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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST

Empreendimento: Parque Residencial Nova Esperança – Módulo I

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Dados da Contratação

Programa: Minha Casa Minha Vida- Recursos FAR

Contratos CAIXA nº:
0298840-42
0298842-61
0298847-11
0298848-25
0298849-39

Ação/Modalidade: Programa de Desenvolvimento Sócio 
territorial – PDST Fonte de Recursos: FAR
Empreendimento: Parque Residencial Nova Esperança/Módulos I,II,III,IV E V

Município: São José do Rio Preto UF: SP
Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Avenida Alberto Andaló, nº 3030 – Centro – São José do Rio Preto/SP  
Executor da intervenção: EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
Travessa Paulo Laurito, nº 49 – Vila Maria – São José do Rio Preto/SP

Tel.: (17) 3216-5655 e-mail: emcop@riopreto.sp.gov.br 

1.2 Valores de Intervenção 
COMPOSIÇÃO DO 
INVESTIMENTO

PTS PDST TOTAL

Repasse financeiro

2. EXECUÇÃO DO PDST

2.1 Responsabilidade Técnica

Área gestora do Trabalho Social: Departamento Social da Empresa Municipal de 
Construções Populares – EMCOP

Telefone: (17) 3216-5655          e-mail: emcop.social@riopreto.sp.gov.br
Equipe Responsável Técnica

Técnico Social e 
Coordenadora: 

Sandra Haddad Abilel

Formação:

Assistente Social

Registro:

CRESS 10.344



2.2 Prazos e regime de execução

Prazo do PDST Forma de execução do PDST

12 meses Direta X Indireta Ambas

3. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 Tipologia das Unidades Habitacionais 

Apartamento Casa térrea X Casa Sobreposta

Loteamento X Condomínio

3.2 Caracterização da Intervenção 

Tipo de Intervenção Número de Famílias Número de Pessoas

Habitação – Trabalho Social 2491 9964

4. ALTERAÇÕES PROPOSTAS

Para promover uma participação efetiva da população beneficiada é fundamental que

se  pense  em  alternativas  de  atrair  esses  beneficiários  e  fazer  com que  as  atividades

propostas  gerem  mudanças  significativas  no  cotidiano  das  famílias.  Portanto  faz-se

necessário a reflexão da importância das ações desenvolvidas,  bem como a compreensão

da intervenção da realidade para que se possa realizar de forma substancial este Projeto de

Trabalho  Social.   Para isso  compreende-se que é  necessário  planejar  e  estabelecer  um

objetivo para torná-lo alcançável.

Todas as alterações propostas visam atender a população com primazia, as atividades

estão em consonância com eixos determinados pela Portaria nº 21 de 22 de janeiro de 2014

do Ministério das Cidades. O intuito é prosseguir com as ações de modo a garantir que as

metas e os objetivos propostos sejam concretizados.

Através do Serviço de Proteção Social Básica que acontece no Centro de Referência da

Assistência  Social – CRAS e ainda  através do mapa  falado  será possível  identificar  às

múltiplas carências e necessidades das famílias residentes no local. A intenção é trabalhar

o fortalecimento de vínculos e a emancipação do indivíduo,  enquanto ser social  para a



efetivação da convivência comunitária da participação cidadã e do protagonismo, visando

ações continua.

    

5. JUSTIFICATIVA DA REPROGRAMAÇÃO

Ressalta-se aqui que as atividades previstas inicialmente no PDST, foram reformuladas

após a rescisão do contrato nº003/2014 com a empresa vencedora da concorrência pública

nº 003/2013. 

Esta rescisão deu-se por conta de que a empresa não atendeu aos objetivos propostos

para o Trabalho  Social no decorrer do processo, além do não cumprimento  dos prazos

estabelecidos. Desta forma, para adequar o trabalho e atender a demanda com qualidade,

eficácia, efetividade e eficiência o Município optou pela execução direta.

     A reprogramação do Trabalho Social é de extrema importância e visa à promoção e a

participação social, bem como a criação de condições para melhoria na qualidade de vida

da população beneficiária e a efetivação dos direitos sociais, devendo estar em consonância

com os eixos estruturantes.

• Mobilização,  organização  e  fortalecimento  social  –  preveem  processos  de

informação,  mobilização,  organização  e  capacitação  da  população  beneficiária

visando  promover  à  autonomia  e  o  protagonismo  social,  bem  como  o

fortalecimento  das  organizações  existentes  no  território,  a  constituição  e  a

formalização  de novas representações e  novos canais  de participação e controle

social;

• Acompanhamento e gestão social da intervenção -  visa promover a gestão das

ações  sociais  necessárias  para  a  consecução  da  intervenção,  incluindo  o

acompanhamento,  a  negociação  e  interferências  ocorridas  ao  longo  da  sua

execução,  bem como,  preparar  e  acompanhar  a  comunidade  para  compreensão

desta, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e

evidenciar  os ganhos  ocasionados  ao  longo  do  processo,  contribuindo  para  sua

implementação; 

• Educação  ambiental  e  patrimonial  –  visa  promover  mudanças  de  atitude  em

relação  ao  meio  ambiente,  ao  patrimônio  e  à  vida  saudável,  fortalecendo  a

percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de

vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que



determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental

e social da intervenção; 

• Desenvolvimento socioeconômico – objetiva a articulação de políticas públicas, o

apoio e a implementação de iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à

inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o incremento da renda

familiar  e a melhoria  da qualidade de vida da população, fomentando condições

para um processo de desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo.

Para a efetivação do Trabalho Social é necessário à articulação das políticas públicas

garantindo a sustentabilidade dos bens,  equipamentos e serviços implantados. Portanto, é

primordial  o  envolvimento  de  todas  as  Secretarias  do  Município,  na  execução  e

desenvolvimento das ações.  

Considerando  a  importância  do  empreendimento  Parque  Residencial  Nova

Esperança,  o  número  de  famílias  e  da população  estimada  residente  no  bairro,  é  que

justificamos a reprogramação do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST Nova

Esperança, dando continuidade também as ações previstas no Programa Minha Casa Minha

Vida, conforme preconiza a Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades.  

6. IMPACTOS

A readequação do cronograma das atividades tem como principal objetivo fortalecer os

serviços,  orientações,  mobilizações  e  potencializações  dos  moradores  do  Parque

Residencial Nova esperança.

Desenvolveremos atividades socioeducativas com intuito de suscitar a reflexão sobre

temas de interesse das famílias.

Estimularemos a socialização e a discussão de projetos de vida,  a partir da realidade

vivenciada pela população.

Desenvolveremos uma cultura baseada em hábitos e posturas socialmente responsáveis,

voltadas  à  educação  ambiental  e  patrimonial  para  que  as  famílias  incorporem ao  seu

cotidiano novos hábitos relacionados às questões ambientais.

OBS:  A  empresa  selecionada  para  execução  do  Plano  de  Trabalho  deverá  adotar

medidas  que  proporcionem a efetiva  acessibilidade  às  atividades  aquelas  pessoas  com

deficiência,  mobilidade reduzida e idosos,  conforme inciso X, § 1º, do artigo 24 da Lei

13.019-14. 



7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR EIXO

ATIVIDADE 1

Eixo MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL.

Nome da Atividade DIVULGAÇÃO DO PROJETO PARA POPULAÇÃO

Público Alvo Toda População residente no empreendimento e no entorno.

Objetivo

Apresentar para a toda população residente no empreendimento e no
seu entorno o conteúdo e objetivos do PDST, através de divulgação
com material impresso, utilizando os equipamentos públicos existentes
no território visando atingir o maior número possível de interessados
nas atividades propostas.

Parceiros Envolvidos

 Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:
Agente Executor do Conveio firmado com a CAIXA;

 Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, através
do Centro Referência da Assistência Social - CRAS, auxiliará
na divulgação do projeto, por meio do atendimento ao público;

 Secretaria Municipal  de Saúde, através da Unidade Básica de
Saúde,  auxiliará  na  divulgação  do  projeto,  por  meio  do
atendimento ao público;

 Secretaria  de  Educação  auxiliará  na  divulgação  do  projeto,
através das Escolas,  fixando cartazes e distribuindo  panfletos
para os alunos;

 Guarda  Municipal,  auxiliará  na  divulgação  do  projeto,  por
meio de fixação de cartazes no local;

 Secretaria  Municipal  de  Transito  auxiliará  na  divulgação  do
projeto,  por  meio  de  fixação  de  cartazes  nos  transportes
públicos;

 Comércio Local auxiliará na divulgação do projeto, por meio
de fixação de cartazes;

 Lideranças Comunitárias auxiliará na divulgação de forma oral
os serviços prestados no projeto.

Conteúdo da atividade
Promover  a  divulgação  do  projeto  para  a  população  do
empreendimento  por  meio  da  entrega  de  material  impresso  nos
parceiros envolvidos, convites contendo o cronograma das atividades. 

Metodologia/Técnicas
de Execução

A atividade acontecerá por meio de divulgação de material impresso,
bem como apresentação do cronograma das atividades propostas em
reuniões com as famílias dos CRAS, UBS, Educação, como também,
distribuição do material impresso, nas escolas nos horários de entrada
e  saída  dos  alunos,  assim  como  no  material  escolar.  Iremos  fixar
cartazes na sede da Guarda Municipal,  no CRAS local, no comércio,
no  transporte  coletivo,  bem  como  confecção  de  faixas  com
informações gerais e em locais de ampla circulação no território;

No  material  de  divulgação  deverá  conter  informações  sobre  as
atividades propostas e os locais de inscrição.



Duração da atividade 1 mês

Nº de pessoas atendidas Modulo I: 500 famílias Empreendimento: 2.491 famílias 

Indicadores Divulgação para atingir  pelo menos 50% de interessados para início
das atividades.

Avaliação da atividade

Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de  pessoas  que  realizaram  inscrições  que  residem  no
empreendimento e porcentagem de pessoas que realizaram inscrições
que residem no entorno do empreendimento. 

Por modulo Total Projeto

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP.

Alimentação: Não haverá 

Transporte: Não haverá
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 



ATIVIDADE 2

Eixo MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL.

Nome da Atividade EVENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

Público Alvo Toda População residente no empreendimento e no entorno

Objetivo

Promover apresentações artísticas visando à mobilização comunitária e
participativa, por meio da motivação para as atividades desenvolvidas
suscitando  a  participação  social  das  famílias  residentes  no
empreendimento e no seu entorno, contribuindo com a melhoria  das
condições  de  vida,  do  exercício  da  cidadania,  dos  laços  sociais  e
comunitários  e,  por  fim,  desenvolvendo  a  gestão  democrática  das
atividades.

Parceiros Envolvidos

Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:  Agente
Executor

• Secretaria  Municipal  de Assistência  Social - SEMA auxiliará
na organização e desenvolvimento do evento;

• CCJ-Centro  de  Convivência  da  Juventude  contribuirá  na
apresentação com os participantes das oficinas existentes neste
local;

• CCI-Centro  de  Convivência  do  Idoso  contribuirá  na
apresentação com os participantes das oficinas existentes neste
local;

• CCF-Centro  de  Convivência  da  Família  contribuirá  na
apresentação com os participantes das oficinas existentes neste
local;

• Guarda  Municipal,  apoiará  na  segurança  do  público  nos
eventos;

• Polícia Militar auxiliará no processo de segurança do evento e
na contagem do público presente;

• Secretaria Municipal de Transito contribuirá com a interdição
das ruas para a execução do evento;

• Secretaria  Municipal  de  Saúde  contribuirá  com  suporte  de
ambulância,  caso seja  necessário,  pois se trata de um evento
aberto que contará com um número significativo de pessoas;

• Secretaria  de Educação auxiliará  na divulgação  da atividade,
através de cartazes fixados nas Escolas;

• Lideranças Comunitárias auxiliará na divulgação da atividade. 

