
  

  

  
  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

Avante Toninhos Em datas específicas Melhora desenvolvimento Semestral | Facilitador/ 

organizam-se ações para integral dos usuários do serviço Educador (a) Social, 

entrega de doações, e e seus familiares. Coordenadora 

Ações pontuais, doações atividades diferenciadas técnica/Orientadora 

em geral. programadas com rede. Social 

Anuncio de Vagas de A partir de um grupo de Melhora a autoconfiança, Diário Técnica 

Emprego vagas de emprego o autonomia, autoestima e busca Referência/Orientadora 

serviço filtra as vagas e de responsabilidades, dentro e Social 

Divulgação de vagas ao encaminha os familiares fora do âmbito familiar. 

público atendido para efetivação do 
cadastro 

Parceiros (Fundação Mensalmente o projeto Agregando valores e Mensal Coordenadora do 

Abring) encaminha famílias e promovendo à inclusão social Serviço/Técnica 

usuários do serviço para a | na formação de sua própria Referência/Orientadora 

Busca de ações pontuais rede da FA, filtrados por identidade. Social 

com parceiros dentistas e | especialidades devido 

psicólogos suas necessidades. 

Educação Ambiental Contato com secretaria da | Entrega da colheita dos Mensal Facilitador/ 

Segurança Alimentar para | hortifrútis as famílias quando Educador (a) Social, 

Manutenção devidas manutenções da houver. Coordenadora 

PMD/Comunidade horta e cultivo para entrega técnica/Orientadora 

(responsável) de legumes e verduras 
Social 

para famílias nas ações. 

Reuniões Equipe Atualizar e articular com a Semanal Coordenadora/Técnica 

equipe sobre a situação de Referencia, 

Feedback semanal real das famílias, buscando | Otimizar o uso das plataformas orientador social. 

soluções para o momento | digitais no período de pandemia. 

crítico. 

Transporte para atendidos | Devido a abrangência Melhor qualidade de 2ºa 6º Coordenadora/Técnica 

territorial para atendimento as crianças e de Referencia, 

atendimento, haverá adolescentes do município de Mensal orientador social, 

necessidade de um Diadema. prestador de serviço, 

prestador de serviço monitor do transporte. 

mensal para trajeto das 
crianças e adolescentes 
atendidas no serviço. 

3.7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

Dias da Carga Horária Meses 

Atividade Semana/Mês | Semanal ou 
Manda 4 5/6/]7/8/9/10 14 112 

Percurso 1 — Lúdico nas 3e4 16 horas x|X|X|x 

Russ semanais 

Percurso 2 - Fala 304º 16 horas xix|x|x 

Comunidade dérindináis 

Percurso 3 — Educação a 8 horas | xX| X x x 

Ambiental amaraciáiis 

Laboratório de informática 5º 8 horas xixixix|x|[x|x|x|x x 

semanais                                 
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Articulação com rede de | 2º'a6 4horas/ x x 

ensino Somente Ya 

período 

Articulação com a rede | 2º a 6º 8 horas X x x 

Socioassistencial cainisiiáios 

Planejamento semanal 6 8 horas x x x 

Visitas Domiciliares 3e4 4 horas x x 

Saídas Culturais 2a o 8 horas X x 

Grupos Socioeducativos 4º 4 horas x x 

Pesquisa de satisfação Semestral 4 horas x 

Acompanhamento e Diário 8 horas x x x 

Orientação aos usuários do semanais 

serviço e seus responsáveis 

(Acolhida; estudo social, 
atividades comunitárias, 
prontuários, busca ativa, 
entre outros). 

Programação de Férias Janeiro e | 16 horas 

escolares Julho semanais 

Reunião de Cooperação | Mensal 3 horas x x x 

Técnica 

Gestão Metodológica Trimestral 3 horas 

Gestão Territorial Trimestral 3 horas x x 

Articulação com de rede | Mensal 4 horas X X X 

FFF com o PPE 

Redes Sociais Mensal 8 horas x x x 

Cartilha Pedagógica Semestral 4 horas x 

Plantão de Atendimento Semanal 40 horas x X x 

Avante Toninhos Semestral 8 horas x 

Anúncio de Vagas as | Mensal 40 horas x x X 

famílias 

Fundação Abrinq Mensal 8 horas X x x 

Educação Ambiental | Mensal 8 horas x x 

(manutenção) 

Pesquisa de Satisfação Semestral 8 horas x 

Avaliação e feedback equipe | Semestral 8 horas x 

serviço 

Prestador de Serviço | Mensal 32 horas x x X 

(Transporte para regiões)           
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Plano de ma s 2021 

