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TERMO DE COLABORAÇÃO: 359/SMADS/2018 

PROCESSO nº: 6024.2018/0003564-8 

1. DADOS DO SERVIÇO

1.1. Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -  SCFV 

1.2. Modalidade: Centro de Convivência Intergeracional - CCINTER

1.3. Capacidade de atendimento: 120 vagas

1.4. Nº total de vagas: 120 vagas

1.4.1. Turno: Manhã e Tarde

1.4.2. Nº de vagas x turnos: 60 usuários por turno

1.4.3. Nº de vagas x gêneros (se for o caso): -

1.5. Distrito para instalação do serviço: Marsilac

Estrada da Ponte Alta, 04 – Embura – São Paulo – SP – CEP: 04891-270

1.6. Área de abrangência do serviço: Distrital

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

2.1. Nome da OSC: Associação ProBrasil

2.2. CNPJ: 03.783.381/0001-10

2.3. Endereço completo: Rua J. Antonio D’Ávila, 428 – Jardim dos Alamos

2.4. CEP: 04883-100

2.5. Telefone (s): 5921-2919/ 5926-0483

2.6. E-mail: diretoria@probrasil.org

2.7. Site: www.probrasil.org

2.8. Nome do (a) Presidente da OSC: Uwe Felipe Weibrecht

2.8.1. CPF: 

2.8.2. RG/Órgão Emissor:

2.8.3. Endereço completo: 
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3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA

A conhecida realidade brasileira justifica a necessidade de serviços que venham

trabalhar com comunidades em territórios de altíssima vulnerabilidade social, fomentando e 

estimulando a ampliação de espaços de participação da sociedade. Especialmente no Distrito 

de Parelheiros, que possui uma população que enfrenta um conjunto de problemas específicos 

que alimentam a exclusão social de grande parte de moradores devido uma área de alta e muito 

alta vulnerabilidade social. Os adolescentes, jovens e adultos sofrem com a inexistência de 

cursos, insuficiência de equipamentos culturais e serviços sociais, educacionais e áreas de lazer 

que atendam as suas necessidades.  

A região de Parelheiros, atendida pela Associação ProBrasil, está localizada no extremo 

sul da cidade.  Tem área total de 360km2, sendo sua totalidade de proteção de mananciais.  Hoje 

com uma população de aproximadamente 146.212 mil habitantes. Pesquisas da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados indicaram que a população jovem desta subprefeitura é 

a maior de São Paulo. A região fica distante do centro aproximadamente 45 km. O distrito de 

Parelheiros, segundo dados do SEADE1, apresenta alto índice de vulnerabilidade social com 

IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) - 05 e 06.  A falta de oportunidades de trabalho, 

a grande distância do centro da cidade de São Paulo (cerca de 50 km), a escassez de 

equipamentos públicos e privados de saúde e de educação superior dificultam o 

desenvolvimento humano, econômico e social da região. A região possui atualmente um dos 

maiores índices de morte, da população jovem, por assassinato da cidade, o risco de um morador 

entre 15 e 19 anos de Parelheiros ser assassinado (o distrito é o novo foco de violência da cidade) 

é 28 vezes maior do que o do Jardim Paulista (que segue o melhor da cidade). É também um 

dos bairros da cidade de São Paulo que apresentam maior índice de gravidez na adolescência. 

Dentro do distrito de Parelheiros, está a Prefeitura Regional de Parelheiros  que é uma 

das 31 prefeituras regionais da cidade  de São Paulo. É composta por dois 

distritos, Parelheiros e Marsilac, que somados representam uma área de 353,5 km , e habitada 

por mais de 150 mil pessoas. É a maior subprefeitura em área e a menos densamente povoada. 

A região compreende remanescentes importantes de Mata Atlântica, mantendo grande 

parte de sua mata nativa, como biodiversidade preservada e área de grande produção agrícola, 

1 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). Segue: http://www.iprsipvs.seade.gov.br 
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sendo estratégico para a vida da cidade de São Paulo: equilibra as correntes térmicas com as 

menores temperaturas e a maior precipitação pluviométrica da cidade.  

Sua rede hídrica contempla três bacias hidrográficas: Capivari, Guarapiranga e Billings. 

As duas represas fornecem água para cerca de 25% da população da Região Metropolitana. 

Parelheiros é considerado patrimônio ambiental com potencial destino ao turismo, lazer e 

recreação; produção de água para a região metropolitana; reserva de mata atlântica com 

potencial de “crédito de carbono” e produção florestal, entre outras qualidades. Nesta região 

estão as principais nascentes, rios e cachoeiras, com uma bela preservação da fauna e flora, 

porém a sua população acaba não desfrutando desses benefícios, por falta de informação, 

costume e por influência da região urbana, a maioria dos moradores trabalham fora do bairro, 

poucos ainda cultivam a terra.  

O distrito de Parelheiros apresenta urbanização intensa e desordenada, com parte da 

população residindo de forma precária e provocando sérios impactos sobre os processos 

naturais de produção de água, devido à impermeabilização do solo, ao desmatamento, ao 

despejo de esgotos e ao assoreamento dos corpos d'água. Seguindo o atual processo de 

urbanização, a população cresce de forma irregular, com baixa renda, aumentando de forma 

inadequada o déficit de serviços e infraestrutura. Através de inquérito domiciliar realizado no 

território para estudo das condições de vida da população residente no distrito de Parelheiros 

foi possível constatar que a maioria da população exerce trabalho formal, fora do bairro onde 

residem. Os bairros do distrito de Parelheiros são considerados bairros alojamentos.  O 

percentual de famílias inscritas no CAD ÚNICO e que recebem algum tipo de benefício é de 

apenas 85 %. É um bairro economicamente pouco desenvolvido, não existem grandes empresas, 

apenas pequenos comércios, não existem hospitais, somente 01 banco no centro de Parelheiros, 

o transporte não é de qualidade atendendo apenas a demanda mais urgente. Possui apenas uma 

delegacia em Parelheiros. Não há cursos de qualificação profissional, o que dificulta a inserção 

no mercado de trabalho. O tipo de construção, casas, em sua maioria, são casas simples, 97,92% 

é de tijolo/adobe, por se tratar de um material de baixo custo, onde há um conforto térmico, e 

tratar-se de material regional. Percebe-se que o crescimento desordenado do bairro gerou a 

ocupação de locais inadequados para moradia, como áreas de declividade, entre outros. Nos 

bairros a rede de serviços públicos e privados é insuficiente, não conseguindo atender toda a 

demanda da região. São poucas escolas, equipamentos de saúde, culturais e de lazer para 

atender o distrito, considerado tão rico por suas belezas naturais, mas de difícil acesso a 

população. O índice de violência tem crescido consideravelmente e com a falta de 
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oportunidades, de cursos profissionalizantes, o início no tráfico tem sido cada vez mais cedo, a 

partir dos 09 anos 

Devido a defasagem em equipamentos públicos de cultura, lazer e socioeducativos, 

surge a necessidade do serviço CCINTER. 

O CCInter tem a perspectiva de trazer à convivência crianças, jovens, adultos e idosos, 

fortalecendo as relações entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa e respeitosa. O 

convívio e a interação entre as gerações favorecem a troca de experiências, promovem a 

valorização cultural, o desenvolvimento de sociabilidades, reforçando a cidadania e a igualdade 

social. 
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D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para aferição do 

cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
M

anter disponível m
obiliário adequado, 

de acordo com
 a faixa etária atendida e 

característica dos usuários; 

▪ 
R

ealizar a m
anutenção periódica em

 

todos os espaços e equipam
entos do 

C
C

IN
TER

 

▪ 
A

dequação de m
obiliário e 

espaços  

▪ 
A

cesso dos educandos e 

funcionários aos diversos 

espaços do C
C

IN
TER

; 

▪ 
C

onservação e/ou m
anutenção 

devida aos equipam
entos que 

dela necessitarem
; 

▪ 
Lim

peza e H
igiene nos 

diversos espaços, 

equipam
entos e m

ateriais; 

▪ 
A

dquirindo, m
antendo, substituindo e 

repondo equipam
entos e m

obiliários de 

m
aneira sistem

ática; 

▪ 
O

bservando com
 frequência os espaços do 

C
C

IN
TER

 a fim
 de identificar dem

anda de 

m
anutenção  

▪ 
R

ealizando reparos e preservando o im
óvel 

de vazam
entos, infiltrações, problem

as 

elétricos, pintura interna e externa, troca de 

azulejo e dem
ais serviços de conservação. 
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etas  
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eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
M

anter todos os espaços do C
C

IN
TER

 

acessíveis para todos, inclusive pessoas 

com
 deficiências 

▪ 
C

onservação e/ou m
anutenção 

devida do espaço 

▪ 
A

cessibilidade garantida a 

todos 

▪ 
O

bservando com
 frequência os espaços do 

C
C

IN
TER

 a fim
 de identificar dem

anda de 

m
anutenção /adequação 

▪ 
D

esignar um
 funcionário para 

acom
panham

ento da execução da 

m
anutenção; 

▪ 
Zelar pela execução dos serviços de 

m
anutenção garantindo sua qualidade; 

▪ 
Planejar a execução dos serviços de 

m
anutenção de m

odo a não prejudicar a 

rotina do C
C

IN
TER

 

▪ 
C

onservação e/ou m
anutenção 

devida do espaço físico 

 

▪ 
O

bservando com
 frequência os espaços do 

C
C

IN
TER

 a fim
 de identificar dem

anda de 

m
anutenção 

▪ 
V

erificando se a execução dos serviços 

está de acordo com
 o proposto no tem

po e 

prazo estipulado. 
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O
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cum
prim
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etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
Fornecer 1 (um

) alm
oço e 1 (um

) lanche 

aos usuários durante o atendim
ento, de 

acordo com
 a pareceria  

▪ 
U

sar racionalm
ente os gêneros 

alim
entícios; 

▪ 
M

anter um
 padrão higiênico sanitário 

adequado com
o condição fundam

ental à 

qualidade da alim
entação oferecida às 

crianças e adolescentes; 

▪ 
C

ontrolar o estoque, as datas de validade 

e acondicionam
ento para que não haja 

descarte de alim
entos; 

▪ 
Festa de aniversariantes m

ensal 

▪ 
Publicação do C

ardápio 

M
ensal 

 

▪ 
Elaboração de cardápio m

ensal 

▪ 
V

erificando a aceitação do cardápio pelas 

crianças, respeitando seus tem
pos e ritm

os; 

▪ 
D

isponibilizando o cardápio oferecido em
 

lugar visível, acessível a todas às crianças  

▪ 
Servindo os alim

entos de form
a variada e 

atrativa; 

▪ 
A

dotando padrão higiênico – sanitário na 

preparação dos alim
entos; 

▪ 
Incentivando o consum

o dos diversos 

alim
entos oferecidos no cardápio.  

