00 

Total 4.071,15 43.087,72 

 

 SERVIÇOS  

Item Custo Mensal Custo Anual 

Transporte  300,00 3.600,00 

Treinamento para equipe 100,00 1.200,00 

Serviços de decoração para festividades 300,00 3.600,00 

Total 700,00 8.400,00 

 

 CUSTO DO PROJETO 

Item  Mensal Anual 

Recursos Humanos 15.376,33 184.515,96 

Consumo 2.371,00 28.452,00 

Serviços 265,96 3.191,52 

Total 18.013,29 216.159,48 
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PERCENTUAL 

Item Mensal Anual 

Recursos Humanos  85% 83% 

Consumo  13% 13% 

Serviços  2% 2% 

Total 100% 100% 

 
 
 
 

                                                                                        Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

 

_________________________                                           _____________________________ 

Maria Guadalupe Lara Bricenõ                                        Tobias Henrique Gonçalves Rodrigues 

Presidente                                                                                         Assistente Social 

RG 3.769.587-9                                                                                   CRES 58.256 
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PRAZOS DE EXECUÇÃO E CALENDÁRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Seleção e cadastramento                       
 Planejamento                         

Férias Monitores                         

Oficinas Socioeducativas                         

Reuniões com as Famílias                         

Palestras para os Educandos                         

Festas e Eventos familiares                         

Formação da Equipe Técnica                         

Reuniões com a Equipe Técnica                         

Passeios e Torneios                         

Avaliação do Projeto                         

 
Obs.1: A seleção e cadastramento acontecem ao longo do ano de acordo com a demanda e a disponibilidade de vaga da instituição. 
Obs.2: As reuniões com as famílias, escolas e demais órgãos acontecem de acordo com a necessidade ao longo do ano. 
Obs.3: Além das datas festivas fixas, os passeios e atividades acontecem de forma dinâmica, conforme o planejamento interno de cada oficina, que será referenciado nos relatórios 
parciais mensalmente entregues à Secretaria de Assistência Social do município.   
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CRONOGRAMA DAS OFICINAS 
 PERÍODO: MANHÃ 

FAIXA ETÁRIA: 06 a 12 anos 
08h00min às 11h30min  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HORÁRIO 

 
SEGUNDA 

 
QUARTA 

 
SEXTA 

 
08h00 – 9h30 

Ginástica Rítmica  
(Carol) 

 
 

Esporte  
(Werner) 

Leitura Lúdica  
(Marina)  

Ginástica Rítmica  
(Carol) 

 
 

Esporte  
(Werner) 

09h30 – 10h00 Lanche  Lanche Lanche 

 
10h00 – 11h30 

 
 
 

 

Ginástica Rítmica  
(Carol) 

 
 

Esporte  
(Werner) 

Formação Humana  
(Francisco)  

 

Ginástica Rítmica  
(Carol) 

 
 

Esporte  
(Werner) 
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CRONOGRAMA DAS OFICINAS 
 PERÍODO: TARDE  FAIXA ETÁRIA: 06 a 15 anos 

14h00min às 17h00min  
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CRONOGRAMA DAS OFICINAS 
 PERÍODO: TARDE   FAIXA ETÁRIA: 15 a 17 anos 

14h00min às 17h0 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13h45 às 
14h00 

BOA TARDE BOA TARDE BOA TARDE BOA TARDE BOA TARDE 

 
 
 

14h00 às 
14h50 

 
INFORMÁTICA 

(CRIS) TURMA A 
 
 

ESPORTE (WERNER)  
TURMA B 

 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

(MARINA) TURMA C 

 
ESPORTE 

(CAROL) TURMA A 
 

LIBRAS  
(BETE) TURMA B 

 
 

ADM 
(PABLO) TURMA C 

TEATRO 
(CÁSSIO) TURMA A  

 
ESPANHOL 

(PABLO) TURMA B  
 

ESPORTE (WERNER)  
 TURMA C 

 
GINÁSTICA RÍTMICA (OPCIONAL) 

 
 

 
ESPORTE 

(CAROL) TURMA A 
 

LIBRAS  
(BETE) TURMA B 

 
 

ADM 
(PABLO) TURMA C 

 
INFORMÁTICA 

(CRIS) TURMA A 
 

FORMAÇÃO HUMANA  
 (FRANCISCO) TURMA B 

 
RODA CRÍTICA 

 (MARINA) TURMA C  
 

 
 

14h50 às 
15h40  

 

 
INFORMÁTICA 

(CRIS) TURMA B 
 

ESPORTE (WERNER)  
TURMA C 

 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

(MARINA) TURMA A 

 
ESPORTE 

(CAROL) TURMA B 
 

LIBRAS  
(BETE) TURMA C 

 
  

ADM 
(PABLO) TURMA A 

TEATRO 
(CÁSSIO) TURMA B 

 
ESPANHOL 

(PABLO) TURMA C 
 

ESPORTE (WERNER)  
TURMA A 

 
GINÁSTICA RÍTMICA (OPCIONAL) 

 
 

 
ESPORTE 

(CAROL) TURMA B 
 

LIBRAS  
(BETE) TURMA C 

 
 

 ADM  
(PABLO) TURMA A 

 
INFORMÁTICA 

(CRIS) TURMA B 
 

FORMAÇÃO HUMANA  
 (FRANCISCO) TURMA C 

 
RODA CRÍTICA 

(MARINA) TURMA A 

15h40 às 
16h00 

LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

 
 
 
 

16h00 às 
17h00 

 
INFORMÁTICA 

(CRIS) TURMA C 
 

ESPORTE (WERNER)  
TURMA A 

 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

(MARINA) TURMA B 

 
ESPORTE 

(CAROL) TURMA C 
 

LIBRAS  
(BETE) TURMA A 

 
 

ADM  
(PABLO) TURMA B 

TEATRO 
(CÁSSIO) TURMA C 

 
ESPANHOL 

(PABLO) TURMA A 
 

ESPORTE (WERNER)  
TURMA B 

 
GINÁSTICA RÍTMICA (OPCIONAL) 

 
 

 
ESPORTE 

(CAROL) TURMA C 
 

LIBRAS  
(BETE) TURMA A 

 
 

ADM  
(PABLO) TURMA B 

 
INFORMÁTICA 

(CRIS) TURMA C 
 

FORMAÇÃO HUMANA  
 (FRANCISCO) TURMA A 

 
RODA CRÍTICA 

(MARINA) TURMA B 


