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PLANO DE TRABALHO 2021 

 

Organização da Sociedade Civil: PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ. 

CNPJ: 00.866.841/0001-86 

Rede de Proteção Social: BÁSICA.   

 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA 03 A 06 ANOS. 

 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 06 A 15 ANOS.  

Exercício: 2021. 

Nome do Responsável pela OSC: EDSON FALSETTI 

 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Pequenos Obreiros de Curuçá – POC é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos fundada em 17 de Janeiro de 1995. Tem por 

finalidade oferecer serviços e programas de natureza cultural e assistencial direcionados ao atendimento, orientação e amparo á família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, à juventude e à velhice, visando principalmente à promoção do ser humano, inclusive a promoção e 

integração no mercado de trabalho. Para fundamentar e nortear o trabalho, a Organização tem como: 

 

VISÃO - Alcançar as famílias da comunidade, prevenindo-as de riscos sociais como o consumo de drogas e a violência, despertando o interesse em 

crianças e adolescentes pelo conhecimento artístico e cultural, de maneira a contribuir para a formação pessoal e emancipatória, preparando-os para 

atuarem na sociedade. 
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VALORES - Princípios cristãos que potencializam o valor da família, despertando ações de amor ao próximo, respeito e cidadania, no qual é 

reforçado no dia-a-dia a busca pelo conhecimento e acesso á cultura, conscientizando-os de que juntos, organização, família, escola e comunidade é 

possível melhorar a educação e a sociedade. 

 

MISSÃO - Resgatar o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens no ambiente familiar, integrando-os na sociedade através de oficinas nas 

áreas de artes, esporte e lazer, contribuindo com a educação e viabilizando o desenvolvimento de suas potencialidades a fim de construir uma 

sociedade melhor promovendo o bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.  

 

Atualmente a Organização executa três (3) serviços, sendo eles: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 3 a 6 

anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos (Unidade 1) e o Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora (Unidade 2) que disponibiliza 15 vagas para acolhimento familiar de crianças e adolescentes na faixa etária 

de 0 a 17 anos e 11 meses, que se encontra em situação de negligência (abandono, violências, abusos) conforme legislação vigente (ECA, art.101). 

 

O serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais. Tem como objetivo formar ações que proporcionem a prevenção e o resgate fortalecendo os vínculos dos usuários, buscando 

através da relação família, escola e comunidade o desenvolvimento integral dos participantes. 

 Para execução dos Serviços, a equipe é formada por 01 coordenadora (contrapartida), 02 assistentes sociais, 01 psicólogo, 05 educadores Sociais, ( 

sendo  01 para o SCFVC de 3 a 6 anos e 04  para o SCFVCA de 6 a 15 anos),  01 cozinheira, 01 auxiliar de cozinha, 02 auxiliares de limpeza. 
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O Serviço é desenvolvido em espaço cedido por Comodato, conta com estrutura física adequada para atender as crianças, adolescentes e suas famílias. 

O espaço é composto por: 

- 01 salão para teatro/festas e reuniões;  

- 01 sala adaptada para crianças de 3 a 6 anos; 

- 01 sala de dança;  

- 02 salas de música; 

- 02 salas multiuso 

- 01 sala de atendimento (serviço social e psicologia);  

- 01 sala – Secretaria; 

- 01 refeitório; 

- 01 cozinha com despensa; 

- 03 banheiros (masculino, feminino, funcionários); 

- 01 sala de almoxarifado.  

 Possui equipamentos necessários para a execução do serviço. 

 

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Pequenos Obreiros de Curuçá é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos localizada na cidade de Bauru. Teve seu inicio com a 

Associação de moradores da Vila Dutra, bairro inserido na cidade, desenvolvendo um trabalho com crianças e adolescentes da comunidade no 

período contra turno escolar, com atividades recreativas e refeições. O trabalho surgiu através da necessidade de oferecer oficinas sócio-educativas 

às crianças e adolescentes devido às necessidades dos assistidos e de suas famílias. 
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As intervenções sociais através de tais atividades educativas buscam propiciar experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, 

interação, aprendizagem significativa, sociabilidade e proteção social. 

Acredita-se que é possível principalmente através da arte e da cultura resgatar o indivíduo, prevenindo-o de situações de riscos pessoais e sociais.  