▪ 
A

tentando a variedade de alim
entos, bem

 

com
o a sua apresentação. 
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escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
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cum
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etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
G

arantir m
ateriais diversos, quantidade e 

variedade adequadas ao desenvolvim
ento 

integral, de acordo com
 a faixa etária; 

▪ 
Planejar situações de aprendizagem

 que 

assegurem
 experiências para todas as 

crianças; 

▪ 
G

arantir a ventilação, higiene, 

ilum
inação,  

▪ 
G

arantir espaços alegres e coloridos que 

instiguem
 as crianças a desenvolverem

 a 

sensibilidade estética. 

▪ 
C

onservação e/ou m
anutenção 

devida do espaço 

▪ 
Planejam

ento m
ensal e 

sem
estral das atividades 

 

▪ 
R

ealizando 
observações, 

estudos, 

avaliações 
e 

intervenções 
para 

as 

adequações 
dos 

espaços, 
am

bientes, 

tem
pos, 

m
obiliários 

e 
m

ateriais 

pedagógicos  

▪ 
Zelando 

pela 
adequada 

m
anutenção 

e 

gestão 
de 

espaços, 
m

ateriais 
e 

equipam
entos; 

▪ 
V

istoriando todos os am
bientes da 

unidade. 

Q
uanto aos A

m
bientes garantir: 

1. 
Lim

peza 
de 

todos 
os 

am
bientes 

utilizados pelas crianças a ser realizado sem
pre 

▪ 
M

anual de boas práticas de 

higiene e de cuidados com
 a 

saúde (C
O

V
ISA

). 

▪ 
Estabelecendo cronogram

a de lim
peza dos 

am
bientes  
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ento – E
spaço Físico 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para aferição do 

cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

em
 horários diferentes da sua utilização pelas 

m
esm

as; 2. 
Lim

peza 
da 

C
aixa 

d'água, 

desinsetização e desratização; 

▪ 
Substituindo sem

pre que necessário o 

quadro de funcionários de acordo com
 a 

legislação vigente; 

Q
uanto aos usuários e fam

iliares garantir: 

▪ 
Inform

ações sobre as atividades do 

C
C

IN
TER

 

▪ 
C

ronogram
a m

ensal afixado 

em
 lugar visível  

▪ 
R

ealização de reunião de pais 

▪ 
Planejando a reunião de pais com

 todas as 

inform
ações necessárias 

▪ 
D

isponibilizar o cronogram
a m

ensal de 

atividades 

▪ 
D

evido ao aum
ento da dem

anda no 

território procurar um
 espaço físico para 

atende-la. 

▪ 
Procura de um

 espaço físico 

adequado 

▪ 
Procura de um

 espaço físico adequado 
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão de R
ecursos Financeiros 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para 

aferição do cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
A

com
panham

ento das Propostas 

de Flexibilização 

▪ 
Participação das atividades 

visando as propostas de 

flexibilização do G
estor de 

Parceria 

▪ 
Se m

anter inform
ado sobre as propostas de 

flexibilização e participar de atividades sobre o 

tem
a 

▪ 
A

dquirir m
ateriais de consum

o e 

bens perm
anentes que supram

 as 

dem
andas do C

C
IN

TER
;  

▪ 
M

anter continuam
ente o prédio e 

os equipam
entos, 

▪ 
V

erificar a vigência de itens de 

segurança;      

▪ 
Investir na qualificação dos 

espaços, com
 vistas ao 

▪ 
M

ateriais e bens disponíveis 

no espaço, sendo adequados à 

natureza do uso a que se 

destinam
 e à faixa etária das 

crianças, devendo atender aos 

critérios de qualidade, 

quantidade e variedade; 

▪ 
Q

uadro de funcionários de 

acordo com
 a legislação 

vigente; 

▪ 
O

bservando rotineiram
ente os espaços do 

C
C

IN
TER

, identificando 

disponibilidade/qualidade/variedade dos m
ateriais 

(higiene/lim
peza/utensílios/m

obiliário/pedagógico), 

dos itens alim
entícios, do prédio e sua estrutura 

(conservação, acessibilidade, itens de segurança, 

garantia da funcionalidade a qual se destina); 

▪ 
M

antendo arquivo adm
inistrativo atualizado e 

organizado, contendo docum
entos relativos à 

rotina, docum
entação de funcionários, histórico de 
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão de R
ecursos Financeiros 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para 

aferição do cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

atendim
ento de excelência às 

crianças e à com
unidade;                 

▪ 
C

um
prir os deveres tributários/ 

fiscais, encargos sociais e 

trabalhistas, bem
 com

o quitar 

despesas com
 concessionárias, 

aluguel e afins;  

▪ 
A

dquirir itens alim
entícios para 

alim
entação  

▪ 
A

presentar a prestação de 

contas, referente à aplicação dos 

recursos em
 conform

idade com
 a 

legislação vigente. 

▪ 
Livros O

ficiais. 
execução de serviços, docum

entação relativa ao 

funcionam
ento do C

C
IN

TER
, protocolos de 

recebim
ento e entrega de m

ateriais 

(notas/recibos/etc.); 

▪ 
C

um
prindo prazos para entrega de 

docum
entos/relatórios  
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão de R
ecursos Financeiros 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para 

aferição do cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
Justificativa de gastos 

im
previstos ou fora do padrão 

▪ 
Prestação de C

ontas de acordo 

com
 relatórios da Portaria 

55/2017 

▪ 
Entrega pontual dos relatórios de prestação de 

contas (D
EA

FIN
 e outros) para a G

estora de 

Parceria 

▪ 
R

egistro de todas as receitas e 

gastos 

▪ 
Prestação de C

ontas de acordo 

com
 relatórios da Portaria 

pertinente. 

▪ 
Entrega pontual dos relatórios de prestação de 

contas (D
EA

FIN
 e outros) para a G

estora de 

Parceria 

▪ 
A

tender todos e as crianças com
 

gratuidade total, fornecendo 

todos os recursos necessários 

para a perm
anência na U

nidade 

(alim
entação, bens perm

anentes, 

m
aterial pedagógico, m

aterial de 

lim
peza e higiene). 

▪ 
A

tendim
ento gratuito para 

todos os usuários. 

▪ 
C

um
prindo as exigências da parceria de acordo 

com
 a Portaria vigente 
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão A
dm

inistrativa 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para aferição do 

cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
O

rganizar o Q
uadro de R

ecursos 

H
um

anos de m
odo a assegurar o 

atendim
ento durante todo o período 

de funcionam
ento do C

C
IN

TER
; 

▪ 
O

bservar os aspectos quantitativos 

e qualitativos do Q
uadro de 

R
ecursos H

um
anos; 

▪ 
A

presentar no setor de Parceria 

C
R

A
S a relação nom

inal dos 

funcionários contendo a habilitação 

m
ínim

a exigida. 

▪ 
Q

uadro de R
ecursos H

um
anos de 

acordo com
 a tipificação do serviço 

▪ 
Providenciando alterações e/ou substituição 

conform
e prazos previstos na legislação. 

▪ 
R

ealizar paradas técnicas ao longo 

do ano; entre equipe G
estora, 

orientadores e funcionários; 

▪ 
Paradas técnicas 

▪ 
C

ronogram
a anual 

▪ 
Paradas técnicas m

ensais com
 assuntos 

relevantes à qualificação profissional dos 

funcionários 
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão A
dm

inistrativa 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para aferição do 

cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
Prom

over investim
entos em

 

qualificação profissional, com
o 

palestras, etc. 

▪ 
D

isponibilização de inform
ações sobre 

palestras, cursos pertinentes na região do 

C
C

IN
TER

 

▪ 
A

brangência da Supervisão in loco 
▪ 

Supervisão in loco pela C
om

issão 

de M
onitoram

ento e A
valiação 

▪ 
D

isponibilizar o espaço e inform
ações em

 

visitas da C
om

issão de M
onitoram

ento e 

A
valiação 

 

▪ 
H

O
R

Á
R

IO
 D

E
 

FU
N

C
IO

N
A

M
E

N
T

O
 

▪ 
H

O
R

Á
R

IO
 D

E
 

FU
N

C
IO

N
A

M
E

N
T

O
  

▪ 
A

T
E

N
D

IM
E

N
T

O
 G

A
R

A
N

T
ID

O
 A

 
T

O
D

O
S O

S U
SU

Á
R

IO
S D

U
R

A
N

T
E

 O
 

H
O

R
Á

R
IO

 D
E

 A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

 
▪ 

Postura dos Profissionais 
▪ 

C
onhecim

ento do C
C

IN
TER

, 

m
etas, visão da organização. 

▪ 
R

ealização de paradas técnicas 
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão A
dm

inistrativa 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para aferição do 

cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
R

ealização de reuniões entre equipe gestora, 

orientadores, funcionários para reforçar a 

m
issão da organização 

▪ 
M

anter arquivada, organizada e 

atualizada docum
entação referente 

às crianças m
atriculadas, aos 

funcionários, livros oficiais, 

registros de R
H

, sistem
as de 

suprim
ento, m

anutenção, vigilância 

e dem
ais docum

entações  

▪ 
Laudos e docum

entos referentes à 

execução dos diversos serviços 

disponíveis; 

▪ 
D

ocum
entos gerais: 

 

1. 
registro de ponto do pessoal 

docente; 

2. 
livro de ocorrências; 

3. 
atas de reuniões 

4. 
frequência dos usuários 

▪ 
Prontuários de Funcionários:  

▪ 
O

rganizando e atualizando docum
entação 

relativa à prestação de contas, livro ponto, 

prontuário dos funcionários e crianças 

inscritas e outros.  

▪ 
M

antendo atualizados e disponíveis para 

consulta o A
SO

 (A
testado de Saúde 

O
cupacional), A

utorização de 

Funcionam
ento e dem

ais docum
entos 

pertinentes. 
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão A
dm

inistrativa 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para aferição do 

cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

1. 
cópia dos docum

entos pessoais 

(R
G

, C
PF); 

2. 
cópia da carteira de trabalho; 

3. 
cópia do contrato de trabalho; 

4. 
cópia da com

provação de 

habilitação e escolaridade; 

5. 
cópia da carteira de vacinação; 

6. 
atestado de saúde. 

