ASSOCIAcA0
BEN EFICENTE DE ASSIS
CNP)(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949

REGISTRADA:k

Conseiho Municipal de Assisténcia Social n° 22
Secretarla Estadual deAssistêncla e DesenvoMmento Social W 1130
Projeto Conseiho Naclonal de Assistência Social n 132.232153

-

UTILIDADE PUBLICA:
Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
municipal: Lei nU145aeUb/1Z/19bb
or

Sim

a pessoas corn
necessidades es eciais

Www.projetosim.org.br
....

AssOcIAçA0 BENEFICENTE DE
ASSIS

PLANO DE TRABALHOSIM -2018

sFRvIco DE PROTEcAO SOCIAL ESPECIAL PARA
PES-SOAS COM DEFICIENCIA H FAMILIA S

"UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MAOS DE QUEM OFERECE ROSAS"
--

S

I

U% .IVE% tt.I

0114
ASS0CIAcA0 BENEFICENTE DE ASSIS
CNP3(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949
UTIUDADE PUBLICA:
Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municioal: Lei no 1485 de 06/12/1958

€1

____

_______

Conseiho Municipal de AssistOn cia Social n 2'r4'
Secretaria Estaduai deAssistência e DesenvoMmento Social ne 1130
Projeto Conselho Nacional do AssistOncia Social n 132.232153

sim
pessoas corn

especials
____ necessidades
_________

Www.projetosim.org.br
Cofltato@projetosim.org.br

PLANO DE TRABALHO
2018

1- DADOS CADASTRAIS:
Nome: ASSOCIAçAO BENEFICENTE DE ASSIS
C.N.P.J : 44.484.780/0001-68
Endereco: Rua Capitão Assis, 506
Cidade: Assis-SP
CEP: 19800-061
Telefone: (18) 3322 2477
E-mail: contato@projetosim.org.br
Conta Corrente: 35.306-X
Agência: 223-2
Responsável Legal: JOSE ELLAS RAMAO - Presidente
Mandato: 08.10.2016à07.10.2018
CPF: 082.584.318-97
R.G: 18.346.815-6
Endereco: Rua Marconi, 335
Assis-SP
CEP: 19.807-280
Telefone: (18) 99638 1027
E-mail: jeliasramao@hotmail.com

Banco: 001

2- DADOS DO PROJETO/SERV1O
Nome: SIM
Endereco: Rua CapitAo Assis 506
Telefone:: 18 3322 2477 FAX: 18 3322 3245
CNPJ: 44.484.780/0001-68
E-mail: contato(,proietosim.org.br
Responsável Técnico: TeOfila de Almeida
TipificacAo do Proj eto/Servico: Servico de ProteçAo Social Especial para Pessoas
corn Deficiência e FamIlia
NIvel de Protecäo do Proj eto/Servico: Proteção Social Especial - Media Complexibilidade

3- DESCRIçAO DAS AtwflMJs
JUSTIFICAT1VA DA PROPOSTA
A entidade propoe urn trabaiho reconhecido pelo seu padrAo de qualidade, corn amplo
espaco fisico, estrutura adrninistrativa, equipe multidisciplinar, equipamentos e rnateriais
compativeis corn a proposta de trabaiho e dispombthza todo o seu patrunômo social para
atuar em parcena corn o poder pubhco no sentido de oferecer urn atendimento gratuito,
de qualidade, as pessoas em situaçAo de exclusão social.
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Oferece condicoes ideais para promover o acesso aos recursos e serviços, como direlto
universal reconhecido pela Declaração dos Direitos ilumanos, Constituico Federal e Lei
Orgânica da Assistência Social. Oferecido as pessoas em situaço de exclusao social, na
perspectiva de uma meihor qualidade de vida e do exercicio de sua cidadarna.
Considerando que a entidade conta corn urn prograrna completo de atividades
construtivas, planejarnento estratégico, compromissada corn atuação em parceria corn o
poder piblico e corn a comumdade para que as pessoas corn deficiência e seus respectivos
familiares sej am incluldos nurna rede de servicos e beneficios sociais, através de urn
serviço gratuito, de qualidade.

