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I - Dados Cadastrais 

Nome da Entidade: Casa da Menina "São Francisco de Assis" 

Endereço: Dr. Luiz Pizza, 165- Centro —Assis/SP. 

Telefune: (18)3325-1131 

.F 44487247/000h50 

	 Fqo*  
Responsävel legal: José Spera Junior 

,- Telefone: (18)3325-1131 

E-mail cmernna@fernanet  corn br 

A) - Dodos do Projeto/Serviço 	
RECEBIDO  

Proj eto: Sementes do AmanM 
 

Endereço: Dr. Luiz Pizza, 165- Centro —Assis/SP. 

Telefone: (18)3325-1131 

CNfl 44487247/0001-50 	
Nelma  fla deQJve,,a 

Mat. 1 7a43q - 

E-mail cmernnacfernanet corn hr 

B) LocALIZAcA0: 
.. 

Localizada no centro da cidade, mim ponto estratégico, pode-se dizer que a area de abrangência da 

Entidade é arnpla. E ama Entidade sera fins lucrativos que atende 337 crianças de 04 meses a 3 anos 

e Onze meses de idade e 87 crianças/adolescentes, de idade entre 6 anos a 11 anos e 11 meses, 

oferecendo educaçAo infantil e atividades pedagOgicas, recreativas, artIsticas e culturais. Recebemos 

crianças de toda a cidade. Isso ocorre e é possivel, porque as rnães trabatharn in sun maioria, no 

centro e ao vir para 0 trabaiho trazem os flihos, facilitando sua retirada. Oferecemos educaçAo 

infantil corn atividades Iüdicas 

C) Responsável Técnico pelo Frojeto 

Nome do Responsavel Téenico: Solange Camargo Souza de Oliveira Prado Assistente Social 
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Desenvolver ma açâo educativa voltada para a cornplernentaçao da educaço familiar e da 

comunidade, garantindo as crianças oportunidade de lidar de fomia sisternatizada corn as 

infonnaçoes do mein em que yive, criando condiçOes de construir conhecimentos e elaborar idèias 

transformadoras sobre a mundo para a construçAo de urn mundo meihor; Elabora e efetiva seu 

projeto pedagogico numa açâo conjunta, corn urna gestAo participativa, envolvendo todos as 

profissionais da casa, pals e alimos. 

o projeto "Protagonista"-Espaço Amigo, também visa tirar a criança e adolescente, de situaçào 

vulneravel, tais coma estar so em casa enquanto a mae trabaiha Tirar a crlança do ma, pois, bern Se 

sabe que quando pais saem pam trabaiho, muitos fllhos nao tendo onde e corn quern ficar acabarn 

per ficar na rua, aumentando a probabilidade de situaçOes vulneraveis Instigar o desejo de estudar 

para assim, poder set urn profissional no flituro e levar urn legado de aprendizado paralelo no da 

escola. 

Enfim, a entidade e o projeto "Sementes do Arnanhà", corn a estruturaque tern e oferece as crianças 

envolvidas, consegue trazer urna nqueza de wuhecimento, erifretenunento, aprendizado e vi -vência 

II!) Objetivos Gerais e Especificos: 

Objetivo Geral 

Cuidar e educar nurna abordagem construtiva, entendendo a criança e adolescente como set hurnario 

integral, corn direitos e deveres garantidos per lei (ECA), interagindo intensamente corn o seu rneio 

social e, em constante crescimento e desenvolviniento. 

Oferecer projetos do açOes complementares a escola e de apoio psicossocial e sOcio familiar as crianças e 

adolescentes, prioritariamente aqueles em situacäo do vulnerabilidade, provenientes de familias em situação 

socioeconômica dificultosa on precária, sendo assim, fazendo valer a matricialidade familiar,ja que o projeto 

enquadra-se na protecäo social básica, a creche em Educaçao Jnfantil. 0 objetivo desse acompanhamento 6 

justamente preservar os laços familiares. 