JANEIRO FEVEREIR | MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

o A 
DEZEMB 

RO | 

Manutenção | 1)25% 1x | 1)25% 1x | 1)33% 1x 1)33% 1 x 1)50 % 2 x 1)50 % 2x 1)100 % 4 

dos vínculos | semana semana semana semana semana semana x semana 

com 2)25%1x | 2)25%1x | 2)33% 1x 2)33% 1 x 2)50 % 2 x 2350 % 2 x 2)1x 

crianças, semana semana semana semana semana semana semana 

adolescente | 325% 1x | 3)25% 1x | 3)34% 1x 3)34% 1x 3)100% 1x 3)100% 1x com 

se suas semana semana semana semana semana com semana com atividade 

famílias 4,25% 1x | 4)25% 1x | 4)100% 1x 4)100% 1x atividade atividade remota 

através de: semana semana semana com semana com remota remota incluindo 

visitas 5)100 % 1x | 5)100 % atividade atividade incluindo as incluindo as as 

domiciliares, | semana 1x remota remota famílias / famílias / famílias 

contato com semana incluindo as incluindo as planejamentos | planejamentos | * 

telefônicoe | atividade com famílias famílias * atividades de | * atividades de | atividades 

remotos; remota atividade 5)1 x semana 5)1 x semana 2hs 2hs com a 

preparação | incluindo remota atividades de atividades de carga 

das famílias | as famílias | incluindo | planejamentos | planejamentos Haverá 2 Haverá 2 horaria 

para o E as e/ ou outras e! ou outras atendimentos | atendimentos | total 

retorno atividades | famílias com famílias com famílias semanal semanal prevista 

presencial de 1.30 hs |* respeitando-se | respeitando-se presencial por | presencial por | no plano 

gradativo atividades | o número de o número de região de 2ºe | regiãode2*e | de 

das crianças | Haverá 1 de 1.30 hs | 35% dos 35% dos 4º feira no 4º feira no trabalho 

e atendimen participantes participantes período período 

adolescente | to Haverá 1 | presencial. presencial. manhã e tarde | manhã e tarde | Haverá 

s, bem semanal atendime | * atividades de | * atividades de | devido devido atendime 

como presencial | nto 2hs 2hs horário horário ntos 

adequação | por região | semanal escolar, fala escolar, fala segunda 

dos espaços | de 2º feira | presencia | Haverá 1 Haverá 1 comunidade comunidade a quinta 

físicos para | manhãe Ipor atendimento atendimento uma vez por uma vez por com total 

recebê-los. | tarde região de | semanal semanal semana de 3º | semanade3” | de 

devido 2º feira presencial por | presencial por | feira, e 1 vez feira, e 1 vez atendido 

Haverá horário manhãe | região de 2º região de 2º por semanae | porsemanae |s 

duas escolar, tarde feira manhãe | feiramanhãe | atividade atividade segundo 

publicaçõe | lúdico nas | devido tarde devido tarde devido temática temática plano de 

s por dia, ruas uma | horário horário horário remota e remota e trabalho, 

visitas e vez por escolar, escolar, escolar, presencial presencial e 

atividades semana lúdico lúdico nas lúdico nas com as com as atividade 

remotas de 3º feira, | nas ruas | ruasumavez | ruasumavez | famílias as 5º | famíliasas5º | temática 

com e1vez uma vez | por semana por semana feiras, e visita | feiras, e visita | remota e 

atendidos e | por por de 3º feira, e 1 | de3º feira, e 1 | domiciliaras | domiciliar as presencia 

familiares. | semana semana vez por vez por 4º feiras por 4º feiras por Icom as 

Início do de 4º de 3º semana de 4º | semana de4º | região. As região. As famílias 

percurso visita feira, e 1 visita visita sextas o sextas O as 5º 

educação domiciliar | vez por domiciliar por | domiciliar por | planejamento | planejamento feiras; 

ambiental por região | semana região e região e com equipe. com equipe. fala 

com e de 4º atividade atividade Será servido Será servido comunid 

atendidos atividade | visita temática temática aos usuários | aos usuários | ade 

remoto. temática domicilia | remota com remota com do serviço do serviço finaliza 

Será remota rpor as famílias de | as famílias de | apenas um apenas um em 

servido aos | com as região e 5º feira. As 5º feira. As lanche na lanche na setembro 

usuários do | famílias atividade | sextas o sextas o chegada. chegada. seem 

serviço de 5º feira. | temática | planejamento | planejamento outubro 

apenas um | Assextas | remota com equipe. com equipe. retomada 

lanche na o com as Será servido Será servido do 

chegada. planejame | famílias aos usuários aos usuários percurso               
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nto com 

equipe. 
Será 

servido 
aos 
usuários 
do serviço 
apenas 
um lanche 
na 
chegada. 