OBJETIVO GERAL
Oferecer serviço diretamente as pessoas corn deficiência, familias e cuidadores, corn o
objetiyo de proteger, evitar o isolamento social, prornover autonomias, fortalecer os
vInculos familiares, sociais e comunitários.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Promover a autonomia e a rnelhoria da qualidade de vida de pessoas corn deficiência e
suas familias.
Desenvolver açôes especializadas para a superação das situaçôes violadoras de direitos
que contribuam para a intensificação da dependência.
Prornover apolo as familias na tarefa de cuidar, diniinuindo a sua sobrecarga de trabaiho
e utilizando meios de cornunicar e cuidar, que visern a autonomia dos. envolvidos e não
sornente a sua manutencão.
Oferecer atendimento de saiide,. educacao e inclusão social, cornpatIvel corn as
necessidades básicas individuais.
Viabilizar condicôes de desenvolvimento do usuário para facilitar seu acesso aos servicos
básicos da cofliunidade.

PUBLICO ALVO:
Pessoas corn Deficiência e respectivas famIlias

CAPACIDADE DE ATENDIMENT()
A entidade tern capacidade fisica e técmca operacional para atender ate 200 pessoas,
desde que haja recursos fmanceiros suficientes.
Para 2018 será mantida a meta de 180 (cento e oitenta) pessoas que continuarAo
recebendo todos os atendimentos

"UM POUCO DE PERFUME FICA SEMPRE NAS MAOS DE QUEM OFERECE ROSAS

(i1k

ASSOCIAçAO BENEFICENTE DE ASSIS

•

CNP3(MF): 44.484.780/0001-68
Fundada em: 03 de outubro de 1949
UTILIDADE PUBLICA:
Federal: decreto 70.881 de 27/07/1972
Estadual: Lei de 18/08/1971
Municipal: LI n" i4ab ae Ub/1ZI1

REGISTRADA:

•

Conseiho Municipal de Assistência Social n 22
Secretaria Estadual deAssistência a DesenvoMmento Social n 1130
Projeto Conseiho Naclonal de Assisténcia Social n 132.232153

sim
4i 0
______

____

pessoas corn
essiddes especials
_____

WWwprojetoslm.org.br

METODOLOGLA
E baseada em pesquisas e resuitados para identificar as dificuldades e o potencial de
acöes facilitadoras de engajamento satisfatório, pam minimizar as carências sociais.

Através das etapas de desenvolvimento do "Piano de Traballio" e de suas adequac6es,
oferece suporte pam promover independência para convivência cornunitária e capacitaco
das familias, no sentido de se tomarern agentes multiplicadores das acôes desenvoividas
na entidade para beneficiar seu nücleo familiar.
AçOEs
As açöes tern por iniciativa o cornpartilhamento de ideias, teorias e conhecimentos da
equipe multiprofissional: Articuiação corn a comunidade e politicas para facilitar a
inserçào da PCD e fanillias nas açöes que possam promover a autonomia e competências
sociais.
As atividades so programadas para proporcionar medidas altemativas de formaçào,
informaçao e transformaço de métodos convencionais em açôes sistematizadas para qüe,
efetivamente as potencialidades sobreponharn as iimitaçoes.
Os atendimentos nessa area contemplarn os aspectos essenciais comuns a todas as
modalidades e procedimentos considerados fundamentais a urn born padrao de
atendimento na area social.
Atua em interface corn o poder püblico, na area de assistência e desenvolvimento social
e corn a cornunidade para desenvolver rni1tip1as ago-es para pessoas em situaçSo de
exclusão social.

SAIIIE
Considerando que a Constituicao Federal garante que todo cidadão brasileiro tern direito
ao atendimento gratuito, através de programas piThiicos ou de ONGS - Organizacoes Näo
Govemamentais, devidamente conveniadas.