▪ 
Prontuário dos usuários: 

1. 
cópia da certidão de nascim

ento; 

2. 
cópia da carteira de vacinação; 

3. 
ficha de inscrição; 
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O
rganização E

 Funcionam
ento – G

estão A
dm

inistrativa 

D
escrição da atividade e dos parâm

etros a serem
 utilizados para aferição do 

cum
prim

ento das m
etas 

Form
a de execução das m

etas  

M
eta 

Parâm
etro de aferição 

M
etodologia 

▪ 
Estim

ular a participação em
 

espaços de controle social ou 

defesa de direitos 

▪ 
Parceria com

 outros serviços, 

SA
SF, C

R
A

S, C
C

A
, C

onselho 

Tutelar e outros 

▪ 
R

ealizar encontros com
 inform

ações sobre 

outros serviços 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

▪ Registrar a 

frequência diária 

dos usuários em 

documento 

adequado,  

▪ Dar ciência aos 

responsáveis do 

número de 

ausências de seus 

filhos e da 

necessidade de 

assegurar a 

frequência dos 

mesmos; 

▪ Solicitar 

justificativas das 

ausências das 

crianças aos pais / 

responsáveis; 

▪ Registro da frequência diária; 

▪ Documento com a ciência dos 

responsáveis das ausências das 

crianças, arquivado nos 

prontuários dos educandos, 

bem como suas justificativas; 

 

 

▪ Adotando 

registro da 

frequência das 

crianças; 

▪ Comunicando 

os pais / 

responsáveis 

as ausências 

das crianças e 

a necessidade 

de assegurar a 

frequência de 

seus filhos, 

cobrando-lhes 

a 

responsabilida

de legal e 

solicitando 

justificativa de 

ausências 

▪ Cancelando, as 

matrículas nos 

casos de não 

comparecimen

to da criança 

ao CCINTER 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

conforme o 

previsto em 

portaria 

específica. 

▪ Planejar e definir 

as vagas iniciais 

para matrícula, 

▪ Adotar os 

procedimentos de 

cadastramento, de 

forma ininterrupta 

ao longo do ano; 

▪ Convocar os 

usuários/ 

responsáveis para 

apresentação dos 

documentos; 

▪ Confirmar todos 

os dados 

necessários para a 

formalização da 

inscrição 

▪ Cancelar a 

inscrição quando 

houver solicitação 

expressa do 

▪ Número de usuários que 

frequentam o CCINTER 

▪ Prontuários dos usuários com 

os documentos para a 

inscrição e com a “Ficha de 

Inscrição” 

 

▪ Efetuando o 

cadastramento 

dos candidatos 

às vagas 

durante todo o 

ano 

▪ Informando ao 

pai/mãe ou 

responsável 

legal quanto às 

regras da 

inscrição 

▪ No caso de não 

existir 

interesse da 

família na 

vaga oferecida, 

a desistência 

devendo ser 

formalizada 

pelo pai/mãe 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

pai/mãe ou 

responsável legal 

ou após o prazo 

estabelecido em 

Portaria específica 

para os casos de 

faltas 

consecutivas, sem 

justificativa, 

esgotadas e 

registradas todas 

as possibilidades 

de contato com a 

família; 

ou responsável 

legal.  

▪ Preenchendo a 

“Ficha de 

Inscrição” 

▪ Efetivação da 

rematrícula – 

uma vez ao 

ano,  

▪ Socialização das 

informações  

▪ Disponibilizar à comunidade e 

interessados informações 

sobre o serviço 

▪ Disponibilizar 

informações 

nos murais e 

meios de 

comunicação 

diversos  

▪ Discussão de 

Casos 

▪ Discussão de casos com os 

colaboradores internos e de 

outros serviços (SASF, CRAS 

entre outros) 

▪ Observando os 

usuários 

quanto a 

necessidade de 

intervenção  
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

▪ Realizar 

reuniões e 

discussões de 

casos na 

equipe do 

CCINTER ou 

serviços 

externos 

(SASF, 

CRAS) 

▪ Estratégias para 

inclusão/atualizaç

ão no CadÚnico e 

outros programas 

de transferência 

de renda  

▪ Inclusão de usuários e famílias 

no no CadÚnico e outros 

programas de transferência de 

renda 

▪ Facilitar o 

contato com o 

SASF e outros 

serviços para 

incluir 

usuários e 

famílias no no 

CadÚnico e 

outros 

programas de 

transferência 

de renda 

▪ Mapeamento das 

relações de 

vínculo afetivo 

▪ Ficha de Inscrição com os 

dados sobre relações de 

vínculo afetivo da criança 

▪ Preencher a 

Ficha de 

Inscrição com 

os dados sobre 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

relações de 

vínculo afetivo 

da criança 

▪ Participação dos 

usuários nos 

projetos de 

revitalização e 

sociabilidade 

▪ Compreender o 

cuidado como 

indissociável do 

processo 

educativo; 

▪ Proporcionar a 

participação, o 

diálogo com as 

famílias e o 

estabelecimento 

de uma relação 

democrática e 

respeitosa com a 

comunidade local;  

▪ Reconhecer as 

especificidades 

das faixas etárias, 

das singularidades 

▪ Propiciar experiências 
favorecedoras do 
desenvolvimento de 
sociabilidades e prevenção de 
situações de risco social – 
Cronograma de atividades mensal 

 

▪ Elaborar um 

Cronograma 

de atividades 

respeitando a 

faixa etária dos 

usuários, 

visando a 

sociabilidade e 

prevenção de 

riscos sociais. 

▪ Promovendo 

interações 

entre crianças 

da mesma 

faixa etária e 

de faixas 

etárias 

diferentes e 

entre 

criança/adulto. 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

individuais e 

coletivas das 

crianças e 

adolescente 

▪ Reconhecer o 

direito de 

participação de 

todos os usuários 

no planejamento 

de acordo com a 

faixa etária 

▪ Promover atividades 

participativas para os usuários 

– Cronograma mensal 

▪ Dia de 

atividades 

escolhidas 

pelos usuários 

▪ Aquisições dos 

usuários por 

atividade 

desenvolvida  

▪ Disponibilizar à comunidade e 

interessados informações 

sobre o serviço 

▪ Anunciar 

vagas para a 

comunidade 

▪ Atividades 

externas  

▪ Apresentar às crianças e 

adolescentes atendidos 

eventos e lugares 

diferenciados. 

▪ Planejamento 

de atividades 

externas várias 

vezes ao ano 

que envolvam 

manifestações 

artísticas, 

cultura, 

esporte, lazer 

para incentivar 

a curiosidade 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

de outras 

realidades 

▪ Proporcionar 

canais de 

comunicação e 

sugestão dos 

usuários  

▪ Promover iniciativas para 

usuários expressarem suas 

necessidades 

▪ Incentivar a 

expressão de 

necessidades, 

sugestões e 

reclamações 

pelos usuários 

▪ Intensidade das 

intervenções dos 

profissionais na 

mediação de 

conflitos 

▪ Registro de conflitos nas 

fichas dos usuários 

▪ Observar 

conflitos, 

mediar, 

registro nos 

relatórios 

mensais 

▪ Trabalhar em 

conjunto com 

o SASF, 

CRAS e outros 

serviços 

▪ Mecanismo para 

avaliação das 

atividades 

▪ Avaliação continuada das 

atividades oferecidas por meio 

de apresentações e outros 

registros 

▪ Apresentação 

de atividades e 

resultados em 

eventos com as 

famílias 

▪ Avaliação da 

participação 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

dos usuários 

das atividades 

oferecidas 

▪ Articulação entre 

atividades e 

espaços para 

difusão das 

produções dos 

usuários  

▪ Disponibilizar para todos as 

atividades oferecidas 

▪ elaboração de 

cronograma 

mensal / 

semestral de 

atividades,  

▪ Disponibilizar 

as informações 

no mural 

▪ Estímulo à 

participação dos 

usuários durante 

as atividades. 

▪ Planejamento das 

experiências/vivências/ativida

des propostas para que todas 

as faixas etárias e gênero 

possam participar. 

▪ Cronograma mensal 

▪ Oferecer 

atividades que 

se adequem a 

todas as faixas 

etárias e 

ambos os 

gêneros. 

▪ Laicidade e 

respeito à 

diversidade 

religiosa nas 

atividades 

desenvolvidas 

 

▪ Planejamento das 

experiências/vivências/ativida

des propostas para que todas 

as faixas etárias e gênero 

possam participar. 

▪ Cronograma mensal 

▪ Oferecer 

atividades que 

se adequem a 

todas as faixas 

etárias e 

ambos os 

gêneros. 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

▪ Garantir a 

multiplicidade 

de vivências e 

experiências 

étnico-

culturais e de 

gênero 

▪ Dar acesso às 

atividades de 

promoção da 

saúde como 

ferramenta para a 

transformação 

pessoal e social. 

▪ Melhora na qualidade dos 

relacionamentos 

▪ Melhora dos aspectos 

psicossociais 

▪ Relatório 

psicossocial 

realizado pelo 

profissional da 

área; 

▪ Avaliação do 

comportament

o antes, 

durante e pós-

atendimento 

pelo 

profissional. 

▪ Promover 

atividades de 

acesso a bens 

culturais visando 

expandir o 

universo pessoal 

▪ 95% de participação dos 

educandos nas atividades 

▪ Aproveitamento da atividade. 

▪ Fichas de 

controle, 

frequência e 

pontualidade 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

das crianças e 

adolescentes 

▪ Possibilitar 

atividades de 

formação humana 

e 

desenvolvimento 

das competências 

artísticas 

▪ (por ex: dança, 

teatro durante o 

período de 

funcionamento). 

▪ 95% de educandos capacitados 

nas atividades de arte 

▪ Interesse pelas atividades 

▪ Fichas de 

controle, 

frequência e 

pontualidade 

▪ Possibilitar às 

crianças e 

adolescentes 

atividades 

esportivas e 

brincadeiras 

▪ Interesse dos educandos pela 

atividade  

▪ Desenvolvimento motor e 

cognitivo 

▪ Fichas de 

controle, 

frequência e 

pontualidade 

▪ Relatórios de 

avaliação de 

progresso dos 

alunos; 

▪ Questionários 

de avaliação 

preenchidos 

pelos 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Usuários 

Descrição da atividade e dos parâmetros a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas 

Forma de 

execução das metas  

Meta Parâmetro de aferição Metodologia 

adolescentes 

participantes 

▪ Promover a 

inclusão digital 

dos usuários  do 

projeto; 

 

▪ Desenvolvimento de 

habilidades ligadas à inclusão 

digital; 

▪ Conhecimento das ferramentas 

básicas ensinadas. 

