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SUBMETIDO AOS CONSELHOS: 

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

SANTANA DE PARNAÍBA -SP 

DATA: 31/07/2020 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  

O Plano de Trabalho de 2020, originalmente elaborado ao final de 2019, foi ajustado à 

nova realidade imposta pelas medidas sanitárias e retração geral da economia 

decorrentes da pandemia da COVID-19. Os dados aqui apresentados representam 

nossas melhores estimativas para um cenário ainda incerto, visto que a situação 

pandêmica ainda persistia na data de finalização da presente revisão e edição do Plano. 

 

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE: 

PROJETO FAZENDINHA - “PROFAZ” 

CNPJ: 05.484.116/0001-67 

Endereço: RUA- MARIA MACHADO FAUSTINO, 08, CHACÁRA SOLAR II, SANTANA DE 

PARNAIBA – CEP- 06531-027 – SP 

Telefone: (11) 4156 5341, e-mail: profaz@ipalpha.com.br, Site: www.profaz.org 

RESPONSÁVEL: MARCOS ALONSO JOSÉ DA CUNHA 

RG: 5.149.082-1 SSP/SP; CNPJ 704.202.808-68  
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A Entidade tem por objetivo prover, limitada pelas suas possibilidades, a mais ampla 

assistência à pessoas (de qualquer faixa etária) e famílias em situação de vulnerabilidade 

ou risco social, residentes no município de Santana de Parnaíba-SP, preferencialmente 

próximos à sua sede, buscando o resgate integral do ser humano. 

 

O alcance do serviço prestado abrange as famílias residentes na região da Fazendinha no 

município de Santana de Parnaíba, SP, onde encontra-se a sede da entidade, 

(especificamente os bairros, Jardim Itapuã, Vila Poupança, Chácara Solar I e II, Parque dos 

Eucaliptos, Parque das Garças, e Bairro 120) 

 

 

Região conta com aproximadamente 40.000 habitantes e parte de sua população vive em 

situação de risco pessoal e social, sofrendo com o desemprego ou subemprego, baixa 

escolaridade e apresentando dificuldades para o trabalho e acesso à cidadania.  

Índices relevantes de evasão escolar, gravidez precoce, violência familiar, alcoolismo, 

dependência e comércio de drogas, contribuem para que as crianças e adolescentes, não 

encontrem muitas oportunidades de desenvolverem seus talentos e os jovens, muitas 

vezes sem conhecimento e orientação apropriada, perpetuam um círculo vicioso de 

dependência do poder público.   

A presença da família é o ponto fundamental para o desenvolvimento social e espiritual da 

criança, mas devido sua disfunção, o serviço prestado pela entidade torna-se fundamental 

para preencher os momentos de ociosidade que existem no dia a dia das crianças e 

adolescentes, com atividades edificantes num ambiente saudável e estimulante. Assim  

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS A 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

B.1 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL B 
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evita-se que eles fiquem na rua ou mesmo em casa sozinhos, além de aumentar o 

desempenho nas atividades escolares e ampliar sua visão de sociedade. 

 

1. GERAIS 

1.1 Promover atividades sociais, esportivas, culturais e educacionais, para crianças e 

adolescentes de baixa renda, como recurso motivador para o correto desenvolvimento 

social e o exercício de uma cidadania consciente. 

1.2 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos assistidos; 

1.3 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

1.4 Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações 

de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

1.5 Oferecer atividades para adultos visando o aumento da autoestima e valorização 

pessoal.  

 

2. ESPECÍFICOS 

2.1 Promover aos usuários atividades socioeducativas para introduzir conteúdos de 

cidadania e valores sociais e morais com base na ética cristã. 

2.2 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

2.3 Complementar as ações com a família e com a comunidade, na proteção, no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e 

sociais; 

2.4 Utilizar atividades esportivas como ferramenta de auxílio no processo de 

desenvolvimento social para uma vida saudável; 

2.5 Possibilitar a ampliação do universo informacional e cultural das crianças e 

adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 

talentos e atitudes para o protagonismo pessoal e sua formação cidadã. 