Dos Servicos Oferecidos
Neste contexto, a entidade oferece atendimento gratuito, de qualidade, corn:
Serviço Medico: (Trabaiho Voluntário)
Oferece atenditnentos emergenciais e encaminharnentos.
Serviço Odontológico:
Atende por agendamento, todos os pacientes do SIM, inclusive os bebês do SIPServiço de Intervencao Precoce.
Aiém dos atendiinentos emergenciais, preventivos e curativos, oferece orientaçôes quanto
aos cuidados diários de higienizaço, uso correto de escova e fib dental para prevenir
futuros problemas.
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SIP- Servico de Intervenção Precoce.
Oferece suporte desde o nascimento quando detectada alguma disfunção congênita
causadora de patologias diversas. ADNPM - Atraso , no Desenvolvimento
Neuropsicomotor, por prematuridade e outras diagnosticados por pediatra ou
neurologista.
Oferece atendimento por equipe terapêutica, duas vezes por sernana, corn 30 minutos cada
procedimento, por area de atendimento.
SETA - Serviço de Triagem e Avaliacão
0 serviço tern por objetivo elaborar critérios de atendimento.
Os critérios silo definidos através de diagnósticos seguros, envolvendo triagem minuciosa
para estudo das situacôes sociofamiliares, laudos, exarnes, relatórios e outros dados
importantes que possam determinar as condutas terapêuticas e socioeducacional.
As avaliaçôes são desenvolvidas em diversas fases, através de reuniöes clinicas semanais
e reuniôes técnicas mensais corn a equipe muitiprofissional, como mdicação de
resultados no processo de reabiitacAo.
Serviço de Psicologia:
Atendimento especializado para estiinular o desenvolvimento sensorial, conhecimento do
ambiente, aquisicão progressiva de conceitos, meihora da auto estima, autonomia e
indèpendência nas acôes.
0 atendimento é oferecidô de forma individual, grupal on emergencial confonne a
necessidade do paciente.
Participacão nas avaliaçöes diagnósticas.
OrientaçAo e apoio familiar.
Servico de Fisioterapia:
0 atendimento. é programado de forma a atender as necessidades de autonomia,
organizacAo, reorganizaçao e consciência do corpo parapromover rnethoras do equilIbrio,
postura, coordenacão rnotora.
Atende de forma individual e grupal.
Participa de avaliaço diagnóstica na sua area de atuação, orientação e apoio familiar.
Serviço de Fonoaudiologia:
Oferecido de forma continua, contribui para methorar as comutoicaçôes prejudicadas por
disfuncôes funcionais, corn ênfase para a oralidade e terapia progressiva de reeducação
vocal.
Atendimentos individuais e participacäo de triagens e avaliaçôes diagnósticas.
Oiientacão e apoio familiar.
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Servico de Terapia Ocupacional:
Oferece condicöes básicas para corrigir deformidades, corn exercIcios motores e
sensitivos, treinamento das AVDs - Atividades da Vida Diana e AVPs - Atividades da
Vida Prática.
OrientacOes seguras quanto ao posicionamento postural, disposicão de mobiliários,
ajustes de órtese e prOtese.
Os atendimentos são oferecidos de forma individual e grupal.
Avaliacöes diagnóstica. Orientação e apoio familiar.
Servico de Enfermagenj
Oferece suporte nas atividades fisicas (academia/clube social), corn controle de pressão
arterial.
Agenda e controla atendimentos medicos.
Auxiia o dentista nos procedirnentos corn instrumentaçAo e contencão dos pacientes.
Controla vacinas anuais contra gripe e outras çedidas pela Secretaria da SaMe.
Acompanha os alunos em passeios e visitas e realiza visitas domiciliares sempre que
necessário.
Prograrna Bern Estar ... Estar Bern
B urn traballio oferecido pela equipe terapêutica, visando maiores ganhos de tempo 'e
espaco nos atendimentos grupais.
Os objetivos desse trabaiho são alcançados de forma mais efetiva pela flexibilidade, troca
de conhecimentos, espacos adequados para todas as atividades grupais dessa "Oficina
Terapêutica" e pelo interesse dos usuários em participar.
Academia de Ginásticas
A entidade conta corn urna Academia de Ginãsticas, corn apareihos novos, modemos,
eficientes e adequados a proporcionar meihores condiçöes de saüde e habilidades fisicas.
EDUCAçAO
Estimulacão e Apoio Pedagógico:
Para crianças de 02 a 06 anos que necessitam atendimentos terapêuticos como apoio as
suas necessidadés individuais.
Nessa fase atende-se criancas corn encaminhamento medico e/ou crianças de creche ou
salas regulares da rede municipal no contra tumo dos atendirnentos na entidade.
A estimuiacão pedagogica para as criancas corn deficiência intelectual utiliza material
hdico adeqtiado para se aplicar estimulos ao desenvolvimento das AVDs - Atividades
da Vida Diana e AVPs - Atividades da Vida Prática.
