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PLANO DE TRABALHO 2020
DADOSDAOSC
1-0SC PROPONENTE:

2- CNPJ:

CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA PROFISSIONALIZANTE

46.400.776/0001-08

J. ENDEREÇO:

Av. Emilia Marchi Martini nº 110 -Jd. Presidente
4· CIDADE/ U.F:

5- CEP:

13840-090
Mogi Guaçu - SP

6· DOO/TELEFONE: (19) 3861.3629
1- E-MAIL: camp@campmogiguacu.org .br

8- SITE: www.campmogiguacu.org .br
9- FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

O Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante, com a sigla CAMP,
entidade civil com prazo de duração indeterminado, sem fins lucrativos, com sede e
foro na comarca de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.
A entidade tem seus fins e princípios voltados para o trabalho sócio
educacional, de prevenção das vulnerabilidades do meio, favorecendo também da
inserção do adolescente no mundo do trabalho visando sempre sua promoção
humana, sendo uma instituição essencialmente brasileira para a formação de
adolescentes de. ambos os sexos, idade entre 15 e 18 anos, sem distínção de raça,
religião, ideal político e condição social. Aplicando-lhes todos os direitos
constitucionais e especialmente os constantes do Capítulo V, em todos os seus
artigos, em especial os Art. 65 e art. 68 do Direito a Profissionalização Estatuto da
Crianca e do Adolescente. disoosto oela Lei 8.069 de 13/07/1990.
10-0BJETIVOS DA OSC:

O Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante, com a sigla CAMP,
organização da sociedade civil, pessoa jurfdica, de can!iter assistencial e beneficente,
com atividade na área da Assistência Social, sem fins econômicos e lucrativos, com
estatuto social registrado no cartório oficial de tltulos e do e civil de pessoa jurídica de
Mogi Guaçu, São Paulo, à margem do livro nº 02, página 22, A-2, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº.
46.400. 776/0001 08.
Essa Organização Social Civil tem por finalidade a assistência social como
instrumento social de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social,
visando a garantia da vida e â prevenção de incidência de riscos, em consonância
com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS}, com o Estatuto da Criança e do
Adole:>cente (ECA) e re:>oluçõe:> do Con:>elho N "cion"I de A:>:>i:>tenci" Soci"I (CNAS)

e demais legislações da Assistência Social.

11· ORIGEM DOS RECURSOS:

Os recursos utilizados pela OSC no desenvolvimento de suas atividades são
oriundos de parcerias celebradas com a Administração Pública Municipal para
inclusão de adolescentes na cond ição de aprendizes dentro do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e recursos próprios provenientes de
contribuições e de realizações de eventos.
12· INFRAESTRUTURA DA OSC:

Imóvel Próprio
Espaços Físicos
Sala de espera (13,05 m')
Recepção (13,10 m')
Sanitários femininos (7 ,20 m2 )
Sanitários masculinos - (7,20 m2 )
Vestiário cozinha (funcionários)
Sala RH - Tesouraria (12,00 m2 )
Sala Almoxarifado (15,40 m2 )
Salas da Equipe Técnica de Atendimento Individual e
Familiar (Coordenadora Técnica, Assistente Social,
Psicóloga (12,45 m• cada}
Sala de Reunião (12,45 m2 )
Sala da Secretaria
Cozinha (14,80 m•)
Refeitório (40,30 m2 )
Sanitário Masculino (1 3, 10 m2)
Sanitário Feminino (13, 10 m2)
Sala de Oficinas (andar superior)
Sala de Arquivos (andar superior)
Sanitário Masculino (andar superior)
Sanitário Feminino (andar superior)
Total de Salas

Quantidade
01
01
02
02
01
01
01
03

01
01
01
01
01
01
02
01
01
01

23

13· DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA OSC:

Dias e Horários de Funcionamento da Entidade: de segunda a quinta-feira, no
periodo das 08h00 às 17h00; de sexta-feira das 08h00 às 16h00.