Conteúdo da atividade

Realizar evento de apresentação artística com os parceiros envolvidos
na  atividade  para  motivar  a  participação  das  famílias  do
empreendimento  e  do  seu  entorno  nas  ações propostas,  bem como,
eventos de apresentações artísticas com as atividades e ações que estão
acontecendo no bairro, visando à valorização dos nossos participantes
e conseguindo mais adesão para novas inscrições. 



Metodologia/Técnicas
de Execução

Essa  atividade  acontecerá  em 3  etapas  com intuito  de  promover  a
sustentabilidade das ações.

A 1ª Etapa acontecerá através de um evento de apresentação artística
que  será  divulgado  por  meio  de  carro  de  som  para  estimular  a
participação dos beneficiários.  Essa apresentação artística acontecerá
por meio de parceria com os participantes das oficinas que ocorrem no
CCJ-Centro de Convivência da Juventude, CCI-Centro de Convivência
do  Idoso  e  CCF-Centro  de  Convivência  da  Família,  visando  à
motivação e o interesse da população em participar dessas atividades.
No dia do evento será realizada panfletagem do material impresso para
maiores informações sobre o projeto a população do empreendimento
e seu entorno. Será, também, realizado o mapeamento de atividades a
serem desenvolvidas  e  vocações  profissionais  dos  beneficiários  por
meio de questionário. 
O evento será realizado no anfiteatro do Centro de Artes e Esportes
Unificados – CEUs.

A 2ª Etapa acontecerá através de um evento de apresentação artística
que  será  divulgado  por  meio  de  carro  de  som  para  estimular  a
participação dos beneficiários. Essa apresentação artística iniciará com
a apresentação de filme com as fotos das atividades ocorridas durante
os primeiros 6 meses do projeto, após teremos a apresentação artística
dos participantes das oficinas  que ocorreram no território  visando  à
ampliação do universo informacional,  artístico e cultural,  bem como
estimulando  o  desenvolvimento  de  potencialidades,  habilidades,
talentos, propiciando a formação cidadã e o fortalecimento do vínculo
comunitário;
No dia do evento será realizada panfletagem do material impresso para
maiores informações sobre o projeto a população do empreendimento
e seu entorno. E, por fim,  realizaremos novas inscrições,  bem como,
pesquisa de satisfação dos interessados através de caixa de sugestão;
O evento será realizado no anfiteatro do Centro de Artes e Esportes
Unificados – CEUs.

A 3ª Etapa acontecerá com um evento de apresentação artística que
será divulgado por meio  de carro de som sendo o encerramento das
atividades,  portanto  ocorrerá  no  último  mês  do  projeto.  Essa
apresentação  artística  iniciará  com a  apresentação  de filme  com as
fotos  das  atividades  ocorridas  ao  longo  de  todo  o projeto,  após
teremos a apresentação artística com os participantes das oficinas que
ocorreram no território, visando à ampliação do inverso informacional,
artístico  e  cultural,  bem  como,  estimulando  o  desenvolvimento  de
potencialidades, habilidades, talentos, propiciando a formação cidadã e
o fortalecimento do vínculo comunitário;
O evento será realizado no anfiteatro do Centro de Artes e Esportes
Unificados – CEUs.

Duração da atividade Devemos considerar 03 etapas para o Desenvolvimento da atividade, 
considerando como sugestão a distribuição abaixo:



1ª ETAPA:
Preparação: ____ horas (divulgação no carro de som e organização);
Execução:   _____horas;
Total Geral: ____ horas. 

2ª ETAPA:
Preparação: ____ horas (divulgação no carro de som e organização);
Execução:   _____horas;
Total Geral: ____ horas. 

3ª ETAPA:
Preparação: ____ horas (divulgação no carro de som e organização);
Execução:   _____horas;
Total Geral: ____ horas. 

Nº de pessoas atendidas Modulo I: 500 famílias Empreendimento: 2.491 famílias 

Indicadores
Divulgação para  atingir  pelo  menos  50%  de  interessados  para  início  das
atividades.

Avaliação da atividade
Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de pessoas que realizaram novas inscrições que residem
no empreendimento e porcentagem de pessoas que realizaram novas
inscrições que residem no entorno do empreendimento.
Avaliação  da  porcentagem  dos  beneficiários  participantes  das
apresentações;
Avaliação da porcentagem do público estimado;
Avaliação da pesquisa de satisfação por meio da caixa de sugestão.

Por modulo Total Projeto

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação: Não haverá 

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA



 ATIVIDADE 3
 

Eixo
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL.

Nome da Atividade
FORTALECIMENTO  DE  VÍNCULOS  FAMILIARES  E
COMUNITÁRIOS  COM  ATIVIDADES  CULTURAIS,
ESPORTIVAS, ARTISTICAS E DE LAZER.

Público Alvo Criança e Adolescentes, Jovens e Adultos;

Objetivo

Promover a participação social por meio  da arte-cultura, esporte-lazer
visando  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  contribuindo  para  o
desenvolvimento da cidadania e fortalecendo a convivência  familiar  e
comunitária. Atendendo, também, as pessoas com deficiência visando à
inclusão social;

Parceiros Envolvidos

 Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP;
 Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;
 Secretaria Municipal da Educação;
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
 Secretaria Municipal da Cultura;
 Guarda Municipal 

Conteúdo da atividade Oficinas com grupos formados e divididos por interesses e faixa etária,
trabalhado  através  de  atividades  de Zumba,  Graffiti,  Hip  Hop,  Axé,
Capoeira, Percussão, aulas de Violão em Grupo.

 Zumba – contribui para o desenvolvimento de potencialidades
humanas,  trabalhando a relação com os outros e com o mundo
através da expressão corporal, facilitando a socialização;

 Graffiti –  proporcionar  o  conhecimento  sobre  a  arte,
estimulando  a  criatividade,  a  reflexão,  autoestima  e  a
participação  coletiva,  contribuindo  para  desmarginalização  da
cultura do  graffiti,  uma  vez  que  os usuários  participantes  do
desenvolvimento  de  tal  atividade  tende  a  se  tornar  mais
sensibilizados para com o cuidado do bairro onde vivem;

 Hip  Hop –  incentivar  o  desenvolvimento  artístico  dos
participantes, o conhecimento de suas capacidades, vivencias de
formas  diferentes  da  expressão  da  cultura  do  Hip  Hop,  com
debates  sobre  a  educação  popular,  unindo  técnica,  música,
atuação nos movimentos e conscientização;

 Axé – resgatar a  cidadania  por meio  da dança,  valorizando  a
autoestima, através do vínculo construído entre o profissional e
os participantes, de modo a proporcionar novos projetos de vida,
bem  como  ofertar  atividades  coletivas,  promovendo  a
socialização; 



 Capoeira  e  Capoeira  da  Angola –  A  oficina  possui  como
público  alvo  as  crianças  e  adolescentes,  jovens  e  adultos.
Estimula  e  desenvolvem  aptidões  físicas,  por  meio  do
desenvolvimento  e  comportamento,  expressão  individual  com
movimentos criativos, favorecendo a socialização e igualdada de
participação  de  todos  os  gêneros,  de  modo  a  propiciar  o
convívio  a  cooperação,  a  lealdade,  a  disciplina  e  o  respeito
mútuo. Essa atividade é mais  complexa que simplesmente que
uma atividade física,  ela  trabalha o equilíbrio  e a disciplinado
aluno;

 Percussão  –  Além  das  técnicas  especificas  de  percussão  a
oficina também aborda conteúdos de socialização, sentimento de
identidade, valores socioculturais, contribuindo para promover o
respeito, a diversidade cultural e a singularidade humana;

 Aulas de Violão em Grupo – Além das técnicas e parâmetros
musicais  a  oficina  possibilita  à interação  social,  autoestima,  a
criatividade,  o respeito,  o sentimento  de pertence e igualdade
entre  os  participantes.  As  oficinas  de  música  nos  darão  a
oportunidade de trabalhar a equipe para formação de grupos que
com o tempo irão manter o vínculo e com os mesmos interesses,
irão dar a continuidade do grupo música,

 Teatro – trabalha o controle total sobre o corpo e as emoções,
por  meio  do  estimulo  da  concentração,  do  equilíbrio,  da
expressão e da comunicação aprimorando a habilidade de lidar
com as outras pessoas e desenvolvendo a autoconfiança;

Metodologia/Técnicas
de Execução Iremos utilizar  o  espaço de Centro de Artes e  Esportes Unificados -

CEUs,  onde  serão  executadas  as  oficinas  em  horários  diversos  e
flexíveis. Além disso, utilizaremos os espaços da Educação em horários
alternativos conforme demanda. As oficinas poderão ser precedidas ou
finalizadas  com a atividade  9 – Roda de Conversa  proporcionando a
reflexão  dos  participantes  e  novos  canais  de  participação  e controle
social.

 Zumba  – As  turmas  serão  voltadas  ao  público  jovem  e,
também,  adulto  de  ambos  os sexos,  com horários  distintos  e
aulas  semanais,  utilizando  o  espaço  de  Centro  de  Artes  e
Esportes  Unificados  -  CEUs.  Sugerimos  no  mínimo
inicialmente, esta atividade 03 vezes na semana com horários a
definir com a população; 

 Graffiti – A oficina será realizada com o público alvo infanto-
juvenil  e  adultos.  Sugerimos  no  mínimo  inicialmente,  esta
atividade  02 vezes  na  semana  com horários  a  definir  com a



população, utilizando o espaço de Centro de Artes e Esportes
Unificados  -  CEUs,  no  decorrer  das  atividades  poderão  ser
escolhidos outros pontos para trabalho do grupo;

 Hip Hop – A oficina de hip hop será realizada através de estilos
de dança. Sugerimos no mínimo  inicialmente, esta atividade 02
vezes  na  semana  com  horários  a  definir  com  a  população,
utilizando o espaço de Centro de Artes e Esportes Unificados -
CEUs  possui  como  público  alvo  as  crianças  e  adolescentes,
jovens e adultos;

 Axé – A oficina  de Axé  será executada em horários distintos
definidos  pela  população. Sugerimos  no  mínimo  inicialmente,
esta atividade 02 vezes na semana com horários a definir com a
população, utilizando o espaço de Centro de Artes e Esportes
Unificados - CEUs.  Serão realizadas  para o público  jovem e,
também, adulto.

 Capoeira  e  Capoeira  da  Angola  – A  oficina  possui  como
público  alvo  as  crianças  e  adolescentes,  jovens  e  adultos
sugerimos no mínimo  inicialmente,  esta atividade 02 vezes na
semana  com horários a definir  com a população, utilizando  o
espaço de Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUs;

 Percussão – Essa oficina  abrange  o público  infanto-juvenil  e
adultos, para aulas serão utilizados o espaço de Centro de Artes
e  Esportes  Unificados  –  CEUs.  Sugerimos  no  mínimo
inicialmente, esta atividade 02 vezes na semana com horários a
definir com a população;

 Violão em Grupo – Essa oficina abrange o público de todas as
idades,  utilizando  o  espaço  de  Centro  de  Artes  e  Esportes
Unificados  – CEUs.  Sugerimos  no  mínimo  inicialmente,  esta
atividade  02 vezes  na  semana  com horários  a  definir  com a
população;

 Teatro – a oficina de teatro será realizada com turmas de todas
as  idades,  utilizando  o espaço  da  SM de Educação  e outros.
Sugerimos no mínimo  inicialmente,  esta atividade 02 vezes na
semana com horários a definir com a população;

Duração da atividade Período: 10 meses;
Conforme quadro de atividades anexo

Nº de pessoas 
atendidas Modulo: 270 pessoas Empreendimento: 1.350 pessoas 

Indicadores 50% de adesão dos participantes na atividade.

