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PLANO DE TRABALHO 2020

1-Qualificação da Organização da sociedade Civil Executora.
Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo,
CNPJ sob n.º 17.770.702/0004-08, inscrita no CMDCA sob nº. 053/00-2
CMAS sob nº. 051/2001.
Situada à Rua Rodrigues da Costa, 10 Vila Rica, CEP 0917-120,
Santo André – SP
e-mail: nucleosaojeronimosa@gmail.com

Os Religiosos Somasco são membros de uma Ordem Religiosa que surgiu na
Itália há quase 500 anos, com direito Pontifício.
Atuam no Brasil desde 1962, no resgate da dignidade e promoção da vida da
criança e do adolescente. Em Santo André a comunidade surgiu oficialmente em
1977. Assumiram pastoralmente a Paróquia N. S. do Rosário (Vila Luzita) que
contemplava na época um vasto território periférico. O ano seguinte foi aberto um
seminário que existiu até a transferência para Campinas que se deu em 1986. Os
religiosos dinamizaram as comunidades e construíram várias capelas, creches,
centros sociais, quadra e comunidades, entre eles o atual Cultural São Jerônimo,
para o bem da população.
A instituição é uma entidade sem fins econômicos de caráter beneficente dirigida
pelos Religiosos Somascos, onde tem por finalidade atividades de assistência e
desenvolvimento social, artístico, cultural, literário e recreativo como instrumento
de enfrentamento à pobreza, defesa, proteção, segurança de convívio, garantida
aos usuários pela PNAS(Política Nacional de Assistência Social), que diz respeito
à efetivação do direito à convivência familiar e à proteção da família, com vistas ao
enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento ou rompimento
de vínculos familiares e comunitários, situações discriminatórias e estigmatizantes.
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O enfrentamento a essas situações é realizado por meio de ações centradas no
fortalecimento da autoestima, dos laços de solidariedade e dos sentimentos de
pertença e coletividade.E promoção da infância e adolescência em sintonia com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a Constituição Federal e com o
Código Civil Brasileiro (NCC).
A Associação é constituída de um Presidente, Diretor, Tesoureiro, Conselho
Fiscal e Econômico. É dirigida por Assembléias Ordinárias e Extraordinárias.
As experiências mais importantes que a organização acumula é o crescimento
humano daqueles que passaram por esta instituição. Estes tem desenvolvido
valores como autoestima, protagonismo, representação das emoções, das
expressões e a comunicação cultural, o desenvolvimento de competências,
habilidades, empoderamento e conhecimentos necessários a diversas fases da
vida.
Missão:
Defender, Garantir e Promover os Direitos da Crianças e do Adolescente, por meio
de atividades para o enfrentamento da vulnerabilidadesocial na convivência de
vínculos familiares.
Visão:
Ser referência na melhoria das condições da coletividade do bem comum e no
interesse social.
Valores:
Cuidado,

Solidariedade,

Espiritualidade,

Dignidade,

Integralidade,

Acompanhamento Personalizado, Busca Ativa, Disponibilidade, Tolerância,
Afetividade Equilibrada e Coletividade.
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2- Diagnóstico
A Associação está inserida em meio a questões sociais como a falta de moradia
digna, alto índice de criminalidade, tráfico e uso de drogas decorrentes de
violências, desemprego, trabalho infantil, falta de saneamento básico, pobreza e
vulnerabilidade, riscos sociais, entre outros; problemas que afetam diretamente as
famílias e os atendidos e que fazem parte de uma sociedade injusta e desigual.
Nesta região o déficit habitacional fará com que tenhamos um fluxo de crianças e
adolescentes vindo de outras regiões e morando em situações precárias, em área
de risco e sem estrutura de saneamento básico.
O índice de violência e criminalidade cresce nestas áreas, e as crianças e
adolescentes vivenciam situações qual não deveriam de forma e maneira alguma
fazerem parte. A realidade das comunidades é diversificada em cultura, costumes,
mas com afinidade em suas necessidades, objetivos e similaridades de ideias e
condições, sejam econômicas e sociais.
Terá prioridade as Crianças e Adolescentes encaminhadas pelos Serviços de
Proteção Básica (CRAS) e de Proteção Especial (CREAS), em especial:
a- Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
b- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias
do BPC (Benefício de Prestação Continuada);
c- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
d- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços
públicos.
e- Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco
social.
Para acesso ao serviço temos como referência o CRAS Vila Luzita, com o
cadastramento do NIS, a procura espontânea e a busca ativa, que faz freqüente
pela territorialização e porque muitos já possuem o CAD ÚNICO.
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Para discussão de casos pertinentes a rede socioassistencial, temos uma reunião
mensal com os técnicos de referência do CRAS, iniciaremos um processo de
integração das ações a serem executadas com os técnicos do território
abrangente de atendimento do serviço.

3- Objetivo do Projeto.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem o objetivo de propiciar
a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades da faixa etária
de 06 a 15 anos. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas,
culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem,
sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência,
retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades
contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como oportunizar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.
3.1-Objetivo Geral.
a) Executar ações que complementem o trabalho social com família, prevenindo a
ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e
comunitária;
b) Atuar na prevenção à institucionalização e a segregação de crianças e
adolescentes, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária, bem
como promover acesso a serviços setoriais, em especial das políticas de
assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no
território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;
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c) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas
de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos
familiares e comunitários;
d) Possibilitar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários.