DADOS DO RESPONSAVEL LEGAL
14· NOME DO R.ESPONSÁVEL: (Presidente da OSC):
Dra. Maria José da Fonseca (Advogada)

15· CPF: 620.556.158-15
16· R.G /ÓRGÃO EXPEDIDOR:
8.929.514 -

SSP/SP

17· ENDEREÇO:
Rua Amazonas nº 955 - Jd. Centenário
18· CIDADE/ U.F:

19· CEP:
13.845-250

20· DOO/TELEFONE:
(19)3861 .4876

Mogi Guaçu - SP

21- E-MAIL: mjfon@uol.com.br
SERVICO EXECUTADO
22 • NOME DO SERVIÇO:
SERVIÇO DE CONVIVi:NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AOS
ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE.
23 • OBJETIVO GERAL:
Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho.
24 ·OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

•
•

Desenvolver atitudes e habilidades para a inserção no mundo do trabalho
sempre acompanhados e supervisionados pelos técnicos da Instituição.
Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do adolescente I jovem
no sistema educacional.
Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social .

25· DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO:
Encontros coletivos às guartas e guintas-feiras das 14h00 às 17h00
Atendimento! 11sicos!ociais de acoml!:!!nhamento às ter~s-felras das 14h00 às 17h00
DADOS DOS TECNICOS RESPON<>AVEIS PELO SERVI• O
26· NOME: Rosânaela Anarecida Pereira
27·
FUNÇÃO:
Assistente
Social

28-REGISTRO
29DOO/TELEFONE:
PROFISSIONAL:
CRESS
- (19)9.9225.0441
47.872

30· E·MAIL:
servicosocial@campmogiguacu.org .br

31- NOME: Marisol
32FUNÇÃO:

Psicóloga

Raauel Piloto Lourenco

33·REGISTRO
PROFISSIONAL:

CRP:
06/125849

34.

35· E-MAIL:

DDDfTELEFONE:

marisolpiloto@hotmall.com

(19) 3841.8586

Nome do Serviço:
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AOS
ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE
1- Diagnóstico da realidade:
Mogi-Guaçu situa-se no interior do Estado de São Paulo, na Região
Administrativa de Campinas, tem população estimada em 151.888 habitantes, conforme
a Fonte do IBGE 2018, sendo na faixa etária de 15 a 19 anos. Há um alto Indica de
desigualdade e pobreza, educação fragilizada, a razão entre o seguimento etário da
população definido como economicamente dependente (os menores de 15 anos de
idade e os de 60 ou mais anos de idade); esta população localiza-se nos territórios de
riscos e vulnerabilidade social, localizadas em sua maioria nas familias no qual apenas a
mãe é quem sustenta as despesas da casa ocasionando uma baixa renda per capita .
A Instituição pretende ofertar ações nos encontros do serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos, oficinas socioeducativas, promovendo a promoção humana e
consequentemente sua transformação social para a conquista do protagonismo, e de
sua participação cidadã, a integração no mundo do trabalho visando através de suas
ações integradas as diversas pollticas públicas. Estes adolescentes e jovens
provenientes de familias cuja renda per capita é de até Yz salário mlnimo (considerando
a linha de pobreza), são incentivados para a continuidade no sistema educacional, em
cursos técnicos ou superiores, supervisionando a frequência , comportamento e
rendimento escolar, viabilizando dessa maneira a extinção do alto número de evasão
escolar; portanto há de sempre ofertar a inclusão daqueles que não estão frequentando
a escola, ou seja, contribuir para o retorno dos adolescentes e jovens no sistema
educaclonal.

2- Público Alvo, Capacidade de Atendimento e Metas
a) Público Alvo
Adolescentes e Jovens entre 15 a 17 anos de idade, do município de Mogi-Guaçu.
b) Capacidade de atendimento
A capacidade de Atendimento é para 200 adolescentes e jovens
c) Meta de atendimento:
A meta de atender 180 atendimentos diretos, e 180 atendimentos indiretos
d) Abrangência Territorial
A abrangência é municipal/ Municlpio de Mogi-Guaçu.
e) Critérios para seleção das pessoas atendidas:
Os Adolescentes e Jovens inscrevem-se na instituição através de ampla
divulgação do cronograma de acesso como: site da Instituição, redes sociais, Secretaria
de Promoção Social, nos CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Órgãos de Defesa de
Direitos, e Secretaria de Educação, após essa etapa os adolescentes são convocados,
juntamente com seu responsável legal, para a entrevista social e apresentação dos
documentos da composição familiar, para avaliação e priorização de atendimento
àqueles que estão nos territórios de risco e vulnerabilidade social, atendidos pela
Política

de

Assistência

Social,

preferencialmente

os

Adolescentes

e

Jovens

encaminhados por CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Órgãos de Defesa de Direitos.
Processo de Seleção e divulgação:

CAMP
Centro de Aprendleâ9em M•tódlc..
P-roflsslon•Hz•nte de Mo91-Gu•çv

INSCRIÇÃO CA.MP

3- Metodologia:

O Serviço será ofertado aos Adolescentes e Jovens encaminhados pela Rede
Socioassistencial, e demanda espontânea, no total de 180 adolescentes; sendo que no
1º semestre, as atividades serão ás 4ª,

s•

feiras, das 14h00 às 17h00 e outro dia

conforme agendamento para atendimento pslcossocial; e no segundo semestre as
atividades serão também ofertadas às 4ª, 5ª feiras, das 14h00 às 17h00 e outro dia
conforme agendamento para atendimento psicossocial.
Os grupos de atendimento em primeiro e segundo semestre serão estabelecidos
conforme o semestre de referência às datas de nascimento dos adolescentes inscritos.
As atividades são previstas na seguinte ordem:
Em agosto e setembro de 2020, será realizada ampla divulgação das inscrições, tais
como: redes sociais, fixação de cartazes nas escolas, terminais rodoviários, CRAS,
CREAS, Conselho Tutelar, Promoção Social, etc. por toda equipe. No mês de outubro
2019, disponibilizar-se-á, retirada da ficha de inscrição pelos interessados. Quanto a
novembro e dezembro 2020,

serão realízados atendimentos psicossociais do

adolescente acompanhado de seu responsável na triagem. Também haverá Visitas
domiciliares. No mês Janeiro de 2020 apresentar-se-á em forma de listagem fixada na
Instituição para divulgação dos adolescentes selecionados a participarem das atividades
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do primeiro semestre. Também
serão realizadas visitas domiciliares dos adolescentes atendidos de forma continua na
instituição. Em fevereiro de 2020 dá-se inicio ao Acolhimento dos adolescentes e seus
responsáveis pela Equipe Técnica (Psicóloga, Orientador Social e Assistente Social).
Seguindo-se com Inicio dos encontros: Cidadania Conhecimento de Leis, Direitos e
Deveres Sociais e sobre a Rede Socioassistencial / Orientação Profissional pela
Psicóloga /Oficinas: Comunicação / Atendimento telefônico e Leitura Dirigida pelo
Orientador Social/ Atividade Transversal: Cine Educação e Dinâmica de Integração, pela
Psicóloga. / Raciocínio Lógico pelo Orientador Social / Construção do PDU pela
Assistente Social / Visitas domiciliares. Em março 2020, será realizada a Oficina: Projeto
Digital e Atualização do PDU do Projeto pelo Facilitador Social / Comunicação pelo
Oriént:o::ador Social. Oficina de E..xatas com atividades de reforço escolar sobre matemática

pelo Facilitador social. Atividade Transversal: Cultura (Carnaval) / Higiene Pessoal e

Disciplina pela Psicóloga/ Reunião com responsáveis e usuários, pela Equipe Técnica/
Atualização de PDU pela Assistente Social I Visitas domiciliares. Em Abril 2020, será
realizada a Oficina: Mundo do trabalho pelo Orientador Social. I Oficina de Exatas com
atividades de reforço escolar sobre matemática pelo Facilitador social I Roda de
Conversa: Páscoa - Renascimento pela Psicóloga I Atividade transversal: Visita cultural
(teatro, cinema ou museu) I Habilidade Social e Organização pela Psicóloga/ Atividade
Clvica aniversário do município pelo Orientador Social. /Atualização de PDU pela
Assistente Social I Visitas domiciliares. Em maio 2020, será realizada a Oficina: Mundo
do Trabalho: Processo Seletivo, Entrevistas Pelo Orientador e Psicóloga I Encontro
Temático: Feliz Dia de quem Cuida de mim, pela Psicóloga Projeto Digital e
preenchimento PDU pelo Facilitador Social I Encontro: Sentimentos e Emoções pela
Psicóloga I Roda de Conversa: Vínculos Afetivos pela Psicóloga. I Atualização de PDU
pela Assistente Social I Visitas domiciliares. Em junho 2020, haverá a Oficina: Mundo do
trabalho pelo Orientador Social I Encontro Temático: Festa Junina com adolescentes e
responsáveis pela Psicóloga I Visitas domiciliares. Em julho 2020, o Encontro será sobre
Meio Ambiente pela Psicóloga, também poderá haver palestras extras com voluntários I
Auto avaliação pela Assistente Social I Reunião com Responsáveis pela Equipe Técnica