E urna das fases mais importantes do desenvolvimento da crianca corn deficiência
intelectual. E tempo de preparo para a convivência escolar e vivência social.
Nessa fase são aplicadas brincadeiras, considerando que o bnincar é uma das atividádes
fundamentais de toda criança. E brincando que ela se expressa, elabora seus sentidos e
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busca compreender o mundo através dos conceitos como forma, tamanho, organizacão,
espaço temporal, esquema corporal, casualidade e pensamento lógico.
ABCD - Apoio Básico a Criança Deficiente
E o apoio básico construido através de atividades direcionadas a forrnacão intelectual,
incluindo projetos pedagógicos e oficinas ocupacionais, divididos em dois niveis:
Nivel I
" Onde as atividades psicomotoras continuam sendo o nücleo fundamental de urn
trabaiho de formacão. Aplica-se atividades educativas lógicas como escrita,
leitura, AVDs e AVPs.
NIvel II
1' Corn atividades concretas e construtivas evidenciando a capacitação intelectual,
de acordo corn as potencialidades e liniitaçoes individuais.
1' A educacAo psicomotora e psicopedagogica como ação que podem unificar-se na
criança, modificando sua realidade espacial e temporal. Sua relaçAo consigo
rnesmo através da consciência corporal. A expressAo livre e espontãnea de suas
potencialidades latentes.
Educacào para. a Vida
E a fase de manutencAo dos conte&los acadêmicos adquiridos e mesmo nAo tendo
maturidade para alfabetizaçao necessita de motivação para o equilibrio entre os aspectos
afetivos e intelectuais.
São oferecidos Oficrnas diversas, corno incentivo a convivéncia social através de trabatho
em grupos.
Educacão ambiental e cidadania, é o diferencial da "Pedagogia das Diferencas" por
oferecer muitas propostas altemativas.
Oficina de beleza;
Oficina de Bordado;
Oficina de Pintura em tecido;
Jardinagem;
Cuidados de combate a dengue.
Educaco FIsica Adaptada
o programa de educação Fisica contarâ corn Academia de Ginásticas, totalmente
equipada e corn pessoal habilitado.
Oficina Cultural
Aulas diárias de dança e encenação. Recreacao e brincadeiras diversas.
Bringuedoteca
E urn espaco adequado especialmente para complernentar os atendirnentos terapêuticos e
pedagógicos.
Instalada em duas salas amplas, equipadas corn uma variedade de material lüdico e jogos
educativos, ricos em formação e informacao contribuindo para que a aprendizagem
infantil seja mais alegre, divertida e produtiva.
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INCLUSAO SOCIAL
Servico Social
Através da poiftica de direitos sociais e beneficios direcionada ao meio familiar,
desenvolve açöes sociais facilitadoras ao engajamento satisfatório na
cornunidade, observando-se Os pnncfpios da ética e técnicas adequadas para
fornentar urn atuacão abrangente e continuada.
Os atendimentos são desenvolvidos diariamenté através de plantAo social, visitas
domiciiares, interaçAo corn entidades añns e corn diferentes serviços e polIticas
pübllcas, a cada novo objetivo que se apresente.
Apoio Psicossocial
Devido a carência dos usuanos e a rnsuficiência de prograrnas dirigidos ao grupo
familiar da PCD o serviço de apoio e aconseihamento tern resposta ideal e
inadiável as dernañdas dessa população.
0 atendimento é desenvolvido corn o envolvimento diretö da familia, mediante
participação responsável.
As entrevistas individuais revelam as carências/necessidades/dificuldades quanto
a convivência corn a PCD e norteiarn os atendimentos individuais e/ou grupais.
Atividades de Convivência Social
Proporciona o desenvolvirnento adequado das capacidades e habilidades para
promover a mdependência pessoal e social.
As atividades fadilitarn .a aquisicAo do controle ernocional, incentiva o
desenvolvimento da comunicacão por rneio da diversificacão de atividades. Mês
a mês são prograrnadas atividades direcionadas a celebracão de datas cIvicas,
culturais, históricas corn vivéncia intersetoriahnente, que valorizarn as
experiências, estimulam e potencializam os vmnculos familiares, o convIvio
comuni*io e a convivência social
Todas as atividades são desenvolvidas por educadores sociais.
Atividades Artesanais
Desenvolve urna programação especial, diretamente direcionada as areas de
competéncia social, incluindo as familias num potencial universalizante que
contribui para que todos sejarn engajados nurna situação compartilhada de
aprendizagem.
Desenvolve urn programa de "Oficina Altemativa", corn ateliês para atividades
artesanais diversas que amphe o potencial enativo e produtivo
Atividades so desenvolvidas diariamente por instrutores capacitados.
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Cozinha Experimental
