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PLANO DE TRABALHO PARA 0 EXERCICIO DE 2017. 

I. DADOS CADASTRAIS 

NONE DA ENTIDADE: AssocIAcAo FILAINTROPICA ALVORADA 

CNPJ: 03.022.78010001-69 

lNscRlcAo MUNICIPAL no 34.937 

ENDEREQO: Rua Deolindo Menk Plens, 530 Jardim Alvorada CEP: 19807-600 

- Assis/SP. 

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL: Rosana Ambrosim 

TELEFONE: (18) 3322-6959 

PRAQA DE PAGAMENTO: ASSIS-SP 

AGENdA BANCARIA: Caixa Econômica Federal 
7Th 

AGENCIA: ASSIS (0284) CONTA CORRENTE: 003.00001948-8 

E-mail: af.alvorada©gmail.com  
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II. PROJETO sERvIcoIAcAo: 

1. TITULO: Projeto Eureca - Gerando Cidadania. 

RESPONSAVEL LEGAL: LUcia Leila Bastos CRESS N° 59.255 

1.2. NOME DA ENTIDADE: Associaçäo FilantrOpica Alvorada. 

1.2.1. ENDEREc0: Rua Deolindo Menk Plans, no 530 Jardim Alvorada. 

CEP: 19807-600 -ASSIS/SP. 

FONE :( 018) 3322-6959 EMAIL: projetoeureca.afa©gmail.com  

1.2.2. CONTA BANCARIA: Caixa Economica Federal. 

AGENdA: ASSiS (0284) CONTA CORRENTE: 003.0000.1948-8 

1.2.3. Linha de financiamento: Serviço de Convivência e Fortalecirnento de 

Vinculos e Geraçao de Renda. 
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III - INTRODU9AO I JUSTIFICATIVA 

A Associaçao FilantrOpica Alvorada da cidade de Assis/SP, foi fundada 

em 1999 pelos amigos da Pastoral Social Santa Cecilia, Monsenhor José 

Carlos DAngelo para atender principios que partem da irnportância do vIriculo 

corn as famulias, crianças e adolescentes e que possui urn perfil de 

vulnerabilidade social ou alguma ocorrëncia ou situaço de risco. 

A entidade é social, sem fins lucrativos, e oferece prestaçao de 

serviços de lavagem e passagem de roupas ha quase 18 anos na cidade de 

Assis/SP, localizada na Rua Deolindo Menk Plans no 530, em sede prôpria no 

Jardim Aivorada, em torno da Vila Progresso e Vila Ebenezer. 

As condiçOes socioeconOrnicas do bairro abrangente são deficitárias, 

pois a major parts da cornunidade é composts de trabalhadores rurais e 

catadores de rnateriais reciclâveis, e visivel o quadro de precariedade ern sua 

infraestrutura, o alto Mice de arialfabetismo e a evasão escolar. 

Diante de urn diagnOstico apresentado pelo municipio os problemas 

qua mais atingem a populaçao local são: violaçoes de direitos contra crianças e 

adolescentes, precariedade na infraestrutura das moradias, conflitos e 

inadequaçao do convivio familiar, evasao escolar, alcoolismo, drogadição e o 

alto indice de atos infracionais, medidas socioeducativas e egresso, violéncia 

doméstica, aliciamento de crianças para atividades ilicitas ou irnprOprias, abuso 

e exploração sexual infantil. Além disso, o diagnóstico apresenta a gravidez 

precoce como urn dos principals problemas emergentes entre a populaçao 

mais jovem do bairro e irnediaçOes. 

A Associaçao FilantrOpica Alvorada atende a cornunidade local e da 

cidade de Assis/SP através da Lavanderia Comunitária corn prestaçoes de 
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serviços de lavagem e passagem de roupa, da Costura Solidária corn serviços 

de pequenas reparos e consertos em geral, do Brechó Comunitário cam 

venda de roupas usadas e preços acessiveis e através de dais projetos de 

cunho social: Projeto Eureca - Brincando e Aprendendo atende crianças e 

adolescentes da faixa etária de 06 a 15 anos, corn atividades voltadas pare os 

eixos teméticos do cultura, lazer e esporte, sendo trabalhadas atividades 

Iüdicas, cognitivas e pedagogicas; Projeto Eureca - Gerando Cidadania 

atende adolescentes da faixa etAria de 15 a 17 anos corn atividades reflexivas 

qua prezani a formaçao de valares refletindo 0 desenvolvimento deste jovern 

através de eixos temáticos qua abordam ternas como saude, tecnologia da 

inforniaçao, capacidade cornunicativa, sustentabilidade, convivência social e a 

inclusão digital para orientaçâo profissional, nossa proposta visa prornover a 

realizaçäo de açöes protetivas e inclusivas destinadas as crianças e 

adolescentes corn o intuito de ampliar 0 universo cultural, educacional, 

informacional que possani contribuir corn a melhora do convivio familiar, 

escolar e social, e ao mesrno tempo, proporcionar aos mesmos, qualidade do 

vida e bem-estar. 

