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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL  
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 DADOS DA CONTRATAÇÃO 

Nome da Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Nome do Empreendimento: Parque Residencial da 

Solidariedade 

Nº da operação: 

0408585-06 

Endereço: Estrada Municipal S.J.Rio Preto – acesso ao Núcleo da Esperança 

Bairro: Sant’Ana Município: São José do Rio Preto UF: SP 

 

 

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 TIPOLOGIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 

 

Apartamento  Casa térrea x Casa Sobreposta  

 

2.2 TIPOLOGIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 

 

Loteamento x Condomínio    

 

 

 

3. DADOS DO TRABALHO SOCIAL 

3.1 EXECUÇÃO 

Órgão Responsável: Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP 

Pessoa de Referencia:  

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

 

3.2 RESPONSAVEL TECNICO 

Nome: Izadora da Silva 

Formação: Assistente Social Registro: 43.716 

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

 

mailto:emcop@riopreto.sp.gov.br
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3.3 PRAZOS 

3.3.1 Prazo para o desenvolvimento do PDST: 12 meses  

 

 

3.4 VALORES 

3.4.1 Valor destinado para a contratação da Equipe Técnica – Recursos Humanos: 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

 

3.4.2 Valores mínimos sugeridos – Hora Técnica: 

 

 Hora Técnica Valor/hora  

(Com todos os encargos) 

01. Nível Superior R$ 50,00 

02 Nível Médio R$ 30,00 

03 Estagiário R$ 9,00 

 

3.4.3 Deverão ser apresentados preenchidos: 

a. ITEM 8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

b. ITEM 9. EQUIPE MÍNIMA EXIGIDA; 

c. ITEM 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 

 

4. INTRODUÇÃO 

 

As atividades realizadas deverão estar em consonância com os quatro eixos estruturantes para o 

desenvolvimento do Trabalho Social descritos abaixo, conforme previsto na Portaria n° 21, de 22 

de janeiro de 2014, do Ministério das Cidades: 

 

 Mobilização, organização e fortalecimento social– prevê processos de informação, 

mobilização, organização e capacitação da população beneficiária visando promover a 

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; 
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 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; 

 

 

5. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver ações de modo eficaz, eficiente e efetivo para a sustentabilidade da intervenção 

com atividades de mobilização, organização e fortalecimento social; acompanhamento e gestão 

social; educação ambiental e patrimonial e desenvolvimento socioeconômico, bem como, 

promover ações garantindo a sustentabilidade da intervenção para melhor integração comunitária 

e organizativa, de lazer, de educação socioambiental, socioterritorial e de geração de renda para 

às famílias do Parque Residencial Solidariedade, com vistas à construção de uma identidade 

territorial e ampliação do acesso a direitos e serviços. 

 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar pesquisas para caracterização e levantamento de opinião, de forma que seus 

resultados sejam apresentados e discutidos com os beneficiários; 

 

 Favorecer a maior participação dos beneficiários durante todo processo do Trabalho 

Social; 

 

 Estimular o protagonismo social e a participação cidadã para o acesso a bens e serviços, e 

acompanhamento dos processos de implantação e manutenção, de modo a adequá-los às 

necessidades apresentadas e à realidade local; 

 

 Consolidar espaços públicos de participação e controle social; 

 

 Assegurar o acesso as informações sobre as Políticas Públicas de direito; 

 

 Fomentar processos de liderança, a organização e a mobilização comunitária, 

contribuindo para a gestão democrática e participativa dos processos implantados; 

 

 Articular as políticas de habitação e saneamento básico com as políticas públicas de 

educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, trabalho, meio ambiente, 

recursos hídricos, educação ambiental, segurança alimentar, segurança pública, entre 

outras; 

 

 Viabilizar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, visando à organização 

e a mobilização dos beneficiários para emancipação e convivência social; 
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 Fomentar processos e inclusão produtiva coerentes com o potencial econômico e as 

características culturais da região, promovendo capacitação profissional e estímulo à 

inserção no ensino formal, especialmente de mulheres chefes de família, em situação de 

pobreza extrema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua autonomia e à 

geração de renda; 

 

 Apoiar processos socioeducativos que englobem informações sobre os bens, 

equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilização adequada destes, assim 

como atitudes saudáveis em relação ao meio ambiente e à vida; 

 

 Promover o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o intuito de 

contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o direcionamento aos demais 

programas e políticas públicas, visando ao atendimento das necessidades e 

potencialidades dos beneficiários; 

 

 Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais, redes, associações, 

conselhos mais amplos do que os das áreas de intervenção, buscando a sua inserção em 

iniciativas mais abrangentes de democratização e de participação; 

 

 Fomentar a constituição de organizações representativas dos beneficiários e fortalecer as 

já existentes; 

 

 Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por meio da 

permanência das famílias no novo habitat, da adequada utilização dos equipamentos 

implantados, da garantia de acesso aos serviços básicos, da conservação e manutenção da 

intervenção física e, quando for o caso, do retorno dos investimentos; 

 

 Proporcionar condições para melhoria na qualidade de vida através da efetivação dos 

direitos sociais e por meio do esporte, lazer e cultura. 
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7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

ATIVIDADE 1 

Nome da 

Atividade 

Conhecendo o Projeto 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Moradores do empreendimento e entorno 

Objetivo  

 

 

Apresentar e divulgar o projeto, por meio de exposições artísticas e culturais dos 

projetos em andamento referente a outros empreendimentos do Programa Minha 

Casa Minha Vida do município, de modo a estimular a participação das famílias 

nas atividades ofertadas pelo projeto, além de identificar e expor aos 

participantes os resultados obtidos ao longo do projeto.  

Conteúdo da 

Atividade 

A atividade trata da divulgação do projeto e de apresentações artísticas e culturais 

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 a identificação dos resultados. 

 

Na etapa pré-contratual realizamos um questionário o qual foi aplicado aos 

participantes para identificação das lideranças, portanto, nesta ocasião 

aproveitaremos para potencializar as lideranças do bairro de modo a convida-los 

a participar na atividade específica, gestão do bairro e jornal comunitário, onde 

serão discutidos assuntos referentes ao bairro. 

Metodologia/

Técnicas de 

Execução 

Para atingir o público alvo, antecedente aos eventos de apresentações artísticas e 

culturais será realizado a divulgação do projeto por meio de folders ou panfletos 

com a distribuição em cada unidade habitacional e em locais estratégicos, bem 

como a fixação de cartazes e faixas nos locais de atendimento ao público ou de 

grande fluxo de pessoas, além da criação de banners para identificação do projeto 

durante as atividades. O carro de som será utilizado para a divulgação do projeto 

indicando o local de inscrições das oficinas e cursos. 

 

A atividade ocorrerá em dois momentos ao longo do projeto, sendo o primeiro 

uma apresentação artística e cultural para mobilizar a participação das famílias 

com a apresentação dos participantes de outros projetos do Programa Minha Casa 

Minha Vida realizados no munícipio e no segundo momento haverá apresentação 

artística e cultural dos participantes deste projeto para divulgação dos resultados 

ao final do processo.  

 

Os eventos serão dotados de toda infraestrutura, as apresentações ocorrerão em 

um palco montado com som e iluminação em uma rua do empreendimento onde 

a mesma será isolada para evitar fluxo de veículos. Visando a segurança do 

público será acionada a Guarda Municipal que durante os eventos irá realizar a 

contagem aproximada de participantes, considerando que o espaço em que serão 

realizados os eventos é ao ar livre haverá banheiros químicos para o público. 
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No primeiro momento, será divulgado o evento por meio de carro de som e em 

locais estratégicos do bairro. O evento será dotado de apresentação artística e 

cultural, e no decorrer da atividade será realizada panfletagem do material 

impresso para maiores informações a população do empreendimento e seu 

entorno sobre o projeto. Serão instaladas tendas em locais específicos visando a 

realização das inscrições dos interessados. 