3.2-Objetivos Específicos:
a) Complementar as ações com a família e comunidade na proteção e
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais;
b) Assegurar espaços de referência para o convívio comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
c) Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das
crianças

e

adolescentes,

bem

como

estimular

o

desenvolvimento

de

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
d) Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo
contemporâneo;
e) Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus
brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas;
f) Contribuir para inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente
no sistema educacional.

4- Justificativa
Para garantir a articulação da Proteção Social Básica com a Proteção Social
Especial promovendo a efetivação do SUAS de acordo com a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais, desenvolveremos o atendimento através dos eixos
norteadores (Convivência Social, Direito de Ser e Participação), o Serviço de
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Convivência e Fortalecimentos de Vínculos neste núcleo está localizado em um
bolsão de pobreza do município e por estar cercado de favelas pensamos em criar
um espaço de referência para convívio grupal comunitário e social, e
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, para
as crianças e adolescentes habitantes desta região. Para tanto propomos um
trabalho que visa:
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo
contemporâneo.
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e
adolescente no sistema educacional.
- Propiciar um ambiente acolhedor e desenvolver por meio da educação não
formal, suas habilidades e aptidões, trabalhando de modo particular as dimensões
cognitivas, afetiva.
Todo o trabalho visa ainda contribuir para a articulação da rede de serviços sócioassistenciais de forma a possibilitar o acesso para crianças, adolescentes e seus
familiares.

5- Metas
A Associação atenderá 200 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de ambos
os sexos, e pretende com o SCFV basear-se na necessidade individual e
particular da segurança e proteção social, da familiaridade e do sentimento de
pertencimento, de que todos fazem parte de algo maior que a própria
individualidade, trabalhar o (nós) o familiar, para atingir de alguma maneira o
(outro), a comunidade. Construir através das oficinas com Tema Central (A cultura
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do Encontro) com os seguintes subeixos: Acolher é Comunicar, Diversidade
Cultural, Cidadania e Celebrar a Vida, promovendo o protagonismo, autoestima,
valores e interpretações quais os integrantes valorizem os ideais e características
que são atribuídas ao comportamento na sociedade.
Será através das ações que formaremos cidadãos e cidadãs emponderados (as)
de seus direitos e deveres, com autonomia.
Dentre as aquisições e conquistas, almeja-se que as crianças e adolescentes
durante e após participação no Serviço:
o Conheçam

e

acessem

os

direitos

das

crianças

e

adolescentes,

socioassistenciais e humanos;
o Se desenvolvam integralmente;
o Valorizem e respeitem a diversidade de opiniões e a resolução negociada de
conflitos;
o Se expressem por meio de brincadeiras e atividades lúdicas, ressignificando
e simbolizando as experiências vividas;
o Convivam num ambiente saudável, de respeito e valorização das
diversidades étnicas, raciais, religiosas e sexuais;
o Sintam-se acolhidos e integrados no âmbito familiar e comunitário;
o Expandam seus universos artísticos e culturais, assim como suas
habilidades, talentos e aptidões;
o Tenham maior conhecimento e capacidade de análise crítica da realidade;
o Sejam protegidos socialmente por suas famílias e comunidades, bem como
acessem serviços, programas e equipamentos públicos.

6- Metodologia
Os atendimentos serão prestados mensalmente de segunda a sexta feira das 8 ás
17:00 horas no endereço Rodrigues da Costa, 10 – Vila Rica.
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Temos como referencial de nosso atendimento um método participativo,
significativo e vivencial, através dos percursos, o qual ofertado diariamente de
segunda as sextas feiras, onde cada integrante será valorizado na individualidade,
utilizando princípios norteadores de uma intervenção social: (reconhecimento
como sujeito, Respeito à individualidade, equidade, caráter processual das
intervenções, integralidade da ação), resgatando ou ajudando a descobrir a sua
identidade, valorizando o potencial de cada um, considerando o atendimento
personalizado, pois, são indivíduos diferentes, requerendo diferentes recursos
técnicos, transmitindo o sentimento de pertencimento, motivando o protagonismo,
promovendo um desenvolvimento integral.
Ao

efetivar

as

oficinas

sistematicamente

e

continuada,

proporcionamos

oportunidades de aprendizado conceituais, procedimentais e atitudinais, de forma
lúdica e dinâmica, oportunizando um espaço de diálogo e trocas de informações,
enfatizando as experiências e os conhecimentos trazidos pelas crianças e
adolescentes. Com o objetivo de que os usuários tenham desenvolvimento e
conhecimento como: ser cidadão, a literatura, linguagem áudio visual, artístico,
cultural, a oralidade, ritmos musicais, valores universais, sexualidade, saúde e
higiene pessoal, sensibilidade, senso rítmico, a criatividade, etc.
As atividades desenvolvidas em nosso núcleo permeiam por ações com as
crianças, adolescentes, famílias e comunidade, esperando alcançar o percurso
planejado.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO
Núcleo Cultural São Jerônimo – Religiosos Somascos
Rua Rodrigues da Costa, 10 - CEP 09170-120. Bairro Vila Rica – Santo André – SP
Telefone: 11 4974-3610 Email: nucleosaojeronimosa@gmail.com

Percursos:
Objetivos Específicos

Percursos

Resultados esperados

Complementar as ações com a

Reuniões

família e comunidade na proteção

mensalmente,

grupos

atividades, autonomia e geração

e desenvolvimento de crianças e

semanalmente e atividades com

de renda familiar e a convivência

adolescentes e no fortalecimento

as famílias e os atendidos juntos,

com os atendidos sendo eles os

dos vínculos familiares;

para trabalhar a convivência com

protagonistas

as crianças, adolescentes e seus

todo o conhecimento e valores.

familiares.

familiares

Trabalhar

o

A

inserção

da

de

família

as

compartilhar

tema

central “Cultura do Encontro”
com os seguintes eixos (Acolhida,
Diversidade

reconciliada,

Protagonismo e Celebração) com
os usuários.