  

de 5º 
feira. As 
sextas o 

planejam 
ento com 
equipe. 
Será 
servido 
aos 
usuários 
do 
serviço 
apenas 
um 
lanche na 
chegada. 

do serviço do serviço 
apenas um apenas um 
lanche na lanche na 
chegada. chegada. 

          

educação 
ambiental 

1 vez por 

semana, 

e1vez 

por 

semana 

visita 
domicilia 
r por 

região as 

4º feiras. 

As sextas 

o 

planejam 
ento com 

equipe. 
Alimenta 

ção 
completa 
com café 
da 
manhã, 

almoço e 

lanche da 

tarde. 

  

OBS: O cronograma poderá sofrer altera 

diretrizes dos órgãos competentes - Covid- 

GARANTIR O DISTANCIAMENTO 

USO DE MASCARA OBRIGATÓRIO 

DISPONIBILIZAÇÃO DE ALCOOL GEL NOS ESPAÇOS 

INTENSIFICAR A HIGIENE 

3.8. ARTICULAÇÃO EM REDE 

ções a qualquer tempo por parte do Órgão Gestor, conforme novas 

19. O transporte será viabilizado de fevereiro a dezembro. 

A articulação com outras instituições e projetos é inerente à realização do Projeto Toninhos, 

considerando que o foco do trabalho com o público infanto-juvenil e suas famílias exige o contato com uma rede 

de apoio Socioassistencial para o atendimento e encaminhamento dos usuários e seus familiares nas diversas 

  

  

áreas: 

Organizações NATUREZA DA INTERFACE PERIODICIDADE 

Escolas públicas É uma aliança imprescindível para a | Mensal (de acordo 

qualidade do atendimento. São necessidade). 

    
parceiros para divulgar as ações e 

encaminhar seus alunos para 

atendimento no projeto, trocar 

informações pedagógicas das 

crianças e adolescentes atendidos     
  

  

 



  

em comum, e fornecer dados sobre 

a frequência e desenvolvimento dos 

atendidos. 
  

  

  

  

  

Conselho Municipal dos Direitos Para discussão de políticas públicas | Mensalmente 

da Criança e do Adolescente e articulação com a rede de 

(CMDCA) e Conselho Municipal atendimento. 

de Assistência Social (CMAS) 

Conselho Tutelar O Conselho Tutelar é um grande | Mensal (de acordo 

parceiro e responsável pela garantia necessidade) 

dos direitos das crianças e 

adolescentes e aplicação das 

medidas de proteção cabíveis. 

Secretaria de Assistência Social e | Parceira na Cooperação | Mensalmente 

Cidadania Técnico/Financeiro na execução do 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

CRAS/CREAS Reunião de Cooperação Técnica Mensal 

Fundação Abrinq Através de seu programa “Nossas | Mensalmente 

Crianças” parcerias de projetos, e 

para a concessão de passeios, 

doações e troca de experiência e 

articulações nas reuniões mensais. 
  

Recad — Rede de Atenção à 
Criança e Adolescente de 
Diadema 

Para realização de cursos e 

articulação com outras organizações 

do município no atendimento e 

proteção do público infanto-juvenil. 

Mensalmente 

  

Secretarias de Esporte, Cultura e 

Lazer 

Realização de atividades de 

integração entre as crianças e 

adolescentes usuários dos espaços 

públicos e as do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

Trimestralmente 

  

  

  

      
Secretaria de Saúde Realização de palestras e | Trimestralmente 

participação nas campanhas de 

prevenção a diversas doenças. 

Fique de Bem Realização de atividades de | Mensalmente 

integração com profissionais do 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

Fundação Salvador Arena Através do projeto “Revelando | Mensalmente 

Talentos”, será executado ações 

para o mundo do trabalho com 

adolescentes da Santa Casa Projeto 

Toninhos  SCFV. 

Florestan Fernandes Após desligamento do SCFV o Mensalmente 

projeto articula com Fundação 

Florestan Fernandes curso voltado a 

profissionalização de adolescentes 

de 15 a 18 anos com atividades para 

o Mercado de Trabalho.     
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3.9. CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DE USUÁRIOS E FAMÍLIAS (VIDE RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/09 
DE 11/11/2009) 

Condições de Acesso: 

Usuários territorialmente referenciados aos CRAS/CREAS. 