O não cumprimento da garantia dos direitos de crianças, adolescentes resulta nas diversas situações problemas que encontramos em nosso município 

em bairros periféricos e suas regiões adjacentes como baixo índice escolar, gravidez na adolescência, consumo e tráfico de drogas que são algumas 

das consequências que impedem muitos de se tornarem cidadãos prontos para exercerem seu papel na sociedade.   

A expressão através da Arte, Cultura e o Esporte são estratégias usadas pela Organização que desempenha importante papel na vida dos usuários, 

pois ao mesmo tempo em que propicia através de Oficinas, os mais variados instrumentos para o conhecimento, desenvolve habilidades, criatividade 

e consciência rítmica, promovendo a autodisciplina e a autoestima, despertando novas práticas culturais que possam fazer parte do cotidiano dos 

participantes, a fim de substituir práticas errôneas advindas de problemas sociais. 

Buscamos como Organização em concordância com o SUAS, a efetivação dos direitos sociais de indivíduos e das finalidades da instituição que 

desde a sua formação até os dias atuais pretende intervir na questão social do território em que está inserida, ampliando o universo informacional 

dos usuários. Tem por foco 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 dessa faixa etária. 

A Organização possui instalações e condições materiais necessárias para execução do objeto da parceria e compartilha de parcerias com SESC/Bauru- 

Mesa Brasil, Supermercado Confiança, Supermercado Tauste, Comunidade Cristã Vineyard Bauru, Sócios contribuintes e Eventos e Bazares para 

captação de recursos. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.  

3.1 Identificação 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 03 a 06 anos 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos 

 

3.2 Usuários 

 Crianças com faixa etária de 03 a 6 anos de idade; 

 Crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 15 anos de idade; 

e suas famílias que vivenciam situação de vulnerabilidade social e fragilização de vínculos familiares e comunitários, considerando como público 

prioritário para a meta de inclusão no Serviço crianças e adolescentes nas seguintes situações:  

 Em situação de isolamento;  

 Em situação de Trabalho Infantil; 

 Em situação de abuso e/ou exploração sexual;  

 Vivência de violência e, ou negligência;  

 Fora da escola;  

 Vulnerabilidades no que diz respeito às pessoas com deficiência;  

 Em situação de acolhimento;  

 Em situação de rua;  

 Em situação de abuso e/ou exploração sexual / egressos ou vinculados a programas e atendimentos com foco neste tipo de violência;  
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 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;  

 Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC);  

 Egressos de medidas de proteção do ECA (medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em 

meio aberto, conforme no disposto na Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente);  

Para a identificação dos usuários em situação prioritária será utilizado o número de Identificação Social- NIS do Cad.Único.  

 

3.3 Objetivo geral  

 Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 

comunitária;  

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial das pessoas com deficiência, assegurando 

o direito à convivência familiar e comunitária;  

 Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios;  

 Promover acessos a serviços setoriais, em especial políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo 

para o usufruto dos usuários aos demais direitos;  

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos 

usuários;  

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais e esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 

sociabilidades;  

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 

solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.  
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 3.4 Meta de atendimento 

Atender no ano de 2020 crianças e adolescentes, encaminhados pelo CRAS Santa Cândida e CREAS. 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 3 a 6 anos – Meta 30 crianças 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de  6 a 15 anos -  Meta 150 cças/adol. 

 

 3.5 Períodos de Funcionamento: 

Para crianças de 03 a 06 anos:  

 Segunda-feira a sexta-feira das 08h30 as 16h00 

 Para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos:  

 2ª a 6ª feira – das 08h às 17h.  

 

3.6- Formas de Acesso 

Encaminhamentos realizados preferencialmente pelos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, dos usuários cadastrados em seu 

território e inscritos no Cadastro Único – Cad.Único para Programas Sociais, independente de receberem benefício de transferência de renda. O 

SCFV é aberto para todos que vivenciam situação de vulnerabilidade e risco social, fragilização de vínculos familiares e comunitários, não sendo 

impedimento para inclusão da criança quando a família não possuir o referido NIS, devendo o técnico do Serviço juntamente com o CRAS articular 

as devidas providências. Terá preferência o público prioritário definido na Resolução do CNAS nº 01/2013. A comprovação das situações prioritárias 

dar-se-á por meio de documento técnico que deverá ser arquivado na Unidade que oferta o SCFV ou no órgão gestor, por um período mínimo de 

cinco anos, à disposição dos órgãos de controle. 
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3.7 Operacionalização  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes está dividido em grupos, considerando as especificidades. O 

trabalho nos grupos é planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico de referência, dos educadores sociais e dos usuários. 