0 Projeto trabalha a capacitaçao e a forrnaçao tanto da equipe técnica 

corno também dos colaboradores e educadores sociais quo favorecern a 

proxirnidade is a contato corn os adolescentes atraves de açOes ou atividades 

desenvolvidas nas oficinas do projeto, priorizando a segurança do coletivo, a 

valorizaçao da singularidade e a pluralidade possibilitando a acesso e o 

envolvirnento major cia cornunidade a firn de encontrar estratégias que possam 

minimizar essa realidade vivenciada pelas crianças e adolescentes do bairro 

local e suas abrangOncias, contemplando o acolhimento dos rnesrnos e de 

seus familiares, corn espaços especificos para convivéncia, diálogo, 
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atendimento individualizado, atividades coletivas e comunitárias, troca do 

experiências, abordagem do temas pertinentes a situaçao vivenciada. 

A proposta fundamenta-se no artigo 40  do ECA, onde se estabelece: 

"E clever do familia, da comunidade, do sociedade em geral e do poder pOblico 

assegurar corn absoluta prioridade a efetiva çUo dos direitos referentes a vida, a saUde, 

a alimentaçoo, 00 esporte, ao lazer, a profissionaliza cOo, a cultura, a dignidade, ao 

respeito, a liberdade e a convivéncia familiar comunitOria". 

PUblico AIvo: 20 adolescentes, na faixa etária do 15 a 17 anos, perfodo da 

tarde todas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras. 

Dando prioridade os adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

cujas families são oriundas dos bairros Vila Progresso, Vila Santa Rita, Vila 

Ebenezer, Jardim Alvorada, BNH, ou qua são considerados como prioritario no 

Reordenamento do Serviço do Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 

IV - OBJETIVOS GERAIS 

Oportunizar 0 acesso as informaçOes sobre garantia do leis e direitos e 

participacao cidada estimulando o deserivolvimento da autonomia humane dos 

futuros cidadaos. 

V - OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Assegurar espaços do referenda para 0 dOflVfVO grupal, comunitàrio e 

social e o desenvolvimento do relaçOes do afetividade, solidariedade e respeito 

mUtuo; 
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Possibilitar a ampliaçao do universo iriformacional, artistico e cultural dos 

jovens, estirnular a desenvolvimento das potencialidades, habilidades para 

assegurar sua formaçâo cidada. 

• 	Fornentar a reconhecimento do trabaiho e da educaçäo como direito de 

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabaiho e as 

atribuiçbes especificas; 

Contribuir para a inserção e reinserçao e permanéncia do jovern no 

sistema educacional; 

Contribuir para uma meihora na qualidade de vida visando o bern estar 

fisico psiquico e social dos individuos; 

Articulaçao da rede no bairro em espaços pUblicos; 

Estirnular o desenvolvimento de comportanientos altruistas. 

VI- DEscRlcAo DA AçAo ou METODOLOGIA 

A metodoogia utilizada sera de caréter reflexivo critico e educativo 

utilizando métodos corno a Pedagogia da Presença que valoriza a relaçao 

educador-educando como espaço de desenvolvimento pessoal de seus 

protagonistas e estirnulá-Ios a frequentarem regularmente a escola, prestando 

conta tambem de seu aproveitamento escolar. 

Nesse projeto a operacionalizaçao ocorrerA nas seguintes etapas: 

0 Projeto acontecerá nas segundas, terças, quartas- feiras e quintas-

feiras corn oficinas de: (esporte Jiu Jitsu, cultura e arte, desenvolvirnento 

pessoal e vocacional) no periodo da tarde, das 16h as 18h, corn intervalo de 
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30min pare o lanche e demais atividades programadas conforme cronograma, 

sendo justificado a horário do projeto devido o turno escolar ser de periodo 

integral nas escolas em torno, e as sextas-feiras (plariejamento, monitoramento 

e acompanharnento atendimento individual, reuniäo e capacitaçao da equipe 

técnica e colaboradores). 