Objetivo Especifico: 

Rita At Lois Pizza, 165 - As,WSP - Cep: 19814-360 - Fbnc: (18) 3325413113323-3242 



rrvmwnnrwww1arsrlannh.nc.'enwnwvwaw.!Mzewl 

----a- 

Valorizar a educaçao corno instrumento de huinanizaçao e de interaçao social. Estimular o 

desenvolvirnento da criança respeitando seu nivel de rnaturaçào. Priorizar a aspecto lüdico e as 

brincadeiras corno processo de aprendizagern. Fortalecer a participaçao dos pals ins atividades 

scoIares. Garantir a formaçao continuada aos professores e denials funcionãrios da Instituiçäo e 

avaliar de forma constante suas prdticas .pedagOgicas. Contribuir no fortalecimento dos vinculos 

fanñliares e sociais, desenvolvendo açOes voltadas para a familia, par 5cr essa o nUcleo essencial a 
constituiçao de vthculos afetivos importantes, bern corno, a principal fonte de toda a estnitura 

hurnana, informando e apoiando as pals para desempenharem corn competência seu papel de 

r. educador. Propiciar condiçoes pan o acesso, permanéncia e/ou retomo a escola, contribulndo para a 

formaçAo escolar this crlancas e possibilitar o seu acesso corn sins respectivas farnilias a rede de 

servlço publico e privado Por fun, garantir o direito e acesso aos serviços publicos, as politicas 

publicas de threito, caso haja necessidade 

IV - Eeneficjários: 

A) Crianças e adolescentes, tanto da creche (04 meses a 3 anos e 11 meses de idade), quanto do 

projeto (crianca e adolescente de 6 anos a 11 anos e 11 meses de idade) A clientela e formada por 

cnanças de farnilias, cuys pals, na sin maiona, traballmrn fora, corn renda aproxunadamente de urn 

salario minirno, além de outras encaminhadas pela Secretaria de Educaçao deste MunicIpio, pelo 

Conseiho Tutelar, CRAS e CREAS deste mumeiplo, entre outros orgAos que Se fizer necessario 

atender.  

B) 337 crianças entre 04 meses e 03 anos e onze meses e 87 crianças entre 06 abs a 11 anos e 

onze meses 

V - Dados Fisicos da Lnstituiçäo: 

Suns instalaçOes flincionam em urn prédio construido numa area aproxirnadarnente de 10000 m2. 

Nesse espaço, a creche possui salas, banheiros (maseulino e ferninino) e tern acesso a quadra de 

esportes, antic os profissionais desenvoivern trabaihos de atividade fisica. 0 que faz da Casa da 

Menina urn espaço especial e diferenciada é a sin area extema. A instituiçao possui wn refeitorio 

próprio, onde essas crianças desenvolvem hábitos saudaveis de alimentaçAo, acompanhados pela 

nutricionista da Entidade. 
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Todos us espaços citados são mobiliados adequadamente, a fim de satisfazer as necessidades das 

nossas crianças. São ocupados de forma harinoniosa, buseando integraçäo das diversas necessidades 

de formaçäo e desenvolvimento das crianças, tanto nos ambientes internos corno nos dedicados an 

lazer. 

Para atender as crianças e adolescentes a entidade conta corn pessoal habiitado pan a funçao. 

Foote total dos recursos da entidade (parcerias): Estadual e Municipal. 

VI - Metodologia: 

,-. A metodologia cia creche está voltada para urna educaço contextualizada, respeitando sempre as 

etapas do desenvolvumento infantil e busca-se facititar o processo e organizar situaçOes de 

aprendizagem, problematizando-as, para que a crianças assimilem seu proprio contexto e para 

isso e feito urn planejamento pedagogico, estrategia de trabaiho e organtzacäo dos conteudos 

As açOes de cuidados e educação ticam integradas dentro de urn pIano geral de apoio ao 

desenvolvirnento global dm crianças: 

- Interacão Entidade - Famiha 0 relacionamento da Eutidade corn as farnihas e ponto fundamental 

no alcance da frnandade de atmgir os objetivos propostos e consequenternente obter resultados 

satisfatonos na educaçäo integral das cnanças pie flown sob nossos cuidados diariamente No ato 

da matricula, será preenchkla uma ficha onde constará o ±naior numero possivel de dados sobre a 

famtha, mvel socioeconôrnico, conhecimento d costumes, etc Alem da participaçao direta dos pals 

no trazer e buscar dos flihos diariarnente fazernos reuniOes corn eles objetivando discutir o 

desenvolvimento das crianças, bern como trocar ideais pam meihora de atendirnento. Esse 

relacionarnento entre pai/instituiçào possibilita malor entrosatnento entre os grupos responsáveis 

pela criança e a instituiçao, na conduçAo de intervençOes necessárias cia equipe teonica. 

- SaMe: A promoçao cia saMe Se faz por melo da educaçao, do habitos e estilo de vida saudavel por 

meio de urn ambiente favoravel. A educaçâo para a saMe cria a consciéncia do direito a mesma. 