 

No segundo momento acontecerá um evento de apresentação artística, sendo este 

o encerramento das atividades, portanto ocorrerá no último mês do projeto, para a 

divulgação será utilizado carro de som. Essa apresentação artística iniciará com a 

apresentação de vídeo com as fotos das atividades ocorridas ao longo de todo o 

projeto, com apresentação do material obtido através da atividade 9 “Pesquisa 

Final”. Acontecerá também, a apresentação artística dos participantes das 

oficinas que ocorreram no território visando a 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 pesquisa de satisfação dos interessados através de 

caixa de sugestão. 

Duração da 

Atividade 
2 encontros com a duração de 4 horas cada. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

1.300 pessoas aproximadamente 

Parcerias Guarda Municipal, apoiando na segurança, a Secretaria Municipal de Trânsito 

contribuirá com a interdição das ruas para a execução do evento e a Secretaria 

Municipal de Saúde com suporte de ambulância, caso seja necessário, pois se 

trata de um evento aberto que contará com um número significativo de pessoas. 

Indicadores   Divulgação para 100% dos moradores; 

 Interesse e adesão referente às atividades do projeto de 50% dos 

moradores. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação de adesão ao projeto por meio do número de inscrições; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação por meio da caixa de sugestão. 

CUSTOS 

Conhecendo o Projeto 

Material de Consumo:  
Todo material de consumo necessário para o desenvolvimento 

da Atividade, será fornecido pela EMCOP. 

Recursos Humanos:   

Alimentação: Não haverá  

Total Atividade 1:   

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 
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ATIVIDADE 2 

Nome da 

Atividade 

Corpo em movimento e a arte de dançar 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Adolescentes, jovens e adultos  

Objetivo  

 

 

Estimular a convivência social, através da interação entre os participantes e 

proporcionar qualidade de vida e bem-estar por meio da dança. 

Conteúdo da 

Atividade 

A dança é uma atividade com vários ritmos musicais que estimulam o 

desenvolvimento dos movimentos corporais, auxiliando na flexibilidade, 

melhora do condicionamento aeróbico, aprimoramento da coordenação 

motora, alçando o bem-estar físico.      Associado aos benefícios causados a 

saúde do corpo, a dança pode proporcionar aos participantes a socialização, 

elevação da autoestima e desinibição. 

 

Durante o processo das atividades serão trabalhados conceitos para a melhoria 

na qualidade de vida, bem como garantir meios para emancipação do 

indivíduo. 

 

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; 

 

Hip Hop (Street Dance) – 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;  

 

Metodologia/Té

cnicas de 

Execução 

Serão ofertadas as atividades em horários a definir com os oficineiros e a 

população, nos períodos matutino, vespertino e noturno, em cada turma 

haverá uma média de 30 pessoas, o local da execução será nas quadras 

poliesportivas do empreendimento. Ao término da ação, através da atividade 

14 “Troca de Saberes”, haverá dinâmicas em grupo para reflexão e discussão 

de assuntos pertinentes apontados pelos participantes. Os temas serão 

abordados de diversas maneiras para estimular as capacidades e valores, 

visando a efetivação da troca de experiências, do fortalecimento de vínculos e 

da convivência social. No encerramento de cada atividade será servido lanche 

acompanhado de bebida aos participantes. 

 

Zumba – As turmas serão voltadas ao público jovem e, também, adulto de 

ambos os sexos, com horários distintos e aulas semanais, utilizando o espaço 

da Educação e outros espaços no entorno do empreendimento. Inicialmente, 

será ofertada esta atividade quatro vezes na semana, em diversos horários e 

com turmas distintas; 
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Hip Hop (Street Dance) – A oficina de hip hop possui como público alvo as 

crianças e adolescentes, jovens e adultos, será realizada através de estilos de 

dança, sendo executada duas vezes na semana, com turmas distintas e horários 

a definir com a população, utilizando o espaço da Educação e outros espaços 

no entorno do empreendimento. 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

240 pessoas  

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e no 

empreendimento. 

Indicadores   50% de adesão dos participantes na atividade;  

 Entendimento da população referente a atitudes que contribuam para a 

vida social no território. Através do sentimento de pertencimento, 

identificação de atitudes positivas por parte das famílias e dos 

participantes; 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação dos benefícios da atividade; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Zumba 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação: Não Haverá 

Total Atividade  

Hip Hop (Street Dance) 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade  

Axé 

Total da Atividade 2:  

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 
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ATIVIDADE 3 

Nome da 

Atividade 

Corpo em movimento e musicalidade 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Crianças  

Objetivo  

 

Proporcionar condições para melhoria na qualidade de vida por meio do esporte, 

lazer e cultura, de modo a estimular a socialização, a disciplina, o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários, bem como, a mobilização dos beneficiários 

para emancipação e convivência social. 
Conteúdo da 

Atividade 

Judô – É uma arte marcial praticada como esporte de combate, disciplina os 

participantes, tonifica o corpo e relaxa a mente, estimula o respeito, ajuda a 

ampliar o raciocínio e a concentração através das técnicas aplicadas. 

 

Natação – Considerada um dos esportes mais saudáveis, pois trabalha com 

diversos grupos musculares e articulações do corpo, há também o benefício desta 

prática desenvolver o sistema cardíaco e respiratório. Como qualquer atividade 

esportiva, antes de praticar, o indivíduo deve procurar orientação de um 

profissional da área e passar por testes de avaliação médica. 

 

Violão em grupo – Além das técnicas e parâmetros musicais a oficina possibilita 

a interação social, autoestima, a criatividade, o respeito, o sentimento de pertence 

e igualdade entre os participantes. As oficinas de música, nos dará 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 musical; 

Metodologia/

Técnicas de 

Execução 

Serão ofertadas as atividades em horários a definir com os oficineiros e a 

população, nos períodos matutino, vespertino e noturno, em cada turma haverá 

uma média de 30 pessoas. Ao término da ação, através da atividade 14 “Troca de 

Saberes”, haverá dinâmicas em grupo para reflexão e discussão de assuntos 

pertinentes apontados pelos participantes. Os temas serão abordados de diversas 

maneiras para estimular as capacidades e valores, visando a efetivação da troca de 

experiências, do fortalecimento de vínculos e da convivência social. No 

encerramento de cada atividade será servido lanche acompanhado de bebida aos 

participantes. 

 

Judô – A oficina possui como público alvo as crianças e adolescentes, jovens e 

adultos. Serão formadas 4 turmas com horários distintos conforme a demanda, 1 

vez por semana cada aula, utilizando o espaço da Educação e outros no entorno do 

empreendimento; 

 

Natação – As aulas de natação serão realizadas na piscina do espaço da Educação, 

uma vez por semana a aula será ministrada no Complexo Educacional Núcleo da 

Esperança “Geraldo Jose Rodrigues Alcqmin”; 

 

Violão em grupo – Essa oficina abrange o público de todas as idades, utilizando o 

espaço da Educação e outros no entorno do empreendimento. A atividade 
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acontecerá quatro vezes na semana, em diversos horários e turmas distintas; 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

300 pessoas  

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e no 

empreendimento. 

Indicadores   50% de adesão dos participantes na atividade;  

 Entendimento da população referente a atitudes que contribuam para a 

vida social no território. Através do sentimento de pertencimento, 

identificação de atitudes positivas por parte das famílias e dos 

participantes; 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação dos benefícios da atividade; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Corpo em movimento e musicalidade 

Judô  

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade:   

Natação 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade:   

Violão em grupo 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade:   

Total Atividade 3:  

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 
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                      ATIVIDADE 4 

Nome da 

Atividade 

Dançar e brincar é só começar  

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Crianças  

Objetivo  

 

 

Estimular o desenvolvimento saudável das crianças por meio da dança, 

promovendo assim qualidade de vida e a efetivação da convivência social. 

Conteúdo da 

Atividade 

A dança além de ser uma atividade divertida proporciona muitos benefícios 

tanto para a saúde física, quanto para mental. As crianças desenvolvem energia, 

alinhamento e conhecimento do corpo e movimentos criativos. 

Esta atividade contribui para a melhora na coordenação motora, flexibilidade, 

postura, concentração, autoconfiança, visto que desafia o próprio corpo, além 

da obtenção de noções de espaço e a facilidade da integração social devido ao 

contato com outras crianças.  

