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REQUERIMENTO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS PARA SOLICITAÇÃO
DE TERMO DE FOMENTO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PRESIDENTE PRUDENTE.
A Casa do Aprendiz Cidadão, devidamente inscrita no CNPJ n°: 51.394.872/001-12, com sede
na Rua Domingos de Moraes, N° 500 — Vila Roberto, nesse ato representada pelo seu
presidente Mohamed Ali Suffen Filho, RG 9.807.621-8, CPF 036.289.668-25, vem mui
respeitosamente, requerer junto ao Egrégio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente a analise e avaliação do (Seguindo a Trilha"
O projeto ora apresentado atende ao eixo XVII — Ações que propiciem a aprendizagem com
base na Lei 10.097/00, que permitam a formação técnica, profissional e metodológica de
adolescentes, desenvolvendo habilidades para a qualificação e inserção no mercado de
trabalho.

ANEXO I — REQUERIMENTO
IDENTIFICAÇÃO
NOME DO PROJETO "Seguindo a Trilha".
EIXO DE ATUAÇAO: XVII — Ações que propiciem a aprendizagem com base na Lei
10.097/00, que permitam a formação técnica, profissional e metodológica de
adolescentes, desenvolvendo habilidades para a qualificação e inserção no mercado
de trabalho
Complemen

2- INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO
Nome. Casa do Aprendiz Cidadão
I CNPJ n°: 51.394.872/0001-12
Registro no CMDCA n : 03
Endereço: Rua Domingos de Moraes
Bairro: Vila Roberto

Cidade: Presidente
Prudente/SP

Validade do Registro: 29/08/2020
N°: 500
Estado: Sao Paulo

Complemento: ------CEP: 19013-180
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Telefone: (18) 3222-2655/
(18) 3222-7099
Endereço Internet: http.//

Fax:

E-mail: gerenciaacacop.com_br

acpp.com.br/

Nome Responsável pelo Pro'eto: Maria Eduarda Bomfim Coelho
[ Telefone: (18) 3222-2655

3

Fax:

E-mail: coordenacaosocial@cacpp.com,br

RESUMO OAS INFORMAÇÕES
Local/Endereço e Região de Atuação do Projeto: 0 "Seguindo a Trilhe sera
executado na Casa do Aprendiz Cidadão prioritariamente para os adolescentes que

A

ja passaram por algum Curso de Qualificação Profissional pela Instituição e que de
alguma forma trouxeram alguma dificuldade de autodesenvolvimento no processo de
qualificação e por isso necessitam de um other intrínseco voltado as suas
especificacbes e parlicularidades, de todo território de Presidente Prudente/SP.
Objetivo Geral: Ofertar aos jovens/adolescentes atendidos no Projeto "Seguindo a
Trilha" urn espaço de convivência e socialização que possibilite o autoconhecimento,
por meio de oficinas que desenvolvam ações voltadas para o ''aqui e agora e para o
a construção do futuro_ Espaço esse onde os adolescentes possam emptier e
consolidar a sua participação e desenvolver sentimentos de pertença, respeito,
segurança, autonomia e expressão. Dessa forma, trabalhar para que sua identidade
seja reconhecida no sentido de prepara-las para possiveis encaminhamentos para o
mundo do trabalho e para os seus projetos futuros.
N° de Adolescentes (direto): Capacidade para atender até 35 jovens/adolescentes

C

mensal/semestral e 70 jovens/adolescentes anual.

o

Custo total: R$ 69.765,00

E

Duração do projeto (n° meses : 11 meses
Custo per capta/mês: R$ 90,60 Variável de acordo com a demanda.
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Anexo II
PLANO DE TRABALHO - Ano 2021

- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
CNPJ: 51 394 872/0001-12

Data da Inscrição CNPJ 28/04/1981

NOME DA EXECUTORA- Casa do Aprendiz C[dadao
Endereço: Rua Domingos de Moraes, N° 500
CEP: 19013-180

BAIRRO: Vila Roberto

Tel. (18) 3222-265S / (18) 3222-7099
E-Mail: gerencia@cacpp.com.br

Fax: ( )
Site: http:/twvvw.cacpp.com.br/

Número de Inscrição CMDCA: 03
Registro em outros conselhos: Sim, CMAS n°21
!move! I (X) Próprio

( ) Cedido

( ) Alugado

Carga Horaria de funcionamento semanal: Segunda a quinta-feira das 08h as 17h50 e
sexta-feira das 08h as 17h30.
Quantos dias na semana funciona a organização: Cinco dias, de Segunda à SextaFeira.
Areas das atividades preponderante e secundaria, de acordo com os artigos 1° e 20
da Lei
Federal n°12.101, de 27/1112009.
Area da atividade preponderante:
(X) Area de Assistência Social
( ) Area de Saida
( ) Area de Educação
( ) Outros:
Area da atividade secundaria, quando houver: (node assinalar mais de i)
( ) Area de Assistenee Social
( ) Area de Saúde
( ) Area de Educação
( ) Outros.
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Natureza da Organização da Sociedade Civil:
(X) De atendimento
(X) De assessoramento
(X) De defesa e garantia de direitos
( ) Outros:

0 Estatuto Social esta de acordo com a: Lei Federal n°13.019/2014. regulamentada pelo
Decreto Municipal 27.543/2016
(X) Sim ( ) Não ( ) Em adequação — Justifique:

II-APRESENTAÇÃO
A Casa do Aprendiz Cidadão (CAC) de Presidente Prudente é uma
Organização da Sociedade Civil, sem finalidades lucrativas, tendo sua fundação datada em
24 de março de 1979, completando 41 anos de existência no ano de 2020.
Desde então, é reconhecida por sua séria atuação pela inclusão social de
jovens e adolescentes em situação de vuknerabilidade, formando cidadãos para uma vida
digna e um futuro mais promissor.
0 principal objetivo e proporcionar aos atendidos a oportunidade de se
prepararem profissionalmente e ingressarem no mercado de trabalho, por meio de cursos de
qualificação e do acompanhamento por uma equipe multidisciplinar capacitada. Essa
vivência contribui para o bem-estar físico, emocional e o progresso intelectual e social desse
publico. A CAC também acompanha e apoia as farnilias dos jovens com orientações e
cursos, visando o rompimento das situações de vulnerabilidade sodal das famílias atendidas.
A organização desenvolve suas atividades na area da Assistancia Social, no
nível da Proteção Social Básica e, tambern, na oferta da qualificação profissional e
encaminhamento para o mercado de trabalho na condição de Aprendiz, em atendimento a
Lei N° 10.094/2000 com alterações na Instrução Normativa No 146 de 2018, tendo como
intuito principal a promoção da convivência social, a participação cidadã e a formacao geral
para o mundo do trabalho sendo que, essas atividades são desenvolvidas de forma
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socioeducafiva e prassionalizante, respeitando o tempo e o espaço de desenvolvimento dos
adolescentes que se encontram inseridos na instituição.
Durante os seus 41 anos de existência a organização visou prestar
atendimentos de excelência Junto aos adolescentes e suas respectivas famílias residentes no
municipio de Presidente Prudente/SP.

Ill - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
(X) Proteção Social Basics
( ) Proteção Social Especial — media complexidade
( ) Proteção Social Especial — alta complexidade
( ) Outros:

IV IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE DE ATENDIMENTO
De acordo com a Tipificação Nacional. Eixo VI — Trabalho - a — Formagão, aperfeiçoamento
e/ou qualificação profissional do adolescente - apoio à entrada no mercado de trabalho e
geração de renda.
V - IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO/PROJETO
Nome completo do Coordenador: Maria Eduarda Bomfan Coelho
Formação: Serviço Social
Número do Registro Profissional: 54.251
Telefone do coordenador para contato: (18) 99766-3691
E-mail do coordenador: coordenacaosocial@cacpp.com.br