Assegurar espaços de referência

Realizações de projetos como

Compartilhar o saber, estimular

para o convívio comunitário e

Casa Aberta, exposições com a

potencialidades e convívio social.

social e o desenvolvimento de

participação das famílias, das

relações

crianças e adolescentes.

de

afetividade

e

solidariedade e respeito mútuo;

Possibilitar

a

da

Esperamos propiciar momentos

universo informacional artístico e

Associação como Percussão na

de cultura, interação, autoestima

cultural

praça,

e valorização dos usuários.

das

adolescentes,

ampliação

crianças
bem

do

e
como

Atividades

ao

Tenda

entorno

literária,

participação de apresentações
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estimular o desenvolvimento de

convidadas pela rede.

Que as crianças e adolescentes e

potencialidades,habilidades,

seus familiares se tornem donos

talentos e propiciar sua formação

de si, cidadãos e cidadãs de

cidadã;

conhecimento de seus direitos
com autonomia para buscarem e

Estimular a participação na vida

Promoção de campeonato de

firmarem

pública

futebol

adquiridos.

do

território

e

em

parceria

com

desenvolver competências para a

Associações do território e entre

comp0reensão

crítica

as

realidade

do

e

da
mundo

contemporânea;

filiais

da

seus

direitos

Associação São

Jerônimo. Divulgação do jornal
São Jerônimo e Graduação da
Capoeira.
Percurso intergeracional: Ateliê
São Jerônimo (Atividade com
geração de renda ofertada aos
adolescentes e famílias).

Valorizar a cultura de famílias e

Conhecer a história das famílias e

Promover o vínculo familiar com

comunidades locais, pelo resgate

elaborar o autorretrato famili8ar

trocas de experiências e vivencias

de seus brinquedos e brincadeiras

com argila, a construção da

e,

e

boneca Abayomi, e a criação de

transmitir através de divisões de

brinquedos

papéis

a

promoção

lúdicas;

se

vivências

reutilizáveis.

com

materiais

com

propostas

onde

lúdicas,

caberão

responsabilidades a cada um,
promovendo

a

participação,

permitindo

a

todos

os

componentes do grupo vivenciar
atividades construindo um novo
saber

coletivo,

mudanças.

promovendo
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Contribuir

para

inserção,

Visitas domiciliares, trabalhos em

Diminuir

a

evasão

reinserção e permanência da

rede com as escolas do entorno,

Contribuir

criança e do adolescente no

apresentações dos usuários nas

interesse

sistema educacional.

escolas.

descoberta de possibilidades.

no
aos

escolar.

aumento
estudos

e

do
na

7- Recursos Necessários
7.1- Quadro de Recursos Humanos.
Formação

Função

Profissional
1:Graduação.

Educador Social

Carga

Fonte

Regime

Horária

Pagadora

Trabalhista

40 horas

Associação

CLT

6

7

CLT

2

2

CLT

1

1

CLT

1

1

CLT

1

1

1

1

1

1

4:Universitário.

Cultural

2: Nível Médio

Jerônimo

Nível Médio

Cozinheira

40 horas

São

Associação
Cultural

Existente Necessário

São

Jerônimo
Graduação

Assistente Social

30 horas

Associação
Cultural

São

Jerônimo
Graduação

Coordenadora

40 horas

Técnica

Associação
Cultural

São

Jerônimo
Nível Médio

Ajudante

de 40 horas

Serviços gerais

Associação
Cultural

São

Jerônimo
Nível Médio

Motorista

40 horas

Associação
Cultural

CLT

São

Jerônimo
Pós Graduação

Diretor

40 horas

-

Voluntário
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7.2- Instalações e Materiais
O Imóvel de nossa Associação é Próprio, porém usamos a quadra emprestada da
Paróquia.
A Associação disponibiliza: dez salas, um salão social, uma cozinha com
dispensa, refeitório, lavanderia, três banheiros masculinos, três banheiros
femininos, dois banheiros para funcionários um saguão interno que propicia
atividades interativas, esportivas e recreativas.
Espaço externo para lazer e uma quadra descoberta de cimento na qual ocorrem
às atividades esportivas.
Materiais permanentes como mesas, cadeiras, computadores, instrumentos
musicais e esportivos e outros que foram necessários para o atendimento.
Materiais de consumo como: papel sulfite, lápis, canetas, borrachas, canetinhas,
lápis de cores, giz, giz de cera, tintas, cartolinas e sucata.
Materiais de limpeza: sabão em pó, detergentes, papel higiênico, vassouras,
rodos, panos de limpeza entre outros.
8- Descrição das Atividades
No ano de 2020, a Associação Beneficente e cultural São Jerônimo, tem como
Tema central “Cultura do Encontro”. Na unidade de santo André trabalharemos os
seguintes Eixos: Acolher é Comunicar, Diversidade Cultural,Cidadania e Celebrar
a Vida.
Atividade de Musicalidade: A oficina tem intenção de aproximar crianças e
adolescentes com o mundo da arte especificamente desenvolver habilidades
voltadas à musicalidade, a meta será o grupo perceber que é parte de uma
construção coletiva e que sua participação singular os levará a um crescimento
cultural com possibilidades de desenvolver a sensibilidade auditiva de qualidade
que refletirá em novas ações com oportunidade de ver a vida e a sociedade como
integrante e participante efetivo. Através de práticas, aquecimento de voz, canto e