0 planejamento dessas oficinas se dara sernestrairnente corn o apoio 

dos adolescentes a film de verificar o interesse destes e valorizar suas escoihas 

dentre as oficinas e atividades oferecidas juntarnente corn a equipe técnica e 

educadores sociais. 

Para executar a Projeto em questao seräo necessários: 01 Assistente 

Social, 01 Psicóloga, 03 Educadores Sociais, para 0 periodo da tarde. Cade 

Educador Social terá uma carga horaria de 02 horas semanais conforme 

cronograma de atividades que acontecera de segunda a sextas-feiras. Para a 

desenvolvimento das atividades, o projeto contará corn 01 Facilitador de 

Oficinas sendo ele, voluntário ou estagiário, atendendo so funcionarnento do 

cronograma de horários que sera abordado conforme sua sequericia. 

Os Educadores Socials ficarao responsäveis pela execuçào das 

atividades e elaboraçäo relatOrios e o facilitador a funçào de observação e 

acompanhamento das oficinas. 

Seräo atendidos 20 integrantes no Projeto Eureca - GERANDO 

CIDADANIA, sendo: adolescentes de 15 a 17 anos corn perfil de 

vulnerabilidade social ou em situaçao de risco. 

0 projeto visa: 
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• Ministrar oficinas que abordam contedos referentes ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente entre outros que falam de garantias de leis e 

direitos e desenvolvimento pessoal e vocacional. 

• Trabaihar a descoberta de sua cidadania e potencialidade, contribuindo 

assirn, para que estes adolescentes estejam encorajados para a luta e 

realizaçao deseus sonhos corn senso critico e participativo, nao somente 

no meic em qua vive, mas agentes multiplicadores e transformadores 

diante da socedade. 

• Incentivar através da cultura da arte a participaçao em eventos realizados 

na cidade e regiäo, visando uma meihor socializaçao entre Os integrantes, 

resgatando a cidadania e a dignidade dos participantes, em situação 

vulneravel e de risco trabalhando valores e compreensäo sobre 0 mundo 

e trabaihar a iniciativa sustentavel proporcionando uma previsäo de ganho 

financeiro. 

• Abordar ternática sobre a atualidade, tecnologia da informaçao, saOde 

sexual e reprodutiva adequada a idade, sustentabilidade, senso 

comunitário e social, violéncia e maus tratos, sernpre respeitando 

mutuamente 0 coletivo. 

• Crier espaços de reflexao sobre valores e principios, o born convivio social 

e 0 papel da familia na proteçao das crianças no processo do 

desenvolvimento. 

Oficinas Oforecidas: 
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OFICINA DE ESPORTE - JIU JITSU 

Arte Milenar - tern coma caracteristica 0 desenvolvimento da defesa 

pessoal e gera socializaçao e respeito so prOximo, o Jiu Jitsu é urna ótima arte 

marcial, diminui a stress, aumenta a bem-estar, define o corpo, meihora a 

capacidade cardiovascular e reflexos, trabaiha a respiraçao, perda de peso e 

desenvolve a caráter. 

As aficinas serão realizadas as 3' feiras das 16hrs As 17h5Omin, 

disponibilizando atendirnento para site 20 adolescentes, corn intervalo para 

lanche de 30mm. 

OFICINA DE AFflE E CULTURA- Temas Sustentáveis 

Esta atividade tern a funçao de aprofundar conhecirnento através da 

arte e cultura, desenvolvirnento da percepçäo e a emoço de uma forma mais 

sensivel. Contribuir para a geraçäo de renda financeira através do 

reaproveitamento de materials recicláveis. 

As oficinas serao realizadas a cada 15 dias as 4a  feiras das 15h3Omin 

As 117h30min disponibilizando atendirnento para ate 20 adolescentes, corn 

intervao para lanche de 30mm. 

. OFICINA COM TEMATICAS E GRUPO DE DEBATE "PAPO RETO" 

Esta aUvidade tern o objetivo de iriformar, debater através das 

expressOes reflexivas, e 0 despertar do senso mais critico. 
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As oficinas serão realizadas a cada 15 dias corn ternãticas propostas 

pelo grupo as 40  feiras dasl6hrs as l7h3Omin, disporilbilizando atendimento 

pare ate 20 adoescentes, corn intervato para lanche de 30mm. 