O trabalho realizado com os grupos é organizado em percursos, de forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências; 

desenvolver junto aos usuários o sentimento de pertença e de identidade; e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar 

a socialização e a convivência familiar e comunitária.  

A participação dos usuários no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos contribui para prevenir o rompimento das relações familiares 

e comunitárias, por meio da promoção da convivência e da socialização entre usuários.  

O Serviço é executado de maneira bem ampla, atingindo as áreas citadas acima de cultura, esporte e lazer. A organização possui principalmente um cunho 

cultural que pretende ser agente ativo de transformação na vida dos participantes.  

 

As atividades do SCFV são desenvolvidas com base nos eixos estruturantes:  

I. Convivência social - É o principal eixo do serviço, pois traduz a essência dos serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. As ações e atividades estimulam o convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à 

formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania, etc. 

II. Direito de ser trabalha o estimulo ao exercício da infância e da adolescência, promovendo experiências que potencializam a vivência desses ciclos 

etários em toda a sua pluralidade.   

III. Participação Tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, 

a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento 

como sujeito de direitos e deveres. 
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3.8 Trabalho social essencial ao serviço/Programa socioassistencial 

 Acolhida;  

 Orientação e encaminhamentos;  

 Grupos de convívio e fortalecimento de vínculos (usuários/famílias);  

 Informação, comunicação e defesa de direitos;  

 Fortalecimento da função protetiva da família;  

 Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;  

 Elaboração de relatórios e/ou prontuários;  

 Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário;  

 Mobilização para a cidadania;  

 Visita domiciliar;  

 Acompanhamento familiar;  

 Atividades comunitárias;  

 Campanhas socioeducativas;  

 Conhecimento do território;  

 Notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.  

 

3.9 Aquisições dos usuários:  
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 Segurança de acolhida:  

 Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;  

 Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios socioassistenciais e programas de transferência 

de renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e políticos;  

 Ter acesso à ambiência acolhedora;  

 Ter assegurada sua privacidade.  

 

 Segurança de convívio familiar e comunitário:  

A segurança de convívio, garantida aos usuários pela PNAS, diz respeito à efetivação do direito à convivência familiar / comunitária 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. 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. O direito ao convívio é assegurado ao longo do ciclo de vida 

por meio de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e à acolhida de famílias cujos vínculos familiares e comunitários 

não foram rompidos.  

Eliminar/minimizar situações de privação material e discriminação negativa requer serviços continuados, capazes de desenvolver potencialidades e 

assegurar aquisições, além de fortalecer vínculos familiares e vínculos sociais mais amplos necessários ao exercício de cidadania.  

Tais serviços são concretizados por uma rede de atores públicos (integrantes da rede socioassistencial) que materializam ofertas socioeducativas, 

lúdicas e socioculturais, que atendam as diferentes necessidades de convivência próprias a cada momento do ciclo de vida. 
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 Segurança de desenvolvimento da autonomia:  

 Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros fundamentada em princípios ético-político de defesa da cidadania e 

justiça social;  

 Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural;  

 Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como espaços de livre expressão de opiniões, de reivindicação e 

avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações 

comunitárias e outros espaços de organização social;  

 Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia e 

sustentabilidade;  

 Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão da cidadania e convivência em grupo;  

 Vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e limites;  

 Ter acesso a ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades de convívio.  

 

3.10 Descrições das atividades 

O Serviço é executado de maneira bem ampla, atingindo as áreas de: Cultura, Esporte e Lazer. A Organização possui principalmente um cunho 

cultural que pretende ser agente ativo de transformação na vida dos participantes.  