VI —JUSTIFICATIVA
O Projeto "Seguindo a Trilha'' tem caráter complementar referente ao "Projeto
de Aperfeiçoamento Profissional - Formação Continued? ja executado pela Casa do
Sprends Grindau de luteuidente Prudente SP, united() a jovens/adolescentes pile ¡a
concluíram a qualificação profissional pela instituição e manifestam o desejo de dar
continuidade no processo de aprendizagem a fim de aperfeiçoar seu desenvolvimento
pessoal para passíveis encaminhamentos e inserção ao mercado de trabalho na condição de
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aprendiz de acordo com a Lei N°10.09412000 com alterações na Instrução Normativa N°146
de 2018.
O Projeto "Formação Continuada" assim referenciado pelos
jovens/adolescentes e equine de trabalho da instituição, oferta aos inseridos um espaço de
convivência e socialização, onde possam ser capacitados no sentido da formação geral para
a profissionalização, ampliando as possibilidades de inserção dos mesmo no mercado de
trabalho por meio do acompanhamento e orientação semanal. Alem disso o projeto visa
emptier e consolidar a participação do adolescente e desenvolver sentimentos de pertenca,
respeito, segurança, autonomia e expressão. Dessa forma, o Projeto de "Formação
Continuada complementa a preparação e encaminhamento para o mundo do trabalho,
auxiliando os adolescentes em seus projetos futuros.
Vista a necessidade do aperfeiçoamento profissional e preparo do
desenvolvimento pessoal, o Projeto "Seguindo a Trilha" complementara o Projeto "Formação
Continuada' construindo um espaço de autoconhecimento, onde os adolescentes inseridos
consigam vivenciar situações e ações voltadas para o a construção do futuro. Para que isso
se faça possível é necessário que tenham a capacidade de identificar suas vontades,
desejos e objetivos. Isso só acontece quando há o reconhecimento dentro do espaço onde
estão inseridos.
Pensando nisso, o Projeto "Seguindo a Trilha" trará assuntos especificos que
abordarão temas condo: identidade. Mediação/Gestão de Conflitos, Personalidade.
Temperamento, Inteligência emocional, Oratória e inteligências multiples', através da oficina
identificação". Um dos destaques do Projeto Seguindo a Trilha" sere a Oficina Espelho
Interior", que abordara questões do "aqui e agora" construindo junto com os
jovens/adolescentes um caminho de espontaneidade e pensamentos criticos. projetando
assn o seu futuro de maneira ccmsciente.

As

ações que a oficina proporcionará vai de

encontro com as necessidades e demandas apresentadas na fase do adolescer e da
juventude.
Diferente dos cursos de qualificação profissional que possuem ementas e
conteúdo mais teóricos, o Projeto "Seguindo a Tuttle" visa proporcionar dos seus inseridos
desenvolvimento de outras areas e habifidades,
Refere-se a inteagências para al4m (fag cruesaaes diddtka8 abordo)
sejam culturais, capacidade Oe solua3o de conflitos, antra outras. NO reduzindo inteligência do jovem tat) aomente a
latelfganc Ia única e cc ad mica.
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um espaço de expressões e de personificação a fim de que consigam conhecer seu próprio
interior e externafizar as questões que causam dificuldades de se manifestar no dia a dia. As
ações voltadas para o referido projeto sac) de cunho instigante em que sera possivel
viabilizar questões internas jamais acossados pelos arteries adolescentes e trabalha-las de
forma com que consigam criar habilidades sociais de falar e se expresser.
Essa proposta vem de encontro com o desenvolvimento dos
jovens/adolescentes dentro dos ambientes externos que são distintos de suas principals
rotinas, possibilitando melhor interação e preparando-os para os possíveis encaminhamentos
para processos seletivos e inserção ao mercado de trabalho.
Diverso ao que ocorria na pratica inicial do Projeto de 'Formação Continuada"
que atendia aos adolescentes que melhor se destacavam nos 6ursos de Qualificação
Profissional, o Projeto Complementar ''Seguindo a Trilha" visa atender o inverse, ou seja,
prioritariamente os adolescentes que de alguma forma trouxeram alquma dificuldade de
autodesenvolvimento no processo de qualificação e por isso necessitam de um olhar
intrínseco voltado as suas especificações e particularidades.
O projeto "Seguindo a Trilha" se faz necessário pare a instituição pois através
de seu desenvolvimento sera possível atingir de forma integral os jovens e adolescentes
inseridos, opodunizando a efetiva preparação e aperfeiçoamento para os possiveis
encaminhamentos aos processes seletivos e ingresso ao mercado de trabalho, seja na
condição de aprendiz ou pela busca espontânea em seu futuro profissional.

VII - DESCRIÇÃO DA META PACTUADA:
Meta de atendimento direto (n° de Usuários): até 35 jovens semestral
Capacidade de atendimento anual: ate 70 jovens anual
Capacidade de atendimento mensal: ate 35 jovens

VIII - PUBLICO ALVO
o pablieu aTiO du Triplet° "Conguinde o Trthnt :too

otleloncontes jovens entre IS o 91 ones

de idade que concluíram a qualificação profissional mas necessitam de aperfeiçoamento
para o alcance do autodesenvolvimento pessoal e profissional.
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IX - OBJETIVO GERAL
Ofertar aos jovens/adolescentes atendidos no Projeto "Seguindo a Trilha" um espaço de
convivência e socializaoto que possEbilite o autoconhecimento, por meio de oficinas que
desenvolvam ações voltadas para o "aqui e Non e para o a construção do futuro. Espaço
esse onde os adolescentes possam ampliar e consolidar a sua participaçao e desenvolver
sentimentos de pertença, respeito, segurança, autonomia e expressão. Dessa forma,
trabalhar para que sua identidade seja reconhecida no sentido de prepara-los para possíveis
encaminhamentos para o mundo do trabalho e para os seus projetos futuros.
X - OBJETIVOS ESPECiFICOS
▪ Possibilitar aperfeiçoamento do desenvolvimento em âmbito pessoal e profissional;
1
. Proporcionar um espaço de convivência e socialização que possibilite o
autoconhecimento,
• Contribuir para a autonomia do jovem/adolescente no que tange a construçâo do futuro;
1 Preparar e ser suporte aos adolescentes, no que se refere as possiveis inserções no
mercado de trabalho, frente as novas expectatvas e determinações exigidas para esse
ingresso;
• Dar suporte e acompanhar os ¡ovens frente as vulnerabilidades trazidas;
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Objetivos
especificos

br

Meta

Contribuir para
que os jovens e
adolescentes
inseridos
sonsigam se
desenvolver de
forma plena no
decorrer da
execução do
•roeto,
Possibilitar
que
Proporcionar um
espaço de
os inseridos
convivência e
consigam criar
vinculos entre si
socialização que
e
com a equipe
possibilite o
auto conhecimento técnica
envolvida, a fim
de que possam
conhecer o
outro e a si
próprio.
Direcionar os
Contribuir para a
jovens/adolesce
autonomia do
jovem/adolescente ntes para a
no que tange a
construção de

Possibilitar
aperfeiçoamento
do
desenvolvimento
em Ambito pessoal
e profissional;

Metodologia
Estratégias

Periodicidade

Resultados esperados
Quantitativos

Continuo
Através de
oficinas e
acompanhamen
to direcionado
nas atividades e
dinâmicas
propostas.

Todos os
adolescentes
inseridos no projeto.

Através das
atividades e
dinâmicas
realizadas nas
oficinas.

Continuo

Todos os
' adolescentes
inseridos no projeto.

Por meio da
oficina
"Identificação"
que abordara

Mensal

Todos os
adolescentes
inseridos no projeto
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Profissional

Qualitativos

Envolvido

Adolescentes
desenvolvidos que
atinjam a expansão do
conhecimento.

Instrutor e/ou
Educador Social
Psicóloga
Psicopedagoga
Assistente social

Adolescentes com
capacidade de
autoconhecimento e
habilidades
sociemocionais
desenvolvidas.

Instrutor e/ou
Educador Social
Psicóloga
Psicopedagoga
Assistente social
Coordenadora
Social

Jovens e adolescentes
preparados para lhe
dar com os próprios
conflitos infernos e

Instrutor e/ou
Educador Social
Psicóloga
Assistente social
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ua própria
utonornia
projetando seus
bjetivos para o
'uturo.
Preparar os
Preparar e ser
ovens e
suporte aos
adolescentes, no
dolescentes
para possiveis
que se refere as
possíveis
nsercões no
'nserções no
mercado de
trabalho na
mercado de
trabalho, frente as ondição de
aprendiz ou
novas
expectativas e
para futuras
determinações
buscas
exigidas para esse espontâneas.
in.resso;
Acolher as
Dar suporte e
acompanhar OS
demandas para
jovens/adolescent minimizer as
es frente aos
angústias e
bloqueios e
anseios que
dificuldades
atrapalham a
pluralidade do
trazidas pelos
autodesenvolvi
mesmos;
mento

construção do
futuro,

externos.

temas voltados
para construção
da própria
identidade.

Coordenadora
Social

Através dos
processos
seletivos
disponibilizados
pelas empresas
parceiras.

Semestral

Com o maior número
de
jovens/adolescentes
inseridos no projeto.

Adolescentes ínseridos Instrutor &Du
Educador Social
no mercado de
Assistente social
trabalho.
Psicóloga
Organizacional

Por meio da
escuta alive e
aplicação das
atividades
praticas
abordadas nas
oficinas do
projeto.

Continuo

Todos os
adolescentes
inseridos no projeto.