Corn aproveitamento total das doacôes são desenvolvidas atividades semanais,
corn ajuda de instrutora, variando sempre sen cardápio. Todo alimento preparado
são servidos aos participantes.
São desenvolvidas atividades práticas no preparo de alimentos, de forma
econômica, criativa e saudável.
Meio Ambiente e Cidadania
Ensina-se algumas medidas básicas para economia de água e energia.
Realiza diversas visitas para que se possa criar uma identificacão corn atividades
possIveis de serem trabaihadas.
Ensina atividades produtivas corn material possIvel de reciclagem.
Dèsenvolve atividades de jardinagem,, corno cuidar dos canteiros e vasos corn
plantas omarnentais.
Trabaiha a reciclagem, corn seleção do lixo em vasitharnes próprios.
Oficina de Beleza
A solidariedade e considerada urna das principais ferramentas que permite as
organizacôes sociais a inclusão e a mobilizacão, no sentido de proporcionar uma
vida mais digna aos cidadãos assistidos.
Elevar a auto estima e contribuir de forma criativa no processo evolutivo de
integração e inclusAo.
Proporcionar aos parceiros o envolvimento direto, corn doação de tempo e
talento nas ago- es propostas.
Oficina Cultural
Oferece diferentes tipos de atividades dentro do universo cultural, como fator de
entretenirnento e desenvoivimento, considerando que brincando, cantando,
dancando e representando cheguem a assiniilar as realidades, dentro de seus
limites intelectuais.
As aulas de dança e expressão são transformadas em leituras coreográficas de
müsicas diversas que compôern o espetáculo anual apresentado no Teatro
Municipal. 0 espetáculo Voo Colorido, já conquistou seu espaco na programacão
cultural do municipio.
Atividades FIsicas e Culturais
Objetiva elevar o bern estar e auto estima, pela pratica de atividades fisicas
prazerosas em local acessivel, materiais adequados e instalaçôes compatIveis
corn a necessidade dos usuários.
Oferece atividades, por profissional de educacão fisica, como forma de interação
corn a comunidade.
Prioriza toda oferta de serviços oferecidos pela comunidade que possam
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contribuir para meihorar a qualidade de vida da PCD e familiares, corn
programas prornocionais.
Academia de Ginástica
As atividades tern por objetivo proporcionar meihora das condiçoes fisicas através
dos exercicios programados, conforme as condiçôes dos participantes.
São utilizados equipamentos como bicicletas, esteiras, steps, coichonetes,
almofadas, tapetes, bastöes, etc.
0 servico e supervisionado por profissional da area da saüde corn controle de peso
e pressão arterial para que se possa garantir atividades saudáveis.
Todos os alimos, desde que não haja restrição médica, pode participar.
Espaço Familia
Considerando a grande desinforrnaçAo sobre deficiências, causas, consequências,
Bern como as necessidades e direitos da PCD, acabarn gerando situaçôes de
estresse familiar. A entidade é urn espaço aberto as farnilias.
Fomentar açöes visando o acesso aos serviços básicos, essenciais as pessoas
corn deficiência englobando sua familia, corn intervenção ädequada no ambiente
imediato, é tho essencial quanto seu acesso ao atendimento necessário e a
sensibilizaçAo do meio social.
Em nIvel de metodologia pode-se distinguir como grau de intervencAo o
treinamento para autonomia pessoal, competência sociais e capacitaçAo, a serem
adaptados conforme disponibilidade de pessoal e material.
SerAo promovidos encontros mensais, corn atividades de dinãmicas grupais.
Estimulo a troca de experiências, vivências corno forma de dèscontracao,
visando assim combater o estresse pela dependências do(a) filho(a).
As famIlias silo incluldas nurna programaçAo de convivência social que envolve
confiatemizaçoes, fumes, palestras, trabaihos de pequena complexidade, podéndo
ser enriquecidos corn tecnologias que permitem adquirir habilidades laborativas
e atitudes sociais.
Acompanha, sempre que necessário, os usuários a bancos, mercados, farrnácias e
outros serviços básicos.
Grupo YB - Voluntários do Bern
Urn grupo de macs e amigas que se reünem urna vez por sernana para desenvolver
atividades artesanais destinadas ao Bazar Permanente e Feira de Natal.
Transporte e Alimentacao
Considerando a importância da frequência, para rnelhor aproveitarnento das
atividades programadas e, por outro lado, as dificuldades dos usuärios, se
deslocarern ate a entidade e/ou a outros locals onde são desenvolvidas atividades
em parceria corn a comunidade.
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o sistema de transporte e prograrnado, diariamente, para atender a dernanda, que
nâo tern condiçôes fisicas/intelectuais para se utilizar do transporte coletivo.