A dança explora os movimentos naturais de cada criança, seu ritmo próprio, 

sua expressão. A atividade possui caráter lúdico e descontraído respeitando as 

condições físicas e psíquicas de cada faixa etária, as necessidades globais e as 

aspirações de cada um através da musicalidade, ritmo e criatividade. 

Metodologia/Téc

nicas de 

Execução 

A atividade será desenvolvida quatro vezes na semana, de segunda a quinta-

feira, quatro vezes na semana, no período matutino e no período vespertino, 

totalizando oito turmas diferentes com 20 crianças, a intenção é atender a 

demanda em período oposto ao escolar. 

 

Além da atividade, será realizada discussão sobre temas específicos, inclusive 

sobre o meio ambiente, abordados conforme as necessidades manifestadas no 

grupo, através da atividade 13 “Troca de Saberes” serão aplicadas as temáticas 

cujo objetivo é trabalhar o indivíduo enquanto cidadão detentor de diretos e 

deveres, estimulando o protagonismo social. Ao término da atividade será 

servido aos participantes o lanche acompanhado da bebida. 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de 

pessoas atendidas 

160 pessoas  

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e no 

empreendimento. 

Indicadores   50% de adesão dos participantes na atividade;  

 Entendimento da população referente a atitudes que contribuam para a 

vida social no território. Através do sentimento de pertencimento, 



 

 
EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares 

Rua Travessa Paulo Laurito, 49 – Vila Maria - CEP 15025-410 - São José do Rio Preto – SP 
Telefones (17) 3216 5655 - emcop@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 

 

identificação de atitudes positivas por parte das famílias e dos 

participantes; 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação dos benefícios da atividade; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Dançar e brincar é só começar 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 4:   

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 

Nome da Atividade Time em campo (Futsal e Futebol de Campo)  

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Crianças e adolescentes 

Objetivo  

 

 

Desenvolver o conceito de cidadania, trabalho em equipe, disciplina, 

compreensão e respeito às regras, interatividade, convivência social e 

fortalecimento de vínculos comunitários. 

Conteúdo da 

Atividade 

O futsal e o futebol de campo são instrumentos educativos valiosos que 

podem ajudar os participantes a superarem traumas e frustrações, 

considerados os esportes mais populares, ambos possuindo como 

denominador comum a bola.  

Os treinamentos não se limitarão em apenas ensinar técnicas e habilidades, 

pois também trabalhará com a dinâmica de grupo e a psicomotricidade.  

Através do futsal e do futebol de campo serão desenvolvidos a disciplina, 

o respeito e o trabalho em equipe, bem como o estimulo a convivência 

social. 

Metodologia/Técnica

s de Execução 

A atividade de futsal será desenvolvida na quadra poliesportiva, localizada 

no empreendimento, de segunda a sexta-feira, no período matutino e no 

período vespertino, com 30 crianças e/ou adolescentes, a intenção é 

atender a demanda em período oposto ao escolar. 

A atividade de futebol de campo será desenvolvida no Complexo 

Educacional Núcleo da Esperança “Geraldo José Rodrigues Alckimin” aos 

sábados, no período matutino em dois horários com 30 crianças e/ou 
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adolescentes em cada turma. 

Além da atividade esportiva, será realizada discussão sobre temas 

específicos, inclusive sobre o meio ambiente, abordados conforme as 

necessidades manifestadas no grupo, através da atividade 13 “Troca de 

Saberes” serão aplicadas as temáticas cujo o objetivo é trabalhar o 

indivíduo enquanto cidadão detentor de diretos e deveres, estimulando o 

protagonismo social. Ao término da atividade será servido aos 

participantes o lanche acompanhado da bebida. 

As turmas serão voltadas ao público infanto-juvenil, mas não excluindo 

outras faixas etárias que tiverem interesse na atividade, bem como pessoas 

com deficiência, com horários distintos e aulas semanais. 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de pessoas 

atendidas 

160 pessoas 

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação 

dos diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho 

Social e no empreendimento. 

Indicadores   50% de adesão dos participantes na atividade;  

 Entendimento da população referente a atitudes que contribuam 

para a vida social no território. Através do sentimento de 

pertencimento, identificação de atitudes positivas por parte das 

famílias e dos participantes; 

 Compreensão dos participantes em relação ao conceito de 

cidadania, manifestação de atitudes de disciplina, respeito, 

interatividade e trabalho em equipe. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação do benefício da atividade; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Time em campo (Futsal e Futebol de Campo) 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 5:   

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 
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                      ATIVIDADE 6 

Nome da 

Atividade 

Estética e Beleza  

Eixo  Desenvolvimento Socioeconômico 

Público Alvo Mulheres com idade mínima de 14 anos 

Objetivo Proporcionar alternativas que garantam meios para a geração de trabalho e 

renda. 

Conteúdo da 

Atividade 

Cabelereiro: desenvolvimento de técnicas para a beleza e os cuidados 

capilares, com a utilização de produtos e utensílios tais como escovas, cremes 

(de hidratação, reconstrução e nutrição), cortes, penteados, etc; 

 

Manicure e Pedicure: técnicas específicas do cuidado e embelezamento das 

unhas dos pés e das mãos, sendo necessário o desenvolvimento de habilidades 

manuais e o conhecimento dos diversos cuidados com a higiene dos 

instrumentos de trabalho, por meio da esterilização correta e da conservação da 

forma adequada para evitar a transmissão de doenças; 

 

Design de sobrancelhas: técnicas com a utilização de pinças sendo o principal 

instrumento para modelar e delinear as sobrancelhas do cliente de acordo com 

o formato do rosto, por meio do estudo de visagismo, analisando todo o 

conjunto da face, tornando-a mais harmoniosa. 

 

O curso profissionalizante é uma alternativa para quem deseja o ingresso no 

mercado de trabalho, pois oferece uma qualificação profissional de curta 

duração. Contaremos com a participação da Secretaria do Trabalho para 

colaborar nesta inclusão. 

Metodologia/Té

cnicas de 

Execução 

As atividades serão desenvolvidas no espaço Social do Santa Ana, com 

duração de 04 meses para os cursos de cabelereiro, manicure e pedicure, e de 

01 mês para o curso de design de sobrancelhas. 

 

As atividades acontecerão nos períodos matutino, vespertino e noturno, de 

acordo com o cronograma a ser definido pela equipe técnica. As turmas serão 

formadas com 20 alunos.  

 

As participantes que não concluíram os estudos serão estimuladas ao retorno 

escolar, visto que o mercado de trabalho exige escolaridade. 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

320 pessoas 

Parcerias Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego oferta serviço gratuito de 

recolocação do quadro de funcionários para empresas. A secretaria seleciona 
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as pessoas inscritas no banco de dados para a vaga em solicitada.  São feitas 

triagem e serviço psicológico dos candidatos. Após é produzido um relatório 

enviado à empresa para análise e efetivação da recolocação na vaga 

pretendida.  Além de auxiliar nos cursos de capacitação e fornecimento de 

cursos para menor aprendiz e a Secretaria Municipal de Educação auxíliando 

na promoção e garantia de acesso ao retorno escolar dos evadidos.  
Indicadores   100% dos interessados encaminhados aos serviços de intermediação 

de mão por meio dos serviços existentes, obtenção do retorno dos 

encaminhamentos para identificação de êxito e incremento na renda 

familiar; 

 100% dos interessados encaminhados, para retomar os estudos, 

obtenção do retorno dos encaminhamentos para identificação de êxito; 

 Capacitação de 100% dos participantes. Com avaliação do êxito na 

inserção no mercado de trabalho e incremento na renda familiar. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação do incremento a renda familiar, bem como, inserção no 

mercado de trabalho e retorno aos estudos; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Estética e Beleza  

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 6:   

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 

Nome da 

Atividade 

Gestão do Bairro e Apoio a Organização Comunitária 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Lideranças comunitárias, e representantes da comunidade 

Objetivo  

 

 

Formar entidade representativa de moradores. Formalizar e instituir uma 

associação de moradores efetiva e atuante, com estatutos e regimentos 

regulamentados. 