Formas de Acesso: 

Demanda identificada pelos CRAS, CREAS, pela organização da sociedade civil parceira, outros serviços da 

rede local e procura espontânea. Ressalta-se que a inclusão se dará após cooperação técnica com 

CRAS/CREAS. 

3.10. RESULTADOS ESPERADOS/AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 

A proposta de ação do projeto deve ser efetiva e duradoura, e trazer transformações visíveis direcionadas para O 

desenvolvimento integral das crianças e adolescentes através das oficinas que potencializam a socialização, 

autovalorização e o desenvolvimento pessoal e social que reflete diretamente na sua qualidade e sucesso de 

vida. 

  

Resultados Esperados Aquisições dos usuários 
  

Relacionamento interpessoal; 

Integração do grupo 

Melhorar 70% do convívio grupal; 

Diminuição de 40% dos conflitos nas atividades, 

  

Envolvimento nas atividades; 

Participação nas atividades 

Resgatar e estimular o protagonismo das crianças e 

adolescentes inseridos no SCFV; 

Desenvolvimento pessoal e social; 
  

Participação dos responsaveis nas 
atividades; 

Situação da vulnerabilidade social; 

Relação familiar 

80% de famílias participantes dos eventos; 

Adesão 100% dos pais no atendimento social e 

socioeducativo; Diminuição das situações de risco e 

vulnerabilidade; 

Envolvimento 80% da família no desenvolvimento 

socioeducativo; 
  

Quantidade de evadidos; 

Quantidade de matriculados na 

rede 

100% matriculados na escola; 

Redução de 30% de evasão escolar 
  

Freguência Escolar 100% de frequência na escola 
  

Público Prioritário | 50% atendidos em situação prioritária 
  

Participação da Família 80% de participação em atividades de grupo 
  

Atendidos com deficiência 10 % atendidos por suas deficiências 
    Meta de atendimento por região   100% de meta atendida   
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3.11. IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

1. Endereço completo 

e Rua Dois de Julho, 465 — Jd. Canhema — Diadema — CEP: 09941-540. 

e Telefone / Fax: (11) 4071-1300 / 4072-6300 

2. Descrição e quantificação de todos os ambientes disponíveis para o serviço 

  

Quantidade Descrição - Imóveis 

1 Sala Laboratório de Informática 
1 Sala de Material Pedagógico SCFV 
1 Salas de Coordenação Pedagógica (Ed. Infantil / Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos). 
Sala de Reuniões ADM 
Secretaria Creche e Toninhos 
Sala de Oficinas SCFV 

Cozinha com refeitório Creche e Toninhos 

Auditório Santa Casa 
Quadra Poliesportiva SCFV 
Sala de material Esportivo 
Área Externa (espaço chamado quadradão) creche e Toninhos 

Área Externa (espaços com grama sintética) creche e Toninhos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        e
d
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a
j
a
 

| 
a 
| 
=
|
 

En
 

| 
a
j
a
 

  

3. Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o serviço; 

Qtde — Material Didático / 

Mesas coletivas infanto 

de Som 

Data show 

ela de 

de 

  

4. Especificar a natureza do prédio (próprio municipal, próprio da organização, comunitário ou privado). 

PRIVADO. 

3.12. RECURSOS HUMANOS (DO SERVIÇO) 

Conforme Anexos II A e II B. 
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3.13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O processo de monitoramento mensal do projeto envolve o acompanhamento das ações realizadas, dos 

seguintes indicadores: 

* Número de usuários Atendidos, de acordo com os critérios estabelecidos nas reuniões de cooperação 

Técnica. 

- Quantidade de Encaminhamentos/ Articulações com a Rede de Serviços Socioassistenciais e 

CRAS/CREAS — Cooperação Técnica. 

= Percurso de atividades/oficinas aplicadas, de acordo com o Plano de Trabalho. 

= Índice de Aproveitamento das atividades/oficinas. 