4- CRONOGRAMA DE AT!VIDADES A SEREM DESENVOLV!])AS
Janeiro
Confecçäo do calendãrio, corn datas cornemorativas e atualizar as matrlculas.
Separar e providenciar material que será utilizado, tipo pasats, etc.
Fazer o pianejamento das atividades que sero desenvolvidas, dos materiais necessários,
do reaproveitamento de matenais existentes.
Fevereiro
Jomalismo em pauta:
Comernorar o dia do jomalismo corn atividades relacionadas a profissAo.
Além de divertido irk ajudar o aluno a se comunicar meihor.
A entidade confeccioña.umjomal mensal corn iioformacoes importantes sobre atividades
doSIM
Baile dos Bichos (festa):
0 camaval é urna excelente oportunidade de ensmar várias atividades relacionada corn os
animais e outras, de forma lüdica e divertida.
Ultima sexta feira comemora-se os aniversános do mês.
Marco
Hoje tern marmelada (festa):
Dia do circo, oportunidade de trabaihar o desenvolviniento corporal,. linguistico e artIstico
do aluno de forma divertida.
Dia da água:
Proj eto corn fmalidade de ensinar a importãncia da água, corn atividades divertidas que
desenvolvam a consciência ecológica quanto a economia e preservaco desse liquido
precioso.
Ultima sexta feira comemora-se os aniversários do mês.
Abril
Era uma vez, no Brasil:
Comemorar o descobrimento do Brasil corn atividades lüdicas que registrem a •
importância do pals que vivernos.
Nossos Amigos Indios:
Aproveitar para ensinar urn pouco da cultura indlgena: artes, brincadeiras, alimentacao,
corn atividades artisticas.
Páscoa:
Trabathar atividades que dernonstrem os significados da Páscoa, corn demonstraçoes
lüdicas que mostrern que muito mais que chocolates, coelhinhos, a Páscoa é Amor.
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TiJitima sexta feira comemora-se os aniversários do mês.