Atitudes favoraveis on desfavoráveis a saMe sao construldas desde a infncia e a escola e o projeto, 

cumprern urn papel destacado, na forrnaçao do cidadaos para uma vida saudavel. A partir da 

adrnissao da criança, constatado o estado geral, através do preenchimento de urna ficha de saMe, do 

acordo corn a necessidade, realizarnos encarninhamentos necessarios, corn acornpanhamento diario 
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do estado fisico e dependendo da situaçao encaminhamos pam atendimento adequado e 

especializado. Quando a criança apresenta alguma patologia infectocontagiosa devera permanecer 

em casa para tratarnento pelo perlodo que o medico determinar, mediante comunicado do mesmo. 

Quando retornar a instituiço, case necessite ainda fazer uso de medicamentos os nesmos serAo 

administrados, sornente corn prescriçào rnédica atual, sen rasuras e corn autorizaçöes dos pals. A 

educadora e o responsável legal troca informaçOes sobre a criança, através do use de agenda e 

contato direto corn os pais, na entrada quanto na saida dela no projeto. Qualquer infoimaçào 

relevante que tenha chamado atençâo do responsável on da educadora será averiguada. A higiene ë 

urna area bastante trabaihada pelos educadores e fiincionários da Casa da Menina "São Francisco de 

Assis", que, junto corn as crianças levantam a bandeira da limpeza e do asseio come forma de 

prevenção de doeuças, mazelas, epidennas }hgiene Bucal é urn cuidado bastante pertinente 

Contarnos urna dentista voluntaria que atende gratuitawente na entidade, desenvolvendo tecmca de 

prevenção de caries e orientaçao através de treiriarnento pratico de escovaçAo e higiene bucal 

completa e fará triagern das crianças e encanfinhando Os casos que necessitern de urn trathmento 

especializado I rede püblica, corn orientaçâo aos pals. 

Interacao Social Desenvolver crotiograrna de datas e festas cornernorativas prornovendo rntegração 

social entre as crianças, pais e on responsaveis, comundade e funcionanos, corn acesso a cultura, 

mementos de lazer e recreaçào, direito ease assegurado no Estatuto da Criança e Adolescente-ECA, 

fortalecendo açöes de grupos de voluntartos 

Grupos Socipeducativos: Realizar grupos socioedücativos objetivando fazer por rneio de atividades 

lüdicas, dinamicas e interativas o estimulo aos valores niorais, I cidadania, I socializaçao e ao 

aprendizado para a vida. 

- Alirnentapao: Atendendo Is necessidades das crianças da Tnstituiçào, sendo que, a alimentação é a 

principal responsável por urn born desenvoivirnento psicossocial, bern come, saMe fisica, a 

Diretoria e a nutricionista tern grande preocupaçAo corn a alirnentaçao das crianças. Como as 

mesmas provêrn de familias corn diferentes háhitos e costumes, corn diversidade de hábitos 

alirnentares, continuamos definindo dieta adequada que atenda as necessidades nutricionais para a 

manutenção da vida e saMe, em especial, nessa fase da vida, em desenvolvimento. As necessidades 

nutricionais de cada pessoa variam corn a idade, o sexo, o peso, a estatura corporal, o ambiente e o 

tipo de atividade que desenvolve. Os alimentos são preparados na cozinha da prOpria entidade que é 
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ampla e bern equipada, de acordo corn as normas sanitárias vigentes. A entidade adquire alimentos 

no cornércio local e também recebe doaçoes que são bern aproveitadas. 0 cardápio semanal ë 

elaborado pela nutricionista, diversificado e é feito de acordo corn a necessidade das crianças e 

adolescentes, respeitando suas fases e Wades. 

Na alimentaçao são aproveitados os - momentos corno oportunidades de experiência, 

aprendizado e educaçao, onde as atividades se desenvolvem de forma que sejarn mornentos de 

prazer. Serao servidas as seguintes refeiçoes: 

Horano Tipo de refeiçãe servida 

8H00 Café cia Manhà pam o pessoal 40 1 0  perfodo 

I 01100 

111100 

Alrnoço pan as crianças ate 2 anos 

Alrnoço pan as crianças de 3wios e a 1" turma do Proj. Protagonista 

121130 Mm. Almoço parao pessoal do 2° periodo 

I 3h3Omi 

14H30 Min. 

Lanche pan as erianças ate 3 anos 

Lanche para o pessoal do 2° perfodo 

15h30 

l6H3OMin. 