Avaliação da atividade Avaliação de adesão ao projeto por meio de verificação de porcentagem
de pessoas que realizaram inscrições que residem no empreendimento e



porcentagem de pessoas que frequentam a atividade.
Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades;
Avaliação da porcentagem do público estimado;
Avaliação  da  pesquisa  de  satisfação  realizada  bimestralmente  pelo
oficineiro junto aos participantes;

3.1 Zumba Por modulo Total Projeto

Público Alvo 100 alunos 500 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP.

Alimentação: Não haverá alimentação na atividade ZUMBA

Transporte: Não haverá 

3.2 Graffite Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

3.3 Hip Hop Por modulo Total Projeto

Público Alvo 30 alunos 150 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

3.4 Axé Por modulo Total Projeto

Público Alvo 30 alunos 150 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP.



Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 
3.5 Capoeira e Capoeira da 
Angola Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP.

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

3.6 Percussão Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

3.7 Violão em grupo Por modulo Total Projeto

Público Alvo 30 alunos 150 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

3.8 Teatro Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 



Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 



ATIVIDADE 4
 

Eixo
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL.

Nome da Atividade ENVELHECIMENTO  SAUDÁVEL  COM  ATIVIDADE
CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER 

Público Alvo Idosos;

Objetivo

Promover  o  envelhecimento  saudável  e  a  participação  social  dos
idosos por meio  da arte-cultura,  esporte-lazer visando à melhoria da
qualidade de vida contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e
fortalecendo  a  convivência  familiar  e  comunitária,  bem  como
realizando a inclusão social de pessoas com deficiência;

Parceiros Envolvidos

 Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP;
 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS;
 Secretaria Municipal da Educação;
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
 Secretaria de Cultura;
 Guarda Municipal.

Conteúdo da atividade

Oficinas com grupos formados e divididos por interesses e faixa etária,
trabalhado  através  de  atividades  de  Alongamento  e  Ginástica  para
terceira idade, Pilates de solo, Baile bimestral;

Conteúdo da atividade  Alongamento e Ginástica para a terceira idade – contribui
para  a  manutenção  do  bem-estar  físico  e  emocional,  mas
devem ser realizados com cuidado para evitar lesões. A prática
regular  de  exercícios  de  alongamento  e  ginástica  ajuda
aumentar a flexibilidade dos músculos e articulações, favorece
a circulação sanguínea  e faz com que seja mais  fácil  realizar
algumas  atividades diárias,  como cozinhar,  limpar  e arrumar,
favorecendo o envelhecimento mais saudável;

 Pilates  de  Solo  –  proporciona  o  acesso  ao  envelhecer  com
saúde  e  de  forma  ativa,  atuando  no  processo  de
condicionamento físico por meio do equilíbrio,  fortalecimento
muscular, resistência, concentração, trabalho respiratório, entre
outros. É um método muito indicado para idosos ao atuar como
prevenção, contribuindo para a melhora da qualidade de vida,
diminuindo os riscos de quedas e suas consequências, aliviando
as dores articulares e aumentando a autoestima do idoso;

 Baile bimestral – Este evento visa à integração da população
idosa do bairro com outras faixas etárias,  dando oportunidade
para  que  sejam  realizadas  apresentações  artísticas,
aproveitando  valores  da  comunidade.  Por  se  tratar  de  uma
confraternização  os  participantes  serão  estimulados  a  se
organizarem  efetivando  a  participação  e  o  envolvimento  na



organização  e estrutura da atividade,  de  modo  a estimular  o
protagonismo social e a autoestima do indivíduo.

Metodologia/Técnicas
de Execução

Iremos utilizar  o espaço de Centro de Artes e Esportes Unificados -
CEUs,  onde  serão  executadas  as  oficinas  em  horários  diversos  e
flexíveis.  Além  disso,  utilizaremos  os  espaços  da  Educação  em
horários  alternativos  conforme  demanda.  As  oficinas  poderão  ser
precedidas  ou  finalizadas  com a  atividade  9  –  Roda  de  Conversa
proporcionando  a  reflexão  dos  participantes  e  novos  canais  de
participação e controle social.

 Alongamento e Ginástica para a terceira idade – As turmas
serão  voltadas  ao  público  idoso,  mas  não  excluindo  outras
faixas  etárias  que  tiverem interesse  na  atividade,  bem como
pessoas  com  deficiência,  com  horários  distintos  e  aulas
semanais. Sugerimos no mínimo inicialmente, esta atividade 02
vezes na semana com horários a definir com a população;

 Pilates de Solo – A oficina  de pilates de solo  será realizada
com turmas de idosos, mas não excluindo outras faixas etárias
que  tiverem interesse  na  atividade,  bem como  pessoas  com
deficiência.  Sugerimos no mínimo  inicialmente, esta atividade
02 vezes na semana com horários a definir com a população;

 Baile  bimestral  – O  baile  bimestral  será  realizado
bimestralmente  com  turmas  de  idosos,  mas  não  excluindo
outras faixas  etárias  que tiverem interesse na atividade,  bem
como  pessoas  com  deficiência,  em  horários  alternativos,
conforme necessidade da população;

Duração da atividade Período: 10 meses;

Nº de pessoas atendidas Modulo: 100 pessoas Empreendimento: 500 pessoas

Indicadores 50% de adesão dos participantes na atividade.

Avaliação da atividade

Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de  pessoas  que  realizaram  inscrições  que  residem  no
empreendimento  e  porcentagem  de  pessoas  que  frequentam  a
atividade;
Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades;
Avaliação da porcentagem do público estimado;
Avaliação  da  pesquisa  de  satisfação  realizada  bimestralmente  pelo
oficineiro junto aos participantes. 

4.1 Alongamento e Ginástica para Por modulo Total Projeto



a terceira idade

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

4.2 Pilates de Solo Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido  lanche
aos participantes. A aquisição é de responsabilidade da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

4.3 Baile bimestral Por modulo Total Projeto

Público Alvo 60 alunos 300 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP.

Alimentação: Não haverá 

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA.

 



 ATIVIDADE 5
 

Eixo
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL

Nome da Atividade
PREVENÇÃO  DE  VULNERABILIDADES  E  RISCOS  SOCIAIS
COM ATIVIDADE CULTURAL, ESPORTIVA, ARTÍSTICA E DE
LAZER 

Público Alvo Crianças, Adolescentes e Jovens com vínculos fragilizados e expostos 
a vulnerabilidades e riscos sociais 

Objetivo

Promover a prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidades e
riscos  sociais  por  meio  da  arte-cultura,  esporte-lazer  visando  à
melhoria da qualidade de vida contribuindo para o desenvolvimento da
cidadania  e  fortalecendo  a  convivência  familiar  e  comunitária.
Atendendo,  também,  as pessoas com deficiência  visando  à inclusão
social;

Parceiros Envolvidos

 Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP;
 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS;
 Secretaria Municipal da Educação;
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
 Secretaria Municipal da Cultura;
 Guarda Municipal.

Conteúdo da atividade Oficinas com grupos formados e divididos por interesses e faixa etária,
trabalhado  através  de  atividades  de  Iniciação  Esportiva,  Artes
Marciais, Skate, Balé;

 Arte Circense – desenvolver técnicas de circo, utilizados para
promoção de espetáculos que garantam a interatividade do pú-
blico, estimulando o convívio social, aquisição de habilidades e
desenvolvimento físico psicológico e social, por meio de exer-
cício jogos e técnicas circenses;

 Iniciação Esportiva – realizar a formação integral por meio de
vivencias que utilizam as habilidades motoras básicas de forma
lúdica, respeitando a individualidade e estimulando a convivên-
cia coletiva. Esta atividade será realizada por meio das modali-
dades de futsal e vôlei.

 Artes Marciais – Serão realizadas atividades de judô, visando
melhorar a autoestima, através da consciência da imagem de si
mesmo e o relacionamento com os outros participantes, impactan-
do a saúde e condicionamento físico. Exige disciplina, concen-
tração, regras, equilíbrio  e domínio  do corpo.  A concentração
para realizar cada movimento faz com que a mente esteja foca-
da em apenas uma coisa, o que também favorece o desempenho
escolar e no trabalho;



 Skate - Considerando a formação cidadã, fortalecendo a socia-
lização,  cooperação e contribuições  motoras (equilíbrio  e  la-
teralidade), além de trabalhar as técnicas do skate, trabalha re-
gras de condutas e comportamentos, assim, o skate é uma ativi-
dade extremamente sadia e sem rivalidade onde o respeito sem-
pre prevalece.

 Balé – ofertar técnicas do balé clássico, contribuindo para o de-
senvolvimento do espírito de equipe,  da consciência corporal,
ritmo, percepção do espaço e tempo, concentração e  conheci-
mento da música erudita, é fundamental a visualização do re-
flexo do corpo para manter o equilíbrio, a postura, caracterizan-
do movimentos precisos.  Além da prática da dança, os partici-
pantes aprendem valores para a  vida,  dedicação,  disciplina  e
principalmente o interesse pela dança. São desenvolvidas ativi-
dades que mostram a importância da alimentação saudável, do
cuidado com o corpo respeitando seu limite físico e postura.

Metodologia/Técnicas
de Execução

Iremos utilizar  o espaço de Centro de Artes e Esportes Unificados -
CEUs,  onde  serão  executadas  as  oficinas  em  horários  diversos  e
flexíveis.  Além  disso,  utilizaremos  os  espaços  da  Educação  em
horários  alternativos  conforme  demanda.  As  oficinas  poderão  ser
precedidas  ou  finalizadas  com a  atividade  9  –  Roda  de  Conversa
proporcionando  a  reflexão  dos  participantes  e  novos  canais  de
participação e controle social.

 Arte Circense – As turmas serão voltadas ao público infanto-
juvenil, mas não excluindo outras faixas etárias que tiverem in-
teresse na atividade, bem como pessoas com deficiência. Suge-
rimos no mínimo  inicialmente,  esta atividade 02 vezes na se-
mana com horários a definir com a população;

 Iniciação Esportiva – As turmas serão voltadas ao público in-
fanto-juvenil, mas não excluindo outras faixas etárias que tive-
rem interesse na atividade, bem como pessoas com deficiência.
Sugerimos no mínimo inicialmente, esta atividade 02 vezes na
semana para cada atividade, com horários a definir com a po-
pulação; com horários distintos e aulas semanais;

 Artes marciais– As turmas de judô serão voltadas ao público
infanto-juvenil,  mas não excluindo outras faixas etárias que ti-
verem  interesse  na  atividade,  bem como  pessoas  com defi-
ciência, com horários distintos e aulas semanais. Sugerimos no
mínimo  inicialmente,  esta atividade 02 vezes na semana com
horários a definir com a população;

 Skate – As turmas serão voltadas ao público  infanto-juvenil,
mas não excluindo outras faixas  etárias que tiverem interesse
na atividade, bem como pessoas com deficiência. Sugerimos no
mínimo  inicialmente,  esta atividade 02 vezes na semana com



horários a definir com a população;

 Balé  – As  turmas  serão  voltadas  ao  público  infanto-juvenil,
mas não excluindo outras faixas  etárias que tiverem interesse
na atividade, bem como pessoas com deficiência. Sugerimos no
mínimo  inicialmente,  esta atividade 02 vezes na semana com
horários a definir com a população.