Conteúdo da 

Atividade 

Conhecimento das lideranças e capacitação para a gestão comunitária, através 

de reuniões com finalidade específica; 
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Estímulo à gestão pública com a participação dos moradores; 

 

Discussão de assuntos referentes ao bem comum do bairro; 

 

Identificação dos avanços, das potencialidades e das necessidades apontadas 

pela comunidade no bairro; 

 

Incentivo a atitudes e condutas ligadas ao zelo e ao bom    funcionamento dos 

espaços comuns, equipamentos sociais e comunitários disponibilizados, se 

necessário estabelecer normas de convivência junto a população;  

 

Promoção à preservação e a recomposição do meio-ambiente e do patrimônio 

local; 

 

Estabelecimento do 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/Té

cnicas de 

Execução 

A princípio acontecerão reuniões mensais, em horários alternativos, de acordo 

com a necessidade da população, onde serão convocados todos os interessados 

com perfil de liderança, para capacitação no processo de gestão comunitária. 

 

Nas reuniões serão abordados temas para a criação e formalização de uma 

associação de moradores, todas as decisões partirão do coletivo e de forma 

democrática. O intuito é que durante as reuniões estabeleça o protagonismo 

social e a participação cidadã, que através de tomadas de decisões coletivas 

surjam iniciativas para mudanças positivas que contribuam em todos os 

aspectos para a melhoria do bairro e consequentemente, das relações sociais e 

qualidade de vida dos moradores. 

 

Poderão ocorrer reuniões extraordinárias sempre que o grupo manifestar a 

necessidade. Ao término de cada reunião será servido lanche acompanhado de 

bebida aos participantes. 

 

Posterior aos temas abordados para a criação e formalização da associação de 

moradores será discutido assuntos pontuais de interesse coletivo para 

benefício do bairro, conforme demandas emergentes.  

 

Durante as reuniões haverá atividades recreativas e pedagógicas com as 

crianças que estiverem no local, com a abordagem de vários temas, inclusive 

relacionados ao meio ambiente, tendo em vista o número considerável de pais 

e responsáveis que levarão as crianças por não terem com quem deixar para os 

efetivos cuidados. Ao término da atividade será servido aos participantes o 

lanche acompanhado da bebida. 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de 40 pessoas 
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pessoas 

atendidas 

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e 

no empreendimento.  

Indicadores   Formação e formalização de uma entidade representativa dos 

moradores. 

 Criação de normas de convivência junto aos beneficiários. 

 Constituição de um estatuto que regerá a assembleia, bem como 

critérios de eleição dos administradores, para a formalização da 

entidade representativa constituída. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação de atitudes e condutas sociais vinculadas ao novo morar; 

 Avaliação da equipe técnica quanto à eficácia das normas 

estabelecidas, através da adesão das famílias e cumprimento do 

proposto; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Gestão do Bairro e Apoio a Organização Comunitária 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 7:  

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 

Nome da 

Atividade 

Geração de Trabalho e Renda (Acesso Digital, Bordado e Porteiro) 

Eixo  Desenvolvimento Socioeconômico  

Público Alvo Adolescentes, Jovens, 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. 
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Conteúdo da 

Atividade 

Atualmente vive-se na era da informação e com os avanços tecnológicos o 

mercado de trabalho tem exigido o conhecimento na área digital, pois tem 

sido a principal ferramenta de comunicação, a informática é o estudo das 

tecnologias que permite trabalhar com a informação. 

 

Capacitação para inclusão no mercado de trabalho: compreende-se que 

atualmente as exigências para o mercado de trabalho estão cada vez mais 

atenuantes, levando em consideração a competividade e a concorrência para 

compor este meio se faz necessário o constante aprimoramento e 

conhecimento das técnicas e especificidades profissional, objetivando chances 

reais da conquista do tão almejado emprego dos sonhos e ainda mais 

importante, a segurança de poder continuar empregado.     

 

Encaminharemos os beneficiários através da Secretaria do Trabalho para o 

preenchimento de vagas ofertadas, direcionando os mesmos para inserção na 

área de trabalho visando superar as dificuldades. 

Metodologia/Té

cnicas de 

Execução 

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. 

 

Acesso Digital: Além das aulas de noções básicas do pacote office e haverá a 

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; 

 

Curso profissionalizante de Porteiro (a) – Formar profissionais com 

competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em 

resultados. Realizar atividades do serviço de portaria e zelar pela segurança 

pessoal e patrimonial profissional qualificado que compreende a importância 

de sua atuação para o controle de acessos e para o zelo do patrimônio de 

empresas e condomínios. Vale-se do uso de equipamentos eletrônicos, de 

comunicação e de procedimentos de controle de acesso, necessários para 

atender as expectativas de quem convive em um ambiente compartilhado, seja 

como morador de condomínios ou colaborador de empresas; 

 

Curso profissionalizante de Bordados com Pedrarias - Tem por objetivo 

capacitar e proporcionar aos participantes, aquisição de conhecimentos e 

técnicas na arte de bordar com pedras (miçangas e vidrilhos) e linhas. O curso 

será desenvolvido 2 vezes na semana com duração de 1 hora. O curso terá 

como programação a utilização de linhas, pontos alinhavo, chuleada, atrás, 

haste, corrente, torcido, caseado, rococó e pé-de-galinha. Pontos com a 
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utilização de pedras (miçangas e vidrilhos). Pontos com a utilização de paetês, 

ponto atrás e suas variações, correntes e escama 

 

Será realizado 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. Orientação para o 

cadastramento do usuário no CadÚnico, caso não cadastrado, visando o 

preenchimento das vagas ofertadas. Direcionamento dos usuários para as 

outras políticas públicas tendo em vista a superação das dificuldades que os 

impossibilitem acessar os cursos, assim como, ao final, para os órgãos de 

intermediação de mão de obra e demais instituições que promovam ações de 

Inclusão Produtiva. 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

240 pessoas  

Parcerias Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego oferta serviço gratuito de 

recolocação do quadro de funcionários para empresas. A secretaria seleciona 

as pessoas inscritas no banco de dados para a vaga em solicitada.  São feitas 

triagem e serviço psicológico dos candidatos. Após é produzido um relatório 

enviado à empresa para análise e efetivação da recolocação na vaga 

pretendida.  Além de auxiliar nos cursos de capacitação e fornecimento de 

cursos para menor aprendiz. 

 

Secretaria Municipal de Educação auxiliando na promoção e garantia de 

acesso ao retorno escolar dos evadidos. 

Indicadores   50% de encaminhamentos dos participantes para inserção ao mercado 

de trabalho e retorno e identificação dos encaminhamentos quantos 

obtiveram êxito. 

 50% dos evadidos da escola o retorno e acesso aos estudos. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação do incremento a renda familiar, bem como, inserção no 

mercado de trabalho e retorno aos estudos; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Acesso Digital 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade  

Curso profissionalizante de Porteiro (a) 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  
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Total Atividade   

Curso profissionalizante de Bordados com Pedrarias 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade  

  

Total da Atividade 8:   

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 

Nome da 

Atividade 

Notícias do Bairro 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Jovens e adultos moradores do empreendimento 

Objetivo  

 

 

Criar mecanismos de comunicação para estimular à promoção de atitudes e 

posturas de um novo morar, de modo a articular as políticas públicas, 

promovendo, por meio da intersetorialidade a viabilização e efetivação dos 

direitos e o desenvolvimento local. 

Conteúdo da 

Atividade 

A atividade trata da criação de um jornal comunitário que zela pelos fatos que 

ocorrem dentro de uma comunidade ou de um determinado bairro que sejam 

de interesse para os moradores do local. Tal instrumento conta com a 

participação e o envolvimento dos moradores para a sua criação, portanto 

devido à proximidade entre o conteúdo apresentado e os leitores é mais clara 

a identificação de interesses, opiniões e posicionamentos. 