Adolescentes e ovens
inseridos no pro eto
com alta resiliencia
para resolução de
seus conflitos.
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XI - METODOLOGIA DE TRABALHO

Realização de oficinas:

OFICINA "ESPELHO INTERIOR":
A referida oficina tem como proposito trabalhar junto aos jovens/adolescentes inseridos um
espaço de construção interior, através de um olhar consciente para possíveis tomadas de
decis6es sobre determinadas situações que possam vivenciar. Proporcionando um espaço
para que consigam identificar seus reais anseios e expectativas do momento a fim de
projetar um caminho para o futuro.
A oficina também tem o objetivo de trazer aos inseridos reflexões sobre questões de
autoconfiança, autonomia, espontaneidade e desenvolvimento pessoal, através de dinâmicas
e atividades prates individuais e coletivas que permitam o autodesenvolvimento e o senso
orifice. Dessa forma contribuindo para que o jovem/adolescente se desenvolva e consiga uni
melhor desempenho para as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e para o
futuro profissional. Possibilitando a formação de adolescentes e jovens espontâneos e
criativos, para melhor decisão do "aqui e agora".

OFICINA "IDENTIFICAÇÃO":
A referida oficina propõe para os jovens/adolescentes inseridos a construção do futuro e
habilidades profissionais a partir dos seguintes temas Identidade. Mediação/Gestão de
Conflitos, Personalidade, Temperamento, Inteligência emocional, Oratória e Inteligência
Múltiplas que se referem a inteligências que vão alem das questões didáticas, abordando o
desenvolvimento em outras areas e tipos de habilidades, sejam culturais, cognitivas, socials,
e fisicas, entre outras. Não reduzindo a inteligência do jovem tão somente a Inteligência
escolar.
O principal objetivo e proporcionar aos inseridos um local de trocas e vivendas, para que
possam se desenvolver de maneira participafiva, entendendo suas competencies, permitindo
apura-las e aperfeiçoa-las, de modo com que compreendam que 6 necessário estar em
constante processo evolutivo para as diversas possibilidades que encontrarão no mundo e
principalmente no mercado de trabalho.
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Trabalho
a ser Desenvolvido

Técnico
Local que
Responsável pelo Quando sera
sera
Acompanhamento Desenvolvido
Desenvolvido

Casa do
Aprendiz
Cidadão

Casa do
Aprendiz
Cidadão

Instrutor e/ou
Educador Social
Psicologa
Assistente Social
Psicopedagoga
Coordenação
Social
Coordenação
Pedagógica
Instrutor e/ou
Educador Social
Psicóloga
Assistente Social
Psicopedagoga
Coordenagao
Social
Coordenaçáo
Pedagógica

Fevereiro a
Dezembro de
2021

Fevereiro a
Dezembro de
2021

Como sere Desenvolvido

Por mac) de oficinas que abordem técnica teatrais que
possibilitem a estimulação sensorial e concreta do corpo
humano, proporcionando aos jovens e adolescentes, a
improvisação de situações reais e irreais propostas por
eles mesmos. Trabalhando também por meio de cenas
curtas o improviso, o riso, o drama, o absurdo e o natural.
Facilitando o autoconhecimento e as questões de
impulsividade para que a razão e a emoção possam
conversar entre si e para que consigam identificar esses
conceitos nas suas relações corn o outro e com si próprios.
Por meio de atividades práticas e teóricas, possibilitando o
desenvolvimento de suas habilidades socioemocioais e
profissionais, para que assim consigam perceber onde e
necessário o aperfeiçoamento dessas questões, para
então conseguirem projetar um futuro consfiente, saudável
e proveitoso
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XII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.
Atividades especificas do projeto
Atividade

Dia da
Periodicidade Semanai
Mês
SeXIB-Feira

Sexta-Feira
x na
emana

OBS: O cronogre

16 dias
mas

Carga
Horaria

Meses

7 8

9

o

11

2

3h
semana
15h
mas
3h
semanais

15h
mês

ando relacionado com 5 semanas no mês.

Observação- Case a pandemia em decorrência do COVID-19 ainda esteja exigindo o isolamento social e a redução de atendimento dos
inseridos em atividades presenciais, no ano de 2021 o projeto 'Seguindo a Trilha" poderá se adequar para atender os jovens em
quantidade reduzida e/ou intercalada com as atividades remotas, através de video aulas disponibilizadas na plataforma digital do Youtube e
acompanhamento através de grupos do WhatsApp.
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XIII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CASA DO APRENDIZ CIDADÃO
Atividade

Periodicidade

Dia da
SemanalMila

Carga
Hothria

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

X

XX

Turmas:2'
Feira -2
turmas das
09H ás 12H e,
mais 2 turmas
das 14H as
17H

Projeto Semear:

lx por

semana

3" Feira - 1
turma das 09H
as 12H e, mais
1 turma das
14H as 17H
5 Feira - 1
turma das 09H
ás 12H e, mais
1 turma das
14H as 17H

mana'

6' Feira - 5
turmas das
13H as 16H

Auxiliar de sahde

Rotinas
administrativas

lx Semana

Segunda e
quarta-feira
das 9H as 12H

3H

X

4x Semanal

Segunda a
quinta-feira
das OH as 12H

3H

XXX

XXX

XXX

3H

X

X

X

X

X

X

X

X

3H

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

X

Recepcionista

2x na Semana

SAC

1x na Semana

Produção
Industrial
Forrnaeao
Continuada

hue

2x na Semana

Terça-feira
das 9H as 12H
Quinta-feira
das 13H as
17H
Quinta-feira
das 9H as 12H
Quinta-feira
das 14H as
1711
tercae quintafeira das 1411
as 17h

3H

X

X

X

XX

X

X

X

X

3

XX

X

X

X

XXX

X

X

}

X

XXX

X

X

}
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Projeto Saberes

2x na Seman

Quarta e
sexta-feira its
1411 as 1711

SCH7 de 15 a 17
anos

37 na Semana

Segunda a
sexta-leira das
14H as 17H
Segunda a
quinta-feira
das Turma das
0H As 15H

PADEP

lx na Semana

Segunda e
quarta-feira,
das 13H As
1 gH
sexta-feira,
das09H As
16H

Atendimento
Psccopedagegico

Semanalmente,
para os
adolescentes
que
apresentarem
necessidade de
acorn panh amen
to

Segunda, das
10H as 16H,
Terça e Sextafeira, das OBH
as 161430
Quarta e
Quinta-feira
das 11H As
17H.

30 Hares
semanais
150
Horas
mensais

Atividade Junto a
Coordenadoria da
Juventude

Sempre que a
coordenadaria
convida a
instituição a
participar de
eventos.

Sempre que a
Coordenadoria
convida a
instituição a
participar de
eventos

3H

Participagg0 Am
atividades do

Sempre que o
município
convida a
insfitul4Ao a
participar de
eventos

Sempre que o
município
convida a
instituição a
participar de
eventos

3H

Atendimento
Psicológico
Clinico

Semanalm ante
para os
adolescentes
que

Semanalment
e, mediante
agenda mento

50 Min
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apresentarem
necessidade de
acompanha men
to.

Trabalho Social
com Families

Mensal

2x no flies, em
data planejada
no calendário
anual da
instituição, das
18H00 as
19H00

Reuniões em
Rede

Sempre que
necessário para
discussões de
caso e para
demais
agisulacões

Mensal.
sempre que
necessario

2H

Visitas
domicihares

Sempre que
necessário em
sheaf/1es
especificas em
casos de
famifias ern
situação de
vulnerabilidade,
adolescentes
faltosos, entre
outras.

Continuo,
Sempre que
necessario.

Atendimento
Individual Pais e
Adolescentes

Reuniões Internas
da Equips
Técnica

1H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

XX

X

X

7

X

X

XXX

XXX

X

1H

X

X

X

X

X

X

X

59 na Semana

Continuo, com
Agendamento
Prévio, nu
sempre que he
demanda.

1H

X

X

X

X

X

X

1 x na Semana

segunda-feira
das 10H as
12H

2H

X

X

X

X

X

X

X

X

Observação: Ressaltamos que o cronagrama apresentado poderá sof er alteracaes de
acorde com a realidade sanitária do ano de 2021 em decorrência da pandemia da COVID-19.
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XIII - ARTICULAÇÃO EM REDE
Instituicãofárgão

Natureza da
Interface

Metodologia/Come?