Duração da atividade Período: 10 meses;

Nº de pessoas atendidas  Modulo: 130 pessoas Empreendimento: 650 pessoas

Indicadores  50% de adesão dos participantes na atividade.

Avaliação da atividade

 Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de pessoas que realizaram inscrições que residem
no empreendimento e porcentagem de pessoas que frequentam
a atividade;

 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades;
 Avaliação da porcentagem do público estimado;
 Avaliação  da pesquisa  de satisfação realizada bimestralmente

pelo oficineiro junto aos participantes.

5.1 Arte Circense Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

5.2 Iniciação Esportiva Por modulo Total Projeto

Público Alvo 40 alunos 200 alunos

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

5.3 Artes Marciais Por modulo Total Projeto



Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

5.3 Skate Por modulo Total Projeto

Público Alvo 30 alunos 150 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 

5.6 Balé Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 alunos 100 alunos

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA



ATIVIDADE 6
 

Eixo
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL

Nome da Atividade ACOLHIMENTO

Público Alvo Toda população.

Objetivo

Ofertar  acolhimento  aos  beneficiários  visando  às  orientações  e
encaminhamentos para os serviços públicos e, também, informações e
esclarecimentos  sobre  o  projeto  social  em  execução  com  vistas  a
promover  a  continuidade  da  assessoria  às  famílias  na  busca  dos
direitos sociais;

Parceiros Envolvidos

 Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:
Agente Executor

 Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;
 Secretaria Municipal de Saúde;
 Secretaria Municipal de Educação;
 Secretaria Municipal do Esporte e Lazer;
 Secretaria Municipal da Cultura;
 Guarda Municipal.

Conteúdo da atividade

O  acolhimento  é  o  processo  de  atendimento  qualificado  de  um
indivíduo  ou  da  família  por  meio  da  escuta  das  necessidades  e
demandas trazidas pelas famílias,  bem como de oferta de informações
sobre as ações do Serviço, da rede socioassistencial e demais políticas
setoriais.  Nessa atividade pretende-se obter, através do diálogo, uma
escuta sem julgamento ou preconceitos, que permita à família  falar de
sua intimidade com segurança, e a capacidade de percepção de quem
acolhe,  são  condições  básicas  para  que  o  saber  profissional  seja
colocado  à  disposição  da  família,  auxiliando-a  na  construção  do
conhecimento  sobre  sua  realidade  e,  consequentemente,  no  seu
fortalecimento.

Metodologia/Técnicas
de Execução

   O processo  de acolhimento  dos beneficiários  se dará durante de
segunda a sexta-feira, em períodos alternados, no espaço do Centro de
Artes e Esportes Unificados - CEUs, promovendo a continuidade da
assessoria  às  famílias  na  busca  dos  direitos  sociais,  orientações  e
encaminhamentos  para  os  serviços  públicos,  informações  sobre  o
projeto  social  em  execução  e  inscrições  das  oficinas  e  cursos
executados pelo projeto.
   
Haverá também a divulgação dos horários e dias de acolhimento para a
população.

Duração da atividade Execução: 5 dias na semana, sendo nos seguintes períodos:
Manhã das 08h00min às 12h00min horas;



Tarde das 13h00min às 17h00min horas;
Noturno das 18h00min às 20h00min horas;
Período: 10 meses

Nº de pessoas atendidas  Modulo: 500 famílias ao longo 
do projeto

Empreendimento: 2491 famílias ao 
longo do projeto 

Indicadores

 Número de Pessoas acolhidas;
 Número de Orientações;
 Números de Encaminhamentos;
 Números de Informações sobre o projeto;
 Número de Inscrições realizadas;
 Pesquisa satisfação dos usuários acerca da atividade.

Avaliação da atividade

 Avaliação de adesão dos beneficiários ao acolhimento;
 Avaliação do número de orientações; 
 Avaliação do número de encaminhamentos;
 Avaliação do número de informações sobre o projeto; 
 Avaliação do número de inscrições realizadas; 
 Avaliação  da  pesquisa  de  satisfação  realizada  junto  aos

participantes;

6. Acolhimento Por modulo Total Projeto

Público Alvo 500 famílias 2491 famílias 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação: Não haverá

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 



ATIVIDADE 7
 

Eixo
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

Nome da Atividade OFICINA  DE  HORTA  SUSPENSA  COM  MATERIAIS
RECICLÁVEIS

Público Alvo Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos

Objetivo

Promover mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente, a vida
saudável  fortalecendo  a  percepção  crítica  da  população  sobre  os
aspectos que influenciam sua qualidade de vida além de refletir sobre
os fatores sociais,  políticos,  culturais  e econômicos  que determinam
sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental
e social da intervenção.

Parceiros Envolvidos

 Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP;
 Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;
 Cooperlagos – Cooperativa de Coleta Seletiva  contribuirá  no

fornecimento de materiais recicláveis;
 Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  contribuirá  com

informações e materiais;
 Guarda Municipal. 

Conteúdo da atividade

A horta vertical suspensa com materiais recicláveis se apresenta como
principal  característica o fato de poderem ser penduradas ou fixadas
em estruturas  verticais,  por  exemplo,  na  parede  das  casas,  com o
objetivo  de  otimizar  o  espaço  de  plantação.  É  uma  atividade  que
desenvolve  a  consciência  ambiental,  a  educação  alimentar  e
nutricional,  a  sustentabilidade  por meio  da  reciclagem de  materiais
proporcionando noção de respeito, responsabilidade e cuidado com a
natureza.  O  plantio  de  horta  suspensa  desperta  aos  participantes  a
possibilidade de alternativas nutritivas e viáveis a serem introduzidas
na  alimentação.  É  uma  atividade  importante  para  melhorar  a
autoestima  e  a  qualidade  de  vida  dos  participantes,  pois  realiza  a
otimização do espaço disponível nas residências contribuindo para sua
ornamentação.

Metodologia/Técnicas
de Execução

Sugerimos no mínimo inicialmente, esta atividade 02 vezes na semana
com horários a definir  com a população, a oficina de horta suspensa
com materiais recicláveis, promovendo, além do ensino sobre o plantio
de horta, ações de sensibilização para a educação ambiental, alimentar
e, também, a sustentabilidade por meio da utilização de materiais reci-
cláveis como garrafas Pet, madeiras, entre outros. 

A  oficina  será  conduzida  por  profissional  capacitado  ofertando
orientações sobre a preparação das garrafas PET, preparação do solo
orgânico,  sobre a  irrigação, sobre  as plantas  e  plantios  (sementes  e
mudas),  sobre a  poda e,  também,  sobre a compostagem que é uma
maneira de transformar o lixo orgânico (restos de alimentos, borra de



café, folhas secas, cinzas, etc.) em adubo;

Serão  utilizadas  mudas  de:  alface,  rúcula,  couve,  agrião,  ervas
aromáticas (salsinha,  cebolinha, coentro, alecrim, hortelã, manjericão,
orégano, tomilho, etc.), entre outras.

Ao longo da execução das atividades serão preparadas receitas como 
sal de ervas com os participantes, Bouquet Garni, uma forma francesa 
bastante criativa de temperar pratos e molhos, entre outras.

O último mês da atividade será para reunir os participantes das turmas 
ao longo do projeto para apresentarem seus resultados.

Duração da atividade Período: 10 meses, sendo que as turmas serão trimestrais. 

Nº de pessoas atendidas Modulo: 20 famílias Empreendimento: 100 famílias 

Indicadores 50% de adesão dos participantes na atividade;

Avaliação da atividade

 Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de pessoas que realizaram inscrições que residem
no empreendimento e porcentagem de pessoas que frequentam
a atividade.

 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades;
 Avaliação  da pesquisa  de satisfação  realizada  pelo  oficineiro

junto aos participantes;
7. Oficina de Horta Suspensa 
com materiais reciclados Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 famílias 100 famílias 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP.

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 



ATIVIDADE 8
 

Eixo
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

Nome da Atividade OFICINA DE REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Público Alvo Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos

Objetivo

Promover  mudanças  de  atitudes  em relação  ao  meio  ambiente,  ao
patrimônio  e  à  vida  saudável  fortalecendo  a  percepção  crítica  da
população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade  de vida
além  de  refletir  sobre  os  fatores  sociais,  políticos,  culturais  e
econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar
a sustentabilidade ambiental e social da intervenção.

Parceiros Envolvidos

 Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP;
 Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;
 Cooperlagos – Cooperativa de Coleta Seletiva  contribuirá  no

fornecimento de materiais recicláveis;
 Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  colaborará  com

informações  que  contribuirão  para  o  desenvolvimento  da
atividade;

 Guarda Municipal. 

Conteúdo da atividade

A atividade  está  focada na  reutilização  de materiais  estimulando  os
participantes a uma  abordagem crítica do tema, contribuindo  para o
desenvolvimento  sustentável  uma  vez  que  envolve  a  preservação
ambiental,  pois aborda a correta destinação dos materiais recicláveis.
Aliar  a  arte  à  conscientização  ambiental  é  uma  forma  eficaz  de
envolver  a  comunidade  e  tornar  interativos  os  esforços  para
conservação dos recursos naturais. 

Metodologia/Técnicas
de Execução Sugerimos no mínimo inicialmente, esta atividade 02 vezes na semana

com horários a definir  com a população, da oficina  de reutilização  de
materiais  recicláveis  visando  revitalização  de espaços públicos,  bem
como  contribuir  com ações  socioeducativas  de  educação  ambiental
promovendo  mudanças  de  atitudes  em  relação  ao  patrimônio,
fortalecendo  a  percepção  crítica  da  população.  Inicialmente,  serão
executadas  ações  de  discussão  acerca  dos  problemas  ambientais
relacionados  à  produção  e  descarte  indevido  de  lixo.  Ocorrerá  a
identificação  dos  catadores  de  materiais  recicláveis  para  agregar  a
atividade e caso não estejam vinculados à cooperativa expor sobre o
funcionamento  e orientar  sobre os procedimentos para vinculação  a
cooperativa. 

A atividade contará com exibição de imagens,  filmes,  documentários,
que mostram o descarte desenfreado de lixo, entre outras. 

A oficina  contará com atividades  como confecção  de mandalas  em
papelão, em jornal,  artesanato com pneus recicláveis como balanços,
araras  e  tucanos  para  utilização  como  para  enfeite  e  como  vaso



suspenso,  estante  ou  prateleiras  de  brinquedos  com  pedaços  de
madeiras  usadas;  lixeira,  mesa  de centro,  puffs,  cadeiras,  cama  pet,
além de outros materiais como garrafa PET e rolo de papel higiênico
para  confecção  de  quadros,  espelhos,  relógios,  porta-retratos
decorativos, entre outros.

O último mês da atividade será para reunir os participantes das turmas 
ao longo do projeto para apresentarem seus resultados.

Duração da atividade Período: 10 meses, sendo que as turmas serão de 3 em 3 meses; 

Nº de pessoas atendidas Modulo: 40 pessoas Empreendimento: 200 pessoas 

Indicadores
 50% de adesão dos participantes na atividade;
 Confecção de pelo menos 10 variedades de produtos ao longo

do projeto.

Avaliação da atividade

 Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de pessoas que realizaram inscrições que residem
no empreendimento e porcentagem de pessoas que frequentam
a atividade.

 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades;
 Avaliação  da pesquisa  de satisfação  realizada  pelo  oficineiro

junto aos participantes;

8. Oficina de Reutilização de 
Materiais Reciclados Por modulo Total Projeto

Público Alvo 40 famílias 200 famílias 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 



ATIVIDADE 9
 

Eixo
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL

Nome da Atividade
RODA DE CONVERSA E MOBILIZAÇÃO DO TERRITÓRIO POR
MEIO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS

Público Alvo
Participantes das Atividades do Projeto e demais interessados, 
residentes no empreendimento e no entorno.