2.6 Prevenir, através de ações, o bem estar físico, emocional e espiritual. 

OBJETIVOS C 
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2.7 Desenvolver ações para a comunidade que gerem aumento da auto estima, 

protagonismo e fontes de renda complementares  

2.8 Possibilitar um aprendizado de valores sociais, éticos e morais visando o protagonismo 

pessoal. 

OBS: Não há receita advinda dos usuários pois o serviço é oferecido de forma gratuita 

 

 

A sede da entidade é própria e conta com os seguintes espaços para a prestação dos 

serviços aos usuários: 

ESPAÇOS QUANTIDADE 

Sala de Recepção com sofá e balcão de atendimento  1 

Secretaria e Administração com 2 PCs, impressora, internet, wi-fi e telefonia    1 

Salas para apresentações com TV, CD player, Flip Charts e outros   2 

Salas para usos gerais   2 

Sala de Costura equipada 1 

Sala de Música  1 

Sala de Informática com 13 computadores em rede e ar condicionado   1 

Salão de Jiu-Jitsu e Dança   1 

Oficina de Produção de Sabão   1 

Sala dos Professores   1 

Sala para Assistente Social.  1 

Cozinha Industrial com panificação, eletrodomésticos e refeitório.  1 

Quadra Esportiva com equipamentos para Futsal, Vôlei, Basquete e Tênis. 1 

Salão de Eventos com mobiliário   1 

Estacionamento  1 

 

FOTOS DAS INSTALAÇÕES:  

 

 

 

INFRAESTRUTURA D 

Conjunto de prédios da sede Quadra poliesportiva 
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As atividades desenvolvidas têm como foco a PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,  no SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, atendendo a Resolução 

109/09 - Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social e o Plano de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do 

Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária.  

 

 

 

 

Para as crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, esse serviço é prestado no contra turno 

escolar, na forma de oficinas socio educativos, artísticas, culturais, esportivas, de inclusão 

digital e de desenvolvimento pessoal, que proporcionam uma convivência social sadia,  

Sala de Inclusão digital Playground 

Salao de Eventos Sala de Música 

SERVIÇOS PRESTADOS E 

DESCRIÇÃO E OBJETIVO 

 

E.1 



 

6 
 

 
 

desenvolvem nos seus usuários novas habilidades, sociabilidades e formas de expressão, 

aumentam o acesso à informação e contribuíram definitivamente na formação de boas 

atitudes e valores, com base na ética cristã, refletindo tudo isso no desenvolvimento 

integral da pessoa. 

Já os usuários adultos, vários deles pertencentes à mesma família das crianças e 

adolescentes assistidos pela entidade, o serviço é prestado por meio de oficinas de 

produções artesanais de sabão, costura e panificação, que elevam sua autoestima, 

estimulam sua criatividade e desenvolvem novas habilidades, úteis para uma eventual 

geração complementar da renda familiar. 

Incluídos no serviço, os eventos de integração na sede da entidade com a presença dos pais 

ou responsáveis contribuem decisivamente para que vínculos familiares e comunitários 

também sejam fortalecidos. 

Além disso, é propiciado aos jovens acesso a eventos participativos e painéis de discussão, 

internos e externos, na área de defesa de direitos e outros temas de relevância social, 

estimulando com isso o desenvolvimento da cidadania e  do protagonismo pessoal desses 

jovens. 

 

 

 

 

E.2.1 - Oficinas Socioeducativas para Crianças e Adolescentes de ambos os sexos. 