. OFICINA DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: 

Atividade correspondente a uma temática que abarca Os diversos tipos 

de conhecimentos, coriceitos e recursos relacionados ao aprirnoramento de 

potencaIidades e do desenvolvimento da autonornia hurnana. 

As oficinas seräo realizadas todas as 5a  feiras das 16b as iSh e as 

quartas-feiras no periodo da manha das 09h as 12h, monitoramento e 

acompanhamento na sale de informática, disponibilizando atendimento pare 

ate 20 adolescentes, corn intervalo pare lanche de 30mm. 

. OFICINA - BARBERSHOP:  

Atividade que representa uma culture "lifestyle", ou seja, estilo de vida, 

e proporciona ao aprendiz uma capacitaçao e especializaçäo para o mercado 

profissional da beleza corn énfase em barbas, cabelos e codes masculinos. 

As oficinas serao realizadas todas as 2a  feiras das 15h3Ornin as 

l7h3Omin disponibihzando atendimento pare ate 20 adolescentes, corn 

intervalo para lanche de 30mm. 

10 



Rue DeorFndo Mark Plans, ri°530, Jardm Alvorada, CEP 19807-600, Assis - SP. 
CNPJ 03 022 .78010001 -69. E-mail, afalvoradagmaiJcom. Fone: (18)3322-6959. 
Doclarada Litilidade Pübllca conforme lei municipal 4028/01 do 19/0412001 
rnscriçao Municipal: 34937. 
Declareda Utdado Pia,lica Federal conforms Portana d0MJ no 420 de /04I201 1 pubjioado DOU 07/04/2011 
Membro do Conselbo Municipal de Assisthncia Social sob no 55/02 

'PI3oJEto I? tE 	Membro do Conselho Municipal dos Direitos is Crianga e Adolescente sob no 04-016/03 
Cadastrado no SEADS/P Ssob no  6452108 em 11104/2008 

VII- AVALJAçA0, ACOMPANKAMENTO E MONITORAMENTO. 

A avaflaçao sera baseada em alguns indicadores tais 

• Meihoria nas relaçOes socials (proximidade) - novas vinculos relacionais, 

e o desenvoivimento de potencialidades; 

• Pardcipaçao nas atividades; 

• Desenvolvimerito de autonomia; 

• Comprometimento corn as atividades e oficinas e cursors de formaçao e 

capacitaçäo; 

• Assiduidade no Projeto através da observaçao dos indices mensais de 

frequencia; 

• Permanéricia e melhor desempenho na escola corn assiduidade e 

reinserção escolar nos casos de adolescentes qua se encontrarn fora 

deja; 

• Visitas domicijiares, atendimento individual e psicoiôgco, dinArnica de 

grupo e reuniöes semestrais corn os pals. 

• Desempenho nas atividades propostas e deserivolvimento pessoal e 

grupal conforrne as metas estabelecidas junta corn os Facilitadores de 

Oficinas e Educadores Socials. 

• Acompanhamento de casos conforme prescrito no Diário de Campo 

(agenda de monitoramento do desenvolvirnento comportamental dos 

adolescentes no Projeto); 

11  

a 



- 	 - 	 Rue Deolindo Menk Hens, n°530, Jardim Alvorada, CEP 19807-600, Assis - SP, 

	

- 	 CNPJ 03.022.78010001-69, E-mail: afalvorada©gmaifcon. pone: (18)3322-6959. 

	

!_ 	\_! 	
Declarada Ijtjlidado Páblica confomie lei municipal 4028101 de 19/0412001 

- 	 Lnscdçáo Municipal: 34937. 

Declarada Jtilidade Publics Federal conforme Portaria do MJ no 420 do 0610412011 publicado DOU 07/04/2011, 

	

4 	

Membro do Conselbo Municipal do Assistôncia Social sob n o  65102 

Morribro do Conselbo Municipal dos D'reaos da Crianca eAdolescente sob e 04-016103 

Cadastrado no SEADS/P Ssob if 6452108 em 1110412008 

VIII- INDICADORES DE RESULTADOS DAS OFICINAS E ATIVIDADES 

OFERECIDOS PELO PROJETO EURECA - "GERANDO CIDADANIA" 

Os indicadores de resuftados são de extrema irnportGncia para anãlise cia 

eficacia dos resultados e para a construçao tematica de encontros e reuniOes 

sobre projetos posteriores entre crianças, adolescentes e seus familiares. 