- Os usuários de 03 a 06 anos possuem atividades nas mesmas áreas, porém de maneira lúdica. O serviço acontece de segundas-feiras a sexta-feira com 

duração de 3hs por período com oficinas de: Artes, Contação de História, Jogos e Brincadeiras, Música e Dança. Para complementar o serviço oferecido, 

algumas atividades são desenvolvidas através do Método Montessori, que trabalha o sensorial de cada criança a fim de estimular o desenvolvimento 
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integral em situação de risco e vulnerabilidade social, trazendo-os para uma realidade de estimulo diário através de atividades lúdicas direcionadas e 

supervisionadas, de maneira a contribuir para melhorar o aprendizado dos conceitos básicos necessários, de acordo com a sua faixa etária. O Serviço de 

Convivência aproveita o uso desta metodologia e atividades voltadas ao esporte, lazer e cultura, já mencionados acima, como também atividades de 

integração social, familiar e comunitária. 

 Integração em família – busca fortalecer os vínculos, a afetividade, através do brincar junto do familiar responsável, permitindo à criança sentir-se 

cuidada e protegida.   

 

- As atividades sócio-educativas dos usuários de 06 a 15 anos acontecem em uma rotina diária, de segunda a sexta-feira com duração de 4 hs nos 

períodos matutinos e vespertinos, sendo: Esportes (Futebol, Atletismo, Basquete e Voleibol ), Jazz contemporâneo, Música (com aulas de flauta 

doce, teclado/piano, guitarra, violão, bateria, contrabaixo e violino e banda), Princípios e Valores, Recreação,  Street Dance, Teatro e Circo e Oficina 

do saber ( temas transversais). São oficinas com duração média de 50 a 60 minutos. 

Os técnicos realizam bimestralmente acompanhamento ao desempenho escolar dos usuários através de contatos e visitas nas escolas do território, 

adquirindo conhecimento, frequência e comportamento dos usuários, a fim de integrar ações da Escola e Serviço de Convivência para redimensionar 

e fortalecer o desenvolvimento integral da criança no serviço. É trabalhado conjuntamente o desenvolvimento de atividades com as famílias. Nessas 

atividades, discussões reflexivas devem ser realizadas; orientações sobre o cuidado com a criança e o adolescente, bem como explanações sobre os 

seus direitos e potencialidades que devem ser compartilhadas; ações de outras políticas presentes no território devem ser divulgadas, entre outros. 

Nas reuniões formais são tratados assuntos referentes às crianças/adolescentes, possíveis programações e conscientização sobre a importância da 

cidadania e no “Bate papo com café”, são discutidos Temas peculiares à vivencias deles através de uma roda de conversa.  
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As crianças e adolescentes são divididas em três turmas por faixa etária (6-8, 9-11 e 12-15), onde estão em níveis diferentes de aprendizagem. As 

oficinas são realizadas por revezamento em períodos de 50 a 60 minutos, de maneira que todos os participantes tenham acesso a estas atividades por 

múltipla escolha.  

Nas oficinas de Atletismo (ABDA) e Basquete Projeto (Corrente da Vida), as crianças e adolescentes que estão inseridos são transportados com 

veículo próprio da Organização até o local onde é realizada a Parceria: No espaço do SCFV são oferecidas as outras oficinas mencionadas 

anteriormente.   O “Projeto meus 15 anos faz parte das atividades realizadas pela Organização há 3 anos e tem como objetivo realizar o sonho de 

adolescentes que expressaram o desejo de ter uma festa de debutante, mas não tem condições financeiras para arcar com os custos. São adolescentes 

atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que completam 15 anos no período de janeiro a dezembro e estão encerrando o 

ciclo de permanência no Serviço. A proposta não tem a presunção de ser a resolução de todos os problemas sociais para esses adolescentes, porém 

de trazer um momento único e especial, bem como a realização pessoal dos participantes, juntamente com os familiares mais próximos, promovendo 

situações de crescimento, autoconfiança e autoestima, bem como a preservação do respeito dos mesmos, para com a família e sociedade.  

 

3.11- Impacto Social Esperado  

O Serviço se utiliza dos instrumentais sugeridos no Padrão normativo para uma avaliação mais eficaz do trabalho realizado. 