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO
Núcleo Cultural São Jerônimo – Religiosos Somascos
Rua Rodrigues da Costa, 10 - CEP 09170-120. Bairro Vila Rica – Santo André – SP
Telefone: 11 4974-3610 Email: nucleosaojeronimosa@gmail.com

Coral, ensaios, apresentações internas, Percussão nas Praças, Brincadeiras
lúdicas, dinâmicas e jogos.
Mês

Eixos

Atividades

Janeiro

1º

Fevereiro

Comunicar

Acolher

é

Mês do Acolhimento; Amostra de Oficinas; Atividades Recreativas.
Aulas Teóricas e Práticas de Violão

Março
Abril

2º Diversidade

Maio

Cultural

Junho

Aulas Teóricas e Práticas de Violão
Introdução e Apresentação com o Projeto “Percussão na Praça”
Aulas Teóricas e Práticas de Percussões (olodum, samba, axé,
maracatu, baião, pop)
Músicas: “Baião” (Luiz Gonzaga) e “Xote da Alegria” (Falamansa).
músicas de festa junina( FestaRaíz).
Aulas Teóricas e Práticas de Violão, Guitarra e Contrabaixo Elétrico.
Aulas Teóricas e Práticas de Percussões (olodum, samba, axé,
maracatu, baião, pop)
“Percussão na Praça”. Ensaios Gerais
Crianças: Músicas: Minha Canção (Chico Buarque), Meu Limão,
Meu Limoeiro (Cantiga Popular), Se Essa Rua Fosse Minha (Cantiga
Popular), Caracol, seu pauzinho põe ao sol (Cantiga Popular),
Alecrim (Cantiga Popular), Dona Aranha (Cantiga Popular), A Velha
a Fiar (Cantiga Popular).
Musicalização com Violão/Guitarra/Flautas/Bateria/Percussões
Construção de Cantigas de Roda/Composições
Brincadeiras Lúdicas Musicais

Julho

Agosto
Setembro

Atividades

Torneio de futsal, festa junina (Festa Raíz), jogos cooperativos e

Recreativas

tenda literária.

3º Cidadania

a)

Músicas: “Saudosa Maloca”e “Trem das Onze” (Adoniran
Barbosa), “Sonhar” (MC Gui), “Criança Não Trabalha’
(Palavra Cantada)
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Outubro

Aulas Teóricas e Práticas de Violão, Guitarra e Contrabaixo Elétrico.
Construção/Sugestões de composições entre os usuários
Aulas de bateria
Aulas Teóricas e Práticas de Percussões (Olodum, samba, maracatu
e diversos ritmos brasileiros)
Possível visita a OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André).
Crianças:Músicas: Fome Come (Palavra Cantada), Não Atire o Pau
no Gato (Cantiga Popular), A Barata Diz Que Tem (Palavra Cantada),
Nesta Rua (Cantiga Popular), Teresinha de Jesus(Cantiga Popular),
Pomar (Palavra Cantada), “O Cravo e a Rosa” (Cantiga Popular).
Musicalização com Violão/Guitarra/Flautas/Bateria/Percussões
Construção de Cantigas de Roda/Composições
Brincadeiras Lúdicas Musicais

Novembro

4ºCelebrar a Vida

Dezembro

Ensaios Gerais dos trabalhos/músicas/peças do ano escolhidos
pelos atendidos
Apresentações na “Noite Cultural”.

Canto E Coral (descrição por semestre)
Mês

Eixos

Janeiro

1º

Fevereiro

comunicar e

Quest), “Aquarela” (Toquinho), “Era Uma Vez” (Sandy), “Duba” (D.

Março

2º Diversidade

Jordan).

Abril

Cultural

Maio
Junho

Atividades
Acolher

é

Músicas: “Guerreiros do Futuro” (Toquinho), ”Dias Melhores” (Jota

Exercícios de aquecimento e impostação vocal.
Exercícios técnicos para reconhecimento vocal individual e
coletivo.
Exercícios técnicos de intervalos melódicos.
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Classificação de vozes por gênero e altura tais como sopranino,
soprano e tenores.
Brincadeiras lúdicas musicais e recreações com estimulo corporal,
atitudinal e oral.
Acolhimento de sugestões dos atendidos sobre composições.
Ensaios e apresentações internas e externas
Julho

Atividades

Torneio de futsal, festa junina, jogos cooperativos e tenda literária.