▪ Fichas de 

controle, 

frequência e 

pontualidade 

▪ Relatórios de 

desempenho 

dos 

participantes  

▪ Relatórios de 

avaliação de 

progresso dos 

alunos; 

▪ Questionários 

de avaliação 

preenchidos 

pelos 

adolescentes 

participantes 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com as Famílias 

Descrição da atividade e dos parâmetros a 

serem utilizados para aferição do cumprimento das 

metas 

Forma de execução 

das metas  

Meta Parâmetro de 

aferição 

Metodologia 

▪ Mapeamento das 

relações de vínculo 

afetivo 

▪ Ficha de Inscrição 

com os dados sobre 

relações de vínculo 

afetivo do usuário 

▪ Preencher a Ficha de 

Inscrição com os 

dados sobre relações 

de vínculo afetivo do 

usuário 

▪ Proporcionar a 

participação, o 

diálogo com as 

famílias e o 

estabelecimento de 

uma relação 

democrática e 

respeitosa com a 

comunidade local;  

▪ Reuniões 

 

▪ Planejamento de 

Reunião, Sarau e 

outros eventos para 

toda a família 

 

▪ Aquisições de 

familiares por 

atividade  

▪ Promovendo ações 

formativas que 

possibilitem a 

relação da 

comunidade, 

família, usuários e 

CCINTER 

▪ Planejamento de 

Reunião de pais, Sarau 

e outros eventos para 

toda a família 

▪ Habilidade de 

socialização e 

convívio  

▪ Promovendo ações 

formativas às 

famílias 

▪ Planejamento de 

palestras educativas 
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Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com as Famílias 

Descrição da atividade e dos parâmetros a 

serem utilizados para aferição do cumprimento das 

metas 

Forma de execução 

das metas  

Meta Parâmetro de 

aferição 

Metodologia 

durante as reuniões de 

pais 

▪ Canais de 

comunicação e 

sugestão dos usuários 

- Reunião de pais, 

incentivo a formação 

de vínculos entre os 

usuários e famílias  

▪ Promover a gestão 

democrática e 

participativa 

▪ Reunião de pais 

▪ Planejamento de 

Reunião de pais  

▪ Planejamento de 

eventos para toda a 

família ao longo do 

ano 

▪ Intensidade das 

intervenções dos 

profissionais na 

mediação de conflitos 

▪ Registro de 

conflitos nas fichas 

dos usuários 

▪ Observar conflitos, 

mediar, registro nos 

relatórios mensais 

▪ Trabalhar em conjunto 

com o SASF, CCA, 

CRAS e outros 

serviços 

  



Rua J. Antonio D’Ávila, 428 - Jd. dos Álamos| CEP:04.883-100 | São Paulo| SP 
diretoria@probrasil.org - Fone++55(0)11-5921-2919++55(0)5921-3027 

CNPJ: 03.783.381./0001-10- Sede Social-SP 

 31 

Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa 

Trabalho com Território 

Descrição da atividade e dos parâmetros a 

serem utilizados para aferição do cumprimento das 

metas 

Forma de execução 

das metas  

Meta Parâmetro de 

aferição 

Metodologia 

▪ Participação nas 

atividades do 

território 

 

▪ Manter relações 

com outros 

serviços no 

território 

 

▪ Procurar e encontrar 

outros serviços 

▪ Participar em eventos 

do bairro (festas, 

CEU,...) 

▪ Mapeamento dos 

recursos acionados 

no mês/semestre no 

território 

 

▪ Cronograma anual 

com atividades do 

território 

 

▪ Identificar as atividades 

no território 

▪ Participar ativamente 

das atividades 

▪ Informar usuários e 

famílias sobre 

atividades 

▪ Articulação com 

outros serviços 

socioassitenciais 

especificando quais 

e os objetivos 

 

▪ Conhecimento e 

parceria com 

outros serviços 

▪ SASF: assistência para 

as famílias dos usuários 

▪ Outros CCINTER´s: 

troca de experiências 

▪ Base Camp ProBrasil: 

conhecer as demandas 

do bairro 

▪ CRAS: troca de 

informações, 

experiências 
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▪ Articulação com 

outros serviços de 

outras políticas 

especificando quais 

e os objetivos 

 

▪ Conhecimento e 

parceria com 

outras políticas 

▪ Escolas: ter 

conhecimento do 

cronograma escolar, 

participar em eventos 

maiores 

▪ UBS: encaminhar 

usuários com problemas 

de saúde, programas de 

prevenção 

▪ Subprefeitura: 

conhecimento da 

estrutura/mudança 

política da região 

▪ Guarda Ambiental: 

educação ambiental 

para os usuários e 

famílias  

▪ Articulação para 

realização de 

eventos 

comunitários, 

passeios ou 

atividades externas 

com usuários e 

famílias 

 

 

▪ Realizar atividades 

no território  

▪ Realizar atividades 

externas 

▪ Cronograma anual 

▪ Realizar atividades 

diversas abertas para a 

comunidade 

▪ Sarau 

▪ Atividades na Sede 

(aulas diversas) 

▪ Café Filosófico 

▪ Bazares 
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5. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS  

O trabalho socioeducativo ofertará múltiplas aprendizagens, assegurando proteção social e o 

desenvolvimento de interesses e talentos dos usuários por meio de recursos educativos que, por 

sua flexibilidade, inovação e diversidade, possibilitam outros canais de contato com o mundo 

do conhecimento, ampliando-se a aprendizagem em todos os sentidos.  

Aspectos gerais da Metodologia 

Considera-se importante que os usuários tenham as seguintes aquisições: 

a) Acesso a ambiente acolhedor e espaços reservados a manutenção da 
privacidade do (a) usuário (a); 

b) Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; 

c) Acesso à rede socioassistencial e a serviços de outras políticas públicas; 

d) Inserção e permanência na rede de ensino; 

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

f) Vivenciar experiências de participação em projetos sociais, esportivos e 
culturais; 

g) Ampliar a capacidade protetiva de sua família e a superação de suas 
dificuldades; 

h) Vivenciar experiências no processo de formação e intercâmbios com grupos 
de outras localidades; 

i) Reconhecer seus direitos como cidadão; 

j) Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e 
reivindicações. 

O serviço terá como ênfase a leitura de mundo conjunta (equipe e usuário) e crítica 

(conhecer e intervir), que objetive superar a situação encontrada através de fortalecimento de 

vínculos, desenvolvimento de habilidades e potencialidades.  

Levando em conta a história de vida com experiência vivenciada dos indivíduos, 

respeitando o conhecimento individual e levando em conta que este conhecimento está em 

constante superação. 

A principal ferramenta utilizada será o diálogo e a convivência. O diálogo entendido 

como fala e também como escuta, tendo como princípio o respeito à opinião do outro. 
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As ações socioeducativas serão construídas a partir das especificidades, desejos, 

curiosidades e necessidades dos usuários, dos profissionais e suas famílias. Desta forma, o 

serviço ofertará uma grade de atividades que possibilite: 

• Às crianças - a frequência diária de 5 dias da semana,  

• Os adolescentes, jovens, adultos e idosos – será ofertado a possibilidade de frequência 

intermitente em dois, três, quatro ou cinco dias.  

Para realizar essas ações e atingir os objetivos que se propõe, a socialização dos 

usuários, é organizada em torno dos quatro pilares da educação (aprender a ser, aprender a 

conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer) que ao longo de toda a vida serão de algum 

modo para cada indivíduo, fundamentais para seu desenvolvimento, estimulando a autonomia 

e o protagonismo das crianças e adolescentes atendidos.  

Por esta razão o processo educativo se dá de forma participativa, por exemplo, as regras 

de convivência são estabelecidas coletivamente pelos usuários, juntamente com os educadores, 

os representantes de turma participam do processo avaliativo, de grupos de discussões de temas 

específicos, de reuniões de planejamento e de reuniões com os pais e educadores, sendo 

interlocutores de sugestões com os demais.  

Essa dinâmica propicia uma reflexão da nossa prática para redirecioná-la, com base na 

ação-reflexão-ação.  Com uma visão holística, pensando no ser humano em sua totalidade e na 

integração com a família, a metodologia educacional que visa à formação integral dos usuários 

participantes do projeto acontecerá por meio do desenvolvimento de atividades:  

• Sócio educativas: (Meio Ambiente, Saúde e Cidadania), atividades lúdicas, esportivas 

e de acesso a bens culturais.  

• Reuniões periódicas com os familiares dos usuários com o objetivo de fortalecimento 

do núcleo familiar e comunitário. Desenvolvendo os eixos temáticos: Relações 

Humanas, Saúde Individual e Coletiva, Cultura e Lazer.  

• Atividades culturais – Serão oferecidas oficinas de atividades artísticas (por ex: aulas 

de arte – música – dança- desenho – teatro), visando promover autodesenvolvimento 

humano, proporcionando aos educandos a possibilidade de expandir o universo do 

conhecimento e vislumbrar as diversas possibilidades que a vida pode lhe oferecer.  

• Ainda nesta linha será construído o projeto de vida, o qual fará os educandos olharem 

desde a sua árvore genealógica, a sua história de vida, raízes culturais a que pertencem, 

o momento presente e os seus objetivos futuros, traçando um projeto pessoal para 
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construir uma vida mais próxima da sonhada, reconhecendo a realidade na qual estão 

inseridos e tornando-se protagonista da sua própria história.  

• Nossa proposta educativa propõe como ferramenta para a base da nossa metodologia 

as oficinas Culturais, que propiciarão a criança e adolescentes os seguintes itens: 

Educação, Cultura e Lazer atrelado a criação de um ser crítico e a formação do cidadão. 

• A Metodologia específica para cada Dimensão do Plano de Trabalho está inserida na 

tabela da descrição das metas (Item 4.) 
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6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

O SCFV - modalidade Centro de Convivência Intergeracional – CCInter tem a 

perspectiva de trazer à convivência crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo as relações 

entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa e respeitosa. O convívio e a interação 

entre as gerações favorecem a troca de experiências, promovem a valorização cultural, o 

desenvolvimento de sociabilidades, reforçando a cidadania e a igualdade social.   A execução 

deste serviço se dá através do desenvolvimento de atividades socioeducativas, em regime 

intercalado ou contínuo, a partir de interesses e potencialidades das diferentes faixas etárias.  

O CCInter é realizado em grupos, organizado as partir de percursos e amplia as 

possibilidades para o atendimento dos usuários visto que, para além do convívio 

intergeracional,  também trabalha com cada ciclo de vida para atender as  suas demandas e 

necessidades específicas, bem como oportunizar o desenvolvimento de potencialidades 

referentes a cada grupo etário, sem prejuízo de agregar várias gerações simultaneamente através 

de ações integradas caracterizada pela oferta de atividades corporais, recreativas, teatro, música, 

contação de histórias, artesanato, oficinas de brinquedo, fotografias e encontros que abordam 

assuntos do cotidiano dos participantes, de modo a estimular e desenvolver a consciência das 

diferenças e semelhanças entre gerações.  

É uma forma de intervenção social planejada, que cria situações desafiadoras, estimula 

e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 

coletivas, na família e no território de modo a ampliar trocas culturais e de vivência, 

desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar 

a socialização e a convivência comunitária.  

Respeitando os percursos propostos, se faz necessário garantir 50% ou mais das 

atividades do CCInter com propostas voltadas à Convivência Intergeracional e a Participação 

Cidadã e o percentual restante com atividades específicas (arte, cultura, modos produtivos, 

outros).  

O CCINTER atenderá as necessidades das famílias do território onde estão inseridas, a 

fim de efetivar a interação e integração familiar.  