 

Cabe ao jornalismo comunitário identificar as necessidades da comunidade e 

explorá-las em pautas que informem aos moradores sobre as causas e possíveis 

soluções para esses problemas. Procura valorizar a cultura local através do 

despertar de um sentimento de pertença do indivíduo pela sua comunidade, 

proporcionando ao cidadão o direito de exercer uma comunicação ativa e não 

apenas passiva, dando voz à comunidade. 

 

Destaca-se a importância da construção de uma página virtual, 

disponibilizando informações sobre ações do PDST, fotos, direitos, eventos, 

informe gerais, desenvolvimento de programas e projetos de políticas públicas 

e também a inclusão de uma atividade formativa para a elaboração do jornal, 

exemplo escrita, jornalismo comunitário, diagrama, tratamento de imagens e 

outros, com profissional especializado.  
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Mediante este contexto se faz necessário estimular à população jovem a buscar 

parcerias com o comércio local e também com o entorno para divulgação, além 

de promover ações sustentáveis de modo a criar uma referência positiva. 

Metodologia/T

écnicas de 

Execução 

As primeiras notícias e temas para a publicação no jornal serão discutidos 

com a população local, através das atividades. No instrumento haverá um 

espaço destinado para a divulgação da prestação de serviço dos moradores, 

para auxiliar na geração de renda, uma vez que muitos trabalham na 

informalidade e dependem deste rendimento, sendo este um meio de 

potencializar o comércio local. 

 

As lideranças pontuadas na atividade “Gestão do Bairro” serão fundamentais 

para direcionar o desenvolvimento do material informativo, os assuntos 

contidos no jornal poderão ser diversos, bem como, incentivo a cidadania e a 

participações nas decisões da comunidade, problemas sociais e de 

infraestrutura, prestação de serviço de utilidade pública, cobertura de eventos 

comunitários, política do bairro (Associação de Moradores), movimentos 

sociais, locais, políticas públicas para área, cotidiano da vizinhança, entre 

outros. 

 

Os primeiros quatro meses servirão para coleta de informação e edição de 

material, a distribuição do jornal será bimestral, totalizando quatro 

exemplares ao longo do projeto, nos períodos antecedentes a publicação 

ocorrerá à elaboração do material a ser divulgado.  O jornal será fixado em 

pontos estratégicos do bairro, comércios, equipamentos públicos, bem como 

distribuído nas atividades. 

Duração da 

Atividade 
Execução bimestral, período 10 meses. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

1.300 pessoas 

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e 

no empreendimento. 

Indicadores   80% dos exemplares distribuídos; 

 Criação de um jornal comunitário. 

Avaliação da 

atividade  

Pesquisa de opinião com os leitores após a distribuição dos exemplares 

CUSTOS 

Notícias do Bairro 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 9:  
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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 

Nome da 

Atividade 

 Pesquisa Final 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

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. 

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 determinadas ações tomaram 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/T

écnicas 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 
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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 analisadas 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 e vídeo institucional. 

Duração da 

Atividade 

 

Execução: aplicação e desenvolvimento do instrumental no 11° mês do 

projeto e divulgação para os participantes no 12º mês do projeto. Duração: 02 

meses 

Número de 

pessoas 

atendidas 

1.300 pessoas  

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e 

no empreendimento. 

Indicadores  50% de adesão desta atividade 

 

Avaliação da 

atividade  
 Análise dos técnicos e participantes para o instrumental final; 

 Tabulação de dados e interpretação dos dados obtidos; 

 Identificação dos resultados através da coleta de dados. 

CUSTOS 

Notícias do Bairro 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 10:  

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 
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                      ATIVIDADE 11 

Nome da 

Atividade 

Acolhimento 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Toda a população do empreendimento e entorno 

Objetivo  

 

 

Ofertar acolhimento aos beneficiários visando as orientações e 

encaminhamentos para os serviços públicos e, também, informações e 

esclarecimentos sobre o projeto social em execução com vistas a garantir a 

sustentabilidade da intervenção, bem como, promover a continuidade da 

assessoria às famílias na busca pela efetivação dos direitos. 

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 e as 

demais políticas públicas. 

 

Através do atendimento é possível identificar as intervenções necessárias 

visando a garantia do acesso a bens e serviços. 

Metodologia/T

écnicas de 

Execução 

O acolhimento será um referencial do projeto com um local fixo de 

atendimento as famílias do empreendimento e entorno, como método de 

acompanhamento das atividades. As principais ações desenvolvidas serão: 

divulgação do projeto com a fixação de panfletos em locais estratégicos de 

acesso público, realização das inscrições através do formulário de inscrição, 

prestação de informações sobre o projeto, controle das fichas e cadastros dos 

participantes, encaminhamentos para os serviços públicos da rede municipal.  

 

Os horários de atendimento serão distintos durante os dias úteis da semana, 

com a apropriada divulgação para conhecimento da população da oferta dos 

serviços. 

Duração da 

Atividade 

Período: 12 meses de segunda a sexta-feira durante quatro horas ao dia, em 

horários alternados conforme necessidade e demanda da população. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

Aproximadamente 1.300 famílias  

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e 

no empreendimento. 

Indicadores   Acolhimento, com orientações, informações e encaminhamentos de 

pelo menos 50% dos moradores do empreendimento; 

 Realização de inscrições de pelo menos 50% das famílias do 

empreendimento. 
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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. 

CUSTOS 

Acolhimento 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 11:  

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 

Nome da 

Atividade 

Cuidar bem, processo de criar artesanatos com recicláveis 

Eixo  Educação ambiental e patrimonial 

Público Alvo Crianças, adolescentes, adultos e idosos 

Objetivo  

 

 

Estimular o uso adequado dos patrimônios públicos, bem como o cuidado e 

preservação dos equipamentos, além de fomentar atitudes saudáveis em 

relação ao meio ambiente e à vida. 

Conteúdo da 

Atividade 

Considerando que no empreendimento existe reservas naturais com áreas 

verdes, bem como locais de playground para os moradores, haverá um trabalho 

para que estas áreas sejam preservadas, pois são patrimônio público, bem como 

as árvores plantadas na calçada de cada unidade habitacional do 

empreendimento; 

 

Por isso são importantes alguns mecanismos e ações adequadas para 

desenvolver, orientar, educar e instrumentalizar as comunidades nas questões 

relativas ao seu patrimônio e as maneiras de conserva-lo.  Sendo assim, 

ferramenta de contribuição na construção da cidadania plena, além de ser um 

instrumento estratégico, fundamental e o único capaz de fazer de fato a 

comunidade se apropriar devidamente do “bem”. 

Metodologia/T

écnicas de 

Execução 

Durante o desenvolvimento desta atividade serão ofertados métodos de 

reciclagem, através da reutilização de materiais, criando objetos uteis, com 

intuito da valorização dos recursos; 

Além do conhecimento das áreas verdes para cuidado e preservação do meio 

ambiente, bem como o plantio de árvores caso necessária e formas de cultivo 

das plantas, cuidados com o descarte dos lixos, orientação sobre os entulhos 
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descarregados em terrenos baldios. 

 

Será realizado o trabalho socioeducativo, através da atividade 13 “Troca de 

Saberes”, para a compreensão e desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento em relação ao território e consequentemente o sentimento de 

cuidado e preservação dos equipamentos, visto que faz parte do bem comum 

para uso de todos; 

 

Serão criados grupos para cuidar e acompanhar as áreas verdes existentes no 

empreendimento, estimulando o convívio e a responsabilidade com o meio 

ambiente; 

 

Iremos estimular que cada um adote uma árvore, acompanhando assim o seu 

desenvolvimento. 

 

Acompanhado de um material educativo, serão visitas as 1.300 unidades 

habitacionais, ensinando a manutenção da sua árvore e se necessário o plantio 

de uma nova muda; 

 

Essa atividade acontecerá uma vez na semana, no período matutino, 

vespertino e noturno, com turmas distintas em cada horário, tendo 20 alunos 

por turma. 

 

Ao término de cada encontro será servido lanche acompanhado de bebida aos 

participantes.  