• Atribuir una meihor comunicaçäo: participar de reunlOes que auxilia 

nos processos de aprendizagem, conduta e postura ética, auxilia a 

ouvir, debater, expressar claramente as opiniOes, percepção e falar 

reconhecendo os limites prOprios e dos outros; 

• Promove a arnpliaçäo das relaçOes familiares e das relaçOes 

intergeracionais em geral: rnelhorar as relaçOes familiares e corn os 

malls vehos, atravOs dos grupos de conversa, fortalecendo Os vinculos 

e o aumento das races de apoio social na comunidade e parcerias. 

Aquisição de inforrnaçoes: interessar-se por coisas desconhecidas, 

perceber que a capacidade de aprender é continua; interessar-se per 

nformaçoes sobre direitos e deveres e cidadania, estar sempre se 

atualizando e reciclando e acompanhar as referéricias atuais da 

tecnologia. 

• Reconhecimento do territOrio: tomar conhecimento de recursos que 

nunca haviam sido notados, conhecerem os vizinhos, Iutar por direitos 

soclais, denunciar, bataihar, cobrar, exigir respeito rnUtuo, ter 

conhecimento dos serviços oferecidos; 

• Ouvir atentamente as necessidades e demandas expressas pelas 

familias: Que surgern como assunto em reuniUes dos grupos e 

atençao dada no memento de urna entrevista ou visita domiciliar, 
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facilitar a apaio grupai no alargamento da percepçao das situaçUes 

pessoals e sociais; 

• Construir pare empoderar 0 coletivo: Na medida em que surge o 

interesse dos participantes e do grupo, o amadurecimento corn a 

identificaçao de dernandas cornuns pelos prôprios representantes das 

families que protagonizarão sues histôrias e o senso critico corn 

propriedade e conhecimento; 

• Planejar de forma estrategica as situaçOes e conflitos da coniunidade: 

Contribuir corn a gestao pUblica de modo a refletir se estamos 

caminhando pare onde queremos se fazemos 0 necessário para 

atingir métas e objetivos; 

• ReuniOes mensais: Articular rodas de converse corn os adolescentes, 

parceiros, rede Interdisciplinar, oficineiros, educadores sociais e 

equipe técnica. 

IX-IMPACTOS 

Todo o investimento no projeto e pare elevar as condiçoes do saber da 

criança e do adolescente e seus familiares pare que Os mesrnos se fortaleçarn 

enquanto cidadao de direito e assim, rnelhorem a sue autoestima e corn isso 

fortaieçani suas escoihas mais assertivas para sue vida, tomando gosto por 

participar e fazer da meihoria de sua comunidade e de sues vidas. 

Que baja reflexUes e a interaçao no seu dia a dia passando a ter 

abordagens mais significativas e de grande impacto, determiner mudanças 

nurn conjunto de açöes em torno da sue vida e assirn facilitar o acesso em sua 

formaçao come cidadao e despertando o reconhecimento da irnportância 

social, cultural, profissonal e educacional. 
13 , 
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X- PAF4CERIAS E INTERFACES 

0 Projeto contará corn as seguintes parcerias em 2018: 

• 	Prefeitura Municipal de Assis; 

• 	Secretaria Municipal da Assisténcia Social; 

Demais Secretaries Murticipais; 

• 	Autarquia Municipal de Esportes de Assis; 

• 	FAC- Fundaçäo Assisense de Culture. 

Como também corn Universidades tais corno: UNIP, UNESP, FEMA, 

corn o poder pUblico Estadual e Federal, alern de parcerias corn todo 

seguimento da Sociedade Civil que poderao nos oferecer profissionais para 

nos auxiliarem no atendirnento dos individuos objeto de nosso projeto. 

Acredita-se qua sera muito benéfico tanto para a Associaçao conic ,  para as 

lnstituiçaes. 

De urn lado ajudando a comunidade corn sua experléncia acadeniica e 

a comunidade oferecendo-Ihe espaço de convivio corn individuos carentes, so 
assim o trabalho terá uma dirnensao social eficaz e efetiva. 