Recreativas
Agosto

3º Cidadania e

Setembro

4ºCelebrar a vida

Outubro
Novembro
Dezembro

Músicas: “Canção da América” (Milton Nascimento), “Maria,
Maria” (Milton Nascimento), “Samba de Uma Nota Só” (Tom
Jobim), “Garota de Ipanema” (Tom Jobim), “Então é Natal”
(Simone).
Exercícios de aquecimento e impostação vocal.
Exercícios técnicos para reconhecimento vocal individual e coletivo.
Exercícios técnicos de intervalos melódicos.
Classificação de vozes por gênero e altura tais como sopranino,
soprano e tenores.
Brincadeiras lúdicas musicais e recreações com estimulo corporal,
atitudinal e oral.
Acolhimento de sugestões dos atendidos sobre composições.
Ensaios e apresentações internas e externas

Atividade de Capoeira: Essa oficina se inicia com apresentação dos instrumentos
e noções básicas da dança e dos movimentos da capoeira, através de aulas
teóricas e práticas. Utilizaremos estratégias de apresentação, jogos cooperativos
como construção de instrumentos e graduação como incentivo.Contribuirá para o
desenvolvimento integral do indivíduo dimensionar sua relevância social, por meio
das atividades físicas; propor desafios, visando estimular a construção, reflexão,
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conscientização, trabalhando as diferenças e o reconhecimento das suas ações;
desenvolver a capoeira como meio de expressão individual e coletivo, enfatizando
a descoberta, a compreensão e a utilidade da atividade esportiva,que possibilita
uma vivência coletiva na qual se valorizam o crescimento individual e de grupo,

Mês

Eixos

Atividades

Janeiro

1º

Fevereiro

Comunicar

Acolher

Março

é

- Acolhimento; dinâmicas diversas;Contar a história do fundador
em forma de teatro.
-aula prática de berimbau e percussão.
-roda do encontro
- Trabalhar diferenças na roda e na cultura.
- Arte Cultura viva da capoeira
- Capoeira de Angola e regional (podendo mudar de módulo
semanalmente atendendo as necessidades do grupo).

Abril

2º Diversidade

Maio

Cultural

Movimentação básica da capoeira ludicidade da Angola.
- Praticas com canções:

Junho

-Brincadeiras relacionadas ao esporte/ capoeira
- Capoeira na rua sem saída.
- puxada de rede maculelê e samba de roda.
-Criação de letras de música de capoeira referente ao estado da
Bahia usando como tema culinária roupa e costumes e locais. Com
consulta ao laboratório de informática visando conhecer um
pouco mais de sua cultura e origens.

Julho

Agosto
Setembro

Atividades

Torneio de futsal, festa junina (Festa Raiz), jogos cooperativos e

Recreativas

tenda literária.

3ºCidadania

-Espetáculo adjunto com outra oficina
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Outubro

Preparativos para troca de cordões/batizado de capoeira
Confecções de cordões verde, amarelo, azul.
Roda de capoeira no parque da região
Intercâmbio com atendidos de outra instituição.

Novembro

4ºCelebrar a vida

Graduação de Capoeira, casa aberta, noite cultural.

Dezembro

Atividade de Muaythai (descrição por semestre)
Mês

Eixos

Atividades

Janeiro

1º

Fevereiro

comunicar e

Março

2º Diversidade

Abril

Cultural

Acolher

Maio

é

Acolhimento com dinâmicas teatrais contando um pouco da
história do fundador da instituição ‘SÃO JERÓNIMO EMILIANI´
Introdução de postura correta do tronco posição de mãos e pés,
nomenclatura de todos os golpes e movimentos
Dinâmica de conhecimento.

Junho

Em posição de combate dois participantes frente a frente irão
medir o espaço e distância um do outro.
Até que seja compreendido a finalidade de cada procedimento os
participantes farão treino sombra ou seja individualmente, até que
se tenha compreendidos todos as fases da modalidade.
Corrida até o parque local, e combates amigáveisquando chegar no
local.
Circuitos com exercícios moderados.
Demonstração de defesa pessoal de outras artes e culturas ex.
karate, box e capoeira respeitando a faixa etária do atendido.

Julho

Atividades

Torneio de futsal, festa junina( Festa Raiz), jogos cooperativos e
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Recreativas

tenda literária.

Agosto

3º Cidadania e

Visita ao C T GOLD MOSTHER TEEM.

Setembro

4ºCelebrar a vida

Demonstração de Defesa Pessoal.

Outubro
Novembro
Dezembro

Atividade de Dança: A dança proporcionará para os atendidos a liberdade de
expressão corporal, facial e dos movimentos. Através da oficina de dança os
usuários poderão criar, se expressar, interagir com as músicas, movimentos,
passos e até com eles mesmos. Nesta oficina ocorrerá a interação social, entre
grupos e individuais.
Desenvolverão a habilidade motora, promoverá momentos de descontração e
interação entre os grupos, estimulará a memorização, desenvolverá criatividade e
percepções de tempo. Desenvolverão autonomia para pensar, refletir e construir
as coreografias sobre seu próprio processo de construção e terão acesso a novas
informações.
Nessas circunstâncias as crianças e adolescentes manifestarão o comportamento
em situações imaginárias, facilitando a comunicação e a liberação das emoções.
Através deste, trabalhar com os usuários, cultura popular da região em que vivem,
trabalho em grupo, coordenação, concentração, atenção e socialização dessas
crianças e adolescentes. O educador tem em seu papel direcionar o grupo durante
o processo, interferindo o menos possível em seu resultado, partindo do
pressuposto de que o grupo vai se descobrindo através das atividades realizadas
que proporcionam autoafirmação e independência social.