I Encerramento pela Equipe Técnica. I Finalização de PDU pela Equipe Técnica I Visitas
domiciliares. Em agosto 2020, será realizado o Encontro de Acolhimento do grupo de
adolescentes do segundo semestre pelo Orientador Social I Dinâmica de Integração e
acolhimento pela Psicóloga I Visitas domiciliares. Em Setembro 2020, será realizado o
Início dos encontros: Cidadania e Conhecimento de Leis, Direitos e Deveres Sociais e
sobre a Rede Sócio Assistencial/ Orientação Profissional/ Folclore Brasileiro pela
Psicóloga I Oficina: Comunicação I Atendimento telefônico pelo Orientador Social I
Atividade Transversal: Cine Educação com apresentação de trechos de filmes que
elenquem reflexão e atividade escrita e Comportamentos pela Psicóloga I Construção do
PDU pela Assistente Social I Visitas domiciliares.

Em outubro 2020, haverá Oficina:

Mundo do trabalho pelo Orientador Social I Roda de Conversa: Setembro Amarelo:
Suicídio e Morte pela Psicóloga, convite á palestras e participação de voluntários I
Atividade transversal: Visita Cultural (teatro, cinema ou museu) pela Psicóloga, também
poderá haver palestras extras com voluntários I Atividade Clvica de 1ndependência do
Brasil pelo Orientador Social. I Atualização de PDU pela Assistente Social I Visitas

domiciliares. Em Novembro 2020, será realizada Oficina: Mundo do Trabalho pelo
Orientador Social f Projeto Digital pelo Facilitador Social f Sentimentos e Emoções./
Diversidade Cultural: Folclore no Mundo / Outubro Rosa pela Psicóloga, com possível
Palestra extras sobre o tema com participação de voluntários./ Oficina de Exatas com
atividades de reforço escolar sobre matemática pelo Facilitador social/ Roda de
Conversa: Vínculos Afetivos pela Psicóloga f Atualização de PDU pela Assistente Social f
Visitas domiciliares. Em dezembro 2020, haverá Oficina: Mundo do trabalho pelo
Orientador Social/ Oficina de Exatas com atividades de reforço escolar sobre matemática
pelo Facilitador social/ Encontro: Consciência Negra pela Psicóloga /Encontro temático:
Novembro Azul pela Psicóloga/ Reunião com Responsáveis pela Equipe. Encontro: Auto
avaliação pela Assistente Social / Reunião com Responsáveis pela Equipe Técnica f
Encerramento pela Equipe Técnica/ Finalização de PDU pela Equipe Técnica I Visitas
domiciliares.
As ações acima descritas representam uma proporção das atividades previstas,
sendo que inicialmente os adolescentes frequentarão o SCFV em uma turma com 90
adolescentes, podendo, de acordo com a atividade e demanda serem divididos em
subgrupos

para

melhor

aproveitamento

pedagógico,

afetivo

e

de

interação.