Oficinas socio - 
educativas 

Conteúdo 
Resultados esperados da 
oficina 

Ambiente físico e 
recursos 
materiais 

Turmas e 
faixa 
etária 

Capacid. 
p/turma 
e total  

Inclusão Digital  

Informática 

Conhecimento das 
ferramentas e 
programas, internet 
e redes sociais. 
Trabalhos práticos 

Possibilitar acesso à 
informação e a novos 
conhecimentos; aumentar a 
produtividade pessoal; 
desenvolver autonomia e 
maximizar potencialidades 

Sala de 
Informática. 
Computadores 
em rede, recursos 
audiovisuais e 
didáticos 

2 (07-11) 
3 (12-17) 

 
12/60 

Práticas desportivas 

Futsal 
 

Treino técnico, físico 
e prático dos jogos e 
competição. Roda de 
conversa no início e 
no final para fixar 
regras e discutir 
resultados técnicos/ 
comportamentais. 

Desenvolver atitudes de 
liderança, iniciativa, domínio 
próprio, disciplina, respeito a 
regras e ao próximo, 
paciência e socialização.  
Melhorar habilidades e 
capacidades físicas e saúde 
mental.  

Quadra de 
esportes. 
uniformes e bolas  

1 (07-11) 
3 (12-17) 

16/64 

Basquete 
 

1 (12-17) 
 

16/16 

Vôlei 
 

1 (07-11) 
1 (12-17) 

16/32 

Tênis 
Quadra 
Raquetes e bolas 

1 (07-12) 16/16 

METODOLOGIA  

 

E.2 
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Jiu-Jitsu 
Sala c/ tatame. 
Quimonos  

1 (07-11) 
1 (12-17) 

16/32 

Expressões artísticas  

Teatro 

Exercícios verbais e 
corporais; jogo e 
cênicos; 
apresentação com 
montagem de texto e 
peça teatral. 

Melhorar criatividade, 
sensibilidade, controle das 
emoções, relacionamentos 
com pares e superiores, 
análise situacional e 
autoestima; diminuir inibição 
em público; desenvolver o 
gosto por artes cênicas. 

Palco especial. 
Fantasias, 
adereços e 
cenários 

1 (12-17) 16/12 

Instrumentos 
musicais – 
Orquestra  

Práticas individuais e 
em grupo; audições 
internas e públicas. 

Desenvolver múltiplas 
experiencias sensoriais; 
promover a plasticidade 
neural; aumentar a 
criatividade, cognição e 
capacidade de aprendizagem; 
diminuir inibição e aprender 
trabalhar em grupo. 

Sala de música. 
Instrumentos 
Musicais e 
partituras 

1 (12-17) 12/12 

Instrumentos 
musicais – 
Orquestra 

1 (12-17) 12/12 

 Ética e Cidadania  

Desenvolviment
o Pessoal 

Conceitos de 
cidadania, ética 
cristã, estudos 
bíblicos. Debates 
situacionais. 
Participação em 
eventos externos 

Desenvolver valores morais, 
senso de responsabilidade, 
disciplina, relacionamento 
interpessoal e resolução de 
conflitos, entre outros 

Sala de aulas e 
eventos externos. 
Recursos áudio 
visuais e didáticos 

3 (07-11) 
7 (12-17) 

 
16/160 

 

E.2.2 – Oficinas Socioeducativas para Adultos - Mulheres. 

Oficinas socio 
- educativas 

Conteúdo Objetivos da oficina Ambiente físico 
e recursos 
materiais 

Turmas Capacid. 
p/turma 
e total 

Artesanato e geração de renda 

Sabão Artesanal 

Confecção de sabão 
em pedra e ralado. 
Embalagem e venda 
dos produtos 

Desenvolver habilidades 
manuais, foco, criatividade, 
relacionamento interpessoal, 
melhoria contínua, 
autoestima, sentimento de 
realização. Melhorar a saúde 
de emocional. Contribuir com 
renda complementar na 
família e aumentar o 
protagonismo pessoal 

Sala de produção. 
Óleo comestível 
usado  
essências, moldes 
e embalagens 

1  6/6 

Costura 
Artesanal 

Pesquisa e desenho 
de amostras. 
Produção e venda 
das peças artesanais 
em tecidos 

Sala de Costura. 
Tecidos; linhas; 
acessórios; 
máquinas de 
costura 

2 16/32 

Panificação 
Artesanal 

Preparação de 
receitas de pães 
especiais 

Ingredientes para 
pães; forno 
industrial 

1 12/12 
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Dia, horário e periodicidade 

As oficinas, com uma média 1,5h de duração cada, são alocadas numa grade semanal que 

cobre de segunda-feira às sexta-feira, das 8:30h as 17:00h, acomodando assim as 

possibilidades de presença dos usuários no contraturno escolar. 