Duração da 

Atividade 
6 meses. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

1.300 pessoas  

Parcerias  Cooperlagos – Cooperativa de Coleta Seletiva contribuirá no 

fornecimento de materiais recicláveis; 

 Viveiro Municipal, contribuirá com a doação de mudas para plantio; 

 Secretaria Municipal do Meio Ambiente, colaborará com informações 

que contribuirão para o desenvolvimento da atividade. 

Indicadores  50% de participação e adesão dos interessados 

 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação de atitudes e condutas sociais vinculadas ao novo morar; 

 Avaliação da equipe técnica quanto à conservação dos espaços e 

equipamentos de uso comum; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Cuidar bem, processo de criar artesanatos com recicláveis 

Material de Consumo:   
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Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 12:  

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 

Nome da 

Atividade 

Qualidade para Melhor Idade  

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Idosos  

Objetivo  

 

 

Promover o envelhecimento saudável e a participação social dos idosos por 

meio da arte-cultura, esporte-lazer visando a melhoria da qualidade de vida 

contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e fortalecendo a 

convivência familiar e comunitária, bem como realizar a inclusão social de 

pessoas com deficiência. 

Conteúdo da 

Atividade 

Alongamento e Ginástica, bem como técnicas do Mat Pilates, também 

conhecido como Pilates de Solo, esse método visa tonificar a musculatura 

corporal, fazer um realinhamento postural e alonga-lo integrando corpo e 

mente, para que os praticantes adquiram um corpo forte, harmonioso e 

saudável. Esta técnica é utilizada tanto para o condicionamento físico como 

para reabilitação, seus movimentos são realizados de acordo com os princípios 

básicos da concentração, controle, precisão, respiração, fluidez, centralidade e 

por fim a consciência corporal.  

 

O Pilates prima pela qualidade e não pela quantidade de repetições, tendo uma 

variedade de movimentos que devem ser feitos com concentração e 

consciência corporal, utilizando basicamente a força da gravidade sobre o 

corpo.  

 

O método é muito recomendado para idosos, pois atua como prevenção e\ou 

em pós-tratamento médico e fisioterápico de dores articulares. Todos esses 

fatores contribuem para a melhora da qualidade de vida, diminuem os riscos de 

quedas e suas consequências, aliviam as dores articulares e aumentam a 

autoestima do idoso. 

Metodologia/T

écnicas de 

Execução 

Os exercícios de solo são os mais tradicionais sendo os que mais focam a ação 

da musculatura abdominal, podendo também ser praticados diretamente no 

solo ou com o auxílio de acessórios que além de ajudar desafiam o aluno a 

desenvolver força, flexibilidade e capacidade proprioceptiva. Estes acessórios 

são as bolas, rolos, flex ring (anel flexível), thera band (faixas elásticas), 

discos de rotação e equilíbrio e molas. 
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Além dos exercícios físicos, esta atividade promoverá maior integração entre 

o grupo de participantes, visando o fortalecimento de vínculos. 

A atividade acontecerá duas vezes na semana, sendo que, em um dia da 

semana será no período matutino, vespertino e noturno, e no outro dia da 

semana no período matutino e noturno, cada período atenderá uma turma com 

20 alunos. Esta atividade tem como público alvo os idosos, porém se os 

adultos tiverem interesse não haverá restrição em participar.  

 

Ao término da atividade haverá a “Troca de Saberes” e o fornecimento dos 

lanches acompanhado da bebida. 

Duração da 

Atividade 
10 meses. 

Número de 

pessoas 

atendidas 

100 pessoas  

Parcerias Todas as Secretarias do Município visando a articulação com as políticas 

públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, 

trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, entre outras. Além da atuação dos 

diversos setores governamentais e não governamentais no Trabalho Social e 

no empreendimento. 

Indicadores   50% de adesão dos participantes na atividade;  

 Entendimento da população referente a atitudes que contribuam para a 

vida social no território. Através do sentimento de pertencimento, 

identificação de atitudes positivas por parte das famílias e dos 

participantes; 

 Alteração e melhora na qualidade de vida e desenvolvimento da 

convivência social. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência nas atividades; 

 Avaliação da porcentagem do público estimado; 

 Avaliação dos benefícios da atividade; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Qualidade para Melhor Idade 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 13:  

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 
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                      ATIVIDADE 14 

Nome da 

Atividade 

Troca de saberes 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

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

empreendimento e no entorno, bem como, profissionais envolvidos na 

execução das atividades. 

Objetivo  

 

 

Ofertar espaços de discussões troca de experiências e vivencias, através da 

reflexão crítica da realidade, para facilitar as ações e promover a mobilização 

do território minimizando os aspectos negativos vivenciados pelos 

beneficiários e evidenciando os ganhos ao longo do processo.  

 

Definir as ações entre os profissionais com temas transversais     para 

qualificar o trabalho com a população, além de estruturar uma roda de diálogo 

entre os profissionais envolvidos no projeto para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Conteúdo da 

Atividade 

Troca de saberes 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 como aprender a ouvir e ser ouvido. Importante que o 

coordenador deste grupo esteja atento às falas dos participantes, para ser 

mediador e participante, atribuindo sentido as mesmas, ajudando a explicitar 

suas ideias, tornando-as compreensivas, se faz necessária a participação 

democrática e a promoção da intervenção comunitária, tendo a clareza que o 

objetivo não é impor conceitos, valores e ideologias e sim a busca pelo 

crescimento mútuo respeitando as diferenças e o contexto apresentado.  

 

Incluiremos também temas abordados pelas normativas e que não estão 

contemplados ou que devem contemplar as demais atividades como por 

exemplo: capacitações teóricas e práticas sobre organização, planejamento e 

organização familiar e racionalização de gastos com moradias, difusão de 

noções sobre, higiene, saúde e doenças individuais e da coletividade.  

Uso racional da água e da energia elétrica, manejo de resíduos sólidos, 

núcleos associativos de produção e de microcrédito produtivo, violência 

contra a mulher, drogadição, combate as opressões (racismo, homofobia, 

machismo, etc), igualdade de gênero, cidadania, segurança alimentar dentre 

outras. 

Metodologia/T

écnicas de 

Execução 

Esta atividade acontecerá em dois momentos distintos e complementares: 

1º). Troca de Saberes entre os participantes das atividades; 

2º). Reuniões quinzenais com os profissionais envolvidos no PDST. 

 

Após as atividades 2, 3, 4, 5, 12 e 13 será desenvolvido o trabalho  

socioeducativo de modo didático, numa linguagem popular, através de 

dinâmicas de grupos, debates, palestras informativas, rodas de conversa, 
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apresentação de vídeos educativos e outros métodos cabíveis para a promoção 

do processo de emancipação, autonomia, convivência social e fortalecimento 

de vínculos, tendo em vista que esta atividade será desenvolvida ao término 

das atividades supracitadas, considera-se para que não seja algo muito extenso 

e cansativo, portanto será realizado meia hora da “Troca de Saberes”. 

 

Os materiais informativos utilizados nesta atividade serão proporcionados 

pela rede pública de equipamentos e serviços que possuem tais materiais 

(panfletos, folhetos, etc.) para distribuir à população. Porém, será elaborado 

materiais educativos sempre que possível, além dos disponíveis pela rede 

pública. Para tanto a equipe deve contar com os demais parceiros. 

 

Os temas a serem abordados serão levantados e pontuados pelos próprios 

participantes, portanto serão desenvolvidos conforme as demandas 

apresentadas, atendendo a realidade local.  

 

Também será abordado temas que constem nas normativas que contemplam 

as demais atividades como por exemplo: capacitações teóricas e práticas sobre 

planejamento e organização familiar, racionalização de gastos com moradias, 

difusão de noções sobre higiene, saúde e doenças individuais e da 

coletividade.  

 

Uso racional da água e da energia elétrica, manejo de resíduos sólidos,  

núcleos associativos de produção e de microcrédito produtivo, violência 

contra a mulher, drogadição, abuso e exploração infantil, combate as 

opressões (racismo, homofobia, machismo e etc), igualdade de gênero, 

cidadania, segurança alimentar dentre outras. 

 

Contaremos com a participação dos movimentos sociais identificados no 

Município que contribuirá no processo de mobilização social. 