Objetivo

Ofertar  ações  de  roda  de  conversas,  através  da  reflexão  crítica  da
realidade, para facilitar as ações e promover a mobilização do território
por meio da execução das campanhas socioeducativa, minimizando os
aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciando os
ganhos ao longo do processo.

Parceiros Envolvidos

 Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP;
 Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  -  SEMAS

contribuirá  na  organização,  bem como  nas  informações  que
auxiliarão para o desenvolvimento e abordagem dos temas;

 Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  colaborará  com
informações voltadas ao meio ambiente que contribuirão para o
desenvolvimento da atividade;

 Secretaria Municipal da Educação contribuirá na abordagem de
assuntos pertinentes aos temas que envolvem a Educação;

 Secretaria  Municipal  de  Esporte  e  Lazer  contribuirá  com
informações  cabíveis  que  possam  colaborar  no
desenvolvimento das atividades;

 Secretaria  Municipal  de  Saúde  cooperará  através  das
campanhas quando o assunto abordado for referente a questões
de saúde, auxiliando no fornecimento de materiais informativos
que contribuam na efetivação da atividade;

 Movimentos  Sociais  identificados  no  Município  que
contribuirá na efetivação da mobilização social; 

 Secretaria  Municipal  dos Direitos e  Políticas  para Mulheres,
Pessoa  com  Deficiência,  Raça  e  Etnia,  auxiliará  com
informações precisas quando os assuntos abordados estiverem
em  consonância  com  esta  Secretaria,  principalmente  na
promoção de campanhas contribuindo com o fornecimento de
materiais informativos.

Conteúdo da atividade
Roda  de  conversa  é  um  grupo  onde  os  participantes  têm  a
oportunidade  de  expressar  seus  pensamentos,  por  meio  da reflexão
crítica, com temas de interesses da população. Requer intencionalidade
educativa,  planejamento  e  reflexão  constante,  bem com aprender  a
ouvir  e  ser  ouvido.  É  importante  que  o  coordenador  da  roda  de
conversa esteja atento às falas dos participantes,  para ser mediador e
participante, atribuindo sentido as mesmas, ajudando a explicitar suas
ideias,  tornando-as  compreensivas.  É  necessária  a  participação



democrática e a promoção da intervenção comunitária, tendo a clareza
que a roda de conversa não tem como objetivo passar conceitos, dar
conselhos ou lições de moral.

As campanhas socioeducativas promovem a mobilização do território,
sensibilizando  e  suscitando  a  reflexão  de  temas  transversais  à
sociedade. Busca-se a  participação da população para a percepção e
prevenção de algumas temáticas vividas em nossa sociedade por meio
da  orientação,  mudança  de  comportamentos,  conscientização  e
valorização  da  cultura.  Nas  campanhas  realizar-se-á  uma  ação
específica em um período de tempo, buscando melhoria na qualidade
de vida da população;

Metodologia/Técnicas
de Execução

As  rodas  de  conversas  serão  executadas,  ao  término  de  todas  as
oficinas,  conforme  cronograma  posteriormente  definido  de  cada
atividade, utilizando diversas metodologias como exibição de filmes e
vídeos,  músicas,  palestras,  atividades  lúdicas,  dinâmicas  de  grupo,
propondo a discussão de temas voltados para a natureza, a sociedade,
as artes, entre outros temas interessantes, bem como, acontecimentos
no bairro, na cidade, notícias e textos.

As  campanhas  socioeducativas  serão  executadas  trimestralmente,
conforme cronograma posteriormente definido, com a participação da
comunidade e dos equipamentos públicos existentes no território e os
movimentos  sociais  que  contribuirão  para  mobilização  social  e
autonomia  dos  grupos.  Essa  atividade  irá  ocorrer  por  meio  de
caminhadas, apresentações artísticas, confecção de cartazes, desenhos,
entre  outras  atividades.  As  atividades  serão  voltadas  aos  temas  de
interesse  da  sociedade  como  campanhas  contra  o  preconceito,
campanhas de saúde (contra o tabagismo, contra uso de drogas, contra
a dengue, zika, etc.), campanhas de combate ao Abuso e Exploração
Sexual  de  crianças  e  adolescentes;  campanhas  contra  o  Trabalho
Infantil,  campanhas  de  conscientização  da  Consciência  Negra,
campanhas  de  conscientização  do  dia  da  Mulher,  entre  outras
campanhas. 
Para  as  campanhas  socioeducativas  será  confeccionado  material
educativo, elaborado pelo técnico responsável pela roda de conversa
com o apoio dos parceiros com vistas a subsidiar as reflexões, facilitar
à compreensão e o acesso à informação.  Este material  educativo  se
constituirá  de  folders,  panfletos,  livretos  e/ou  cartazes  com
informações  complementares  ao  tema  elaborado  na  oficina  assim
como orientações sobre a  rede de atendimento e outras informações
pertinentes ao tema e serão elaboradas com antecedência as campanhas
e encaminhados a Caixa para acompanhamento.

Duração da atividade
Execução das Rodas de Conversas: semanalmente nos finais das 
Atividades 
Período: 10 meses.

Nº de pessoas atendidas  Modulo: 500 famílias Empreendimento: 2.491 famílias



Indicadores 50% de adesão dos participantes nas rodas de conversa;

Avaliação da atividade

 Avaliação  de  adesão  às  rodas  de  conversa  por  meio  de
verificação do número de participantes;

 Avaliação  de adesão às rodas de campanhas  socioeducativas
por meio de verificação do número de participantes;

 Avaliação  da  pesquisa  de  satisfação  realizada  junto  aos
participantes;

9. Roda de Conserva  Por modulo Total Projeto

Público Alvo 500 famílias 2.491 famílias 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação: Não haverá

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA



ATIVIDADE 10
 

Eixo
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 

Nome da Atividade OFICINA DE REVITALIZAÇÃO

Público Alvo Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos

Objetivo

Promover  mudanças  de  atitudes  em  relação  ao  meio  ambiente,  ao
patrimônio  e  à  vida  saudável  fortalecendo  a  percepção  crítica  da
população  sobre os aspectos que influenciam sua qualidade  de vida
além  de  refletir  sobre  os  fatores  sociais,  políticos,  culturais  e
econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar
a sustentabilidade ambiental e social da intervenção.

Parceiros Envolvidos

 Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:
Agente Executor

 Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  -  SEMAS
contribuirá na organização;

 Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  colaborará  com
informações  que  contribuirão  para  o  desenvolvimento  da
atividade;

 Viveiro  Municipal  contribuirá  com a doação  de mudas  para
plantio;

 Secretaria  Municipal  da  Educação  contribuirá  com  espaço
físico e por meio da abordagem dos alunos.

Conteúdo da atividade

A  oficina  de  revitalização  deverá  abordar  ações  e  estratégias  de
participação  da comunidade  no  repensar  do meio  ambiente  e  como
lidar com o espaço em que vivem. Trata-se do plantio de árvores nos
espaços  do  bairro  e  plantas  ornamentais,  além  de  trazer  muitos
benefícios para a comunidade como o embelezamento dos espaços, a
purificação do ar,  a melhoria do microclima,  a absorção positiva  da
água  da  chuva,  o  amortecimento  de  ruídos,  filtrando  a  poluição,
amenizando  a temperatura ambiente,  aumentando a umidade relativa
do ar, entre outros. A oficina  pretende  conscientizar os participantes
sobre a realidade do bairro onde moram, e impulsioná-los a pensar em
ações  para  melhorá-lo  não  só plantar,  mas  também  realizar  a
conservação das plantas e árvores.

Metodologia/Técnicas
de Execução

A priori a oficina  de revitalização  terá como objetivo  o plantio  e  a
manutenção de árvores no bairro e nos espaços públicos com o apoio
dos  profissionais  do  Viveiro  Municipal  e  da  Secretaria  do  Meio
Ambiente;

Inicialmente  o  foco  do  trabalho  será  nas  Escolas,  pois  através  das
crianças os pais serão abordados.

Também, serão realizadas ações de sensibilização sobre a importância
da  árvore  para  a  sociedade,  bem  como,  orientações  sobre  a  poda
preventiva de árvores de pequeno e grande porte. A partir desta relação
à participação da comunidade na melhoria do seu bairro se torna um



processo cada vez mais contínuo e progressivo. O plantio é mais uma
ferramenta  para  formar  esse  elo  de  participação  coletiva  na
qualificação do espaço urbano e, além de procurar a preservação das
plantas.

A  oficina  será  conduzida  por  profissional  capacitado  ofertando
orientações  sobre  a  preparação  do  solo  para  o  plantio,  sobre  a
irrigação, sobre os tipos de árvores e os plantios (sementes e mudas),
sobre a poda, entre outros;

Duração da atividade Período: 02 eventos durante o período;

Nº de pessoas atendidas Modulo: 250 famílias Empreendimento: 2.491 famílias 

Indicadores  50% da adesão dos participantes na atividade;

Avaliação da atividade

 Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de pessoas que realizaram inscrições que residem
no empreendimento e porcentagem de pessoas que frequentam
a atividade.

 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades;
 Avaliação da porcentagem de árvores plantadas;
 Avaliação  da pesquisa  de satisfação  realizada  pelo  oficineiro

junto aos participantes;
10. Oficina de Revitalização Por modulo Total Projeto

Público Alvo 500 famílias 2.491 famílias 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação: Não haverá

Transporte: Não haverá 
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA



ATIVIDADE 11
 

Eixo
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

Nome da Atividade CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Público Alvo Jovens, Adolescentes, Adultos e Idosos

Objetivo

Apoiar  e  implementar,  por  meio  de  cursos  profissionalizantes,  a
geração de trabalho e renda visando a inclusão produtiva, econômica e
social de forma a ampliar a renda familiar e a melhoria da qualidade
de  vida  da  população  fomentando  condições  para  um processo  de
desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo

Parceiros Envolvidos

 Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:
Agente Executor;

 Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  -  SEMAS
contribuirá na organização;

 Secretaria Municipal da Educação;
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
 Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e do  Emprego  colaborará

por  meio  dos  cursos  profissionalizantes,  para  o
desenvolvimento das atividades;

 Fundo  Social  de  Solidariedade  responsável  pelo  Coopão
(Cooperativa de Panificação e Confeitaria) que colaborará com
espaço físico para o desenvolvimento do curso panificação;

 Guarda Municipal.

Conteúdo da atividade

Os  Cursos  Profissionalizantes  serão  executados  na  modalidade  de
cursos  livres  apresentando  conteúdo  estabelecido  de  acordo  com o
perfil profissional e com as competências requeridas pelo mercado de
trabalho. É uma alternativa para quem deseja o ingresso no mercado
de  trabalho,  pois  oferece  uma  qualificação  profissional  de  curta
duração.  Além  disso,  muitos  cursos profissionalizantes  podem  ser
cursados por quem não  terminou o ensino  médio,  o  que abre mais
portas para as pessoas que não concluíram essa formação. Os cursos
profissionalizantes  serão de  Panificação,  Porteiro,  Corte  e  Costura,
Bordados com Pedrarias;  Estética e Beleza (manicure e  pé de cure,
Designe de Sobrancelha, maquiagem, corte e escova), Informática.

Metodologia/Técnic
as de Execução

Ofertar  cursos  profissionalizantes  de  curta  duração  visando  o
encaminhamento ao mercado de trabalho e a melhoria da qualidade de
vida.