Jantar pára as crianças ate 3 anos 

Jantarparaopessoal do 2 0 perIodo 

- Recreacào e Lazer: Brincar é mais que uma simples diversao: a criança pratica o que aprendeu, 

descobre coisas e explora o que descobriu. 0 brinquedo estimula o uso do corpo e dos sentidos, 

aléxn de desenvolver o pensamento e habilidades. Brincar e muito divertido, mas isso não significa 

que a criança se diverte apenas nas brincadeiras. Na verdade cia consegue brincar rnesrno quando 

está participando de atividades simples e corriqueiras. 0 brinquedo é propiciador de elaboraçao de 

experiências da vida real, de vivencias e de descargas ernocionais. Pam atender essa Area 

adequadarnente, contamos corn salas de atividades, biblioteca, salas de TV e de müsica. As 
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atividades säo realizadas dentro de prévia programaçäo de atividades. A Entidade conta corn quadra 

poli-esportiva, onde são feitas atividades de recreaçAo e lazer. Alem disto, as crianças realizaram 

passeios pelos arredores da casa, pracas, avenidas, Parque Buracao e Horto Florestal. 

-Treinamento e Cat,acitav&o de nessoal-RH: A equipe de trabatho se reUne sempre que ha 

necessidade, ou mesmo, esporadicamente Dara discutir problernas e dificuldades, apontar sugestOes 

e trocar experiôncias. E objetivo da Diretoria da Casa da Menina manter a equipe de trabaiho 

integrada corn urn born relacionamento interpessoal, corn as crianças e as farnilias. Sempre que 

possivel, participará de treinamentos, encontros realizados por Orgàos Püblicos ou Sociedade Civil. 

Mensalmente contaremos corn o apoio da 5MB- Secretaria Municipal da Ethicaçào- através do HE, 

mimstrada por urna coordenadora pedagegica 

VII - Resultados esperados: Qué de forma harmoniosa possãrnos atender as crianças e 

adolescentes na instituiçâo, oferecendo qualidade no serviço prestado, hem corno, tendo urn born 

relacionamento corn os pais e entre os profissionais da casa. Salientarnos que, todo nosso trabaiho é 

voltado para o bern estar dos atenthdos, tornando realidade o direito da cnança ter suas necessidades 

atendidas integralniente, bern como, atendendo as exigéncias do ECA-Estatuto da Cnança e 

Adolescente, no que diz respeft6 aos direitos das orianças e adolescentes em situaçäo 

vulneravel\nào 

.. 

VIII - Recursos: 

01 Coordenadora pedagogica 

01 Assistente Social 

01 Nutricionista 

01 Secretária 

01 Dentista 

04 Auxillar de limpeza 

22 Aux. Desenvolvimento Infantil 

12 Pror Desenvolvimento Infantil 

02 Auxiliares de cozinha 

02 Recepcionistas 
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IX - Financeiros: Piano de Ap1icaço: 50.000,00 (cinquentamil reais) anual. 

liens da Préprios da Imposto de Renda TOTAL 
Despesa Conveniada 

Recursos 4.500,00 45.000,00 49.500,00 
Humanos - 
Mat. Consumo: 500,00 5.0000,00 5.500,00 

(Mat.Limpeza, 

mat lugiene, 

mat pedagOgico, 

maniitençöes em 

geral. 

TOTAL 5 000,00 50 000,00 55 000,00 

X: PrevisAode inheio e tim da execuçäo do trabatho executado peia instituiçäo: 

Temos mlcio em janeiro e Em em dezembro de cada ano letivo De janeiro ajaneiro 

- Critérios objetivos do Avaiiacao 

- Pensando rta responsabilidade que temos diante da sociedade e dos indivIduos que estAo sob 

nossos cuidados e que elaboramos nossa proposta de açào educativa corn a intençao de sermos e 

formarmos agentes de trarisformaçao visando o bern estar da sociedade. 

- 0 desenvolvimento da instituiçào num todo sera avaliado afravés de reunioes entre a equipe 

técnica, diretoria e pais. Nas situaçôes em que se observar algurna dificuldade, realizamos estudo de 

caso para superaçào dos problemas. Reunindo equipe técnica, servidores no gerai que Se fizer 

necessthio, bern como, a diretoria. 

- ReuniOes sistemáticas entre a equipe técnica e demais fijncionarios sensibilizando-os quanto so 

tratamento humanizado as crianças, corn troca de experiéncias, diseussao de casos e dificuldades 
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Assis (Se), 21 de setembro de 2017. 

Ios6 SperaJ 	 Solange Camargo Sot 	veira Prado 
re 'dente 	 Assistente Social 

- 	 CRESS-37687 
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