O serviço é prestado durante todo o ano, com exceção dos meses de recesso em janeiro, 

julho e dezembro, quando a entidade mantém somente atividades administrativas 

internas.  

Observação: em razão da pandemia e obedecendo a determinações governamentais, a 

prestação de serviços aos usuários está suspensa desde 20/03/2020. As atividades 

planejadas devem ser retomadas quando forem autorizadas e segundo os protocolos 

sanitários recomendados. 

Alimentação dos usuários: 

Para as turmas do período da manhã, foram fornecidos lanches antes do início das oficinas.  

Para as turmas da tarde, os lanches foram oferecidos ao final das práticas diárias. 

Gratuidade dos serviços 

Os serviços são oferecidos a seus usuários de forma inteiramente gratuita. 

 

 

 

Os serviços podem ser acessados nas seguintes formas: 

• Busca ativa da entidade na comunidade abrangida, através de folhetos distribuídos em 

pontos de concentração (escolas, comércio, igrejas cristãs), locais (rádio, carro de som 

etc.) e anúncios em mídias locais. 

• Busca direta pelo interessado e/ou responsável. 

• Encaminhamento da rede socioassistencial (CREA/CRAS/NAS) 

• Busca direta pelo interessado e/ou responsável. 

• Encaminhamento de outras entidades. 

• Encaminhamento de igrejas cristãs.  

FORMAS DE ACESSO 

 

E.4 

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES E.3 
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No ato de matrícula do interessado, é qualificada sua participação dentro dos 

requerimentos mínimos estipulados, decorrentes dos limites de ação da entidade e/ou 

encaminhado a uma unidade da rede socioassistencial pública ou a outra entidade. 

A situação inicial do assistido, de sua família e outros aspectos de sua vida é levantada 

através de informação direta do interessado e/ou dos seus pais ou responsáveis. 

 

 

 

 

Para proporcionar aos usuários a ampliação de acesso a serviços e direitos 

socioassistenciais, nas situações especiais que possam requerer atuação e/ou supervisão 

de complexidade acima dos limites do serviço de Proteção Social Básica prestado pela 

entidade, esses usuários são encaminhados aos CREAS, CRAS e NAS de Santana de 

Parnaíba, ou mesmo a outros órgãos para o acolhimento ou mesmo trabalho conjunto. 

Da mesma forma, a entidade está aberta para acolher usuários encaminhados pelos 

equipamentos mencionados para realizar nossas oficinas do serviço de convivência ou 

mesmo para trabalhos voluntários na entidade, como, por exemplo, pagamento de penas 

alternativas e laborterapia, com supervisão conjunta. 

Também são mantidas relações de cooperação com os órgãos executivos do Município de 

Santana ne Parnaíba, notadamente: Secretaria Municipal da Assistencial, CMAS - Conselho 

Municipal da Assistência Social,  CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (estando a entidade representada no cargo de conselheiro em ambos 

conselhos) e Conselho Tutelar 

 

 

 

 

O público da assistência prestada pela entidade é composto por indivíduos, grupos e 

famílias que se encontram em situações de vulnerabilidades e riscos sociais, com perda ou 

fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade dentro da região de 

alcance. 