 Curso profissionalizante Panificação – Desenvolver o aluno
para  auxiliar  na  organização  do  ambiente  de  trabalho  em
cozinhas  profissionais  e  pré-preparar  os  ingredientes  para
elaboração das produções culinárias.  O participante aprenderá
a  história,  evolução  e  terminologia  usadas  na  Panificação,



como  também  a  preparar  diversos  tipos  de  massas  com
ingredientes,  técnicas  e  combinações  distintas,  preparar
receitas de diversos tipos de pães,  preparar e modelar  massa
para salgado e a montar sanduiche.  A grade do curso deverá
ser apresentada pela instituição;

 Curso profissionalizante de Porteiro – Formar profissionais
com competências para atuar e intervir em seu campo de tra-
balho, com foco em resultados. Realizar atividades do serviço
de portaria e zelar pela segurança pessoal e patrimonial profis-
sional qualificado que compreende a importância de sua atua-
ção para o controle de acessos e para o zelo do patrimônio de
empresas e condomínios. Vale-se do uso de equipamentos ele-
trônicos,  de comunicação e de procedimentos de controle de
acesso, necessários para atender as expectativas de quem con-
vive  em um ambiente  compartilhado, seja  como morador de
condomínios ou colaborador de empresas. Sugerimos no míni-
mo inicialmente, esta atividade 02 vezes na semana com horá-
rios a definir com a população.

 Curso profissionalizante de Costureiro (a) – Capacita o alu-
no para realizar procedimentos de corte, montagem, costura e
acabamento de peças do vestuário  feminino,  masculino  e in-
fantil, a partir de ficha técnica, molde e peça-piloto, garantindo
um relacionamento assertivo com clientes, fornecedores e de-
mais profissionais que demandem serviços de costura. O parti-
cipante irá aprender a realizar  a tomada de medidas,  técnicas
de corte do tecido, montagem de peças do vestuário masculino,
feminino  e infantil.  Bem como técnicas  de costura e  acaba-
mentos.  Sugerimos no mínimo inicialmente, esta atividade 02
vezes na semana com horários a definir com a população.

 Curso profissionalizante de Bordados com Pedrarias - Tem
por objetivo capacitar e proporcionar aos participantes, aquisi-
ção de conhecimentos e técnicas na arte de bordar com pedras
(missangas e vidrilhos) e linhas. O curso terá como programa-
ção  a  utilização  de linhas,  pontos alinhavo,  chuleado,  atrás,
haste, corrente, torcido, caseado, rococó e pé-de-galinha. Pon-
tos com a utilização de pedras (missangas e vidrilhos). Pontos
com a utilização de paetês, ponto atrás e suas variações,  cor-
rentes e escama. Sugerimos no mínimo inicialmente, esta ativi-
dade 02 vezes na semana com horários a definir com a popula-
ção.

 Curso profissionalizante de Estética e Beleza – 
Manicure e Pedicure - Capacita o profissional para atuar por
meio  de  técnicas  específicas  e  habilidades  de  higienização,
corte, lixamento, hidratação e esfoliação, colocação de unhas
postiças e de decoração, para o embelezamento e cuidado das
unhas  das  mãos  e  dos  pés,  atendendo  às  normas  de



biossegurança.  O aluno  irá  aprender sobre a  organização  do
ambiente  e  gestão  dos  processos  de  trabalho,  normas  da
vigilância sanitária, de segurança do trabalho e Equipamentos
de  Proteção  Individual  (EPIs),  limpeza,  higienização  e
desinfecção de instrumentos, anatomia e patologias da pele e
unhas dos dedos das mãos e dos pés, técnicas de manicure e
pedicure: corte, lixamento, hidratação, esfoliação, técnicas de
embelezamento:  esmaltação,  decoração,  unhas  postiças.
Sugerimos no mínimo inicialmente, esta atividade 02 vezes na
semana com horários a definir com a população.

Designe de Sobrancelha- Capacitar profissional para desenhar
a sobrancelha por meio da retirada de pelos com o método da
pinça e sua correção com rena, sombras e ou lápis, adequando
seu formato, volume e cor as características pessoais do gosto
do cliente, a fim de equilibrar e valorizar as expressões faciais
de  acordo  com as  normas  de  biossegurança.  Sugerimos  no
mínimo  inicialmente,  esta atividade 02 vezes na semana com
horários a definir com a população.

Maquiagem  –  Capacitar  profissional  para  criar  e  realizar
maquiagem de  embelezamento  para eventos sociais,  fotos  e
passarela,  visando  a  uma  composição  estética  harmônica,  e
valendo-se  de  técnicas  e  produtos  adequados,  além  de
princípios  de  visagismo  e  conceitos  de  arte,  moda,  estilo  e
beleza.  Sugerimos no mínimo  inicialmente,  esta atividade 02
vezes na semana com horários a definir com a população.

Corte e  Escova – Capacitar  profissional  para cortar cabelos,
feminino e masculino, por meio de técnicas de corte de fio reto
e repicado, com a finalidade  de obter  o caimento e encaixe
adequado dos fios,  considerando as características do cabelo,
do  biótipo  e  do  estilo  do  cliente.  Sugerimos  no  mínimo
inicialmente, esta atividade 02 vezes na semana com horários a
definir com a população.

 Curso  profissionalizante  de  Informática  básico  –
Possibilitar ao aluno o primeiro contato com o computador e
oferecer conhecimento básico de informática. Os participantes
aprendem  a  utilizar  recursos  do  programa  que  são
extremamente  úteis  nas  atividades  de  escritório,  aplicar
diferentes formatações em documentos exercitando comandos
básicos,  fazer  cálculos  matemáticos  em planilhas  e  verificar
recursos do programa de apresentação, integrando informações
pesquisadas na web.  O participante irá identificar hardware e
software,  gerenciar  janelas,  trabalhar  com  acessórios  do
Windows,  usar  o  recurso  de  área  de  transferência,  salvar
arquivos e conhecer recursos de impressão, personalizar itens
básicos  do  Windows,  gerenciar  disco,  arquivos  e  pastas,



constatar  a  importância  do  processador  de  textos,  digitar,
selecionar e formatar textos, trabalhar com edições e correções
no  texto,  inserir  imagens,  tabelas  e  exercita  formatações
básicas,  constatar a importância da planilha eletrônica, inserir
diferentes dados nas  células,  selecionar  e  formatar,  trabalhar
com  edições,  correções  e  dimensão  da  planilha,  realizar
cálculos  utilizando  fórmulas  e  funções  básicas  do  Excel.
Constatar  a  importância  do  programa  de  apresentação,
estruturar,  elaborar  um roteiro  e  organizar  informações  nos
slides  com base  no  objetivo  da  apresentação,  selecionar  os
objetos e formata conteúdo dos slides,  trabalhar com edições,
inserção  de imagens,  design e efeitos básicos  de transição  e
animação. Navegar e pesquisar informações na Internet. 
Sugerimos no mínimo inicialmente, esta atividade 02 vezes na
semana com horários a definir com a população.

Duração da 
atividade

 
Período: 10 meses 

Nº de pessoas 
atendidas Modulo: 190 pessoas Empreendimento: 950 pessoas 

Indicadores 50% de frequência dos participantes;

Avaliação da 
atividade

 Avaliação  de adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de pessoas que realizaram inscrições que residem
no empreendimento e porcentagem de pessoas que frequentam
a atividade;

 Avaliação da porcentagem de frequência nos cursos;
 Avaliação da pesquisa  de satisfação  realizada pelo oficineiro

junto aos participantes;
11.1 Curso Profissionalizante 
de Panificação Por modulo Total Projeto

Público Alvo 30 pessoas 150 pessoas 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: O transporte será contrato pela EMCOP
11.2 Curso Profissionalizante 
de Porteiro Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 pessoas 100 pessoas 

Recursos Humanos: 
Material de Consumo:  Todo  material  de  consumo  necessário  para  o

desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela



EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá
11.3 Curso profissionalizante 
de Costureiro (a) Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 pessoas 100 pessoas 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: O transporte será contrato pela EMCOP
 11.3 Curso profissionalizante 
de Bordados com Pedrarias Por modulo Total Projeto

Público Alvo 20 pessoas 100 pessoas 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: O transporte será contrato pela EMCOP
11.4 Curso profissionalizante 
de Estética e Beleza Por modulo Total Projeto

Público Alvo 80 pessoas 400 pessoas 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá
11.5 Curso profissionalizante 
de Informática Básico Por modulo Total Projeto

Público Alvo 60 pessoas 300 pessoas 

Recursos Humanos: 



Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA



ATIVIDADE 12

 

Eixo DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

Nome da Atividade
ACOMPANHAMENTO  DOS  CURSOS  DE  QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL  E  ARTICULAÇÕES  PARA  INCLUSÃO  NO
MERCADO DE TRABALHO

Público Alvo Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos

Objetivo

Ofertar acompanhamento dos cursos de qualificação profissional para
orientar os beneficiários sobre as ações de geração de trabalho e renda,
sobre a precarização do mundo do trabalho, visando articulações para
inserção da população participante ao mundo de trabalho alcançando a
melhoria da qualidade de vida.

Parceiros Envolvidos

 Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:
Agente Executor do Convenio com a CAIXA;

 Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  -  SEMAS
contribuirá  no  processo  de  mobilização,  organização  e
cadastramento no CadÚnico;

 Secretaria  Municipal  de Educação colaborará no processo de
mobilização e incentivo a Educação de Jovens e Adultos;

 Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e do  Emprego  contribuirá
através  dos encaminhamentos  para o  Balcão  de Emprego do
Município,  Frente  de  Trabalho,  bem  como  cursos  de
capacitação e qualificação e outros serviços ofertados por esta
Secretaria;  

 Secretaria  Municipal  de  Saúde  auxiliará  no  processo  de
mobilização.

Conteúdo da atividade O  acompanhamento  dos  cursos  de  qualificação  profissional  será
realizado por meio de ações que oportunizem o acesso e a permanência
da população aos cursos de qualificação profissional, essas ações serão
concretizadas através de mobilização dos usuários, articulação com os
parceiros envolvidos, encaminhamento, monitoramento da trajetória.

Mobilização  dos  usuários:  Ação  realizada  por  meio  da  divulgação
(panfletos e materiais informativos distribuídos) e orientação (palestras
educativas,  oficinas,  reuniões  com  a  comunidade,  etc.)  para  a
sensibilização dos beneficiários sobre as oportunidades de participação
em  cursos  de  qualificação  profissional,  bem  como  a  permanência
nesses cursos e ações de Inclusão Produtiva;

Encaminhamento para as vagas disponíveis em cursos de capacitação
profissional do município, bem como para preenchimento de vagas de
emprego através do Balcão de Emprego. 

Acompanhamento  dos  cursos  de  qualificação  profissional  e
articulações para inclusão no mercado de trabalho.



Monitoramento da trajetória consiste no acompanhamento dos usuários
desde o acesso ao curso de qualificação, a permanência e à conclusão,
provendo apoio  socioassistencial  aos usuários,  nos casos em que se
fizer necessário.

Metodologia/Técnicas
de Execução

A mobilização  dos usuários  será  executada,  com os adolescentes  e
adultos que frequentam as oficinas. 

A Articulação com os parceiros envolvidos será realizada através de
reuniões para organização do trabalho.