Prioritariamente as oficinas ficarão ao encargo do Orientador Social, os encontros e roda
de conversa sob a responsabilidade da Psicóloga, preenchimento de PDU e reuniões
para a Assistente Social e/ou equipe técnica. Mediante oportunidade profissional
voluntária serão convidadas a apresentar atividades como palestras e demais ações aos
adolescentes.
Os encontros contam presença e participação dos responsáveis pelos
adolescentes serão periódicos e organizados em dois horários em um mesmo dia, para
que todos participam.
O preenchimento e atualização de PDU serão elaborados com a convocação
prévia do adolescente para atendimento psicossocial em horário que não interrompa
suas atividades nos encontros bem como da escola regular.
Os adolescentes

e

responsáveis contarão com toda a estrutura profissional do

CAMP e também serão ofertadas refeições / lanches em todos os dias de atividades
com intervalo proporcional e condizente com a necessidade das tarefas.
Os adolescentes poderão ser encaminhados para entrevistas de acordo com as
solicitações das empresas colaboradoras, e quando selecionados iniciam o curso de

aprendizagem prática no mundo do trabalho, obedecendo à Lei do Aprendiz
10.097/2000, portaria 723/2012, frequentando os encontros socioeducativos continues
na sede da Instituição uma vez na semana por 6 (seis) horas.
No aprendizado prático, os adolescentes cumprem Quatro dias da semana com a
carga horária (6 horas diárias) nas empresas colaboradoras, e um dia da semana na
Instituição CAMP com supervisão da equipe técnica, visando o alcance de autonomia,
protagonismo social, empoderamento e acompanhamento. Além do fortalecimento de
frequência e rendimento no sistema educacional, comportamento adequado e a
continuidade, e permanência no mundo do trabalho que surtirão resultados positivos a
médio e longo prazo, contribuindo para a melhoria e qualidade de vida ; proporcionando
aos mesmos tornarem-se mais responsáveis com deveres e direitos na sociedade, e
efetivos protagonistas na participação social.
3.1 ·Ações que serão realizadas pelo Serviço Social

As ações que serão realizadas pelo Serviço Social serão: Atendimentos
individuais para a construção do PDU; Avaliação com os adolescentes no geral do
serviço ofertado pela Instituição, para verificar se estão atendendo às expectativas dos
usuários;Atendimentos às Empresas referente informações para Contratação de
Aprendiz; Atendimentos por telefone às Empresas referente informações para
Contratação de Aprendiz; Visitas Domiciliares para avaliação do serviço e programa
ofertado; Orientações com os adolescentes e responsáveis conforme solicitação das
Empresas referente à inadaptação no Programa, como excesso de faltas e atestados
médicos e verificar quais os motivos, se refere alguma questão de saúde, ou familiar;
Encaminhamento para Psicóloga UBS e CAIA, quando houver necessidade; Orientações
com os adolescentes e responsáveis referente aos encaminhamentos para entrevista
nas empresas colaboradoras do serviço e programa, para a inserção no mundo do
trabalho; Orientações com os adolescentes e responsáveis referente às normas e regras
da Instituição como: postura, comportamento dentro da empresa colaboradora, sobre
empenho e desempenho, interesse pelo aprendizado, respeito e educação com os
colaboradores, trabalho em equipe, a ampla importância do adolescente ser proativo, ter
iniciativa, atitude, fortalecer a frequência para que tenham bom rend imento escolar,
quando o adolescente selecionado vai iniciar no aprendizado prático na empresa

colaboradora ; Atendimentos e Orientações individuais com os adolescentes conforme a
demanda.

3.2- Objetivos do Serviço e Programa
Ofertar através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, na
elaboração de ações socioeducativas, contribuindo para o desenvolvimento de
capacidades e habilidades intelectuais, conscientização de cidadania, promover
oportunidades aos adolescentes, contribuindo para a transformação dos mesmos,
participação da sociedade na polltica e nas diversas éreas de atuação nas esferas
públicas e privadas, ainda observando a atual conjuntura de vulnerabilidade social em
que se encontram uma grande parte de adolescentes, a Instituição CAMP visa promover
através do desenvolvimento e promoção de ações socioeducativas, no sentido mais