Mês

Eixos

Janeiro

1º

Atividades
Acolher

é

Jogos cooperativos; Construções das regras; Estabelecimento de
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Fevereiro

comunicar

Março

vínculos; Festa

de

São Jerônimo;

Amostra

das

oficinas,

alongamentos, zumbas e coreografias infantis.
Atividades sobre a rotina de cada usuário;
Conhecimento da cultura rítmica dos usuários;
Coreografias de zumba e fitdance;
Zumba na praça (cesa e pedroso).
Atividade para conhecer a realidade dos usuários e a cultura no
meio onde estão inseridos conhecendo as música e estilos de
danças que gostam.

Abril

2º Diversidade

Zumba na quadra (Cesa Cata Preta e Pedroso); Construções de

Maio

Cultural

coreografias sobre diversidade; Apresentação externa e interna,

Junho

com a música “Natiruts-Serei luz”; Alongamentos; Dinâmicas de
níveis, espaço e tempo; Exercícios de Ginástica artística e geral;
Planos de ações (Rudolf Laban);

“Palavra Cantada- coloridos”;

“Emicida- Passarinhos”.
Julho

Atividades

Torneio de futsal, festa junina, jogos cooperativos e tenda literária.

Recreativas
Agosto

3ºCidadania

Espetáculo da diversidade; Construções de coreografias; Ensaios

Setembro

para a apresentação da Noite Cultural; Flash mob (apresentação

Outubro

externa e interna); Show de talentos.

Novembro

4º Celebrar a vida

Noite cultural; Casa aberta; Natal solidário.

Dezembro

Artesanato: A aprendizagem em artesanato possibilitará crianças e adolescentes a
expressarem seus sentimentos, medos e frustrações. Atividades artísticas
constituirão um importante meio para o desenvolvimento de crianças e de
adolescentes. Dessa maneira criança e adolescentes se apropriarão de diversas
linguagens adquirindo uma sensibilidade e capacidade de lidar com formas, cores,
conhecendo Técnicas de Pintura, imagens, gestos, fala, sons e outras expressões.
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Mês

Eixos

Atividades

Janeiro

1º

Fevereiro

Comunicar

Acolher

é * pintura livre com tinta guache (desenho abstrato).
* trabalhando com argila (formas e minha família).

Março
*desenhando a família e destacando a pessoa importante.

Abril

2º Diversidade

Maio

Cultural

Junho

*história da boneca abayomi.(criando a boneca de pano).
*lápis decorado com E.V.A. (coelhinhos).
*fantoches feito com feltro.
*Trabalhando a história da páscoa e fazendo desenho.
* lembrancinha das mães. (Flor e cartões).
*preparativos para a nossa festa Raíz (decorações)

Julho

Agosto

Atividades

Torneio de futsal, festa junina, jogos cooperativos e tenda

Recreativas

literária.

3º Cidadania

*pintura na tela com desenho de são Jerônimo.

Setembro
*montar caixa, casinha usando palitos de sorvetes.

Outubro

* pintura em latas e vidros com decoupagem.
-Brincadeira com massinhas de modelar.
*releitura da Tarsila do Amaral e Romero Britto.
*chaveiro de E.V.A.

Novembro
Dezembro

4º Celebrar a Vida

*finalização dos trabalhos. (Esclarecer dúvidas.).
*decoração de natal.
*lembrancinha para as famílias. (Feita pelas as crianças).
*exposição dos trabalhos do ateliê.
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Arteatro das Palavras: As atividades de literatura, como toda arte, terá espaço
fundamental na vida de crianças e adolescentes: uma transfiguração de fatos reais
construídos e reconstruídos a partir dos sentimentos do usuário (autor), eles
utilizarão de diferentes linguagens: a verbal (oral ou escrita), a visual (por meio da
imagem), a gestual (por meio de gestos), além de outras. Exercitarão total
liberdade para se expressarem. As atividades permitirão a explanação de histórias
e leitura de textos narrativos. Ocorrerão momentos de construção de poesias,
prosas, tendas literárias, trovas, bilhetes, cartas e jornais, propiciaremos espaço
adequado para que crianças e adolescentes desenvolvam hábitos de leitura e
escrita. A estratégia utilizada para o trabalho lincando o corporal de teatro com a
leitura das palavras serão baseadas em jogos tradicionais e teatrais utilizando
como metodologia o fichário de jogos da Viola “Spolin”. Através desse conteúdo,
trabalhar com os usuários, cultura popular da região em que vivem, trabalho em
grupo, coordenação, concentração, atenção e socialização dessas crianças e
adolescentes. O educador tem em seu papel direcionar o grupo durante o
processo, interferindo o menos possível em seu resultado, partindo do
pressuposto de que o grupo vai sedescobrindo através das atividades realizadas
que proporcionam auto- afirmação e independência social.