O horário de funcionamento do serviço será das 8h às 17h de segunda-feira a sexta-feira, 

eventualmente em finais de semana.  

Os horários das atividades serão definidos em conjunto com seus usuários e comunidade 

garantindo que os turnos de funcionamento tenham 4 horas diárias de atendimento. O horário 
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de entrada e saída dos usuários será definido de acordo com a demanda, a fim de favorecer a 

frequência na escola, no trabalho, em outras Políticas Públicas e no serviço.  

Durante o atendimento de quatro horas serão oferecidos café e almoço ou almoço e 

lanche. Em horários diferenciados será oferecido lanche aos usuários.  

Possui atividades regulares, com periodicidade definida de acordo com planejamento 

prévio das ações, de modo a responder às necessidades dos usuários. 

6.1. PÚBLICO ALVO: 

 Pessoas a partir de 06 anos, adolescentes, jovens, adultos, idosos. 

✓ Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;  

✓ Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura de vínculos, 

desfiliação, solidão, apartação, exclusão, abandono;  

✓ Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal;  

✓ Com vivência de violência e, ou negligência;  

✓ Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

✓ Em situação de acolhimento;  

✓ Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto,  

✓ Egressos ou vinculados a um programa de combate a violência, abuso e/ou 

exploração sexual;  

✓ Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA;  

✓ Em situação de rua;  

✓ Em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 
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6.2. INFORMAÇÕES DAS INSTALAÇÕES A SEREM UTILIZADAS 

✓ 01 Sala de atendimento individualizado; 

✓ 01 Sala de gerencia e secretaria; 

✓ 03 Salas de atividades coletivas e comunitárias; 

✓ Instalações sanitárias adequadas; 

✓ 01 Cozinha;  

✓ 01 despensa de alimento; 

✓ 01 refeitório; 

✓ 01 Almoxarifados: limpeza, material pedagógico e material esportivo. 

✓ Espaço aberto para atividades ao ar livre.  

✓ 01 portaria de acesso; 

Sala de atendimento individualizado: Ambiente que garante a privacidade do 

atendimento prestado aos usuários e o estabelecimento de vínculos de confiança com os 

profissionais do serviço;  

Salas de atividades coletivas e comunitárias: Espaço destinado à realização de atividades 

grupais. 

Cozinha, despensa e refeitório: Espaço para organização e elaboração das refeições e 

lanches a serem oferecidos no decorrer de atividades com os usuários;  

Instalações sanitárias exclusivas com separação de uso feminino e masculino;  

Acessibilidade para pessoas com deficiência;  

Iluminação e ventilação adequadas;  

Limpeza e conservação do espaço; 

Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto;  

Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de dados e provedores 

de internet de banda larga;  

Materiais socioeducativos, pedagógicos, culturais e esportivos;  

Banco de dados da rede de serviços do território. 

Os espaços oferecem condições adequadas quanto à iluminação, ventilação, 

conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos os ambientes. 



Rua J. Antonio D’Ávila, 428 - Jd. dos Álamos| CEP:04.883-100 | São Paulo| SP 
diretoria@probrasil.org - Fone++55(0)11-5921-2919++55(0)5921-3027 

CNPJ: 03.783.381./0001-10- Sede Social-SP 

 39 

6.3. VINCULAÇÃO DA AÇÃO COM AS ORIENTAÇÕES DO PLANO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETRIZES NACIONAIS – LOAS, 

PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO 

INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊCIA DE RENDA  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCInter atuará com objetivo 

de fomentar mudanças significativas nas vidas das crianças e adolescentes, jovens, adultos e 

idosos em situação de alta/ altíssima vulnerabilidade social e de seus familiares por meio de 

ações socioeducativas propositivas, que auxiliam no desenvolvimento, na valorização, na 

ampliação de repertório e na compreensão das vivências cotidianas, levando a reflexões 

possibilidades de novas escolhas e novas atitudes diante do contexto de exclusão que possa 

estar presente. 

O Serviço irá atuar articulado entre os setores da Política da Assistência Social e demais 

políticas públicas, com o propósito de garantir uma ação coletiva em prol do exercício da 

cidadania.  

Manterá permanente articulação com o Centro de Referência da Assistência Social – 

CRAS, com o objetivo de garantir as demandas apresentadas pelas famílias e para a 

complementação de metas estabelecidas e necessárias para êxito no serviço. 

Todas as ações, mobilizações, orientações e encaminhamentos deste serviço, objetivam 

contribuir de forma efetiva para o resgate e construção da cidadania para crianças, adolescentes, 

jovens adultos e idosos e suas respectivas famílias, todos portadores de direitos, explicitados 

nos diferentes segmentos da Legislação e diretrizes nacionais (Constituição Federal, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Declaração Universal de Direitos Humanos, Política Municipal 

do Idoso; LOAS /BPC; Lei nº 8.842, de 04/01/1994 – Política Nacional do Idoso que cria o 

Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências; Plano Municipal de Assistência Social; 

Portaria nº 73, de 10/05/2001 SEAS/MPAS – Ministério da Previdência e Assistência Social - 

Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil; Lei nº 13.834 de 

27/05/2004 Resolução 109 de 11/11/2009, PNAS, SUAS/ Proteção Social Básica/ 

CRAS/CREAS/ CREAS POP Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Protocolo 

de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios de Transferência de Renda; 

Na composição dessa rede de atendimentos contamos com as parcerias: 
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CRAS Marsilac, CRAS Parelheiros, Conselho Tutelar, Escolas Estaduais da região, 

Escolas Municipais da região, CEI’s, CEUs da Região, Organizações Sociais Locais, UBS, 

NASF, AMA, Hospital de Parelheiros, SAMU 192, GCM e outros. 

A Associação ProBrasil atua, desenvolvendo ações que objetivam a reversão desses 

dados a partir de uma atuação comprometida, qualificada e responsável que promova a 

autonomia de seus atendidos e fortaleça os vínculos com suas famílias e com o território.  

Para o desenvolvimento destas ações contamos com a parceria exitosa de serviços da 

rede de Proteção Básica Pública e ONGs, Rede de Proteção Especial e Terceiro Setor, o trabalho 

em rede possibilita um atendimento com mais qualidade de forma a aprimorar a utilização dos 

recursos disponíveis e, consequentemente resultando atingir um número maior de usuários. 

6.4. FORMA DE ACESSO DOS USUÁRIOS E CONTROLE DA DEMANDA 

• Demanda encaminhada e/ou validada pelo Centro de Referência Assistência Social 

CRAS. 

A forma de acesso se dará para pessoas a partir de 06 anos de idade nas seguintes 

situações:  

• Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;  

• Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura de vínculos, desfiliação, 

solidão, apartação, exclusão, abandono;  

• Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal;  

• Com vivência de violência e, ou negligência;  

• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

• Em situação de acolhimento;  

• Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, Egressos ou 

vinculados a um programa de combate a violência, abuso e/ou exploração sexual;  

• Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;  

• Em situação de rua;  

• Em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.  

A demanda espontânea será articulada pela Organização através de divulgação do 

serviço nos territórios e preenchimento de instrumental próprio para controle ou enviado pela 

SAS Parelheiros. O controle da demanda estará à disposição para consultas e será arquivada no 

serviço. 
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6.5. METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDA NA ACOLHIDA E NO 

TRABALHO SOCIAL DE MODO A EVIDENCIAR AS ESTRATÉGIAS DE 

ATUAÇÃO PARA ALCANCE DAS METAS  

Para que os objetivos e metas sejam alcançados a ação pedagógica está permeada por 

uma concepção metodológico sócio construtivista e interdimensional que vê a pessoa como um 

ser integral e social e será desenvolvida a partir das necessidades dos usuários, contemplando 

o seu capital humano, social e produtivo, além de estimular o desenvolvimento social e 

comunitário.  

Nossa prática está fundamentada principalmente nos referenciais teóricos de Paulo 

Freire nos princípios da Lei de Diretrizes de Base de Assistência Social e parâmetros 

Curriculares Nacionais, acrescido dos trabalhos de Jaques Delors (relatório da Unesco) - 

educação, um tesouro a descobrir e de Antônio Carlos Gomes da Costa. Paulo Freire considera 

que "A educação visa à libertação, a transformação radical da realidade para melhorá-la, 

torná-la mais humana para permitir que homens e mulheres sejam reconhecidos como sujeitos 

da história e não como objeto" e é essa visão de educação que permeia toda a ação educativa 

da nossa organização. 

Segue as ações a serem ofertadas pelo serviço: 

TRABALHO SOCIAL  
a) Acolhida e escuta; 

b) Realização de entrevistas, visitas domiciliares; 

c) Orientação e encaminhamentos;  

d) Fortalecimento da função protetiva da família; 

e) Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário; 

f) Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para inserção 
em programas de transferência de renda; 

g) Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 

h) Realização de grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; 

i) Mobilização para a cidadania; 

j) Articulação com o CRAS de referência; 

k) Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários. 

O Serviço CCInter utilizará das seguintes ações em busca do fortalecimento de vínculos 

dos atendidos: 

✓ Realização de atividades grupais de convivência familiar e comunitária; 
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✓ Realização de atividades grupais para fortalecimento de vínculos familiares; 

✓ Realização de atividades grupais para desenvolvimento do protagonismo das famílias e 

seus membros; 

✓ Realização de atividades grupais para fortalecimento de laços de pertencimento e 

construção de projetos pessoais, sociais e coletivos; 

✓ Promoção de palestras, oficinas, atividades comunitárias, eventos e campanhas; 

✓ Promoção de atividades para o desenvolvimento de habilidades e ampliação do universo 

cultural. 

Identificação e encaminhamento das famílias com perfil para inserção em 

Programas de Transferência de Renda em busca de assegurar aos usuários os mínimos de 

cidadania serão realizados encaminhamento para o CRAS, com o objetivo de inseri-los nas 

políticas de proteção social não contributivas através de benefícios. 

Mobilização e fortalecimento da rede social de apoio; (participar de Fóruns, 

Supervisão Coletiva, visitar a rede local tendo o conhecimento que é necessário articular e 

integrar ações que dizem respeito à vida dos usuários, em busca de estratégias que resultem na 

integralidade do atendimento. 

Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários; atividade técnica, com 

participação dos técnicos especializados e organização das informações, subsídios necessários 

para a atualização e inserção de dados nos instrumentais de monitoramento e acompanhamento 

dos usuários e suas famílias. 

Realização de grupos de convívio familiar, comunitário e intergeracional visando 

o fortalecimento de; tendo como objetivo incentivar o convívio e o fortalecimento de laços de 

pertencimento, a exposição de ideias, discussão de propostas, troca de experiências entre as 

famílias e construção de projetos pessoais e coletivos. Favorece o processo de reflexão crítica 

e possibilita o entendimento de que o problema vivenciado particularmente, ou por uma família, 

atinge outros indivíduos e outras famílias. 