 

Além da atividade desenvolvida com os participantes, haverá reuniões 

periódicas entre os profissionais do projeto e os parceiros, desta forma, 

através das reuniões realizadas com a equipe, os profissionais atuantes nas 

atividades terão a oportunidade de definir as temáticas e os métodos aplicados 

durante a troca de saberes e as demais atividades do projeto, visando a 

mobilização, organização e o fortalecimento social. As reuniões de equipe 

serão realizadas quinzenalmente, com o intuito de atingir as metas e objetivos 

estabelecidos, bem como, trocar informações pertinentes ao projeto, integrar a 

equipe e instituir o trabalho interdisciplinar 

Duração da 

Atividade 
10 meses  

Número de 

pessoas 

atendidas 

750 pessoas  

Parcerias Secretaria Municipal de Educação que contribuirá com materiais informativos 

e com informações pertinentes as discussões propostas em grupos; 
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A Secretaria Municipal de Saúde que contribuirá com materiais informativos 

e com informações pertinentes as discussões propostas em grupos; 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social que contribuirá com materiais 

informativos e com informações pertinentes as discussões propostas em 

grupos; 

 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo que contribuirá com 

materiais informativos e com informações pertinentes as discussões propostas 

em grupos; 

 

A Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com 

Deficiência, Raça e Etnia que contribuirá com materiais informativos e com 

informações pertinentes as discussões propostas em grupos; 

 

A Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego que contribuirá com 

materiais informativos e com informações pertinentes as discussões propostas 

em grupos; 

 

A Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Segurança que contribuirá 

com materiais informativos e com informações pertinentes as discussões 

propostas em grupos. 

 

Conselhos, Associações, ONG's, redes e movimentos sociais afim de que as 

discussões ultrapassem a esfera governamental. 

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

 Mudanças e aspectos positivos alcançados ao longo da atividade. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação de adesão as rodas de conversa por meio de verificação do 

número de participantes; 

 Avaliação do que a atividade proporcionou aos participantes; 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada junto aos participantes. 

 Avaliação através da integração da equipe e evolução do trabalho. 

CUSTOS 

Troca de Saberes 

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 14:  

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 
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                     ATIVIDADE 15 

Nome da 

Atividade 

Baú de Leitura e Brinquedos 

Eixo  Mobilização, organização e fortalecimento social 

Público Alvo Crianças, adolescentes, famílias, educadores e toda à sociedade.  

Objetivo  

 

 

Despertar e incentivar o interesse pela leitura e a música. Mostrar os 

diferentes textos e seus escritores. Propor atividades onde os participantes 

possam usar sua criatividade criando sua própria história, poemas, músicas, 

etc, considerando a seleção dos livros e das atividades por faixa etária. 

Conteúdo da 

Atividade 

O Baú da leitura e brinquedos tem a finalidade de difundir práticas de leitura 

lúdica, valorizando o saber popular, e a leitura, de modo a contribuir para a 

formação de pessoas críticas e conscientes do seu papel sócio-político.  

 

Seus objetivos são criar oportunidades de exercício de diversas leituras e 

despertar a auto-estima, a criatividade e a sensibilidade através da leitura. As 

atividades do Baú de Leitura se destinam a crianças e adolescentes, suas 

famílias e educadores e à toda à sociedade interessada no desenvolvimento da 

cidadania. 

 

Esta atividade permite que crianças sejam estimuladas para a leitura com 

PRAZER. Cabe aos educadores fazer uma seleção apropriada à faixa de idade 

e promover leituras contextualizadas, reconhecendo os aspectos culturais 

importantes na comunidade e no mundo. 

 

Outro elemento importante da atividade é ser motivador do APRENDER na 

escola, auxiliando o contato com as palavras, os números e todas as 

linguagens, incluindo o desenho, o teatro e a música; 

 

Iremos ainda mostrar a importância do brincar para o desenvolvimento 

intergeracional, visando o fortalecimento da comunidade, por meio de 

atividades lúdicas, promovendo a interatividade e a sociabilidade do grupo – 

essa oficina tem seu maior público alvo as crianças, não deixando de atingir 

os demais públicos com atrativos diversificados; 

Metodologia/T

écnicas de 

Execução 

Através de oficinas de leitura, apoiadas no estudo da literatura infanto-juvenil, 

com foco nas suas finalidades didática, psicológica, social e morais, além do 

estudo geral, é preciso conhecer técnicas da arte de ler e contar histórias, 

identificar gêneros literários (poesias, fábulas, poemas, lendas indígenas e do 

Nordeste brasileiro, contos de fada, crônicas e outras narrativas). Estudar 

como se organiza o espaço, sob forma de cantinho da leitura.      

 

Dicas para organizar o Baú da Leitura: 

 Escolher os livros adequados para cada faixa etária; 

 Estimular conversas sobre os temas dos livros, por exemplo: sonhos, 

lendas, superstições, natureza etc; 
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 Organizar junto com os participantes, um espaço lúdico, bonito, 

informal. Enfeitar com desenhos e textos produzidos por eles. Pensar 

também no melhor modo de sentar, incluindo esteiras ou almofadas 

para estimular rodas de conversas e a leitura concentrada. 

 Promover visitas dos pais ao espaço do Baú da Leitura, incluindo a 

participação deles nas atividades de dramatização. 

 Estimular um grupo de pessoas da sociedade a se tornar Amigos do 

Baú. Com elas criar campanhas para doação de livros; 

 

Serão executadas brincadeiras lúdicas com utilização de brinquedos antigos 

como, peão, bilboquê, io-iô, peteca, brinquedos educativos, entre outros, 

valorizando a cultura das famílias, a convivência e o respeito mútuo entre 

crianças 

 

Considera-se a dificuldade dos adultos em desenvolver as atividades ofertadas 

pelo projeto por não terem a quem destinar os cuidados dos filhos e/ou 

menores enquanto participam do PDST, para tanto, essa atividade acontecerá 

nos momentos em que os responsáveis realizam outras atividades, no período 

matutino, vespertino e noturno, com turmas distintas em cada horário.  

 

Ao término de cada encontro será servido lanche aos participantes. 

Duração da 

Atividade 
10 meses 

Número de 

pessoas 

atendidas 

750 pessoas  

Parcerias Secretaria Municipal de Educação; 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Indicadores   50% de adesão dos participantes da atividade Baú de Leitura. 

Avaliação da 

atividade  
 Avaliação da porcentagem de frequência na atividade; 

 Avaliação da equipe técnica quanto à conservação do espaço Baú de 

Leitura. 

 Avaliação da pesquisa de satisfação realizada bimestralmente pelo 

profissional junto aos participantes. 

CUSTOS 

Baú de Leitura e Brinquedos   

Material de Consumo:   

Recursos Humanos:   

Alimentação:  

Total Atividade 15:  

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 
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES: 

EIXO 
ATIVIDADES 

MÊS 

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

MOBILIZAÇÃO,  

ORGANIZAÇÃO e 

FORTALECIMENT

O SOCIAL 

ATIVIDADE 1              

ATIVIDADE 2             

ATIVIDADE 3             

ATIVIDADE 4             

ATIVIDADE 5             

ATIVIDADE 7             

ATIVIDADE 9             

ATIVIDADE 10             

ATIVIDADE 11             

ATIVIDADE 13             

ATIVIDADE 14             

ATIVIDADE 15             

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E 

PATRIMONIAL 

ATIVIDADE 12             

DESENVOLVIMEN

TO SOCIO 

ECONOMICO 

ATIVIDADE 6             

ATIVIDADE 8             
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9. EQUIPE MINIMA EXIGIDA  

RECURSOS HUMANOS – EQUIPE TÉCNICA   

 FORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO 

HORAS 

TÉCNICAS 

HORAS 

TÉCNICAS 
CUSTO TOTAL 

(QUANTIDADE) 
(R$ COM 

ENCARGOS) 
R$ 

Assistente Social 

Coordenar o projeto, encaminhar os 

Relatórios de Acompanhamento do Plano 

de Desenvolvimento Socioterritorial – 

PDST para Instituição Financeira. 