XI - RECIJRSOS HUMANOS 

Quantid 

ade 

Função Remuneraçao Total 

03 Educadores Sociais R$ 600,00 R$ 1.800,00 

Total: R$ 1.800,00 

14 © 
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XII- EQUIPE DE APOJO DO PROIJETO EURECA - "BRINCANDO E 

APRENDENDO" 

Nome do 
Cargo/Funçâo Formaçao 

Funcionario 
7Horiria 

 

Vinculo 

1. LUcia Leila Bastos Coordenadora e Serviço Social SOhs P.S 

Assistants Social 

2. Jessica Franco Psicóloga Psicologia 02hrs Ternio de 

Ferreira Voiuntário 

3. Ingrid Guandajini Orientadora Social Cursando 3Ohs Contrato 

Samogin Serviço Social de Estágio 

4. Telma Maria da Facilitadora Pedagogia 02hs Termo de 

Silva Voluntário 

5. Allan Zacarias da Educador Social - Ensino Mêdio 02hrs P.S 

Silva Esporte Jiu Jitsu 
Completo 

6. Guilherme Educador Social - Psicologia 02hrs P.S 

GuarigNa Bragiola Desenvolvimento 

Pessoal e Vocacional 

7. Jonathas Bruno Educador Social - Curso de 02hrs P.S 

Paciilha Ernesto Barbearia barbearia 
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XIII. RECURSOS MATERIAlS 

• Materials, permanentes, pedagOgicos e escritOrio; 

• Materials pam as oficinas de Esporte, Cultura e Arts e Desenvolvimento 

Pessoaf; 

Despesa corn aiirnentaçao (ano): R$4.800,00; 

Despesas corn material permanente 

Quantidade Descriçao 

Valor 

unitário Valor total 

1 Impressora Samsung M2885FW Laser Wifi Direct USB R$ 1.139,91 R$ 1.13991 

1 Armário de ago 02 portas A15 Supreme R$ 25041 R$ 250,41 

1 AM in On LG Intel Celeron (Quad Core) N3450 R$ 1.76607 R$ 1.766,0 

1 Caixa Acistica Ampliflcada ACA252 R$ 569,90 R$569,90 

TOTAL: ii726,29 
—j 

XIV- PLANO DE APUCAQAO ANUAL 

Itens de Despesa Municipal 

Servços de terceiros R$ 21.600,00 

Custejo R$ 852629 

Total R$ 30126,29 
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XV- CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO MUNICIPAL: 

Itensde Despesa Serviço terceiro Custeio Total 

1 ° mês R$ 1.800,00 R$4.126,29 R$5.926,29 

20 rnês R$ 1.80000 R$400,00 R$2.200,00 

3° mês 

— 

R$ 1.800,00 R$40000 R$2.200,00 

4-  m6s R$1800,00 R$400,00 R$2.200,00 

50  mês R$ 1.800,00 R$400,00 R$2.200,00 

60 mës R$ 1.800,00 R$40000 R$2.200,00 

70  mês R$ 1.800,00 R$400,00 R$2.20000 

80  més R$ 1.800,00 R$400,00 R$2.200,00 

90  més R$ 1.800,00 R$400,00 R$2.200,00 

10°mës R$ 1.800,00 R$400,00 R$2.200,00 

11 0 mês R$ 1.800,00 R$400,00 R$2.200,00 

120  més R$ 1.80000 R$400,00 R$2.200,00 

* Observação: 10  rnês terá gastos corn compras de material permanente. 

XVI - AvALIAcAO DOS TRABALHOS DO PROJETO ELJRECA. 

Os instrumentos de avaUagao que seräo utilizados no periodo correspondente 

a este piano de trabaiho serão: 
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Reundes mensais corn a diretoria e coordenaçao, equipe técnica, 

Educadores Socais, parceiros voluntários e estagiarios. 

• ReunlOes corn os parceiros para desenvolver atividades diferenciadas 

• Entrevistas, atendirnento individual e visitas dorniciliares. 

• ReuniOes mensais corn os pals e responsãveis. 

A avaliaçao qua pensamos consiste num processo de estabelecer 

diálogos entre nossa prática e Os objetivos, para conferir se Os movirnentos des 

crianças e dos adoiescentes e familiares caminham na direçao pensada ou 

devernos repensar nossas açOes. 

Veril1car 0 nivel de satisfaçao e compron,isso profissional corresponde 

a asses objetvos através de urn relatorio avaliativo, para discussão e reflexao 

tao riecessária pare dar clareza a nossa metodologia, propiciando interligar a 

açäo-refiexao-açao, agregando experiência e aprendizagens a nossa prãtica e 

conterá a prestaçao de contas do Projeto, assirn corno urn resumo de todas as 

atividades e parcerias desenvolvidas no decorrer do periodo. Esses trabaihos 

serviräo pam sistematizar a organização das açöes, bern como para criar uma 

meihor transparência na gestäo do Projeto. 

-Ow WIPA 
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