3

Maio
Dia do Trabaiho:
Porque o mês já começa corn o feriado do dia do trabaiho, bern numa segunda feira, é
importante mostrar aos alunos a importância do trabaiho, de cada profissAo (dos pals,
como exemplo)
Atividades artesanais e oficinas ocupacionais.
Dia das Mks
Ensinar o valor da presenca matema e o carinho em forma de presente. Ensinar e ajudar
o aluno a confeccionar lembrancinhas.
Ultima sexta feira cornemora-se os aniversários do mês.
Junho
Arraial do SIM
Orgarnzar festividade tipicã, corn convites, brincadeiras e decoracOes.
Transformar as atividades em diversão.
Reciclar
Confeccionarjogos e brincadeiras corn material que iriam para o lixo, trabaihar sernpre a
importãncia da reciclagem e da educaçäo ambiental
Ultima sexta feira comemora-se os aniversários do mês
Juiho
Nossa Cidade
Desenvolver atividades relacionadas corn o aniversário de nosso rnunicipio e corn nosso
comércio, nossos meios de transporte, escolas, universidades, etc
Tempo de férias, rnostrar atividades que poderão fazer em casa, meihorando o convivio
familiar.
Ultima sexta feira comemora-se os aniversários do mês.
Agosto
Dia dos Pais
E uma data marcante que deve ser lernbrada e comemorada corn lembrancinhas que
promovarn a mteracäo entre pals e flihos.
Foiclore
Ensinar, de forma alegre e divertida, corn confecçäo de painéis e desenhos, o foicióre
brasileiro.
Ultima sexta feira comemora-se os aniversários do nis.
Setembro
Nosso Pals
Ressaltar as belezas do Brasil, a fauna, a flora, corn atividades que despertern esse saber
Preservar a identidade do Brasil, através de atividades educativas
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Mostrar as riquezas do Brasil a importância de viver em urn pals onde nAo tern guerras..
Ultima sexta feira comemora-se os aniversários do rnês.

Outubro
Mês especial que se cornemora o dia da criança, ou methor a "sernana da criança", corn
momentos repletos de alegria e descontraço.
Desenvolver passeios e piquenique corno forma de estreitar os laços entre grupos (salasO,
proporcionar alegria e descontraçao para Os alunos e professores.
Lembrar que a referéncia em sala de aula é ø professor. Portanto esse dia deve ser
comemorado corn alegria corn alguma atividade especial.
Voo Colorido
E espetáculo anual onde todos os alunos participam, mostrando as habilidades artlsticas,
através de coreograflas adaptadas e miisicas conhecidas para uma bonita apresentaço ao
piThlico convidado.
Ultima sexta feira comemora-se os aniversários do mês.

Novernbro
Bandeira
Ensinar que a bandeira é o slmbolo da naço e a bandeira do Brasil representa a riqueza
do pals através de suas cores.
Dia do Inventor
Déspertar a cunosidade para a arte e a tecnologia.
Trabaihar algurnas atividades de inventos famosos, corno a lãmpada, avião, telefone e
outros.
Ultima sexta feira comernora-se os aniversários do mês.

Dezembro
Fim do ano é urn perlodo de muita festa em casa, na escola, na comunidade.
E importante desperta o sentimento de ceiebraçao, de maneira iüdica e didática.
Festa de Natal do SIM oferecida pelo Rotary Clube Assis Norte, urn momento
inesqueclvel para todos os alunos, corn presentes do "Papai Noel".
ExposicAo de trabaihos realizados nas Oficinas Ocupacionais
Comemorar o encetrarnento do ano letivo corn urn delicioso almoco. Momento de
confiatemizaçao entre alunos e todos os profissionais envoividos.
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Qtd
01
01
01
01
01
01
01
01
01
08
02
01
02
02
01

I

Cargo
Coordenador Técnico
Auxiliar Administrativo
Assistente Social
Psicologo
Fonoaudiólogo
Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional
Enfermeira
Dentista
Professores
1 Educacao FIsica
Recepcionista
Instrutores
Serviços Gerais
Motorista

Dias Atendimento
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Segunda a sexta
Sgunda a sexta

Carga Horária
Semanal
40 h
40 h.
30 h.
30 h.
30 h.
30 h.
30 h.
30 h.
30 h.
20 h.
40 h.
40 h.
40
40 h.
40h.