Trabalho Intergeracional favorece a troca de experiência, promove a valorização 

cultural e o desenvolvimento de sociabilidade, proporcionando o respeito e a valorização do ser 

humano em seus diferentes ciclos de vida. 

Acolhida e escuta (recepção do atendido e seu responsável no serviço, informar sobre 

a rotina, horários e atividades desenvolvidas. Agendar horário para atendimento individual com 

a família objetivando iniciar vínculo, identificar contexto e expectativas). 
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Entrevistas, estudo social e visitas domiciliares; Fortalecer vínculo parceria e 

corresponsabilidade com as famílias; conhecer as dificuldades familiares para possíveis 

intervenções do Serviço CCInter, providenciar encaminhamentos para a rede socioassistencial 

em busca da garantia e continuidade do atendimento com maior chances de sucesso. 

Orientação e encaminhamentos; atividade técnica que compreende a orientação e 

direcionamento dos atendidos para serviços socioassistenciais, políticas setoriais, objetivando 

a promoção do acesso a direitos e a conquista de cidadania, mobilizando recursos 

potencialmente existentes no território, tornando imprescindível contar com a participação de 

ações integradas. Pressupõe contatos prévios e posteriores do técnico com os serviços de forma 

a possibilitar a efetivação do encaminhamento, garantir o retorno da informação e o efetivo 

atendimento e inclusão do atendido. 

Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário Promover a 

comunicação comunitária, a mobilização social e o protagonismo da comunidade, bem como 

fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do território, desenvolver a sociabilidade, o 

sentimento de coletividade e a organização comunitária, por meio do estímulo a participação 

cidadã. 

6.6. FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

O sistema de monitoramento do CCInter se efetivará por meio da supervisão técnica do 

CRAS, considerando a frequência e lista de presença dos atendidos, os registros das atividades 

desenvolvidas, o número e participação em reuniões, palestras e eventos, além das ações 

protagonizadas na comunidade pelos usuários e seus familiares fomentadas pelo serviço. 

RESULTADOS ESPERADOS (CONTROLE E AVALIAÇÃO) 

Para registro e demonstração da execução dos serviços, do acompanhamento técnico, 

da supervisão técnica e da prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros e demais 

procedimentos complementares dos serviços sócio assistenciais conveniados, são instituídos os 

instrumentos que seguem, que poderão ser disponibilizados pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, preferencialmente, ou outros instituídos pela SMDAS 

DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço Socioassistencial, que deve 

ser preenchida e assinada pelo responsável designado pela organização e entregue mensalmente 

à Supervisão de Assistência Social ou à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
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Social, dependendo da responsabilidade pelo acompanhamento da execução do serviço 

conveniado, da qual conste: 

a) a grade de atividades desenvolvidas no mês, o número de usuários atendidos, a 

confirmação da aplicação de normas técnicas que orientam a metodologia socioeducativa; 

b)  o desenvolvimento do serviço sob gestão conveniada com observância dos direitos dos 

usuários; 

c) a confirmação de envio das informações mensais para o(s) sistema(s) de monitoramento 

e avaliação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 

d) a confirmação do registro dos usuários e da atualização de seus dados no respectivo 

cadastro de usuários; 

e) a vinculação do funcionamento do serviço ao Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, demonstrado pelos vínculos de acesso por meio do Centro de Referência da Assistência 

Social, a ação em rede e, o controle de qualidade das aquisições dos usuários através do(s) 

sistema(s) de monitoramento e avaliação. 

RESUP – Relatório Mensal de Supervisão Técnica (ou relatório similar elaborado 

pela SMDAS), do qual conste: 

a) parecer da supervisão técnica; 

b) ações desenvolvidas no mês para qualificação da gestão do respectivo serviço, como 

reuniões, treinamentos, entre outras informações sobre a qualidade e quantidade da prestação 

de serviço pela conveniada e a necessidade de aplicação de alguma nova ação pela conveniada 

para a readequação da prestação do serviço ou para qualificação dos trabalhadores sociais; 

c) manifestação de concordância e a cada final do trimestre, quando for o caso, com a alteração 

do valor de aplicação do recurso financeiro entre os elementos de despesa previstos; 

d) manifestação sobre a regularidade da conveniada quanto à entrega da DEMES e da  

DEAFIN – Declaração de ajuste financeiro, Prestação de contas Semestral, 

Prestação de contas Final e outros relatórios que venham a substituir estes, das quais 

conste demonstração da aplicação do total dos recursos financeiros transferidos aplicados por 

elemento de despesa, assinada pelo representante legal e ratificada pelo contador responsável 

pelo balanço da organização conveniada, atestando a veracidade das informações ali contidas, 

sob penas da lei. Ficando facultada a organização conveniada a informar o seu valor total de 

contrapartida com outros recursos que não sejam de fontes municipal, estadual e federal; 

Planilha de Liquidação, que deve ser preenchida mensalmente pelo técnico supervisor, 

validado pela chefia da unidade de prestação de contas - UPC da SAS, e ratificada pelo 
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Supervisor de Assistência Social, e enviada à unidade contábil da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social até o 20° dia do mês de execução; 

Declaração de Férias Coletivas, que deve ser elaborada anualmente pela organização 

conveniada, informando sobre a adoção, ou não, de férias coletivas; 

GRAS – GRADE DE ATIVIDADES SEMESTRAL, planejadas para 

desenvolvimento no decorrer do semestre, de acordo com o padrão técnico e metodológico 

estabelecido para o serviço e as características do grupo de usuário para melhor alcance da 

qualidade de resultados e previsão de horas técnicas no desenvolvimento das atividades. 

Sistema(s) de monitoramento e avaliação destinados(s) ao registro e 

acompanhamento mensal dos resultados dos serviços conveniados, de projetos e de atividades 

como parte do Sistema Único de Assistência Social. 

6.7. DEMONSTRAÇÃO DE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL 

COM FAMÍLIAS. 

Promover o acompanhamento das famílias atendidas em situação de vulnerabilidade 

social decorrente da pobreza, baixa escolaridade, ausência de renda ou em trabalhos 

esporádicos, não incluídos em programas de transferência de renda ou sem acesso aos serviços 

públicos. 

Sabendo que a vulnerabilidade à pobreza está relacionada não exclusivamente aos 

fatores socioeconômicos, mas também às tipologias ou arranjos familiares e aos ciclos de vida 

das famílias, o trabalho com família irá desenvolver ações que envolvam a rede de serviços 

local, com o objetivo de romper este ciclo potencializando a família como unidade de 

referência, fortalecendo seus vínculos internos e com a comunidade local, contribuindo para 

que tenham pertencimento ao território onde estão inseridas. 

Entendendo que a família é um espaço privilegiado e insubstituível de proteção aos seus 

membros, a mesma também requer cuidados e proteção. Diante disso, o trabalho com família 

será pautado: 

✓ Na Política de Assistência Social que tem como pressuposto que, para a família 

prevenir, proteger, promover e incluir seus membros, é necessário garantir 

condições de sustentabilidade financeira para tal; 

✓ Irá atuar de forma preventiva, evitando que direitos sejam violados; 
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✓ Buscará inserir as famílias em oficinas de geração de renda, despertando 

potencialidades e habilidades objetivando a autonomia financeira, descartando 

ações de caráter assistencialistas; 

✓ Inclusão em Programas de Transferências de Renda, de acordo com os critérios 

estabelecidos para os programas. 

As ações têm por objetivo viabilizar o protagonismo social, imprescindível ao exercício 

da cidadania. Elas buscam contribuir para melhorar a qualidade e condição de vida das famílias 

contribuindo para que reconstruam sua autonomia, construam seu percurso para a inclusão 

social, construam referências e significados próprios, valorizando as relações pessoais e o 

território e tenham clareza que são sujeitos de direitos, dignos de respeito e cumpridores de 

deveres.  

Família “Grupo de pessoas que, unidas por laços de afinidade e parentesco, desenvolve 

uma história própria e códigos morais que lhe são singulares e que nortea entre outras coisas o 

processo de socialização primária” (Myrian Lins de Barros - antropóloga). 

Entendemos que a família deve ser compreendida no contexto em que está inserida, cada 

família possui seus costumes e valores, e em constante movimento de transformação. A família 

reflete as mudanças sociais e paralelamente atua sobre elas, ocupando assim papel no 

movimento da sociedade. 

O serviço terá o princípio da família como centralidade, visualizando assim a 

possibilidade de atuação integral e não fragmentada, visto que os usuários têm necessidades em 

diferentes áreas da vida social, bem como, nas diferentes faixas etárias, atingindo, portanto, 

toda a família e não apenas um de seus membros, 

6.8. DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO E CAPACIDADE DE 

ARTICULAÇÃO COM SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL E 

POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS, NO ÂMBITO TERRITORIAL. 

A ProBrasil atua no quinto maior país do mundo em termos de população e superfície. 

O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo e guarda a maior reserva de água doce do 

planeta. Com isso, o destino ao país influencia diretamente no futuro de nosso planeta. Porém, 

sem desenvolvimento social não haverá sustentabilidade ambiental – ambos precisam estar em 

harmonia. 
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A ProBrasil realiza diariamente projetos e trabalhos socioeducativos para 450 crianças 

no extremo sul da megacity São Paulo e acompanha mais de 1000 famílias de baixa renda em 

25 bairros do Distrito de Parelheiros. 

No estado do Piauí a ProBrasil construiu uma policlínica que realizou entre abril 2014 

e setembro 2016 mais de 31.000 atendimentos para uma população de baixa renda, usuários do 

SUS, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. 

A nossa organização trabalha em sintonia com a Agenda 2030 das Nações Unidas para 

o desenvolvimento sustentável, assim, contribuindo para uma mudança global e a erradicação 

da pobreza em todas as suas formas. Os projetos da entidade beneficiam, principalmente, as 

crianças e as famílias mais pobres da sociedade e se baseiam no princípio de ajuda para 

autoajuda. 

A ProBrasil contribui para o desenvolvimento social com projetos socioeducativos em 

nossos Centros para Crianças e Adolescentes localizados nas comunidades do extremo sul do 

município de São Paulo. A maioria da população desta região vive em condições de alta 

vulnerabilidade social. A organização atua também com projetos sociais e de saúde no estado 

do Piauí, no nordeste brasileiro. 

Os nossos projetos são fruto de um trabalho de base com os moradores, pois os nossos 

colaboradores visitam as famílias em suas casas em cooperação com a Prefeitura Municipal de 

São Paulo. Desta forma, a ProBrasil ganha uma imagem bem completa e sensata das condições 

difíceis de vida das famílias, mas também das grandes potencialidades de desenvolvimento da 

população local. Este conhecimento cria a base para nossas oficinas e projetos e ajuda a trazer 

parceiros e projetos até as comunidades carentes. 