Periodicidade

Encaminhamentos - Realizados pela instituição: a fim de encaminhar os jovens
SAÚDE

nos serviços ofegados pela Saúde quando necessária;

Unidade Básica
de Saúde (UBS)

Acompanhamento — diz respeito a troca de informagêes sobre o adolescente
dentro do serviço podendo constar as informações solicitadas via oficio de
ambas as partes;

Centro de
Atenção
Psicossocial

Referência e
Contra referência

Continua

Discussão em rede — tem como objetivo discutir com todos os serviços (saúde,
educação, assistência social, habitação, judiciário, etc.) que realizam o

(CAPS)

atendimento da família/jovem sobre situações especificas vivenciadas visando
a superação de violações de direitos e a garantia dos minimos sociais,

Centro de
Atenção
Psicossocial

Contato telefônico — realizado quando necessário com o objetivo de troca de
informações.

(CAPS AD)

A referência e contra referência realizada pela Casa do Aprendiz Cidadão junto
aos CPAS e Núcleos da cidade de Presidente Prudente são respaldados pelo

Centro de
Referência de
Assistencia

Referência e
Contra referência

contato direto corn os profissionais da equipe por meio de.
Continua

Acomoanhamentos — referente aos jovens/adolescentes que já foram
encaminhados pelo GRAS e que possivelmente possam estar frequentando o
projeto ern questão.
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Social

Encaminhamento - por parte da instituiçao a fim de inserir o jovem e sua

(GRAS)

familia nos serviços

socipassistenciais

ofertados pelo GRAS quando

necessário.
Relatórios de acompanhamento —que se refere a apropriação de informações
sobre a evolução do jovem/família dentro do serviço podendo constar
frequencia, situações relatadas que devem ser compartilhadas com a rede no
sentido da garantia de direitos, participação e dados relevantes a continuidade
do atendimento (alteração de endereço, encaminhamento para realização do
Cadastro Único, etcl),
Discussão em rede — a fim de discutir com todos os serviços (saúde,
educação, assistência social, habitação, judiciário, etca que realizam o
atendimento da família/jovem sobre situações especificas vivenciadas visando
a superação de violações de direitos e a garantia dos minimos sociais
Contato telefônico — realizado com frequência com o objetivo de troca de
infonvações rápidas a respeito dos processos de encaminhamento e
esclarecimento de dúvidas de ambas as partes.
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A referência e contra referência realizada pela Casa do Aprendiz Cidadão junto
aos CREAS do Município de Presidente Prudente Maio respaldadas pelo
contato direto corn os profissionais da equipe por meio de.
Acompanhamentos — referente aos jovens/adolescentes que já foram
encaminhados pelo GRAS e que possivelmente possam estar frequentando o
projeto em questão.
Centro de

Encaminhamento - por parte da instituição a fim de inserir o jovem e sua

Referencia

familia nos serviços socioassistenciais ofertados pelo CREAS quando
necessário.

Especializado de

Relatórios de acompanhamento — diz respeito a apropriação de informações

Assistência
Social
(CREAS)

Referência e
Contra referência

Continua

sobre a evolução do jovem/família dentro do serviço quando solicitado, com a
frequência, situações relatadas que devem ser compartilhadas com a rede no
sentido da garantia de direitos, participação e dados relevantes a continuidade
do atendimento.

Medidas
Socioeducafivas

Discussao em rede — Discutir com todos os serviços (saúde, educação,

Mulher

assistência social, habitação, judiciário, etc) que realizam o atendimento da
familia/jovem sobre situações especificas vivenciadas visando a superação de
violações de direitos;
Contato telefônico — realizado continuamente corn o objetivo de troca de
informações.
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CLt1
6?'!prendiz Cidadão junto
A referencia e contra referência realizada pelaCt.
a Equipe Técnica da Vara da Infância e Juventude do Município de Presidente
Prudente e respaldada pelo contato direto com os profissionais da equipe por
meio de
Acompanhamentos — referente aos jovens/adolescentes que já foram
encaminhados pelo judiciário e que possivelmente possam estar frequentando
o projeto ern questão.
Relatórios de acompanhamento — diz respeito a apropriação de informações
sobre o desempenho e evolução do jovem dentro do serviço com as
informações solicitadas, como: frequência, situações relatadas que devem ser
VARA DA
INFÂNCIA E
JUVENTUDE

Referencia e
Contra referência

Continua

compartilhadas com a rede no sentido da garantia de direitos.
Discussão ern rede —tem como objetivo discutir corn todos os serviços (saúde,
educação, assistência social, habitação, judiciário, etc;) que realizam o
atendimento da familia e do jovem sobre situações especificas vivenciadas
visando a superação de violações de direitos.
Contato telefônico — realizado quando necessário com o objetivo de troca de
informações referentes a participação e aos processos de encaminhamento e
esclarecimento de dúvidas.
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A referencia e contra referencia realizada pela Casa do Aprendiz Cidadão junto
ao Ministério do Trabalho do Municipio de Presidente Prudente é respaldada
pelo contato direto com os profissionais que estão a serviço do mesmo, através
da
Encaminhamento- por parte da instituição a fim de inserir o jovem e sua familia
nos serviços socioassistenciais ofertados pelo Ministério do Trabalho quando
necessário.
Relatórios de acompanhamento — diz respeito a apropriação de informações
Orientação e
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
Acompanhamento

Continua

sobre a evolução do jovem dentro do serviço podendo constar situações
relatadas que devem ser compartilhadas com a rede no sentido da garantia de
direitos.
Contato telefônico — realizado com o objetivo de troca de informações,
esclarecimento de dúvidas, participação da equipe técnica em reuniões, fawns
e palestras realizadas pelo Fiscal do Trabalho a respeito da Aprendizagem
junto aos jovens atendidos na instituição.

A referência e contra referencia realizada pela Casa do Aprendiz Cidadão junto

CMAS e CMDCA

Orientação e
Acompanhamento

ao CMAS e CMDCA do Município de Presidente Prudente é respaldada pelo

Continua

contato direto com os profissionais que estão a serviço do mesmo por meio de
contato telefônico — realizado com o objetivo de troca de informações rápidas
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e, para o esclarecimento de dúvidas, participação de membros da instituição
nas reuniões do Conselho da Criança e do Adolescente, bem coma, da
Assistência Social para que a instituição esteja de acordo e, ciente das
deliberações do mesmo; e, treinamentos promovidos pelos conselhos para
capacitação da rede socioassistencial com o objetivo de aumentar a qualidade
do atendimento e dos serviços direcionados aos jovens e seus familiares.
Articulação para reinserçao de jovens evadidos, desempenho escolar,

SECRETARIA DA
Referência e
Contra referência
EDUCAÇÃO

Continua

SECRETARIA DA
Referenda e
CULTURA
Contra referência

Esporadicamente

referência e contra referência por meio de encaminhamentos para inserção no
projeto.
Participação em atividades culturais com os jovens do projeto, a fim de
proporcionar diversos ambientes de troca e reflexão.
A referência e contra referência realizada pela Casa do Aprendiz Cidadão junto

SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA

Referência e
Contra referência

A Secretaria de Assistência Social do Municipio de Presidente Prudente é
Continua

respaldada pelo contato direto com a gestora da parceria e vigilância
socvaassistencial
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XIV - RESULTADOS ESPERADOSIAQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS
•

Oportunizar a possível inserção no Mercado de trabalho de forma regular, na condição
de aprendiz previsto na Lei 10097/2000 com alterações na Instrução Normativa N° 146
de 2018.

▪ Possibilitar o autodesenvolvimento aos anseios e expectativas do mundo do trabalho de
cada jovem/adolescente atendido;
•

Propiciar ações para o alcance da autonomia e o protagonism° social dos
jovens/adolescentes inseridos;

•

Incentivar a busca pelo interesse de ingressar no ensino superior ou técnico e ressaltar a
importância da formação para o alcance da independência e assim criar mais
possibilidades de adentrar ao mundo do trabalho;

1 Proporcionar um espaço de identificação das próprias demandas, a fim de trabalha-las
de forma participativa, possibilitando o aperfeiçoamento das mesmas.
XV — SUSTENTABILIDADE

O projeto "Seguindo a Trilha" é um projeto de caráter complementar ao projeto
"Projeto de Aperfeiçoamento Profissional - Formação Continuada já executado pela Casa do
Aprendiz Cidadão. 0 ''Seguindo a Trilhe possibilitara aos jovens/adolescentes que de certa
forma não conseguiram se desenvolver plenamente no curse de qualificação profissional,
uma nova oportunidade de se aperfeiçoar e se preparar para o mercado de trabalho.
O projeto oferecerá oficinas que possibilitem que os inseridos encontrem novas
formas de identificação de suas pr6prias demandas, para então possibilitar resultados
positivos em possiveis inserções no Mercado de trabalho. 0 projeto visa trabalhar de
maneira pratica questões de autoconhecimento, abordando o "aqui e agora, auxiliando na
construção independente do pensamento crítico e da espontaneidade na resolução e pasta°
de conflitos que possam enfrentar na fase do adolescer e da juventude, que geram diversas
mudanças comportamentais 0 projeto e de suma importância para a Casa do Aprendiz
Cidadão para que os jovens/ado[escentes que ja passaram pelo procc000 de qualifioaeao
profissional possam se aprimorar enquanto pessoas e futuros profissional capazes de
projetar e construir o próprio futuro de maneira responsável e madura
A sustentabilidade do Projeta "Seguindo a Trilhe se (la pela incorporação aos
serviços permanentes da CAC que vão corresponder aos seguintes tópicos:
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Demanda;
I
Feedback dos jovens/adolescentes atendidos;
✓ Equine técnica disponivel pare o desenvolvimento e acompanhamento do projeto,
•

Articulação entre as redes de services sendo o CRAS, CREAS (Medidas
Socioeducativas e Mulher), Vara da Infância e Juventude. Ministério do Trabalho,
CMAS e CMDCA, Secretaria da Educação. Secretaria de Culture, Secretaria de
Assistência Social e Secretaria da Saúde (UBS e CAPS).