FINANCEIROS
Os recursos fmanceiros são originados pelos convênios corn os órgaos pübiicos, de
contribuiçöes, de campanhas, promoçöes, doaçöes e de contribuiçôes de responsabilidade
social.
0 pIano de ap1icaço é defmido de acordo corn o planejamento anual e executado
conforme a disponibilidade de liberação dos recursos, podendo haver alguns "cortes"
importantes nos atendimentos oferecidos, caso nAo haja recursos suficientes para a
manutencão dos serviços. Considerando que o aumento das despesas para 2018 é
decorrente de fatores inflacionais.
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PLANODE APLICAcAO ANUAL
Itens de
despesas
Recursos
Humanos
Material de
Consumo
Servicos de
Terceiros

Próprios da
Conveniada
e Outros

Prefeitura
Maracal

Municipal

Estadual

Federal

Total

498.730,00

12.000,00

69.600,00

17.820,00

66.000,00

664.150,00

106.669,55

15.200,00

2.000,00

960,00

124.829,55

34.800,00

5.200,00

1.020,45

Outros Investinientos

30.000,00

TOTAL

670.199 ,55

----

41.020,45
30.000,00

-

32.400,00

72.620,45

17.820,00

66960,00

860.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Marco

Abril

Maio

Junho

Juiho

Agos.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

3.240,00

3.240,00

3 .240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

TOTAL

fl.17

32 40

AvALIAçA0

Na avaliacão o diferencial é o padrão de qualidade que se aplica desde a triagem, a
condutas e aplicabilidade de equipamentos e materiais.
Envoive toda equipe de trabatho e dirigentes, cujo foco é promover a igualdade social e.
remover as barreiras que impedem a convivéncia entre os diferentes.
Durante o ano a avaliaçAo é incorporada ao cotidiano dos programas e atividades.
Permite aperfeicoar a qualidade das açOes no desenvolvimento do programa social.
As verificaçOes confiáveis e atualizadas quanto ao aspecto da avaliação que
indicam a qualidade no atendimento, são desenvolvidas através de entrevistas,
relatórios, análise de desempenho e outros mecanismos, nas finalizaçoes de
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resultados que contemplam os ciclos dos serviços oferecidos no perlodo
correspondente.

Os principais instrurnentos utilizados são:
Questionrios - para serem respondidos pelas fämffias e comunidade;
Grupo Foco - E urna nova técnica de abordagem direta, corn pequenos grupos corn
especificidade idênticas quepermite checar inlorrnaçöes individuais e compará-las
coletivamente.
Reurnöes - semanais e mensais corn todos os envolvidos, corno elemento norteador e o
possivel a aplicar, segundo possibilidades e caracteristicas individuais.
Reuniôes- mensais corn as farnulias para avaliar o grau de satisfação, ouvir opiniöes e
possibilidades;
Registro - Fichas dc evolução; dIãrio de atividades; freqUència, revisãa de prontuários;
Capacitacäo - semestral dos profissionais envolvidos no projeto e/ou sempre que
surgirem mudancas significativas e novas oportunidades de açAo.
Interacão entre os setores e diretoria da entidade na resolução de problemas,
mdependente de reuniôes;
Divulgaçao - Dc forma objetiva e clara é o diferencial, para se conquistar e manter
parcerias e apoIo da cornunidade. Através de radios, jornais, TV a Cabo, SITE, folder,
exposicAo de trabathos artesanais como forma de divulgar habilidades adquiridas.
A transparência nos aspectos gerais e nos que envôlvem os órgäos govemamentaIs e as
parcerias corn a comunidade são demonstradas através de relatórios, publicacao de
balancos, técroicas adequadas, conceitos e éticas que orientam a concepçAo de todo o
trabaiho da entidade, vIsando sun contribuiçAo para se efetIvar a politica social scm
exclusão.

Assis, 29 de dezembro de 2017
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