Os  encaminhamentos  serão  realizados  em  atendimentos  no
acolhimento (atividade 6);

Capacitação dos participantes para inclusão no mercado de trabalho,
proporcionando através de palestras informativas, métodos específicos
para o marketing pessoal,  como montar um currículo, como trabalhar
em grupo (importância do trabalho em equipe), postura para entrevista;

O  Monitoramento  da  trajetória  será  realizado  por  meio  do
acompanhamento  da frequência  e  do  desempenho  dos  usuários  nos
cursos de qualificação profissional, bem como a permanência e evasão
dos usuários;

Duração da atividade Período: 10 meses

Nº de pessoas atendidas  Modulo: 190 pessoas Empreendimento: 950 pessoas 

Indicadores 50% de encaminhamento dos participantes para acesso ao mercado de
trabalho;

Avaliação da atividade

Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de  pessoas  que  realizaram  inscrições  que  residem  no
empreendimento e porcentagem de pessoas que frequentam o curso;
Avaliação da porcentagem de evasão nos cursos;
Avaliação da pesquisa de satisfação realizada pelo oficineiro junto aos
participantes;

OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 



ATIVIDADE 13

 

Eixo
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL

Nome da Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Público Alvo Lideranças comunitárias, membros da associação de moradores do 

bairro, representantes da comunidade do Grupo Gestor do CEUS.

Objetivo

Ofertar curso  de agente  de desenvolvimento  local.  Ofertar  rodas de
conversa com vistas a fomentar processos de liderança, a organização
e a mobilização comunitária, contribuindo para a gestão democrática e
participativa dos processos implantados.

Parceiros Envolvidos

 Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:
Agente Executor do Convenio com a CAIXA;

 Secretaria Municipal  de Assistência Social - SEMAS, através
do  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social  -  CRAS,
auxiliará  na  divulgação  da  atividade  e  na  identificação  das
lideranças comunitárias.

 SENAC;
 Guarda Municipal.

Conteúdo da atividade

O  Curso  Agente  de  Desenvolvimento  local  operacionalizar-se  por
meio de oficinas  que visam à capacitação de lideranças comunitárias
para: 

 Fomentar  a  criação  de  redes  na  comunidade,  mobilizando
técnicas  de  dialogo,  valores,  princípios  de  horizontalidade  e
apropriando-se  da  metodologia  de  articulação  e  fomento  de
redes sociais que contribuam com o desenvolvimento local;

 Elaborar uma visão de futuro com a comunidade, utilizando a
metodologia  de  investigação  apreciativa,  conhecendo  os
processos de sua validação exercitando a capacidade individual
e coletiva de sonhar com o futuro diferente e compartilhando
esse  sonho  coletivamente,  no  intuito  de  nortear  o
desenvolvimento comunitário;

 Identificar coletivamente os potenciais e as necessidades de um
local  definindo  cenários  de  sua  realidade  e  estimulando  a
percepção  da  comunidade  para  identificar  todas as  variáveis
envolvidas, a fim de propor sugestões de melhoria;

 Estabelecer diálogo com o poder público de modo a acioná-lo
sempre que necessário para efetivação das Políticas Públicas de
direito;

 Meios que visem melhorias para a garantia do bom convívio e
acesso aos serviços de qualidade ofertados no bairro.

Metodologia/Técnicas
de Execução

Indicar e capacitar lideranças e grupos representativos, em processos
de gestão comunitária,  com a discussão  do papel  das  associações  e
congêneres,  orientando  sobre as questões de formalização  e apoio a
legalização dessa representatividade;
Estão previstas estratégias que visão oferecer a reflexão sobre a ação e



o desenvolvimento de competências profissionais, tais como dinâmicas
de  grupos,  jogos,  discussão  e  debates,  simulações,  análises  e
interpretações de filmes, trabalhos em grupo, estudo de casos.
Conteúdo Programático:

 Redes sociais e desenvolvimento local;
 Participação e democracia participativa;
 Gestão de Políticas Públicas;
 Elaboração de projetos;
 Metodologia de desenvolvimento local;
 Relações e diferenças entre trabalho e emprego;
 O mundo do trabalho e suas principais transformações;
 Modalidades  de carreiras  e  de vínculos  trabalhistas,  aspectos

legais para os mercados formal e informal;
 Postura ética mais relações de trabalho;
 Desenvolvimento  pessoal  e  profissional:  planejamento  de

metas, avaliação e formação continuada. 
Duração da atividade Período: 10 meses

Nº de pessoas atendidas  Modulo: 60 pessoas Empreendimento: 300 pessoas

Indicadores 50% de adesão dos participantes desta atividade;

Avaliação da atividade Avaliação  de  adesão  ao  projeto  por  meio  de  verificação  de
porcentagem de pessoas que frequentaram a atividade.

Por modulo Total Projeto

Público Alvo 60 pessoas 300 pessoas 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP.

Alimentação:
Sempre ao término das atividades será servido lanche aos
participantes.  A  aquisição  é  de  responsabilidade  da
EMCOP.

Transporte: Não haverá
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 



ATIVIDADE 14

 

Eixo
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO 
SOCIAL

Nome da Atividade PESQUISA FINAL
Público Alvo Todos os participantes das atividades

Objetivo

Mapear a satisfação das famílias participantes do projeto;
Caracterizar os pontos positivos e negativos das atividades propostas e
executadas;
Identificar  os resultados através dos impactos causados no cotidiano
das famílias.

Parceiros Envolvidos
 Empresa  Municipal  de  Construções  Populares  –  EMCOP:

Agente Executor;
 Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  -  SEMAS

contribuirá na organização.

Conteúdo da atividade

A avaliação  tem o propósito  de subsidiar  a  gestão do  projeto  com
informações mais aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e
os efeitos das atividades, levantadas nas pesquisas de avaliação.

As  pesquisas  avaliativas  são  realizadas  para  a  compreensão  dos
motivos pelos quais determinada ação tomou tal ou qual configuração,
se esse arranjo favorece a obtenção de resultados e se os resultados
pretendidos  foram  alcançados.  Trata-se  de  importantes  ferramentas
para a melhoria dos projetos e o alcance dos resultados.

Enfim,  a avaliação é um procedimento que ocorre em todas as etapas
do projeto, considerando sempre a visão dos beneficiários, através de
seus  grupos  representativos  e  da  equipe  técnica.  Ela  permite  o
monitoramento das atividades e o redirecionamento das ações, quando
necessário. A avaliação final indica os resultados alcançados durante a
execução do projeto.

Metodologia/Técnicas
de Execução

A  avaliação  de  cada  atividade  será  realizada  com  aplicação  de
instrumental  durante o  decorrer  de todo o projeto,  no  entanto,  para
estabelecer a visão do todo e os impactos que o projeto causou na vida
das famílias  e compreender os resultados, será realizado a avaliação
final, com instrumentos e métodos específicos. Com o instrumental de
entrevista feito com as famílias será realizado a montagem de gráficos
para posterior apresentação aos participantes. 

A ideia é utilizar como recurso gravações de vídeos com depoimentos
particulares das mudanças e benefícios gerados através da participação
do  projeto.  Esses  vídeos  serão  gravados  durante  as  realizações  das
atividades entre o penúltimo e o último mês dos encontros, os vídeos
serão editados para que no encontro final das atividades todos possam



ter contato com o recurso e identificar os resultados obtidos ao longo
do projeto. 

Este  processo  também  contará  com  a  análise  dos  profissionais
envolvidos para a conclusão dos principais  resultados obtidos,  tendo
como principais aspectos a serem analisados a execução das atividades
programadas  e  adequação  das  técnicas  e  instrumentos  utilizados,
participação  e  envolvimento  dos  beneficiários,  envolvimento  dos
parceiros no desenvolvimento, integração entre a execução do PDST e
projeto/ações de engenharia, integração do PDST com outros projetos
sociais desenvolvidos na área, avanços e conquistas na mobilização e
organização  comunitária,  integração  entre  os  beneficiários  com  o
empreendimento  e  o  contexto  urbano,  inclusão  produtiva  e
perspectivas de continuidade do Trabalho Social.

A  avaliação  dos  profissionais  será  feita  através  de  reunião  com
instrumentais de pesquisas.

Duração da atividade
Execução: aplicação e desenvolvimento do instrumental no 11° mês do
projeto e divulgação para os participantes no 12º mês do projeto.
Período: 02 meses

Nº de pessoas atendidas  Modulo: 500 famílias Empreendimento: 2.491 famílias

Indicadores 70% de adesão dos participantes desta atividade;

Avaliação da atividade Análise dos técnicos e participantes para o instrumento final. 

Por modulo Total Projeto

Público Alvo 500 famílias 2.491 famílias 

Recursos Humanos: 

Material de Consumo: 
 Todo  material  de  consumo  necessário  para  o
desenvolvimento  da  Atividade,  será  fornecido  pela
EMCOP. 

Alimentação: Não haverá 

Transporte: Não haverá
OBS:  Apresentar  a  Relação  da  Equipe  para  a  execução  da  atividade,  como  anexo  a  este
documento, contendo Formação, Atribuição, quantidade de horas técnicas e custo da hora técnica
– MODELO do Item 9 do Plano de Trabalho (ANEXO I) - RECURSOS HUMANOS – EQUIPE
TÉCNICA MINIMA EXIGIDA

 
TODAS as Atividades deverão ser executas no Espaço do Centro de Artes e Esportes
Unificados – CEUs – “Aristides dos Santos” no Parque Residencial Nova Esperança,
na Cooperativa de Costura do Parque da Cidadania e outros Equipamentos Públicos
caso a entidade entenda necessário,
 Nossa  equipe  técnica  estará  disponível  para  acompanhar  visitas  nos  locais  e
esclarecer dúvidas pertinentes.



8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REPROGRAMADO:

EIXO ATIVIDADES MÊS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MOBILIZAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO e

FORTALECIMENTO
SOCIAL

ATIVIDADE 1 

ATIVIDADE 2

ATIVIDADE 3

ATIVIDADE 4

ATIVIDADE 5

ATIVIDADE 6

ATIVIDADE 9

ATIVIDADE 13

ATIVIDADE 14

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E
PATRIMONIAL

ATIVIDADE 7

ATIVIDADE 8

ATIVIDADE 10

DESENVOLVIMENTO
SOCIO ECONOMICO

ATIVIDADE 11

ATIVIDADE 12



9. EQUIPE MINIMA EXIGIDA 

RECURSOS HUMANOS – 
EQUIPE TÉCNICA
PROFISSIONAL 
(Nome)

FORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO HORAS 
TÉCNICAS 
(quantidade)

 HORAS 
TÉCNICAS 
(R$ com os 
encargos) 

 CUSTO TOTAL 
R$ 

Assistente Social Coordenar o 
projeto, 
encaminhar os 
Relatórios de 
Acompanhamento
do Plano de 
Desenvolvimento 
Socioterritorial – 
PDST para 
Instituição 
Financeira.

  R$               -   R$                        
-   

Assistente Social Acompanhar as 
atividades e 
prestar orientação 
às famílias 
participantes do 
projeto.

  R$               -   R$                        
-   

Técnico 
Administrativo  

Técnico 
Administrativo 
responsável pelo 
Projeto

  R$               -   R$                        
-   

Auxiliar 
Administrativo  

Auxiliar 
Administrativo  

  R$               -   R$                        
-   

Engenheiro 
Ambiental ou 
Agrônomo 

Através da 
atividade 10, o 
profissional 
orientará sobre a 
preparação do 
solo orgânico, 
sobre a irrigação, 
sobre as plantas e 
plantios (sementes
e mudas), sobre a 

  R$               -   R$                        
-   



poda e também 
sobre a 
compostagem que
é uma maneira de 
transformar o lixo 
orgânico em 
adubo.

Estagiário Serviço 
Social

Acompanhar o 
profissional e 
auxiliar nas 
reuniões com as 
famílias e nos 
atendimentos 
individuais, 
visando o 
conhecimento da 
prática do 
Assistente Social 
que auxiliará na 
formação 
profissional.