• Vinculo estabelecido entre equine técnica com os 'ovens inseridos no projeto;
• Avaliação positiva do desenvolvimento do Projeto ''Seguindo a Trilha" epos conclusão
do seu primeiro ano de execução,
•

Diretoria da instituição ciente da relevância da manutenção/investimento na ação;

•

Participação efetiva e consciente da rede de serviços no que tango a importance do
envolvimento dos mesmos para a execução do Projeto.
Dessa forma, o Projeto 'Seguindo a Trilha" sera sustentado enquanto ação

permanente da instituição levando em consideração os impactos positivos apresentados na
avaliação durante a conclusão do seu primeiro ano de desenvolvimento na F ormação
Continuada.
XVI - RECURSOS HUMANOS (DO SERVIÇO)
Recursos Humanos de OSC (incluindo os profissionais que executarão o projeto especifico)
Tabela de Profissionais eremitic.% da 050

Sala rio antral e
Quantidade

01

Forma72o

Cargo

AssistentE Social

Fonte de rins aclame rt0

Cargo hod ria
vinculo

Serrim Social

100 horas

31.51233

77127%

Termo

de

Fomento 22/2020

menials
OVinculo al

2213% Recurso PrOprle

01

Ofitinelre
(Fotograf ia e video)

Ensino Superior, core erspen nria em

30 horas

14.33333

projetos socials com a dolementes.

me nsai

Vínculo CLTI

77,M%

Term o

de

tome ato 22/1020

22.16% Resume Próprio
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01

Ofidne Ire lelreurto

Ensino Superior, tom mired

das antes)

projetos Medals torn a deleseen

e

30 horas
en MS

77,P4 Teen) de
(Vinculo (1-1)

fOrnento 22/2020

22,16% R€ to No Próprio

01

Or efileir

Ens 'no Superior, ram mole ri Fie a e

30 hones

prelates socials eons adolesnentes,

mensais

(Grafite)

77,84% Temia do
inculo CL

fomento 22/2020

22,15% Recurs* Próprio

0

GeS1012

resino superior Complete

ternanals

Administrative de

Receded Peel/HO

200 horas
(Gineulo C111

Services Sociais

o

Nutritienreta

Recurs() Próprio

1018 hors

Nu 5o

mensais
IVInrulo CHI

04

Gozin helm

220 horas

Ensino Médio

mensais

(guintidade 04)

01

Den

20.140,48
{Vinculo 03)

Recurso Próprio

45.5E1832

Odontologia

Recurso Próprio
(Vincula CO)

01

Assistente Sods

65,15 %Ter1110 de

150 hor

ervi10 SO

43.576 54

fomento 23/2020

lifinceloCCO
33,84% ReOLICSO Próprio

Psreopedegega

Psicologia

COPP aeOgle

150 hOraS
mensais

01

Técnico ern

Vinculo Cfir)

Gestto Smpresanal
mensal

eeetaleada

ereta ia

32 529,50

Ensino Médio

moo Próprio
(Vincula CLT

220 hares
mansals

23.z129

flee elfin Próprio
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(vinculo CUD

01

5ecrelaria

EnsIno Superior Cameleer) maim
Social)

01

Psit0TOM

Perna ogra

Auxiliar de Recursos

0 P(0060

ens

Vínculo CM/

48.359,81

200 POI
e

Organizational

01

23 212,69

10 Mir

En sina So parlor Incompleto

Vínculo ail

200 horas
Recurso Proprlo

Mirnanos

01

Psicóloga Clinica

Re0.1110 P140110

(Vinculo CCO

Psicolegia

175 horas

41.866,66

20,5%Nova manta
79,50%Recurso PrOprio

sense is
(Vínculo CLIO

o

COORDENADORA

Perlagogia/Letras/Espec, EduCaMO

menials

PEDAGOGIC/1

Coordenador Sodal

175 Dora

Semipro Social

menials

Instrutor de Curse

Dirella

Instrutor de Curso

(Vínculo

fomento 22/2020

50 hors
ensaia

01

Termo de

200 Fora

01

0

Preppie

Pedagogia/ P& Gra JIM& ern

150 bare

Re0.11000 Humanos com ênfase em

Menials

Plintelo CLI

Recurso ir Merin

38.816,67

81% Novamente

(Vínculo CLI

19%00011110 PP00110

treinamento e desenvolvimento
01

01

nstrutor de Curse

AtlnilnIstrapao/ Pós Gradua420 em

150 horns

MBA ern GestDo de Marketing

mensais

emirs° Próprio
0Vinculo CUT

150 1101,5

sirotor de Curso
neuropsioculageMa

16% lierMilio Pronrin

01

tutor de Curso

Te010010

O horas

38.816,

1100010 P051200
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mensais

01

Instrutor de Curso

Minim ria comp

Vinciao C

8 815,67

ao/ Tempo

Informatics
11110 Próprio

o CLT]

01

ter de Curso

Mronomia

50 hora
mensais

Técnico de

Psicologia

Recurso Próprio
inCulo CLT(

50% NOVAMENTE

100 hey

RelerencialPslaPoge/

Mineola CLT1

01

or Soda

20% Recurso Próprio

Termo de

Tecnologia FE rolei

calahnia50 147/2070
(Vincula CLT)
68.43%Recurso Próprio.

01

Educador Social

se iço Social

67% Te raso de

200 ISOM
nnensais

11.947,33

colabormao 153/2020

WinCula CLT
73

01

Analista de

Pu blicida de e Propaganda

220 Mira
Menials

Market1ng

31.12280
(Vincula UT)

RScurso Próprlo

1759Terma de leniente
22/2020

83% Rem rso

01

Encarrega do

Ensino Médio

mensais

Fine nseire

01

Amiliar Noe maim

G500 Comoro Pedagogia

330 horas
mensais

Encarregede MP.

Ensino Médio

Pessoal

Olin cols CM)
2155051

ecurso Próprio

(Vincula. CLT
ReCUISO Próprio

220 hares

PeSSOiri

Assistente de Dep.

Perna Próprio

720 hems

(Vincula CLT
Pedagogia

270 bores
mensais

35.748,48
Reairso Prtiprio
(Vínculo CLTI
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01

Auxiliar Dep. ressoai

/termini's-Ir20o

no hums
tu ens

01

Au all Ia

Cursando Mini

220 floras

(Vínculo

29.565,37

Administrairao

Auxiliar

AMMOPIRO°

Administrativo

01

Assistente Comercial

39.565,37
ReCUrrIl P1013110

in

Administrativo

01

vinculo ALT)

tidneulo [Uri

Adminis rase- o

220 !tetras
onsale
iVinculoCL111

01

inspetor

SUMO°. Media

200 horas

Recurso ProprIO

mensais

01

ReeepCiOnista

Cursando Ens' no Superior

(Vínculo CLTJ

220 Mira;
mensais

37-730.05

30960,92
°Amato CM

Quantidade de funcionários: 41
Quantidade de funcionários com pós-graduação: 11

XVII - RECURSOS A SEREM UTILIZADOS
I—
ESTRUTURA

FISICA: Prolate "Seguindo a Trilha" sera desenvolvido na Casa do Aprendiz

Cidadão que possui- salas de aula, cozinha, refeitório para alimentação, banheiros com
acessibilidade, salão multiuse, sala para atendimento individual sala de reuniões, laboratórios
de informática, consultório odentológico.
RECURSOS MATERIAIS DISPONIVEIS.
Materials Permanentes: Cadeiras Universitacias, Datashow, Quadros Brancos, Caixas de
Som, Computadores para as Salas de Informática, Mesas e Cadeiras do Refeitório,
Computadores dos funcionários e da Equine.
Allaterriaia de °onetime,: tAmtmrimis Depot-limns. Kit de