Oficinas socioeducativas: 

(a) Crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos, de ambos os sexos, 

cursando o ensino fundamental ou ensino médio na rede pública, sendo que 

PÚBLICO ALVO NÚMERO DE ATENDIDOS  F 

INTERLOCUÇÃO COM CRAS, CREAS E OUTROS ORGÃOS E.5 
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determinadas oficinas podem ser restritas a uma das 

faixas citadas, conforme apresentado no item Metodologia.  

(b) Mulheres adultas 

 

Eventos especiais:  

Dirigidos a usuários, suas famílias e comunidade, dependendo da natureza de cada evento.  

 

 

 

 

 

 
  

5%

57%

23%

1%

6%

7% 1%

Termo de Fomento com
Prefeitura de Santana de
Parnaiba

Nota Fiscal Paulista

Doaçoes de Associados
Contribuintes

Doaçoes diversas  de
pessoas fisicas e juridicas

Bazar Comunitario

Eventos beneficentes

Receitas financeiras

ORIGEM DOS RECURSOS G 
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RECEITAS  VALOR % 

Termo de Fomento com Prefeitura de Santana de 
Parnaíba 9.000,00 4% 

Nota Fiscal Paulista 116.000,00 57% 

Doações de Associados Contribuintes 45.600,00 23% 

Doações diversas  de pessoas físicas e jurídicas  2.000,00 1% 

Bazar Comunitário  12.600,00 6% 

Eventos beneficentes 15.000,00 7% 

Receitas financeiras 2.400,00 1% 

TOTAL 202.600,00 100% 

 

DESPESAS  VALOR % 

(-) Despesa com pessoal  98.500,00 49% 

(-) Serviços de Terceiros  58.400,00 29% 

(-) Utilidades  13.000,00 6% 

(-) Manutenção e Conservação 8.000,00 4% 

(-) Materiais de Uso e Consumo 11.500,00 6% 

(-) Despesas Gerais 5.000,00 2% 

(-) Despesas tributarias  800,00 0% 

(-) Despesas Financeiras 7.200,00 4% 

TOTAL 202.400,00 100% 

 

 

Profissão/cargo 
Quanti
dade 

Escolaridade 
Carga horária 

semanal p/ 
profissional 

Vínculo com a 
entidade 

Auxiliar administrativo 1 Ensino médio 44 CLT 

Auxiliar Administrativo 1 Ensino médio 30 CLT 

Serviços Gerais 1 Ensino médio 44 CLT 

Motorista 1 Ensino médio 44 CLT 

Educador  1 Superior 30 CLT 

RECEITAS E DESPESAS H 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS I 
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O projeto é avaliado anualmente pelos alunos familiares e equipe de trabalho, através de 

pesquisas de levantamento da qualidade dos serviços e/ou atendimentos oferecidos, feitos 

através de questionários específicos para cada um destes grupos. 

Os responsáveis pela avaliação e o monitoramento são a equipe técnica, os instrutores e 

as áreas de coordenação das oficinas. 

 

 

 

Santana de Parnaíba, 30/07/2020 

 

 

___________________________ 

Marcos Cunha 

Presidente 

Assistente Social 1 Superior 04 Prestação de Serviço 

Maestro 1 Superior 04 Prestação de Serviços 

Instrutor de violão 1 Técnico 02 Prestação de Serviços 

Instrutor de informática 1 Técnico 07 Prestação de serviços 

Instrutor de Teatro 1 Tecnico 04 Prestação de serviços 

Instrutor de Futsal 1 Técnico 01 Prestação de serviços 

Instrutor de Jiu-Jitsu 2 Tecnico 04 Prestação de Serviços 

Instrutor de Tênis 1 Superior 01 Voluntário 

Instrutor de desenvolvimento 
pessoal 

4 Superior 02 Voluntário 

Instrutor de Desenvolvimento 
pessoal 

2 Técnico 02 Voluntário 

Instrutor de panificação 1 Ensino médio 01 Voluntário 

Instrutor de costura  1 Ensino médio 01 Prestação de serviços 

Instrutor de oficina de sabão 1 Ensino médio 01 Voluntário 

PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NA AVALIAÇÃO J 