Indicadores   Instrumentos  

Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; Grau de melhoria da qualidade de vida dos 

adolescentes e suas famílias  
 

Relatórios estatísticos  

Relatórios de atividades  

Relatórios de atendimentos  

Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou 

reincidência; 

Índice de acesso a bens e serviços  

Índice de adolescentes e famílias que 

conheçam as instâncias de denúncia e recurso 

em casos de violação de seus direitos;  
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3.12 Indicadores de aferição de Metas: 

 

Indicadores 

 

 

Instrumentais 

 Número de pessoas que acessaram o Serviço 

 Índice de frequência dos usuários e famílias  

 Grau de participação dos usuários e famílias  

 Grau de satisfação dos usuários quanto ao atendimento  

 Índice de permanência do usuário no Serviço 

 Encaminhamentos  

 Lista Nominal dos usuários do Serviço  

 Protocolo de Contra Referência  

 Relatório de Atividades  

 Visitas in loco  

 Outros 

 

Inclusão social de adolescentes com potencialização do papel da 

família e da comunidade na proteção social  

Grau de melhoria da condição de 

sociabilidade dos adolescentes 
Observação  

Lista de frequência  

Depoimentos  

Estudos de caso  

Visitas in loco  

Ficha de avaliação  

Pesquisa de satisfação do 

usuario  

Fortalecimento de vínculos familiares, sociais e intergeracionais  

 

Grau de participação das famílias na vida dos 

adolescentes  

Grau de participação dos adolescentes em 

atividades intergeracionais e comunitárias  

Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de 

institucionalização.  

 

Grau de melhoria da condição de 

sociabilidade dos Adolescentes  

Número de adolescentes que estejam inseridos 

no convívio familiar  
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 4 - CRONOGRAMA / PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança 03 a 06 anos 

 

ATIVIDADE 

PRAZO DAS ATIVIDADES/MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Relatório Participativo     X    X    X  

Controle de freq. Crianças  X X X X X X X X X X X X 

Planejamento e relatório mensal atividades  X X X X X X X X X X X X 

Cronograma de reuniões com famílias  X  X  X  X  X  X  

Integração com as famílias  X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X 

Reunião de Planejamento e avaliação com Equipe X X X X X X X X X X X X 

Relatório anual de atividades            X 

Prestações de Contas    X    X    X 

Pesquisa Avaliativa das atividades e gestão do Serviço com usuários, famílias e 

funcionários. 
     X      X 

Passeios    X  X   X  X   

Festas Comemorativas    X X X  X X X  X 

Projeto Férias X           X 

EBF- Escola Bíblica de Férias      X      X 

Temas transversais  X X X X X X X X X X  
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Show de Talentos      X  X     

Aniversariantes do mês X X X X X X X X X X X X 

Apresentação Artística para famílias e Comunidade/ Ação social 

 

   X        X 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente 06 a 15 anos  

 

ATIVIDADE 

PRAZO DAS ATIVIDADES/MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Relatório Participativo     X    X    X  

Controle de freq. Crianças/Adolescentes X X X X X X X X X X X X 

Planejamento e relatório mensal atividades  X X X X X X X X X X X X 

Cronograma de reuniões com famílias   X  X  X  X  X  X 

Bate papo com café com as famílias    X  X  X  X  X  

Reunião de Planejamento e avaliação com Equipe X X X X X X X X X X X X 

Relatório anual de atividades            X 

Prestações de Contas    X    X    X 

Pesquisa Avaliativa das atividades e gestão da Organização com usuários, famílias e 

funcionários. 
     X      X 

Passeios    X  X   X  X   

Festas Comemorativas    X X X X X X   X 
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Projeto Férias X           X 

EBF- Escola Bíblica de Férias      X      X 

Temas transversais  X X X X X X X X X X  

Projeto meus 15 anos         X    

Show de Talentos      X  X     

Aniversariantes do mês X X X X X X X X X X X X 

Apresentação Artística para famílias e Comunidade 

 

   X        X 

 

 

Bauru, 23 de novembro de 2020. 

 

Luciane Maria leitão Mariano 

Tatiane Medi                                                                                                                                                              Edson Falsetti 

Assistente Social                                                                                                                                                      Presidente da OSC                                                                                                                                             

 

 

Marly A A falsetti                    

 Coordenadora 

Jose Carlos Augusto Fernandes 

Secretário Municipal do Bem-Estar Social 