Higiene Pessoal. Materiais de

Escritorio e Didático, Material de Limpeza e Higiene Pessoal e Géneros Alimenticios.
RECURSOS MATERIAIS NECESSARIOS A SEREM ADQUIRIDOS: sulfite A4; role de papel
pardo; COLOR SET: vermelho, laranja, preto, roxo, rosa, azul celeste, azul escuro, amarelo,
verde claro, verde bandeira, pink, Was; CARTOLINA: vermelho, laranja, prate, roxo, rosa,
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azul celeste, azul escuro, amarelo, verde claro, verde bandeira, lilás, branca; E.V.A: preto,
vermelho, azul, amarelo, verde, rosa, lilás, laranja, marrom, roxo, !Nance E.V.A COM
GLITTER: preto vermelho, azul, amarelo, verde, rosa, lilás, laranja, marrom, row, branco;
PAPEL CARTÃO: medida 48x66 na cor marrom; PAPEL CELOFANE: vermelho, azul,
amarelo, verde, rosa, lilás, laranja, marrom, roxo, transparente; PAPEL CREPOM: preto,
vermelho, azul, amarelo, verde, rosa, lilás, laranja, marrom, roxo, branco; caderno brochura
capa dura pequeno (96 folhas); mini caderneta; calculadora pequena, espiral diversos
números, capa para encadernação; lapis grafite preto n°2; borracha escolar; tesoura grande,
tesoura escolar, régua escolar; durex largo; lapis de cor; giz de cera; canefinha colorida;
GLITTER: ouro prata, rosa, azul. verde, vermelho, roxo, laranja, furta cor GLITTER
GRANULADO: ponto prata, borboleta rosa/azul e coração vermelho; palito para churrasco,
cola instantânea mulfiuso; CANETA PARA QUADRO BRANCO: azul preto vermelho e
verde; apagador de quadro branco; CANETA0 COLORIDO: azul preto vermelho e verde;
fita dupla face; fita crepe; papel sulfite verge del80 gramas; isopor, imã; caneta esferográfica
azul, preta e vermelha; caneta esferográfica diversas cores; cola branca escolar, cola
colorida; OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO: 06mm e 12mar FITA DE CETIM 7 MM:
laranja, azul claro, azul escuro, rosa. Pink, verde claro, verde escuro, roxo, Was, amarelo.
vermelho' FITA DE CETIM 22 MM: laranja, azul claro, azul escuro, rosa, pink, verde claro,
verde escuro, roxo, Dias, amarelo, vermelho; FITA DE CETIM 30 MM: laranja, azul claro, azul
escuro, rosa, Pink, verde claro, verde escuro, roxo, [Ms, amarelo, vermelho' FITILHOS
DECORATIVOS: laranja, azul claro, azul escuro, rosa. Pink, verde claro, verde escuro, roxo,
lilás, amarelo, vermelho; Palitos de picolé; rolo de barbante; rolo de sisal; bexiga para festa
(cores diversas); pistola de cola quente; bastão de cola quente; grampeador grande e
pequeno; grampos galvanizados; furador de papal; flores artificiais; muda de suculenta;
espelho pequeno com moldura; tecido chita; CLIPES: referenda 4/0 e 10/0; tinta colorida
para impressora; CAIXAS ORGANIZADORAS: diversos tamanhos; pastas com elastic() de
55mm; pasta catalogo com visor (100 plásticos); pasta AZ: papal laminado; maleta rnulfiuso
pequena; MAQUIAGEM SOCIAL: base (diversos tons), no compacto (diversos tons),
corretivo (diversos tons), rime!, batom (diversas cores), lapis de olho (pretoinuae), iapls Pe
sobrancelha (marrom claro/escuro e preto), paleta de sombre para alhos (diversas cores),
blush (diversos tons), kit básico de pmcel;
MAQUIAGEM ARTÍSTICA: Pancake (diversas cores), Clown Make up (diversas cores),
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Lague de Cabelo, Grampos de cabelo, elastiquinhos de silicone.
Higiene e Limpeza: Mascara de proteção ao COVID-19, Viseira Face Shield, Tapete
Sanifizante, álcool em gel, agua sanitária, álcool 70, papal higiênico, copo descartavel,
bobina rolo plástico com capacidade de 5 kilos, esponja para Iowa, detergente liquido
neutro, guardanapo. perfex. Papal toalha. Papal alumínio, plástico filme, papal toalha com
do's rolos para as frituras, saco de lixo de 60 e 100 litros, gas de cozinha. Talheres
descartáveis, Pratos descartáveis. Kit de produtos de higiene pessoal (Shampoo,
condicionador, gel de cabelo, creme para pentear, talco para pé, sabonete, escova de dente,
creme dental, fio dental, anti transpiraste aerossol, creme corporal, haste flexiveis de ouvido,
curativos adesivo, cortador de unha, lixa para unha).
Géneros de alimentação:
Alimentos em Geral: arroz, Feijão, Feijão Preto, Grão de Bico, Lentilha, Feijão Branco,
Farinha de Mandioca, Farofa temperada, Batata Palito Congelada, Creme de cebola,
proteina texturizada de soja, gelatina, chocolate granulado, coco ralado, oleo de soja, azeite.
vinagre, sal, Paes ( pão de leite ou de forma) farinha de trigo, tuba, leite condensado,
achocolatado em p6, açúcar refinado, açúcar cristal, amido de milho, azeitona, Batata
desidratada para Pura, bata palha, bolacha de maisena, bolacha de água e sal, bolacha de
nata, biscoito de pão amanteigado, biscoito tipo rosquinha, ketchup, creme de leite, ervilha in
natura, extrato de tomate, essência de baunilha, farinha de milho biju, farinha de trigo
integral, fermento em p6 quimico, fermento biológico fresco e seco, leite integral ou semi
desnatado, maionese, margarina com e sem sal, massa de pastel, pão de queijo congelado.
preparo para bolo (diversos sabores), leite em p6, milho verde mostarda, oleo, ovo, queqo
parmesão ralado, regueijdo, sal, sardinha enlatada, cravo da India, canela em p6, canela em
pau, mel, leite de coco, ameixa, uva passa, milho de pipoca, milho pra canjica, sorvete de
fruta em massa e sorvete de fruta palito, panetone (para o natal), chocotone, salginhos
diversos fritos e assados (mini salgados coxinha, mini kibe, rissoles, esfiha, bolinha de queijo,
mini pizza, hambúrguer, cachorro quente), bolinho individual, alho, azeite, ovos de pascoa,
caixa de bombom, bombons sortidos, balas, pirulitos, guloseimas em geral, pipocas done
Carnes: atum, peito de frango e carne moida, lagarto para fazer tortas salgadas e Polo
salgados Coxa e sobre coxa, carne em firas, carne cubos, linguiça toscana, sassami de
frango filé da coxa, peixes tipo file, carne suma sendo pernil e ou lombo, costela bovina e
suma, carne em bife, medalhão de frango.
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Embutidos. salsicha, linguiça calabresa, bacon, hambúrguer.
Verduras, Legumes e Frutas. alface, tomate, alho, cabala, cheiro verde, batata, abóbora,
cenoura mamão, melão, maga, banana, goiaba, manga, maracujá, melancia, pone& laranja,
limão, kiwi, ameixa. Hodifrútis em geral.
Bebidas: suco em 136 (diversos sabores),refrigerante (diversos sabores), polpa de fruta,
achocolatado pronto pra beber de 200 ml, suco pronto pra beber de nectar dei litro e de 200
ml, agua
Frios: mozarela, presunto e mortadela.

XVIII - TRABALHO SOCIAL REALIZADO
•

Articulação da rede socioassistencial (reuniões com a rede, estabelecimento de contatos,
fluxos de informações, encaminhamentos, procedimentos, estratégias para unificar
procedimentos conforme SUAS)

•

Articulação Intersetorial.

✓

Oferta e referenciamento de serviço especializado considerando a realidade do território
(dados de vigilância socioassistencial, possibilidades de participação de usuários e
outros);

•

Promoção da participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações dos
services;

•

Produção de material socioeducafivo (para dar concretude as atividades
coletivas/comunitárias, sensibilizar a comunidade para algumas questões, mobilizar para
a realização de eventos ou campanhas,

✓ Fornecimento de informações e dados para o orgão castor (para subsidiar elaboração do
Plano Municipal; planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços; alimentaçáo
dos sistemas de informação do SIAS);
•

Reuniões com a equine da rede em geral, para troca de informações, com discussões de
cases e acompanhamento dos encaminhamentos realizados nas unidades referenciadas.
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XIX —AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
0 que sera Avaliado

Como sera Avaliado?

Qual a Periodicidade?
Continue.