 Com a Iniciativa Privada e o Terceiro Setor são promovidas capacitações e formações 

para colaboradores, atendidos e familiares; cursos profissionalizantes; cursos sobre 

reaproveitamento de alimentos; emissões de documentos; atendimento médico e odontológico; 

inclusão digital; doações de roupas, brinquedos entre outras ações. 

É oportunizado a equipe de colaboradores da Associação ProBrasil a participação em 

Fóruns, Seminários, Palestras e Cursos com o objetivo de adquirir conhecimentos específicos 

sobre a área de atuação.  

A equipe de profissionais do CCInter irá promover ações embasadas nas características 

do território e das condições sociais, culturais, econômicas e de qualidade de vida das crianças, 
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adolescentes, jovens, adultos e idosos, identificando este um fator de fundamental importância 

para o trabalho com vínculos, vulnerabilidades e potencialidades. 

Realizará um trabalho em rede com ONGs que desenvolvem serviços na Proteção 

Básica e Especial, com serviços públicos e núcleos da Associação ProBrasil que já desenvolvem 

ações no território como SASF, CCA, Telecentro dentre outros com o objetivo de respaldar e 

ampliar as ações ofertadas ao público atendido no serviço CCInter, sendo assim uma via de 

ação preventiva de situações de risco no território e também estimular a participação social. 

Também será realizada articulação com a as políticas públicas setoriais direcionado as 

crianças, adolescentes e famílias dos Distritos de Parelheiros e Marsilac. 

Potencializando a família como unidade de referência e fortalecendo seus vínculos 

internos e externos de solidariedade através do protagonismo de seus membros e da oferta de 

serviços locais de convivência. 



Rua J. Antonio D’Ávila, 428 - Jd. dos Álamos| CEP:04.883-100 | São Paulo| SP 
diretoria@probrasil.org - Fone++55(0)11-5921-2919++55(0)5921-3027 

CNPJ: 03.783.381./0001-10- Sede Social-SP 

 49 

6.9. DETALHAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA GESTÃO DO 

SERVIÇO TENDO COMO REFERÊNCIA O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

ESTABELECIDO NA PORTARIA DE TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EDITADA 

PELA SMADS, QUANTO A PROFISSIONAIS E SUAS QUANTIDADES: 

CARGOS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

QT
DE. 

COMPETÊNCIA HABILIDADES 

Gerente de 
Serviços II 

40h 01 Responsável pela 
gerência dos serviços de 
Proteção Social Básica. 

Ser flexível, dinâmico, 
Ter conhecimento em informática: 
Word, Excel, Windows e internet. 
Capacidade de liderança e trabalho 
em equipe; 
Persuasão; 
Autoconfiança e autoconhecimento 

Técnico 40h 02 Exerce suporte técnico ao 
gerente de serviço no  
trabalho desenvolvido 
pela Proteção Social 
Básica 

Ter conhecimento em informática: 
Word, Excel, Windows e internet. 
Ser dinâmico; 
Ter iniciativa; 
Ser flexível. 

Técnico 
Especializado 
I  

20h 4 Exerce atividades de 
orientação social e 
educativa junto aos 
usuários, de acordo com 
a programação e 
orientação técnica 
estabelecida. 

Ser flexível; 
Ser tolerante; 
Ser dinâmico; 
Ser criativo 
 
 

Cozinheiro  40h 01 Responsável pela 
preparação de refeições 
segundo cardápio 
estabelecido e pelo 
controle e organização 
geral da cozinha e 
despensa 

Ser criativo; 
Ser flexível; 
Ser tolerante; 
Ser organizado. 

Agente 
Operacional 

40h 2 Executa serviços de 
higienização, limpeza, 
arrumação manutenção; 
zela e vigia o espaço 
físico. 

Alfabetizado 
Ser flexível, 
Ser organizado. 
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Gerente de Serviço II 

Perfil: Escolaridade de nível superior com experiência de atuação e/ou gestão em 

programas, projetos ou serviços socioassistenciais voltados à área da 

criança/adolescente/jovem, adultos e idosos com prioridade no âmbito da Política da 

Assistência Social. 

Atribuições:  

✓ Elaborar o planejamento semestral e mensal em conjunto com a equipe técnica levando 

em conta as legislações vigentes e as necessidades de seus usuários e de suas famílias;  

✓ Organizar e monitorar as atividades conforme planejamento mensal;  

✓ Monitorar os encaminhamentos feitos pelo serviço à rede socioassistencial e demais 

serviços públicos;  

✓ Articular com CRAS/CREAS de M’Boi Mirim e demais serviços da rede 

socioassistencial visando à qualificação dos encaminhamentos da 

criança/adolescente/família em especial para a inclusão das famílias nos programas de 

transferência de renda; 

✓ Promover articulações e parcerias com as redes sociais presentes no território; 

✓ Responsabilizar-se pela gestão administrativa, que compreende os instrumentais de 

controles técnicos e financeiros, relatório mensal de usuários de famílias em 

descumprimento de condicionalidades, PETI e BPC;  

✓ Requisitar à Organização Social o material e/ou o equipamento necessário para o 

desenvolvimento do trabalho;  

✓ Providenciar os materiais necessários ao desenvolvimento das atividades;  

✓ Administrar a distribuição do material do escritório e o material pedagógico; 

✓ Realizar o processo seletivo dos funcionários, com o acompanhamento do técnico 

responsável, gestor da parceria do serviço CRAS Jd. Ângela;  

✓ Emitir relatórios quando solicitado;  

✓ Promover reuniões de avaliação de atividades em conjunto com a equipe técnica para 

manutenção ou redirecionamento das mesmas;  

✓ Avaliar o desempenho dos funcionários;  

✓ Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações desenvolvidas para o supervisor 

técnico do CRAS Jardim Angêla;  

✓ Apresentar mensalmente os comprovantes fiscais de prestação de contas e a DESP e 

trimestralmente apresentar a DEGREF para a UPC;  
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✓ Elaborar junto com a equipe técnica do CRAS o cronograma de visitas domiciliares para 

a inclusão das crianças, adolescentes e jovens no projeto e/ou em situações que se 

fizerem necessárias.   

Técnico 

Perfil: Escolaridade de nível superior, 02 (dois) sendo um assistente social e um 

pedagogo com conhecimento e experiência comprovada na área social e no trabalho com 

famílias. 

Atribuições: 

✓ Participar, com o gerente, na elaboração do planejamento semestral e mensal, levando em 

conta a legislação vigente e as necessidades dos usuários do serviço; 

✓ Elaborar o cronograma de atividades semanais; 

✓ Divulgar na comunidade o funcionamento do serviço como equipamento público da 

política de assistência social, em conjunto com a equipe e em apoio ao CRAS Jd. Ângela; 

✓ Executar ações junto às famílias e registrar as informações colhidas em instrumentais 

apropriados ao serviço; 

✓ Manter e desenvolver articulação com CRAS, CREAS M’Boi Mirim e demais serviços da 

rede socioassistencial, visando à qualificação dos encaminhamentos dos usuários; 

✓ Responsabilizar-se pela referência e contra referência no atendimento aos usuários; 

✓ Realizar acolhida, atendimento individual e grupal, orientações e encaminhamentos a 

serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas, inclusive para obtenção de 

documentos, quando necessário; 

✓ Realizar visitas domiciliares para identificar e acompanhar as necessidades de orientação 

pessoal e familiar; 

✓ Desenvolver reuniões socioeducativas e reuniões de convivência com grupos de famílias; 

✓ Organizar palestras, oficinas e atividades coletivas (eventos) com as famílias e a 

comunidade; 

✓ Manter prontuários em padrões adequados para análise e consulta dos demais técnicos e 

supervisor do CRAS Jd. Ângela, em qualquer tempo; 

✓ Manter controles diários e mensais com informações sobre as atividades desenvolvidas 

com os usuários e alimentar os sistemas de dados adotados pela SMADS; 

✓ Realizar avaliações sistemáticas das famílias, conforme metodologia de monitoramento e 

indicadores estabelecidos; 
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✓ Identificar e encaminhar ao CRAS Jardim Ângela as demandas de famílias e indivíduos 

para o acesso a cadastramento em programas de transferência de renda, outros benefícios 

socioassistenciais e inserção na rede de proteção social; 

✓ Monitorar e avaliar as atividades/oficinas desenvolvidas no serviço; 

✓ Participar de reuniões de avaliação das atividades para manutenção ou redirecionamento; 

✓ Coordenar e acompanhar as atividades dos técnicos especializados e orientadores 

socioeducativos, estabelecendo dinâmica de trabalho e troca de informações sobre 

procedimentos, programas, projetos, serviços e benefícios governamentais e não 

governamentais do território; 

✓ Acompanhar as famílias com idosos ou pessoas com deficiência, em situação de agravo, 

que necessitem proteção social básica no domicílio, tendo como estratégia de ação a 

elaboração do Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU); 

✓ Participar de avaliação anual, com o gerente e o CRAS Jd. Ângela, para indicar as famílias 

a serem desligadas; 

✓ Participar de processos de capacitação continuada promovidos por SMADS ou pela 

organização; 

✓ Substituir o gerente do serviço quando designado por este. 

✓ Realizar ações de trabalho em rede e estabelecer relação de confiança com a comunidade; 

✓ Experiência na coordenação e facilitação de grupos; 

✓  Registrar e tabular dados, para a realização de relatórios diversificados; 

✓ Estimular a participação dos usuários no planejamento, na execução e na avaliação das 

atividades, de forma a promover o seu protagonismo; 

✓ Fortalecer a cultura do diálogo, de forma a minimizar as várias formas de violência, 

preconceito, discriminação e estigmatização dos usuários e da comunidade. 

✓ Viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio dos usuários que 

proporcionem a convivência saudável entre os diferentes ciclos de vida e valorizem a 

pluralidade e a singularidade dos usuários, com vistas a formação de grupos produtivos 

Técnico especializado com experiência comprovada nas áreas de produção musical, 

dança, comunicação e expressão, capoeira, judô, teatro, contação de história, dentre outros e 

inclusão produtiva nos aspectos de produção, gestão e comercialização de produtos. 

Atribuições:  

✓ Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação, orientação técnica 

estabelecida e respeitando as peculiaridades e singularidades de cada ciclo de vida atendido; 
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✓ Participar do planejamento, implantação e execução das atividades; 

✓ Zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas atividades socioeducativas;  

✓ Controlar a frequência dos usuários na execução das atividades internas e externas;  

✓ Informar ao Gerente sobre situações que indiquem alteração no comportamento dos 

usuários como: suspeita de risco, violência, abandono, maus tratos, negligência e abuso 

sexual, consumo de drogas e gravidez; 

✓ Receber e encaminhar ao Gerente sugestões dos usuários sobre as atividades do serviço;  

✓ Participar de atividades de capacitação, planejamento, sistematização e avaliação em 

conjunto com a equipe técnica; 

✓ Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, objetivando 

promover e qualificar o convívio social entre os usuários e sua convivência comunitária.  