amplo, priorizar a ascendência social, econômica e cultural dos adolescentes.
A Instituição atende adolescentes com Idade entre 15 e 17 anos,
prioritariamente os beneficiários dos "Programas de Transferência de Renda", vindos
dos territórios de risco e vulnerabilidade social no município de Mogi-Guaçu, e busca
atingir seus objetivos com a inclusão social do adolescente, promoção humana, e
aprendizado no contexto geral, orientações para a transformação social dos mesmos no
mundo atual.
As ações constantes do serviço e programa do CAMP de Mogi Guaçu
justificam-se pelo propósito social de fortalecer os vínculos familiares e criar mecanismos
que privilegiem a convivência, atuação, e Interações saudáveis do adolescente com a
sociedade.
O CAMP oferta meios para estimular os adolescentes em sua promoção
humana; autonomia, transformação pessoal e social, vivências de liberdade de
expressão, trabalho em equipe, fortalecendo sua convivência social para que adquiram
condições suficientes no mundo atual, e ainda contribuindo para ampliar e divulgar o
acesso aos usuários às redes socíoassistenciais e setoriais; de acordo com a proteção
integral do ECA, proteger e prevenir das situações de riscos e vulnerabilidades sociais, '
para a melhoria e qualidade de vida dos usuários; ofertar serviços de qualidade para a
garantia de direitos dos cidadãos; sigilo e ética profissional; de caráter protetivo,
conforme a (Lei 8069/1990) Estatuto da Criança e do Adolescente. A importância é de

ampla relevância, e merece atenção na elaboração, e execução de ações na proteção
social básica.

Entende-se que o trabalho desenvolvido é importante para a

transformação social do adolescente e seus familiares na construção de uma história de
vida saudável na comunidade em que vivem.

3.3- Resultados Esperados
Espera-se através das ações ofertadas, que o adolescente consiga ampliar seu
universo de conhecimentos, colaborar para melhorar nas experiências de vida e na
participação efetiva na comunidade e família, visando fortalecer a consciência e
responsabilidade no cumprimento de seus direitos e deveres, empoderados de atitudes
e de sua própria autonomia; serão orientados sobre os meios de acesso às instâncias de
órgãos públicos para a garantia de direitos, espaços flsicos e políticos, onde possam
exercerem a cidadania e efetiva participação social. Contudo incentivar e estimular a
criatividade intelectual, as relações sociais e familiares; promover-se como adolescentes
cidadãos

e

conscientes;

apresentando

resultados

qualificados

e

esperados

profissionalmente de acordo com as exigências atuais; e que consigam ter habilidades
sociais de enfrentamento nas condições adversas, equilíbrio e autocontrole suficientes
na redução dos riscos no mundo atual como violência, uso/abuso de drogas, doenças
sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce. Através das ações desenvolver
potencialidades e habilídades para a formação cidadã. 100°/o dos adolescentes são
advindos das escolas públicas do ensino regular,

são atendidos nas redes

socioassistenciais e conforme as solicitações das empresas colaboradoras do serviço e
programa, serão encaminhados para entrevistas, e com possibilidade de inserção no
mundo do trabalho.
O CAMP também utiliza de estratégias, para que os adolescentes consigam ser
efetivados como funcionários nas empresas industriais ou comerciais da cidade após
conclulrem o programa.
Proporcionar oportunidade para a inserção efetiva no Mundo do Trabalho através
das experiências adquiridas no programa de médio prazo, porém, a expectativa é de que

80% (oitenta por cento) dos adolescentes desenvolvam competências dignas de uma
cidadania plena, privilegiando os princípios de moral, valores, cultura, e vísêo da
realidade do mundo atual.

1º Gru11:2: Adoles21ntn ••l!!iilONldos Dll!iibl21 no 1° SemMl!:I i004
Inicio previsto: 06/0212020
Término previsto: 25/0712020
1

Grupo 1
(90 adolescentes I usuários)
Dias: De 4ª e 5ª feira encontros coletivos
31 feira atendimentos psicossocial
Horários: das 14h00 às 17h00
Local: Sede do CAMP

2º Gru11:2: Adolea2enws aelec:ionad211 Dll!iils!os no 2° Sem. .tre 2!!04
Inicio previsto: 07/0812020

Término previsto: 19/12/2020

Grupo li
(90 adolescentes/ usuários)
Dias: De 4ª e 5ª feira encontros coletivos
31 feira atendimentos psicossocial
Horários : das 14h00 às 17h00
Local: Sede do CAMP