Quais Instrumentais?
Participação, frequéncia no

1. Aperfeiçoamento das habilidades

Por meio do planejamento e

socioemocionais e projeção do futuro.

execução de atividades

Projeto, registro do

aplicadas pelo Instrutor e/ou

planejamento de atividades,

- Cs temas abordados para os

educador social e do

registro do relatório mensal de

jovens/adolescentes do projeto

desempenho e participageo dos

atividades, registro

"Seguindo a Trilha" esters em

inseridos nas oficinas.

fotográfico.

concordância com suas necessidades?
- O material planejato está respeitando
as particularidades dos
jovens/adolescentes inseridos?
- Existe alguma dificuldade de
aprendizagem a sertrabalhada?
- Como os jovens/adolescentes tem
respondido as informayees, atividades,
dinâmicas apresenbdas pelo Instrutor
e/ou educador social?

Ar(AC - SemosTodos Um
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Continuo.

2. Conduta do instrutor e/ou educador Sera avaliado por meio do

Busca espontânea dos jovens

social ao acolher as demandas em estabelecimento de vínculos

ao Instrutor/educador para

relação a ansiedade, angústias e entre profissional e

relato de situações cotidianas

jovens/adolescentes, através do

e apresentaçao de demandas

primeiro acolhimento, rodas de

au percepção do próprio

- Os adolescentes apresentaram

converse, realização de

instrutor referente ao

alguma angústia nodecorrer do Projeto

atividades, dinâmicas e

comportamento em sala e nas

"Seguindo a Trilha''

encaminhamentos para as

atividades aplicadas.

Como essa angustia foi acolhida pelo

técnicas do projeto quando

Instrutor &Du educador social?

necessário

trazidos pelos jovem/adolescentes.

- Houve encaminhamento por parte do
profissional para a equipe técnica do
proieto?
- Os jovens/adolescentes tern mantido
um vinculo saudável entre eles, corn o
instrutor/educador e a equipe técnica?

Continuo

Registro de informações do

3. Estimulo as potencialidades e

Sera avaliado qualitativamente

habilidades dos jovens/adolescentes e

por meio de feedbaks do

instrutor/educador no relatório

oferta de urn espaço para o

profissional responsável.

de desenvolvimento e no
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autoconhecimento das dificuldades e
formas de trabalhe-s

p

6a

cabendo a ele registrar

histórico do jovem dos

observações sobre o processo

in

de desenvolvimento notado no

Participação direta do

- O jovem/adolescentes tem participado jovem/adolescentes.

profissional de psicologia em

das oficinas regulamente?

sala de aula ern momentos

- Durante o desenvolvimento das

específicos ou de acordo corn

oficinas tem conseguido identificar suas

a necessidade apresentada

dificuldades e potencialidades?

pelos jovens/adolescentes

- As propostas do Irstrutorteducador

inseridos.

social com relação as oficinas tern
proporcionado um espaço de acolhida,
pertença e seguranca no que se refere
as dificuldades trazdas pelos jovens
inseridosg

Continuo.

Lista de Frequência

4. Participação e frequência dos

Sera avaliado por meio do

jovens/adolescentes nas oficinas

controle de frequência, bem

Registro de Informações no

propostas no Projetu.

como, a participação durante as

verso da frequência de

oficinas (se os

possiveis ocorrências.

jovens/adolescentes participam

Registro de informações

-O jovem/adolescente este
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das atividades propostas, se

histórico do

voluntariamente as oficinas,

realizam o registro de

jovern/adolescentes.

- Tem se posicionado referente aos

informações, see COMUNCadvo

temas abordados?

com aos demais integrantes da

- Os jovens/adolescentes tem se

turma, etc:)

desenvolvido durana as atividades
propostas?
Continuo

Registro de informações no

5. Visão de mundo do

Sera avaliado por meio do

jovem/adolescentes referente a

monitoramento e

acornpanhamento do

expectativa ao mercado de trabalho.

acompanhamento realizado pelo

jovem/adolescentes.

Instrutor e pelas técnicas de

Observações realizadas

- O JOVellibidOleSCenteS demonstrou

referência do Projeto "Seguindo

subjetivamente pelo técnico

interesse em participar de processes

a Trilha.

de referência responsável.

seletivos?

Resposta ao serviço e as

-O jovem/adolescentes manifestou

atividades desenvolvidas

desejo de ser inserido no mercado de

junto aos jovens/adolescentes

trabalho na condição de aprendiz?

in

6. Efetividade do Projeto referente as

Será avaliado por meio das

POSSneis inserções dos

aprovações após os

Mensal
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jovens/adolescente; no mercado de

encaminhamentos realizados a

Articulaçãocom setor

trabalho na condição de aprendiz, por

processos seletivos para as

organ izacional

intermédio da instituicao.

empresas parceiras da

Feedback das empresas

insfituiçao.

parceiras através de visita

- Quais os resultadcs que a instituicao

Articulação como departamento

organizacional, e-mails e

tem apresentado frente aos

de Psicologia organizacional

contato telefónico.

encaminhamentos para o mercado de

referente ao desenvolvimento

trabalho?

dos jovens/adolescentes na

- Os jovens/adolescentes

condição de aprendiz.

encaminhados para processos
seletivos estão sendo admitidos pelas
empresas parceiras da instituição?
- Os feedbacks dasempresas parceiras
em relagao aos jovens/adolescentes
inseridos estão sendo posdivos?

Continua.

Dinâmicas e Atividades

7. Desenvolvimentc do

Através das atividades

Jovem/adolescentes frente ao

propostas na oficina de

preparadas para serem

progresso obtido no decorrer do

“Identificação" e "Espelho

desenvolvidas no decorrer

Interior", que os auxiliem para o

das oficinas de 'Identificação"

, projeto.
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autodesenvolvmento para futuro

- O jovem/adolescentes tem mudado

pessoal e profissional

sua pasture no que se refere as
atividades voltadas ao mundo de
trabalho?
- Apresentou interesse em obter novos
con hecimentos?

- O jovem/adolescentes tem buscado
aprimorar suas hablidades?
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Plano de Aplicação

Valores

Despesas
R$ 24.850,00

Géneros de alimentação

R$ 32.606,01
Recursos Humanos
Material de consumo

R$ 12308,99

Total

R$ 69.765,00

Presidente Prudente, 20 de novembro de 2020.
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Demonstrativo de Custos Projeto "Seguindo a Trilhe.

Categoria da
Despesa

Categoria do Produto

Alimentos em Geral

Gêneros de
alimentação

Especificação do Produto
Achocolatado em P6. Potwar Cristal, Acoça Re ad o Alho
Descascado. Atha a Grand, Amido De Milho, Arroz, Alum
em Lola, Baleia Palha, Bernie Palito. Batata desidratada para
Pure. Canela e C Ca B Seaga de Maisena, Biscoito de
Agua e Sal, Biscoito tipo Rosquinha, Bolinho Unitário,
Bombons Sonidos, Canela ern pó. Catchup. Cereal com
acOcar. chocolate Granulado. Ovo de chocolate, Coco
Ralada, colorifero, Creme de Leite. Creme de Cabala.
Eroilha in Natura. Extrato de tomate, Farinha de Mandioca,
Farinha de Mandioca BijO. Farinha de Milho, Farinha de
Trigo, Farofa Temperada, Feijão. Feijão Branco, Feijão Prelo,
Fermento para Masses. Fermento em po,Folha de Louro,
Fubá. Grão de Bice, Gelatine varies Sabores. Gelatina
incolor, Leila condensado, Leite Integral, Leila de Coco.
Lentilha, Macarrão Espaguete, Macarrão Parafuso Colorido,
Macrae parafuso. Macarrão Penne, macarrão Gravatnha.
Maionese, Margarina coin Sal, Massa de Pastel, Mel, Milho
Verde, Pudim Tradicional, Mostarda, Oleo, Ovo, Pao de
Queijo, Queijo Ralado, Requeijão. Sal, Sardinha em Lela.
shop- Motto de Sop. Soja em Grão, Proteina Texturizada
de Soja. Suco ern p6 Arias sabores. Trigo para Kibe.
Oregano, Milho Pipoca.Uva Passa, Vinagre, Leite em
po.Panelone, Choconone, Salgadinho de Festas Diversos Ciro
- Bolinha de Queijo, Mini Kibe, Cozinha de Frango e Came.
Esfirra de Came e Frango. Enroladinho de Foos, Sorvete de
Palito, Mini Pizza, Palmito, Azeitona verde, Azeitona Praia,
Azeite, Noz Moscada, Goiabada Caeca. Milho Canjica,
Amendoim. Amaciante de Carne, Massa Fresca para
Nhoque. Capeletti, Massa para Lasanha, SELETA DE
LEGUMES CONGELADO.Pho de Forma, Pao tip° Hot Dog.
Pao Frances.
Came bovina moida, em cubos, ern tiras, em bite, em pedaço