Cozinheiro 

Perfil: Escolaridade de nível fundamental, com experiência comprovada na área.  

Atribuições:  

✓ Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições; 

✓ Distribuir as tarefas referentes ao pré-preparo e preparo das refeições entre seus auxiliares;  

✓ Realizar a preparação das refeições segundo o cardápio planejado a partir do esquema 

alimentar proposto por SMADS;  

✓ Conhecer os métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos e suas 

preparações;  

✓ Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos mantendo-os sempre em 

boas condições de uso;  

✓ Manter a organização, controle, higiene e limpeza da cozinha e dependências em geral.  

Agente Operacional – (Cozinha/ Limpeza) 

Perfil: Alfabetizado 

Atribuições na cozinha:  

✓ Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia;  

✓ Executar as tarefas de pré-preparo e preparo de refeições a ele designadas; 

✓ Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à cozinha 

(refeitório e despensa entre outros); 
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✓ Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os sempre em 

boas condições de uso. 

✓ Executar e manter serviços de higienização, limpeza e arrumação nos ambientes do serviço;  

✓ Acolhida, monitoramento, direcionamento de usuários e visitantes no espaço. 

✓ Zelar e vigiar o espaço físico do serviço, quando necessário.  

✓ Executar pequenos reparos de manutenção no espaço. 
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7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA  

7.1. DESCRIÇÃO DE RECEITAS EXPRESSA PELO VALOR DA 

PARCERIA (DE ACORDO COM A PLANILHA REFERENCIAL DE CUSTO DOS 

SERVIÇOS ELABORADA PELA SMADS)  

Com isenção de Cota Patronal 

  VALOR MENSAL VALOR ANUAL VALOR TOTAL DA PARCERIA 

        
TOTAL R$ 48.436,23 R$ 581.234,76 R$ 2.906.173,80 
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 DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DEPESAS 
  

CUSTOS DIRETOS 
  

CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS 
  

Cargos Turno Carga 
Horária Salário Base Total 

Remuneração 
1 - GERENTE DE SERVIÇO II DIURNO 40 R$ 4.018,81 R$ 4.018,81 
2 - TÉCNICO DIURNO 40 R$ 2.901,26 R$ 5.802,52 
4 - TÉCNICO ESPECIALIZADO I DIURNO 20 R$ 1.458,42 R$ 5.833,68 
1 - COZINHEIRO DIURNO 40 R$ 1.419,71 R$ 1.419,71 
1 - AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA DIURNO 40 R$ 1.160,02 R$ 1.160,02 
1 - AGENTE OPERACIONAL - COZINHA DIURNO 40 R$ 1.160,02 R$ 1.160,02 
TOTAL DA CATEGORIA I R$ 19.394,76 
  
CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS 
  Alíquota Valor 
ISENTA DE COTA PATRONAL 11,57% R$ 2.152,82 
FUNDO PROVISIONADO 21,57% R$ 4.183,45 
TOTAL DA CATEGORIA II R$ 6.336,27 
  
CATEGORIA III - IMÓVEIS 
Item Valor Total 
CONCESSIONÁRIAS R$ 2.506,80 
ALUGUEL R$ 5.000,00 
TOTAL DA CATEGORIA III R$ 7.506,80 
  
CATEGORIA IV - DEMAIS DESPESAS 
Item Valor Total 
ALIMENTAÇÃO R$ 12.860,00 
MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO R$ 3.115,20 
TOTAL  R$ 15.975,20 
OUTRAS DESPESAS     
Despesas com Transporte de Usuários e ou com combustível, ou motorista para 
uso direto dos usuários  R$ 400,00 

Despesas com copiadora/impressoras e scanner R$ 300,00 
Manutenção de Bens  R$ 400,00 
Manutenção do imóvel / adequação R$ 350,00 
Material de escritório R$ 350,00 
Despesas com exames médicos de trabalho  R$ 150,00 
Material de limpeza R$ 300,00 



Rua J. Antonio D’Ávila, 428 - Jd. dos Álamos| CEP:04.883-100 | São Paulo| SP 
diretoria@probrasil.org - Fone++55(0)11-5921-2919++55(0)5921-3027 

CNPJ: 03.783.381./0001-10- Sede Social-SP 

 58 

Uniformes e acessórios R$ 200,00 
Material copa/cozinha R$ 150,00 
Despesas com purificadores de água R$ 100,00 
Despesas com remédios R$ 50,00 
Despesas com atividades externas (passeios, eventos e etc.) R$ 269,20 
TOTAL  R$ 3.019,20 
TOTAL DA CATEGORIA IV R$ 18.994,40 
  
CUSTOS INDIRETOS 
Item Valor Total 
Serviço de Contabilidade R$ 954,00 
Internet R$ 250,00 
TOTAL DE CUSTOS INDIRETOS R$ 1.204,00 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE SERÁ 

UTILIZADO: 

Limpeza de caixa d’água, recarga e troca de extintor, limpeza/higiene, aquisição ou 

recarga de toner, medicina do trabalho, exame admissional e demissional e exame covisa, 

conserto de aparelho doméstico, manutenção predial, serralheria, comunicação visual, internet, 

material escritório, utensílios domésticos e manutenção informática, locação de brinquedos, 

serviços jurídicos, locação e aquisição de mesas, e cadeiras, locação de barracas e tendas, 

locação de caçambas, dedetização, desratização, locação de andaimes, locação de som, poda da 

grama, limpeza no terreno, poda de árvore, reparos eletrônicos, hidráulicos, manutenção do 

parque, das quadras, ginásio, piscinas, reparo central do telefone, locação equipamento 

telefônico pabx, compras de materiais para reparos nos prédios, produtos e materiais de 

limpeza, manutenção/revisão as tubulações de água pluviais e desentupimento de esgoto, 

serralheria, laudo de habilidade, laudo de bombeiros, uniformes, manutenção ar condicionado, 

IOB, impressão de  cartões  apostilas, crachás, adaptação de materiais em áudio e ou em braile, 

manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia, licença de uso software RH, 

manutenção fogão e forno, faixas e judô adulto e infantil, locação, equipamento telefônico, 

Nextel, serviço de vidraçaria e aquisição vidros/espelhos. 

Se faz necessário a utilização do serviço de transporte para garantir a participação dos 

usuários em diferentes atividades externas, visando garantir a apropriação de espaços públicos 

no território e na cidade. 

Atividades externas voltadas para garantia de continuidade de ações socioassistenciais 
que são bem avaliadas pelos usuários e, portanto, se mantém em nosso planejamento anual.  
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7.3. QUADRO RESUMO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS  

 RECEITAS DESPESAS 

Valor Mensal de desembolso da Parceria R$53.436,23  Custos Diretos R$52.232,23  

Contrapartidas em bens R$43.019,53  Custos Indiretos R$1.204,00  
Contrapartidas em serviços ---- VALOR TOTAL R$53.436,23  
Contrapartidas em recursos financeiros ----     
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7.4. DESCRIÇÃO DE RATEIOS DE DESPESAS (DE ACORDO COM O 

PLANO DE TRABALHO APRESENTADO)  

 Não se aplica 

7.5.  DESCRIÇÃO DE APLICAÇÃO DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO (DE 

ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO) :  

7.5.1. VALOR SOLICITADO: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

7.5.2. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS:   

Descrição de cada item 
Unidade 
de 
medida 

Quantidade Valor 
unitário Valor total 

Computador HP ProDesk 400 G3 Mini com 
Intel® Penti ou similar Unidade 2 R$1.850,00  R$3.700,00  

Freezer, Conservador E Refrigerador Vertical 
Tripla Ação - 539 Litros Vf56d Metalfrio ou 
similar. 

Unidade 1 R$2.281,10  R$2.281,10  

Freezer Horizontal Dupla Ação - 2 Tampas 546L 
Metalfrio DA550 ou similar Unidade 1 R$2.159,10  R$2.159,10  

Fogão Industrial de Piso com 4 Bocas 30x30 
Perfil 5 de Baixa Pressão Com Forno Grande 87 
Litros ou similar 

Unidade 1 R$761,80  R$761,80  

Mesas de escritório Unidade 2 R$300,00  R$600,00  
Cadeiras de Escritório Unidade 2 R$249,00  R$498,00  
TOTAL R$10.000,00  

  



Rua J. Antonio D’Ávila, 428 - Jd. dos Álamos| CEP:04.883-100 | São Paulo| SP 
diretoria@probrasil.org - Fone++55(0)11-5921-2919++55(0)5921-3027 

CNPJ: 03.783.381./0001-10- Sede Social-SP 

 61 

7.6. PREVISÃO DE VALOR MENSAL PARA PAGAMENTOS DE 

DESPESAS POR IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR OPERAÇÕES 

BANCÁRIAS ELETRÔNICAS:  

7.6.1. (  ) EM ESPÉCIE NO VALOR MÁXIMO MENSAL DE R$ 500,00 ( 

QUINHENTOS REAIS)  

7.6.2. ( X ) EM CHEQUES NOS TERMOS DO § 4º DO ARTIGO 63 DA 

PORTARIA 55/SMADS/2017. 
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8. CONTRAPARTIDAS (SE HOUVER)  

8.1. CONTRAPARTIDAS EM BENS  

Descrição de cada item 
Unidade 
de 
medida 

Quantidade Valor 
unitário Valor total 

Doblô Adventure  Unidade 1 R$38.000,00  R$38.000,00  
Monitor LG LED 19,5” Widescreen - 20M37AA 
ou similar Unidade 2 R$370,41  R$740,82  

Câmera Canon Eos Rebel T6 Com Lente 18-
55mm F/3.5-5.6 Is Ii ou similar Unidade 1 R$1.659,00  R$1.659,00  

Utensílios Domésticos Unidade 1 R$2.080,49  R$2.080,49  
Telefone sem fio Unidade 2 R$69,61  R$139,22  
Lixeiras Unidade 2 R$200,00  R$400,00  
TOTAL R$43.019,53  

8.2. CONTRAPARTIDAS EM SERVIÇOS  

Não se aplica 

8.3.  CONTRAPARTIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS: (INFORMAR 

VALOR, PERIODICIDADE)  

Não se aplica 
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Parcela única 
 R

$ 10.000,00  
  

 
  

  
1ª 

  
R

$53.436,23  
R

$43.019,53  
--- 

--- 
2ª 

  
R

$53.436,23  
R

$43.019,53   
--- 

--- 
3ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
4ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
5ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
6ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
7ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
8ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
9ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
10ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
11ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
12ª 

  
R

$53.436,23  
 R

$43.019,53  
--- 

--- 
TO

TA
L

 
 R

$ 10.000,00  
R

$641.234,76  
R

$516.234,36 
--- 

--- 

 