4 • Recursos Humanos Envolvidos
QUADRO OE PROFISSIONAIS NA EXECUÇÃO DAS ATMOAOES

EvocãQ

Carga horária

ssostente ocia
oga

Dias da Semana

Horárjg do Trabalho

12h00 as 16h00
14h00 as 17h00
13h00 as 15h00
11h10 as 14h30
12h30 as 14h30

o ons a
ssostente onanceoro

13h00 as 14h12
08h00 as 12h00

5 • Monitoramento e Avaliação
As ações serão monitoradas e avaliadas através da lista de frequência dos
usuários, de questionários de avaliação mensal com perguntas abertas, avaliação e
encontros com as familias . nas quais são descritos os temas abordados. respeitando

sempre os eixos da assistência social e as temáticas socioeducativas e da inserção no
mundo do trabalho; as avaliações são/serão ainda realizadas através de acolhimentos e
escutas individuais dos usuários do serviço e programa, visitas em domicílio,
acompanhamento do desenvolvimento social do adolescente e jovem, bem como ·
avaliação nas participações das atividades propostas aos responsáveis realizadas com
suporte da psicóloga e assistente social da instituição.
Os instrumentos que serão utilizados:
>Lista de Frequência dos usuários
>POU (Plano de Desenvolvimento do Usuário)
>Reunião com a equipe técnica
>Reunião com orientadores e facilitadores
>Avaliação com os adolescentes individual e coletivo
>Avaliação com a familia e responsáveis
6 - Receitas e Despesas Financeiras:
A previsão da Receita e despesas financeiras serão: Materiais de Consumo,
Alimentação, Transporte, Despesas com Terceiros, Recursos Humanos. (Em Anexo)
7- Conclusões Finais:
Em tempo, de acordo com o Estatuto Social da lnstituiçao CAMP registrado no cartório
oficial de títulos e civil de pessoa jurídica de Mogi Guaçu, São Paulo, à margem do livro
nº 02, página 22, A-2, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda sob o nº 46.400.776/0001-08. Em abril de 2020 estão previstas
eleições para o próximo mandato da Presidência e conselhos. Desta forma , caso haja
novos dirigentes, caberão a eles dar prosseguimento e fazer realizar este plano de
trabalho.

Mogl Guaçu, 29 de novembro de 2019

Ora. Maria José da Fonseca
Presidente

w

t,)

~

Eriel Fernando dos Santos
Educador Social
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Al'JEXO l
QUADRO OE llECURSOS HUMANOS DO SERVI ÇO (EXI STENTE E NECESSÁH.10)

Nº
1

Formaçiío
Profissional
Serviço Socia 1

2
3

Psicologia
Pedagogia

4

Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Superior em
Matemática

5

6
7

Função
Assistente
Social
Psicólo11.a
Orientador
Social
Cozinheira l
Auxiliar de
Lirnoeza
Motorista
Assistente
Financeiro