Carnes

Verduras, Legumes e Frutas

inteiro, lagarto, medalhão de frango, peito de frango sem
osso, sassami, coxa e sobrecoxa corn osso e desossada,
came wine tipo pernil e lombo sem osso e pale, peixe em file
tipo menuza. panga e ou tilapia, pale suma, costela bovina,
costelinba de porco, came seca, bacon. Linguiça toscana.
bisteca suma.
Alho. Cebola. Chaim Verde. Repolho, Cenoura, Tomate,
Alface Agrião. Batata. Bat* Doce, Abobora, Acelga. COuVe
Flor. Couve Manteiga. Brocolis, Gengibre, Mandioca, °Main
chuchu. Bednjela. Beterraba, Pepino. Mamão, metão, mina,
banana, goiaba, manga, maracuja, meanda, ponca, laranja.
limão, kiwi, ameixa. Hodifrüffs em geral
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Bebidas

Actiocolalado pronto para beber 20011t, logurte de Fnita
Fermentado 200m1. Sum nectar vanos sabores de 1 litro e
200mI. Refrigerante guaraná, laranja, Cola e Iznik, de 2
litros,

fios

Queip tipo Mucarela ou Prato, Apresuntado, Presunto.
Salsicha,Calabrosa

Higiene e Limpeza

Mascara de proteeao ao COVID-19. Visedre Face Shield,
Tapete Sanilizante, blood em gel, ague sanitária, álcool 70,
papel higienico, copo descartavel, bobina rolo plástico com
capacidade de 5 kilos. esponja para louça. detergente líquido
neutro, guardanapo. perfex, papel (c.a, papel aluminio,
plástico filme, papal loathe com dots rolos para as frituras,
saco de lio de 60 e 100 litros, gas de cozinha. Talheres
descartáveis. prates descadavers Kit de produtos de higiene
pessoal (Shampoo, condidonador. gel de cabelo. creme para
pentear, taxi para pc', Sabonete, escova de dente, creme
dental, fio dental, anti transpiraste aerossol, creme corporal,
haste flexiveis de ouvido. curativos adesivo, cortador de
unIza.liza para unha)
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Material Escolar,Didático e pedagógico

RECURSOS MATERIAIS NECESSARIOS A SEREM
ADQUIRIDOS: sulfite AO; rolo de papal pardo; COLOR SET'
venmelho, laranja. prate, Cosa. rosa, azul celeste, azul escure.
amarelo, verde claro, verde bandeira, pink, Ms;
CARTOLINA: vermelho, laranja, preto, roxo, rose, azul
celeste, azul escuro, amarelo, verde claro, verde bandeira.
lilás, branca: E.VA prate, vermelho, azul, amarelo, verde,
rose, lilás, laranja, marrom, roxo, branco; E V.A COM
GLITTER: preto, vermelho, azul, amarelo, verde, rosa, lilás.
laranja, marrom, roxo. branco; PAPEL CARTÃO: medida
48x88 na cm' marrom: PAPEL CELOFANE: vermelho, azul,
amarelo, verde, rosa, lilds, laranja, marrom, roxo,
transparente, PAPEL CREPOM: prate, vermelho, azul,
amarelo, verde, rasa, lilás, laranja, marrom, fox.), branco:
caderno brochura capa dura pequeno (ge folhas): mini
caderneta, calculadora pequena; espiral diversos nflineroS:
capa para enCadema0a; lapis grafite prate no 2; borracha
escolar: tesoura grande, tesoura escolar. ragua escolar.
durex largo; lapis de oar, giz de cera; canetinha colorida;
GLITTER: ouro, prata, rosa, azul, verde, vermelho, roxo.
laranja, furta cor, GLITTER GRANULADO: ponto prata.
borboleta rosa/azul e
rack vermelho; palito para
°humane, cola inslantanea multiuso; CANETA PARA
QUADRO BRANCO: azul, prate, vermelho e verde, apagadOr
de padre branco; CANETÃO COLORIDO. azul, preto,
vermelho e verde, fila dupla face: fita crepe, papal sulfite
yam& de 180 gramas: isopor, ima; caneta esferografica azul,
preta e vermelha: caneta esferográfica diversas cores: cola
branca escolar, cola colorida: OLHOS MOVES PARA
ARTESANATO: OCamm e 12rnrm FITA DE CETIM 7 MM:
laranja, azul claro, azul escuro. Cosa, pink. verde dare, verde
escuro, roxo. lilás, amarelo, vermelho; FITA DE CETIM 22
MM: laranja, azul clam, azul escuro, rasa, pink, verde dare,
verde escuro, roxo, lilás, amarelo, vermelho: RITA DE CETIM
30 Mk laranja, azul claro, azul sacra rosa, pink, Verde
claro, verde escuro, roxo, lilás, amarelo. vermelho; FITILHOS
DECORATIVOS: laranja, azul daro, azul escum, rosa, pink.
verde claro, verde escuro, mxo, blas, amarelo, vermelho;
palitos de picolé; role de barbante; rolo de sisal: bexiga para
festa (cores diversas); pistola de cola quente; bastão de cola
quanta: grampeador grande e pequeno: grampos
galvanizados: furador de papal: gores artificiais; muda de
suculenla; espelho pequeno corn moldura: tecido chita,
colorida para impressora,
CLIPES. referência 4/0 e
tanner para impressora; CALMS ORGANIZADORAS:
diversos tamanhas pastas com elástico de 55mm: pasta
catálogo corn visor MO plastic09): Pasta AZ; papel laminado;
maleta mulfiuso pequena: MAQUIAGEM: base (diversos
tons), p0 compacto (oiversos lulls), COITSIIVO (averse., ions),
rimel. batom (diversas cores), lapis de Olho (Preto/nude), lápis
de sobrancelha (marrom claro/escuro e preto), palate de
sombra para olhos (diversas cores). blush (diversos tons), kit
basil") de pineal; KIT MANICURE, alicate de unha, palilo de
unha. esmalte (diversas cares); removedor de esmalte:
algodão, lixa de LIMO.; lixa de pé; cortador de unha. Caixa de
Isopor (diversos tamanhos) pare transporte de lanche.
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Recursos Humanos

Uniformes para usuários
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Bohr de gas para Cozinha

soups de Oaks

seism). 13°. férias, 1/3 de férias

Educador Social

Presidente Prudente, 20 de novembro de 2020.

Mohamed Ali ffen ho
Presiden da Er-Rd-ado

MarraSsluard fl Coelho
Técnica Responsável
Coordenadora Social
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Recursos Ilumanos

Salário, I, Minas, i13 de fé

Presid

Mohamed Suff71
Presiderite da En ade

Prudente, 08, de outubro de 2020.

Maria Eduarda B. Coelho
Técnica Responsavel
Coordenadora Social
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Cronograma de desembolso
MA DE DESEMBOLSO E UTILIZA AO DOS RECURSOS 2021 SEGUINDO A TRILHA
ITEM
JANEIRO FFVERERO
Gêneros de
RS
a limentaglo
2 250 09
Recursos
R$
Humanos
Serviços de
Terceiros

MAIO

ABRIL

MARÇO
R$
2.250,00
RS

R$ 2.250,00

R

2.250,00

R$ 2.441.00

R

2.441.00

JUNHO
2.250,00
R$
2.441.00

JULHO
RS
2,300.00
RS
2.441,00

AGOSTO

SETEMBRO

R$ 2.250,00

R$ 2.250,00

R$ 2.441.00

RS 2.441.00

TOTAL
NOVEMBRO DEZEMBRO
RS
RS
24.650.00
2.250.00
2.300,DD
RS
9$
RS
R$ 2.441,00
6.865,11
32.606,01
3.770,90
OUTUBRO

I RS

Reset*
Jurídicas
Material de
consumo
(didático
pedagógico)

-0909

R$
1 735
a

RS
5,426,00

R$
1.300,00
RS
6.901 00

R$

R

RS
900,00

950,00

R

RS
850.00

5591 00 5 541 00

R$
1.735,00

6 4.7/00

R$ 1 30000

R$ 5.991,00

RS
900,00

R$
950,00

641,00

R$
840,10

RS
R$ 5.591.00 16.861,00

12.308,99

R$
10.015.00

RS
69,765,00

Presidente Prudente, 08, de outubro de 2020.

Mohapell Suffen Filho

z-Piresidente da Entidade

Maria Eduardo B. Coelho
Técnica Responsável
Coordenadora Social.
VariaRtiardaárdmCoefflo
Coordenadora Social

IRS

R$
848.89