Mês

Eixos

Janeiro

1º

Fevereiro

Comunicar

Acolher

Atividades
é

Jogos , cooperativos ,Construções das regras estabelecimento
de vínculos, Festa de São Jerônimo, Amostra das oficinas,
dinâmica (espelho) atividades manuais ( argila Kirigame,

Março

desenhos ) , musica (família Titãs ) Leitura interativa ,
gincana

,filme

(tema

família

)texto

Samurai

(autor

desconhecido ).

Abril
Maio

2º Diversidade
Cultural

Dinâmicas, jornal São Jerônimo, poesias (Diversidade Bráulio
Bessa, Sonia Nogueira Ruth Rocha )
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Teatro fantoche, festa Diversidade cultural, filme (Sitio do

Junho

Pica-pau Amarelo)construção de painéis datas
comemorativas.

Julho

Agosto

Atividades

Torneio de Futsal, festa junina e jogos cooperativos, tenda

Recreativas

literária.

3º Cidadania

Roda de conversa, dinâmicas jornal Núcleo São Jerônimo,

Setembro

Tenda Literária, Criação do livro Memórias, Show de Talento.

Outubro

Criação de um documentário, criação de uma peça sobre
música “Eduardo e Monica”, Ensaios para o Espetáculo de
Agosto, Jogos Spolin, Atividades para melhor
desenvolvimento sobre a Apresentação.

Novembro

4º Celebrar a

Dezembro

Vida

Casa aberta, Noite Cultural,
Casa Aberta, festa com a visita do Papai Noel, Jornal São
Jerônimo.

Eco Vida: Esta oficina proporcionará ao grupo uma oportunidade de aprendizado
conceitual, procedimental e atitudinal, de forma dinâmica onde os usuários
interagirão desde a experiência à plantios, culinária e sustentabilidade. Com uma
proposta lúdica pedagógica, através de divisões de papéis onde caberão
responsabilidades a cada um, promovendo a participação, permitindo a todos os
componentes do grupo vivenciar atividades construindo um novo saber coletivo
promovendo mudanças.

Mês

Eixos

Atividades

Janeiro

1º

Fevereiro

Comunicar

Acolher

é Jogos

cooperativos;

Construções

das

regras;

Estabelecimento de vínculos; Festa de São Jerônimo;
Amostra das oficinas, exercícios, experimentação de

Março

alimentos, Demonstração tipos de plantas.

Abril

2º Diversidade

Comidas típicas brasileiras; higiene do corpo; Exercícios;

Maio

Cultural

Horta; Caminhada saudável; Culinária da Páscoa; Tabela
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Junho

alimentar do cardápio São Jerônimo; Propriedades dos
alimentos.

Julho

Agosto

Atividades

Jogos cooperativos; Torneio de futsal; Festa Junina;

Recreativas

Culinária ( lanche rápidos e práticos).

3º Cidadania

Comidas típicas brasileiras; Culinária; Exercícios; Higiene;
Vídeos explicativos; Horta; Palestra da saúde; Caminhada

Setembro

saudável.

Outubro
Novembro

4º Celebrar a vida

Noite cultural; festa do Pijama; Casa aberta; Natal solidário.

Dezembro

Atividades Esportivas: Buscaremos nos jogos a importância técnica tática, fazendo
com que o usuário dos esportes desenvolva a capacidade de planejar situações
de acordo com necessidades necessárias para as ações. Alcançando melhores
condições físicas, motoras e habilidades para atingir um objetivo.
De diferentes modalidades: Jogos competitivos, cooperativos e recreativos,
basquete, vôlei, handebol entre outros. Despertará um raciocínio individual e
coletivo, capacidades cognitivas e tomadas de decisões, percepção coordenativa,
a introdução de regras e normas universais para uma boa convivência, clareza
sobre a necessidade do respeito a si próprio e a todos os outros, isto é, familiares,
amigos, educadores enfim ao meio ambiente e a natureza.
Mês

Eixos

Atividades

Janeiro

1º

Fevereiro

comunicar

Acolher

é Atividades Recreativas; Jogos lúdicos; Jogos cooperativos;
amostra de oficinas do espaço; dinâmicas de convivência e
estabelecimento de vínculos.

Março
Abril

2º Diversidade

Festa diversidade cultural; “Cine Família”; Maratona

Maio

Cultural

Jerônimo; Atividades Lúdicas e Recreativas com fins

Junho

Motores e Cognitivo para iniciação de Práticas Esportivas;
Torneio Interno de Futsal e Handebol como também de
futebol de Botão e Campeonato de Vídeo Game (FIFA
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Julho

Agosto

Atividades

Torneio de futsal, festa junina, jogos cooperativos e tenda

Recreativas

literária.

3º Cidadania

Amistosos de futebol, basquete com outras instituições, no

Setembro

intuito de confraternização para melhor convívio dos

Outubro

Usuários

Novembro

4º Celebrar a Vida

Festa de Natal.

Dezembro

Oficina SEJA: Esta oficina proporcionará ao grupo uma oportunidade de
aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal, de forma dinâmica onde os
usuários interagirão desde a experiência higiene, cuidados com o corpo e com o
espaço que vivem.
Mês

Eixos

Atividades

Janeiro

1º

Fevereiro

Comunicar

Acolher

é Jogos Cooperativos; Construções das regras; Dinâmicas de
convivência; Estabelecimento de vínculos; Festa de São
Jerônimo; Amostra das oficinas (Apresentação da História

Março

do computador, amostra de todas as partes do computador,
amostra da sala de informática) Iniciar a criação de email
para todos os atendidos (intermediários e adolescentes) da
informática.