Carga
liorária
80 horas

Fonte
PaPadora
FMAS

Rcgirnc
Trabalhista
CLT

60 horas
40 horas

FMAS
FMAS

CLT
CLT

40 horas

FMAS

CLT
-

RH

R.H
Necessário Existente

-

-

OI

OI

01

OI

OI

01

OI

01

24 horas

FMAS

CLT

01

OI

24 horas
40 horas

FMAS
FMAS

CLT
CLT

01

01

OI

OI

V

Maria ~da FOflMJOtl.
CPf 820.166.115&-16
PRESUN'l: DO c.wP
o•"·~?~~~

~~~

ANEXO li
PREV I SÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - MATERIAIS DE CONSUMO
CUSTO MES/
NAT UR EZA DA DESP ESA
S EftVlí:O

ºº·ºº

1.1 - Materi al Didático
1.2 - Material Hi11iene/Lim.,
1.3 - Consumo de Eneni.ia Elétrica
1.4 - Materiais de lnfonnática (cartucho tinta, cd, DVD,
etc.)
1.5 - Materiais nara Ofi cinas
SUB TOTAL 1:
2-ALIMENT ACÃO
NAT UREZA DA DESPESA

2. 1 - Festividades
2.2 - Almoco Diário
2.3 - Lanches dentro e fora da OSC e festividades
SUBTOTAL:2

CUSTO
MtSIOSC

CUSTO ANO/ CUSTO
SERVICO
ANO/ OSC

1
90,00
150,00
100,00

1
90.00
120,00
100,00

ºº·ºº

1.200.00
1.080.00
1.800,00
1.200,00

1.200,00
1.080,00
1.440,00
1.200,00

100,00

100.00

1.200,00

1.200.00

540,00

510,00

6.480,00

6.120,00

CUSTO MES/
S ERVl<'O

CUSTO
J\1ÊSI OSC

CUSTO ANO/
SERVll'O

CUSTO
ANO/ OSC

100,00
300,00
100,00

100,00
300,00
100,00

1.200.00
3.600,00
1.200,00

1.200,00
3.600,00
1.200,00

500.00

500.00

6.000.00

6.000,00

~

Alaria Joisi da F'OM«XJ
CPf' '20.:166. 166-16
l'AESU'MTE DO CNllP
OAS-5191<11!'~

•

Ü/J
,/-

-b

3 - TRANSPORTE
NAT U REZA DA DESPESA

T

CUl>'TO ~t f~'>I
SERV1ro
--

CUSTO
~t ÊS/ OSC

CLSTO ANO/
SER~O

CUSTO
ANO/ OSC

1
100.00

200,00
200,00

1.200,00
1.200.00

2.400,00
2.400,00

SERv1ro

CUSTO
MÊSIOSC

CUSTO ANO/
SER v iro

CUSTO
ANO/ OSC

3.000,00
3.000.00

2.000,00
2.000,00

ºº·ºº

3. 1 - Combustíveis

SUBTOTAL 3:
4 - DESPESAS COM TERCEIROS
CUSTO MÊS/
NAT UREZA DA DESPESA
-

4.1 - Via11ens e Cinema ( sc1ncs1ral)
SUBTOTAL 4:

~

Maria Josl do Ft>M«»
Cff 820.w IS&-1&
PRESllENTf DO CNlll'
f'\AD • oi; 1 tÇ'1/SJ'

j:_,

J
~
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Ili

1- RECURSOS H UMANOS
CUSTO M'F.SI
NAT UREZA DA DESPESA
sEnv1r o

1. 1 - Assistente Social - 20 horas semanais
1.2 ~si cóloga - 15 horas se1nanais
1.3 - Orientador Social - 1Ohoras se1nanais
1.4 - Cozinheira 1- 1Ohoras semanais
l.5 Auxiliar de Lin1oeza - 06 horas semanais
1.6 - Motorista - 06 horas semanais
1.7 - Assistente Financeiro - 1Ohoras semanais
SUBTOTAL:
TOTAL G ERAL ANO

1

1.202,74
1.030,80
978,97
307,00
158,40
0,00
860,36
4.538,27

CUSTO
Mi:SIOSC

CU>TOANO/

sv.nv1co
60 1,37
1S.635,62
687,20
13.400,40
489,48
12.726,6 1
307,00
3.991,00
r158,40
2.059,20
222,80
0,00
860,36
11.184,68
3.326,61
53.997,51
R$ 75.677_.5 I

C USTO
ANO/ OSC

7.817,8 1
8.933,60
6.363,24
3.991,00
2.059.20
2.896,40
l l.184,68
43.245,93

l~

ãiÕria .JoM'1a rol\MOO
Cff'-156-16

OAESIOEH't 00 C/>M'

OAll·!P-

ANEXO I V

~

CJ~

-{} .

ENTRADAS PREVl STAS
ENTRADAS

VALOR MENSAL

Colaboracão de crnnrcsas

5.000~·ºº

-

Eventos
-

-

-

TOTAL: 1

w

a /1::.....6;

ril

- .

ciu:ss • 1.812

-

-

RS 65.000 ,00

__V

~t'
Ania ~nt~ :socl&I

Eriel Santos

VALOR ANUAL
60.000.00
5.000,00

"'

Mario. Jos4 do FoM«D
CPf 820.1166.••••
PRESIOEHTE DO CHIP
OAB-51.~

Educador Social
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