  - - 

Articulador 

Técnico – nível 

superior 

(Assistente 

Social) 

Realizar dinâmica de grupo e trabalhar 

conceitos de cidadania, mobilização social, 

controle social e participação cidadã, 

emancipação e autonomia do indivíduo, 

através das rodas de conversa que será 

aplicada ao término de todas as atividades, 

bem como acompanhar as famílias e as 

atividades de modo a contribuir para a 

sustentabilidade da intervenção. Elaborar 

relatórios e direcionar o processo de 

avaliação. Direcionar o trabalho de modo a 

atender os objetivos propostos. 

   

Articulador 

Técnico – nível 

superior 

(Assistente 

Social) 

Realizar dinâmica de grupo e trabalhar 

conceitos de cidadania, mobilização social, 

controle social e participação cidadã, 

emancipação e autonomia do indivíduo, 

através das rodas de conversa que será 

aplicada ao término de todas as atividades, 

bem como acompanhar as famílias e as 

atividades de modo a contribuir para a 

sustentabilidade da intervenção. Elaborar 

relatórios e direcionar o processo de 

avaliação. Direcionar o trabalho de modo a 

atender os objetivos propostos. 

   

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. 
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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 do Baú da Leitura e Brincadeiras 

- através da atividade 15, deverá fortalecer 

os vínculos da comunidade por meio de 

atividades lúdicas, bem como, estimular os 

participantes a leitura, desenvolvendo o 

saber crítico, promovendo a sociabilidade e 

a interatividade do grupo. Realizará 

atividades de recreação e pedagógicas com 

as crianças, durante as oficinas para que os 

pais e/ou responsáveis não deixem de 

participar das atividades por não ter local e 

nem a pessoa específica para que os 

devidos cuidados sejam destinados aos 

filhos. Auxiliará nos acompanhamentos 

das atividades, contribuirão através das 

atividades grupais, reuniões com as 

famílias, elaboração de material gráfico e 

didático, palestra para divulgação dos 

serviços, visando à sustentabilidade da 

intervenção.  

   

Estagiária 

Pedagogia 

Acompanhar e auxiliar o profissional no 

desenrolar das atividades pedagógicas, 

proporcionando ao estagiário o 

conhecimento da prática que agregará a 

formação profissional. 

   

Apoio Técnico – 

nível médio – 

Zumba 

Instrutor de Zumba que através da 

atividade 2 trabalhará a socialização entre 

as pessoas e a relação do indivíduo com a 

dança, resgatando a autoestima.  

   

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. 
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Apoio Técnico – 

nível médio – 

Hip Hop 

Instrutor de dança Hip Hop: através da 

atividade 2 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 – 

Judô 

Instrutor de Judô: 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 do 

judô.  

   

Apoio Técnico - 

Natação 

Instrutor de Natação, por meio da atividade 

3 desenvolverá com os participantes ações 

que visem qualidade de vida, saúde, 

condicionamento físico e respiratório.  

   

Apoio Técnico – 

Salva Vidas 

Salva Vidas para garantir a segurança dos 

participantes da atividade 3 - Natação. 
   

Apoio Técnico – 

Futebol 

Desenvolver atividades de esportes e lazer 

através da atividade 5, por meio das 

técnicas de futebol visando à prevenção da 

ocorrência de situações de vulnerabilidade 

e riscos sociais, bem como, o trabalho em 

equipe e integração entre os participantes. 

   

Apoio Técnico – 

Futsal 

Desenvolver atividades de esportes e lazer 

através da atividade 5, por meio das 

técnicas de futsal visando à prevenção da 

ocorrência de situações de vulnerabilidade 

e riscos sociais, bem como, o trabalho em 

equipe e integração entre os participantes. 

   

Apoio Técnico - 

Pilates  

Realizar atividade pilates de solo, por meio 

da atividade 13 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 
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deficiência. 

Apoio Técnico – 

nível médio – 

Dança 

Instrutor de dança: por meio da atividade 

4, ofertará técnicas da dança, 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 

profissionalizant

e de Porteiro  

Instrutor de curso de porteiro: por meio da 

atividade 8, 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 

profissionalizant

e de Informática 

básico em 

computação 

Office 2013 

Instrutor de Informática: por meio da 

atividade 8, possibilitará o contato dos 

participantes com o computador 

oferecendo o conhecimento básico de 

informática, bem como do pacote Office.  

   

Apoio Técnico – 

nível médio - 

Curso 

profissionalizant

e – Bordado 

Instrutor de Bordado: através da atividade 

8, aplicará técnicas do bordado, ofertando 

aos participantes instrumentos para 

geração de renda. 

   

Apoio Técnico – 

nível médio – 

Curso 

profissionalizant

e de Manicure e 

Pedicure 

Instrutor de Manicure e Pedicure: através 

da atividade 6, 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.  
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Apoio Técnico – 

nível médio 

Curso 

profissionalizant

e – Design de 

Sobrancelhas 

Instrutor de Design de sobrancelhas: através 

da atividade 6, capacitará os participantes 

para atuar no ramo da estética e beleza, por 

meio de técnicas específicas, com a 

utilização de pinças sendo o principal 

instrumento para modelar e delinear as 

sobrancelhas do cliente de acordo com o 

formato do rosto, por meio do estudo de 

visagismo, analisando todo o conjunto da 

face, tornando-a mais harmoniosa. 

   

Apoio Técnico – 

nível médio – 

Curso 

profissionalizant

e-Cabelereiro  

Instrutor de Design de sobrancelhas: através 

da atividade 6, capacitará os participantes 

para atuar no ramo da estética e beleza 

desenvolvendo técnicas para os cuidados 

capilares, com a utilização de produtos e 

utensílios, tais como escovas, cremes (de 

hidratação, reconstrução e nutrição), cortes, 

penteados, etc. 

   

Apoio Técnico – 

nível médio – 

Reutilização de 

materiais 

recicláveis  

Instrutor de reutilização de materiais 

recicláveis: através da atividade 12, 

desenvolverá técnicas para a construção de 

artesanatos confeccionados com materiais 

recicláveis, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável e preservação 

ambiental, utilizando métodos dos 3 R´s 

(Reduzir, Reutilizar e Reciclar). O 

profissional deverá aliar a arte à 

conscientização ambiental. 

   

Monitor 

Auxiliará os profissionais nas atividades, 

principalmente, no que tange aos cuidados 

com as crianças, uma vez que o número de 

crianças é exorbitante para apenas uma 

pessoa destinar os cuidados. 

   

Monitor 

Auxiliará os profissionais nas atividades, 

principalmente, no que tange aos cuidados 

com as crianças, uma vez que o número de 

crianças é exorbitante para apenas uma 

pessoa destinar os cuidados. 

   

Auxiliar 

Administrativo – 

Nível Médio 

Executar serviços de apoio na área 

administrativa, tratar de documentos 

variados, zelar pelos equipamentos sobre 

sua responsabilidade e cumprir todos os 

procedimentos necessários em relação à 

documentação, principalmente, no que 

tange aos recursos humanos. 
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Apoio Técnico – 

Nível Superior 

(Administração 

ou cursos afins) 

Gerenciar serviços de apoio na área 

administrativa, tratar de documentos 

variados, zelar pelos equipamentos sobre 

sua responsabilidade e cumprir todos os 

procedimentos necessários em relação à 

documentação, principalmente, no que 

tange aos recursos humanos. 

   

Profissional de 

Direito  

Por meio da atividade 7, auxiliará no 

processo de formalização da Associação de 

Moradores, bem como, instruirá e 

conduzirá através da Lei as condutas e 

procedimentos necessários. 

   

Jornalista e afins 

Por meio da atividade 9, auxiliará na 

construção de um jornal comunitário, 

aplicando técnicas do jornalismo, bem 

como, criação e edição dos textos 

pertinentes de interesse da população 

desenvolvidos com a comunidade. 
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

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             

15             

Valor 

Mensal            
R$ 

500.000,00 

             

             

11. COORDENAÇÃO GERAL DAS AÇÕES 

A coordenação geral do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) “Parque Residencial 

da Solidariedade”, 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, 30 de junho de 2017. 

 

 