Abril

2º Diversidade

Iniciar um curso Online de Power Point e após o término do

Maio

Cultural

curso iniciar um vídeo com fotos da diversidade de
atendidos ao som da música (Gilberto Gil e Preta Gil – Ser

Junho

diferente é normal).

Julho

Agosto

Atividades

Festa da diversidade; Cine Família; Caminhada Cultural;

Recreativas

Torneio Interno de Futsal e Handebol.

3º Cidadania

Iniciar um curso online de Word e após o término do curso
começar a criar currículos com os adolescentes, e textos

Setembro

sobre histórias de vida.

Outubro
Novembro

4º Celebrar a Vida

Dar os últimos ajustes no vídeo da Diversidade Reconciliada
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Dezembro

para que seja passado para as famílias na “Noite Cultural”;
“Casa Aberta” e “Noite do Pijama”.

9- Parcerias
Faremos a articulação Intersetorial e Interinstitucional de serviços para a
comunidade. Também utilizaremos dos Serviços da Unidade do CRAS Referencia
Vila Luzita, como CAD Único, informações e orientação de Saúde do Jardim Irene,
com o Programa Saúde da Família, com o CRAMI, e Conselho Tutelar, prestando
e ofertando palestras aos usuários.
Buscaremos unir parcerias com as Escolas Estaduais e Municipais para futuras
apresentações e estudos de casos.
O CESA Cata Preta, localizado próximo a Instituição, servirá de apoio para a
utilização do espaço, para atividades lúdicas.
Que estas articulações sejam ainda mais precisas através do CMAS, CMDCA e da
secretaria de Assistência e Cidadania, nas reuniões mensais e quando houver
necessidade.
10- Ações de comunicação
Através do monitoramento mensal, prestações de contas junto ao município,
fanpage, site e o conselho da Associação, avaliações semestrais dos projetos
parceiros, com isto um maior envolvimento com a comunidade e protagonismo de
cada participante.

11- Avaliação
Diante da complexidade que a questão social assume no mundo contemporâneo,
a nossa avaliação começa juntamente com a proposta, ao examinar o contexto
social econômico, político e social, ao qual estamos inseridos. Tornando-se um
imperativo cívico, sistemático, contínuo e indispensável, de forma qualitativa e
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quantitativa, pois oferece informações substantivas que possibilitará a execução
de novas ações realimentando decisões e opções programáticas.
Com base na efetividade, assiduidade, diários de campo, roda de conversas, ação
reflexão, registros de fatos significativos, reuniões com a equipe de gestores e
operadores do projeto, relatórios mensais, pesquisas realizadas com os usuários e
preenchimento do questionário anual de avaliação dos serviços com as famílias, e
a convivência estabelecida. Com isto realizaremos um monitoramento sistemático
das atividades e custos do projeto fornecendo as informações necessárias, não só
para o momento da avaliação final, mas também para todos os níveis gerenciais,
possibilitando o controle efetivo das ações em sua relação com nossos objetivos,
nossos prazos e nossos resultados, em uma ligação direta com o anteriormente
planejado,

possibilitando

corrigir

os

rumos,

apontando

ações

corretivas

necessárias, exigindo de nós um replanejamento.

Iremos processar o desenvolvimento da avaliação e monitoramento através
dos seguintes itens;
- A coerência e relevância social da missão institucional.
-Aumento na capacidade de estabelecer parcerias na realização de nosso
plano de ação.
- Participação das famílias nos encontros mensais, com registro de presença.
- Participação semanal dos responsáveis na atividade grupal, com o propósito
de estabelecer a convivência e gerar rendas, com registro de presença.
- Adesão ao grupo de voluntários, seja com compromissos em eventos ou na
rotina diária.
-Integrantes sociáveis, conquista de vínculos estabelecidos entre educadorusuários, usuários- educador.
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12- Previsão Orçamentária

Orçamento Resumido
Mensal

Total Edital

Total Anual (Janeiro

(17/04/2019 a

a Dezembro)

31/12/2019)
Entradas
Termo de Colaboração

R$ 28.706,45

R$ 243.047,94

R$ 344.477,40

R$ 25.560,52

R$ 216.412,40

R$ 306.726,24

R$ 1.433,33

R$ 12.135,56

R$ 17.200,00

Material de Limpeza

R$ 250,00

R$ 2.116,67

R$ 3.000,00

Alimentação

R$ 262,60

R$ 2.223,35

R$ 3.151,20

Conta de Água

R$ 200,00

R$ 1.693,33

R$ 2.400,00

Conta de Energia

R$ 400,00

R$ 3.386,67

R$ 4.800,00

Combustível

R$ 100,00

R$ 846,67

R$ 1.200,00

Material Pedagógico

R$ 500,00

R$ 4.233,33

R$ 6.000,00

R$ 28.706,45

R$ 243.047,97

R$ 344.477,44

Saídas
Despesas com Pessoal
Contabilidade

Total

13- Vigência do Plano de Trabalho
O referido Plano de Trabalho vigorará de Janeiro a Dezembro de 2020.
____________________________________________________
Aluisio da Silva
Diretor
_______________________________________________________
Priscila Zeferino Sousa Alves
Técnica Responsável