Estagiário Serviço 
Social

Acompanhar o 
profissional e 
auxiliar no 
levantamento de 
dados para a 
realização dos 
Relatórios de 
Acompanhamento
das atividades, 
visando o 
conhecimento da 
prática do 
Assistente Social 
que auxiliará na 
formação 
profissional.

Pedagogo Instrutor de 
oficinas  por meio 
de atividades 
lúdicas, 
promovendo a 
sociabilidade e a 



interatividade do 
grupo. 
Desenvolverá 
atividades de 
recreação e 
pedagógicas com 
as crianças, 
durante as 
atividades em que 
os pais 
participarem

Estagiário 
Pedagogia

Acompanhar e 
auxiliar no 
desenrolar das 
atividades 
pedagógicas com 
crianças, 
realizadas pelo 
pedagogo, 
proporcionando 
ao estagiário o 
conhecimento da 
prática que 
agregará a 
formação 
profissional.

Apoio Técnico – 
nível médio – 
teatro

Instrutor de teatro
que através da 
atividade 3 
trabalhará o 
controle sobre o 
corpo e as 
emoções, por 
meio do estímulo 
a concentração, do
equilíbrio, da 
expressão e da 
comunicação de 
modo a propiciar o
aprimoramento da
habilidade do 
indivíduo de lidar 
com as outras 
pessoas e 



desenvolver a 
autoconfiança. 

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Percussão

Instrutor de 
música, percussão:
por meio da 
atividade 3 
ensinará técnicas 
específicas para o 
instrumento, 
efetivando a 
interação musical 
e entre os 
participantes, de 
modo a fortalecer 
o sentimento de 
identidade e 
valores 
socioculturais, 
bem como o 
respeito, a 
diversidade 
cultural e a 
singularidade 
humana.

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Zumba

Instrutor de 
Zumba que 
através da 
atividade 3 
trabalhará a 
socialização entre 
as pessoas e a 
relação do 
indivíduo com a 
dança, resgatando 
a autoestima. 

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Graffiti

Instrutor de arte 
em graffiti: através
da atividade 3 
proporcionará o 



conhecimento 
sobre a arte de 
modo a 
desmarginalizar a 
cultura do graffiti. 
Estimular o 
cuidado do bairro, 
por meio da 
criatividade, 
reflexão e 
participação 
coletiva.

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Violão em grupo

Instrutor de 
música, violão em 
grupo: por meio 
da atividade 3 
aplicará técnicas e 
parâmetros 
musicais, 
possibilitando a 
interação social.

Apoio Técnico – 
nível médio – Axé

Instrutor de dança 
Axé: através da 
atividade 3 terá 
como competência
valorizar a 
autoestima dos 
participantes e 
promover a 
socialização por 
meio da dança.

Apoio Técnico – 
nível médio – Hip 
Hop

Instrutor de dança 
Hip Hop: através 
da atividade 3 
deverá expressar a
cultura do Hip Hop
com debates sobre
educação popular, 
unindo técnica, 
música, atuação 
nos movimentos e 
conscientização, 
tudo isso por meio



da dança.

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Capoeira

Instrutor de 
capoeira: por meio
da atividade 3 
proporcionará aos 
participantes a 
disciplina que a 
atividade exige, 
bem como 
condicionamento 
físico e 
movimentos 
corporais 
específicos, 
resgatando a 
cultura e toda 
história 
expressada pelas 
técnicas da 
capoeira. 

Educador Físico – 
nível superior 

Realizar atividades
de esportes e lazer
junto aos grupos 
de alongamento 
de ginástica para a
terceira idade , por
meio da atividade 
4 promover o 
envelhecimento 
saudável e 
participação social 
dos idosos, bem 
como a inclusão 
de pessoas com 
deficiência. 
Desenvolver 
atividades de 
esportes e lazer 
através da 
atividade 5 (futsal 
e volei), visando à 
prevenção da 
ocorrência de 



situações de 
vulnerabilidade e 
riscos sociais.

Estagiário de 
Educação Física

Acompanhar o 
Educador Físico e 
auxiliar nas 
atividades 
esportivas e de 
lazer, visando ao 
estagiário o 
conhecimento da 
prática para a 
formação 
profissional.

Profissional 
especialista em 
Pilates – nível 
superior 

Realizar atividade 
pilates de solo, por
meio da atividade 
4 junto aos idosos 
e as pessoas com 
deficiência, 
visando melhorar 
o 
condicionamento 
físico, 
fortalecimento 
muscular, 
resistência, 
concentração e 
trabalho 
respiratório, 
proporcionando 
envelhecimento 
saudável, bem 
como a inclusão 
social das pessoas 
com deficiência.

Apoio Técnico – 
nível médio – Arte
Circense

Instrutor de arte 
circense: por meio 
da atividade 5, 
deverá 
desenvolver 
técnicas de circo, 
buscando a 



interatividade do 
público, 
estimulando o 
convívio, aquisição
de habilidades e 
desenvolvimento 
físico, psicológico 
e social.

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Judô

Instrutor de Judô: 
por meio da 
atividade 5 deverá 
buscar melhorar a 
autoestima dos 
participantes, 
através da 
consciência da 
imagem de si 
mesmo e o 
relacionamento 
com os outros. 
Desenvolvendo 
concentração, 
regras e equilíbrio 
e domínio do 
corpo, 
favorecendo o 
desempenho do 
indivíduo em 
outras tarefas 
cotidianas.

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Skate

Instrutor de Skate:
por meio da 
atividade 5, 
buscará fortalecer 
a socialização e 
cooperação. 
Deverá trabalhar 
regras de conduta 
e 
comportamentos, 
utilizando técnicas 
do skate.



Apoio Técnico – 
nível médio – Balé

Instrutor de balé: 
por meio da 
atividade 5, 
ofertará técnicas 
do balé clássico, 
buscando do 
desenvolvimento 
do espírito de 
equipe. Trabalhará
além da prática da 
dança, o 
desenvolvimento 
de valores para a 
vida, dedicação, 
disciplina e 
interesse pela 
dança.

Apoio Técnico – 
nível médio - 
Curso 
profissionalizante 
Panificação 

Instrutor curso de 
auxiliar de 
cozinha: por meio 
da atividade 11, 
deverá ensinar ao 
aluno desde a 
organização de 
trabalho na 
cozinha, até a 
elaboração de 
pratos culinários 
como atividade 
profissional.  
Ensinando técnicas
de preparo, 
higienização e 
manipulação de 
alimentos e 
demais 
orientações 
pertinentes ao 
bom 
desenvolvimento 
da profissão.

Apoio Técnico – 
nível médio - 
Curso 

Instrutor de curso 
de porteiro e vigia:
por meio da 



profissionalizante 
de Porteiro 

atividade 11, 
deverá capacitar o 
aluno para 
desempenhar as 
atividades do 
serviço de portaria
e zelar pela 
segurança pessoal 
e patrimonial. 
Deverá ensinar 
sobre o uso de 
equipamentos 
eletrônicos, de 
comunicação e 
procedimentos de 
controle de 
acesso.

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Curso 
profissionalizante 
de Informática 
básico 

Instrutor de 
Informática: por 
meio da atividade 
11, possibilitará o 
contato dos 
participantes com 
o computador 
oferecendo o 
conhecimento 
básico de 
informática, bem 
como do pacote 
Office. 

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Curso 
profissionalizante 
de Costureiro (a)

Instrutor de Corte 
e Costura: através 
da atividade 11, 
capacitará os 
participantes para 
os procedimentos 
de corte, 
montagem, 
costura e 
acabamento de 
peças do vestuário
feminino, 
masculino e 



infantil.

Apoio técnico - 
nível médio - 
Curso 
profissionalizante 
de Bordado com 
pedrarias

Instrutor de 
Bordado com 
pedrarias: através 
da atividade 11, 
capacitará os 
participantes para 
aquisição de 
conhecimentos e 
técnicas na arte de
bordar com pedras
(miçangas e 
vidrilhos)

Apoio Técnico – 
nível médio – 
Curso 
profissionalizante 
de estética e 
Beleza 

Instrutor de 
Manicure e 
Pedicure, design 
de sobrancelhas, 
maquiagem e 
corte e escova : 
através da 
atividade 11, 
capacitará os 
participantes para 
atuar no ramo da 
estética e beleza, 
por meio de 
técnicas 
específicas e 
habilidades de 
higienização, 
corte, lixamento, 
hidratação e 
esfoliação, 
colocação de 
unhas postiças e 
decoração para o 
embelezamento e 
cuidado das unhas 
das mãos e dos 
pés, atendendo as 
normas de 
biossegurança e 



saúde. 

Apoio técnico - 
nivel médio - 
oficina de Horta 
suspensa com 
materiais 
recicláveis

Instrutor de horta 
suspensa: através 
da atividade 7, 
capacitar os alunos
para  a oficina de 
horta suspensa 
com materiais 
recicláveis, 
promovendo, além
do ensino sobre o 
plantio de horta, 
ações de 
sensibilização para
a educação 
ambiental, 
alimentar e, 
também, a 
sustentabilidade 
por meio da 
utilização de 
materiais 
recicláveis como 
garrafas Pet, 
madeiras, entre 
outros. 

  R$               -   R$                        
-   

Apoio técnico - 
nível médio - 
oficina de 
reutilização de 
materiais 
recicláveis

instrutor de oficina
de reutilização de 
materiais 
recicláveis: 
Através da 
atividade 8 
capacitar os alunos
da oficina visando 
revitalização de 
espaços públicos, 
bem como 
contribuir com 
ações 
socioeducativas de
educação 
ambiental 
promovendo 

  R$               -   R$                        
-   



mudanças de 
atitudes em 
relação ao 
patrimônio, 
fortalecendo a 
percepção crítica 
da população. 

Apoio técnico - 
nível médio - 
curso de Agente 
de 
desenvolvimento 
local

instrutor de curso 
de agente de 
desenvolvimento 
local: através da 
atividade 13  
capacitar 
lideranças e 
grupos 
representativos, 
em processos de 
gestão 
comunitária, com 
a discussão do 
papel das 
associações e 
congêneres, 
orientando sobre 
as questões de 
formalização e 
apoio a legalização
dessa 
representatividade
;

  R$               -   R$                        
-   

 

10. VALORES

10.1 VALOR MINIMO DAS HORAS TECNICAS;

10.1.1 Valor Hora Técnica Nível Superior: R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais);

10.1.2 Valor Hora Nível Médio: R$ 35,00 (trinta e cinco reais);

10.1.3 Valor Hora Estagiário: R$ 12,00 (doze reais).



10.2 VALOR TOTAL MÁXIMO PARA RECURSOS HUMANOS: R$ 
550.000,00 (quintetos e cinquenta mil reais)

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO REPROGRAMADO

Atividade MÊS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Valor Mensal
R$

550.000,00



12. COORDENAÇÃO GERAL DAS AÇÕES

A  coordenação  geral  do  Plano  de  Desenvolvimento  Socioterritorial  (PDST)

“Parque Residencial Nova Esperança”,  bem como as informações para a sua elaboração

está sob a responsabilidade da EMCOP – Empresa Municipal de Construções, o qual irá

viabilizar a execução das ações desse documento.  

         É de suma importância à integração das Secretarias municipais, Órgãos Estaduais e

Federais  para  a  execução  deste  projeto,  tendo  em vista  que  a  população  envolvida  é

atendida por todos e as ações propostas são interligadas. Formalizamos e formalizaremos

termos de cooperação técnica com secretarias envolvidas 

São José do Rio Preto, 05 de maio de 2017.