= Número de reuniões e encontros de pais e índice de participação. 

n Relatório de Atendimento Socioeducativo 

“ Relatório de Encaminhamento Socioassistencial 

« Controle de Participação 

= Mapeamento Socioeducativo (Depoimentos, Avaliação do Orientador Social sobre as Atividades 

aplicadas e aproveitamento dos usuários) 

= Declaração de Matrícula Anual 

O processo de avaliação dos resultados das ações a serem realizados trimestralmente, leva em conta as metas, 

objetivos e indicadores de resultados, a partir da análise dos instrumentos de monitoramento mensal, como 

segue: 
  

Acolhida, Orientação 
e 

  

          

Encaminhamento Atendimento de 205 
Ro K crianças e adolescentes. Adesão Familiar ao 

cativo. i 
Convívio social e as Mebisiar dei GO mencumento Relatório Social 

familiar, Articulação com a Relatóri 
RR gsm desenvolvimento dos | Vínculo e Relações x 
sentimento de pertença, | socioassistenciais, usuários e fortalecimento | familiares Socioeducativo 
à formação da CRAS e CREAS para | dos vínculos familiares re 

identidade, à atendimento da Aumentar a Adesão Comunitária dos Registro de 

construção de demanda social do familiar em 50% ao innice Atendimentos e 

processos de público atendido. atendimento e aos Articulação com a 

sociabilidade, aos laços : encaminhamentos : Rede de Serviços 
(si Realização de hs Desenvolvimento i Fog 

a relações de | pounides/Encontros | socioassistenciais Socioeducativo dos OR 
Ê de Pais periódicos. usuários. 

Ações dentro do 
território. 

Assegurar espaços de Atendimento de 205 Índice de Frequência Frequência mensal 

referência para O Percurso e Oficinas crianças e adolescentes. | no projeto 

convívio grupal e social Melhora na integração e Registros e 

e o desenvolvimento de diminuição de conflitos Incidência de conflitos | observações dos 

relações de afetividade, entre as crianças e durante as atividades | educadores 

solidariedade e respeito adolescentes tanto no no projeto e na escola, 

mútuo. projeto quanto na Relatórios/Relatos 

escola. das escolas 
parceiras. 

  

ga 
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Percurso e Oficinas Frequência mensal 

  

  

sistema educacional.           

Atendimento de 205 Aproveitamento e 
Promover experiências crianças e adolescentes | interesse dos usuários | Registros e 

que potencializem a nas oficinas. observações dos 

vivência ciclos etários Ampliação da sua visão educadores 

em toda a sua de mundo e Grau de habilidade 
pluralidade. potencializando seu nas atividades Avaliação e 

protagonismo. Sondagem de 
Aproveitamento por 
oficina 

Estimular, mediante a Percurso e Oficinas 
oferta de atividades 

planejadas, a Quantidade de . . 
participação dos atendidos grita dos 

usuários nos diversos usuários sobre a 5 

espaços da vida Quantidade de realidade e contexto | Frequência mensal 
pública, a começar pelo atividades/oficinas social com foco nos Registros e 

Serviço de Convivência aplicadas eixos aplicados. COMMNDDE dos 
Vinotdor pa Aproveitamento das Participação ativa nos | educadores 

pela família, atividades projetos sociais 

comunidade e escola, propostos 

tendo em mente o seu 

desenvolvimento como 
sujeito de direitos e 
deveres. 

in aerão TnenaÃo á pps a Matrícula e permanência Índice de alunos 

perma náo cia da criança na escola de 100% das matriculados e Declaração de 

e adolescente no Rodas de Conversa a frequentes Fo Matrícula 
os escolas parceiras 

  

A avaliação dos pais e responsáveis em relação ao projeto ocorre durante o semestre em reuniões de 

grupos, através do diálogo e trocas de experiências e exposição de dúvidas, críticas e sugestões. 

No projeto, com os usuários do serviço, semestralmente acontecerá uma avaliação das oficinas na qual são 

considerados alguns pontos, como: 

I 

permanência no projeto. 

Como se sente em participar do projeto; 

O que o usuário mais gosta e o que menos gosta nas atividades; 

Como está a relação com os colegas, colaboradores e outros profissionais; 

O que melhorou na sua vida em relação à escola, aos amigos, à família e à comunidade, referente a 

O impacto do projeto é mensurado ao final do ano letivo, considerando a análise dos gráficos dos resultados das 

avaliações e monitoramento por área que devem apontar para o objetivo principal do projeto. 
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4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

4.1 DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO / RECURSOSO HUMANOS 

Conforme Anexos IA /|l B 

4.2 DEMONSTRATIVO FISICO-FINANCEIRO / OUTROS CUSTEIOS 

Conforme Anexos I|C/II C1/H C2 

Diadema, 19 de Novembro de 2020. 

  

  

  

Luciana Carrassari 

Coordenadora Técnica 
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