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ANEXO I 

PROPOSTA 

 

Nome da Organização Proponente: 

Associação Beneficente das Senhoras de Entre 

Rios 

CNPJ:  

81.644.320/0001-86 

Endereço: Rua Pedro Lustosa de Siqueira Netto, 

707 

CEP: 85139-400 

Telefone  

(42) 3625 -2283 

Email institucional:  

abser@abser.org.br 

Nome do Banco 

Banco do Brasil  

Nº Agência 

2157-1 

Nº Conta Corrente (e operação, se 

houver) 

14389-8 

Nome do Responsável Legal da Organização Proponente:  

Hildegardt Victoria Reinhofer 

Função: 

Presidente 

RG:  

1831119-4 

CPF:  

391.036.509-44 

Telefone Responsável:  

42 3632 1124 

Celular Responsável: 

42 99977-4013 

E-mail responsável: 

hilde@reinhofer.com.br 

Nome do coordenador do projeto/ Responsável pela proposta:  

Méris Gutjahr 

Função: 

Diretora de Projetos 

RG: 3732542 CPF: 025.660.209-30 

Telefone:  

42 3625 2283 

Celular: 

42 999673138 

Email institutional: 

projecao@abser.org.br 

Formação: 

Pedagogia  

Nº registro Conselho: 

 

Nome do Projeto: 

Tecendo Projetos de Vida 

Público Alvo:  

120 crianças e adolescentes de 9 a 18 anos 

Local onde serão executadas as ações do projeto:  

Projeção Projeto Jovens em Ação – Colônia Vitória – Guarapuava PR 

 

Síntese do Plano de Trabalho: 
O projeto Tecendo Projetos de Vida atenderá crianças e adolescentes de 9 à 17 anos, 
que além de aprenderem atividades diversas, o projeto pretende ser também fator de 
prevenção para a drogadição, a violência, o trabalho infantil e a vulnerabilidade social.      
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Com o Tecendo Projetos de Vida, pretendemos oportunizar que 300 crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades oferecidas 
possam melhorar sua perspectiva de futuro, bem como reduzir a vulnerabilidade 
social. O projeto pretende oferecer atividades das 8h às 12h e das 13h às 17h de 
segunda à sexta, com atividades esportivas, oficinas de dança, teatro, informática, 
culinária, grafite, atividades manuais diversas, horta, jardinagem, iniciação musical, 
canto, hip hop, cidadania, valores, além de ter atividades diversas como jogos, 
brincadeiras e integração com acompanhamento de educador. Além das atividades, 
serão oferecidas refeições para as crianças e adolescentes.       
 

 

________________________________________  

Representante Legal da Entidade Nome:  

Hildegardt Victoria Reinhofer 

CPF: 391.036.509-44 

RG: 1831119-4 
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EDITAL nº 002/2017 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: 

 

TECENDO PROJETOS DE VIDA 

 

Local onde serão executadas as ações do projeto:  

 

PROJEÇÃO PROJETO JOVENS EM AÇÃO – COLÔNIA VITÓRIA – 

GUARAPUAVA PR 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

No ano de 2000 o Projeção - Projeto Jovens Ação, iniciou como contra turno escolar, 

por meio do trabalho voluntário em garagens e espaços comunitários. Dentre as pessoas 

envolvidas neste projeto inicial estavam as escolas, igrejas e algumas lideranças da 

comunidade que se mostravam preocupados com os adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social da comunidade. Passaram pelo Projeção, nestes 16 anos de 

trabalho, em torno de 4.500 crianças e adolescentes.  

Atualmente atende mais de 300 crianças e adolescentes por ano. O Projeção atua num 

contexto de mais de 10.000 moradores e atende crianças e adolescentes à partir do 5º 

ano escolar em vulnerabilidade social, econômica e familiar, no Distrito de Entre Rios 

em Guarapuava – PR.  

A região de atuação do Projeção tem predominância na atividade agropecuária e muitos 

dos residentes da comunidade vieram para a região em busca de trabalho nas fazendas, 

no reflorestamento e em uma cooperativa, mas pela baixa escolaridade acabaram 

permanecendo no mercado informal, desempregados, trabalhando por pequenos valores 

ou vivendo de “bicos”, tornando-se assim um bolsão de pobreza e reduto de uso de 

drogas e de criminalidade. 

A realidade em que o Projeção atua, é marcada por grandes contrates sociais onde uns 

tem muito e muitos têm pouco. Além, disso, a comunidade onde o Projeção atua tem 

altos índices de violência em todas as suas formas, mas, principalmente violência sexual 

contra crianças e adolescentes, trabalho infantil e violência contra as mulheres. Outra 

característica são as famílias mono parentais chefiadas por mulheres. Também fazem 
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parte deste contexto a privação de direitos básicos garantidos por lei, principalmente o 

saneamento e a moradia. O atendimento dos órgãos públicos limita-se ao CRAS volante 

um dia e meio por semana e ao posto de saúde.  

3. PÚBLICO-ALVO 

 120 crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social das 

localidades: Assentamento Nova Geração, Comunidade Quilombola Paiol de Telha, Vila 

São José, Vila Adegail, Vila Leal, Vila Machado, Vila Lemler, Vila Werner, Vila Nova 

Esperança, Vila Luiza, Jardim Europa, Jardim América, Reflorestamento, Pinhãozinho, 

Vila Boqueirão, Comunidade São José, Cadeado, Colônia Samambaia, Colônia 

Jordãozinho, Colônia Vitória, Colônia Cachoeira e Colônia Socorro. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Promover a garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, afastando-os dos locais de risco com oficinas pedagógicas, 

complementação escolar e orientação para o trabalho. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Promover o bem-estar, proteção, participação de crianças e adolescentes por meio 
de oficinas, atividades recreativas, pedagógicas, esportivas, culturais e artesanais.  

2. Fortalecer os vínculos familiares e a resiliência de crianças e adolescentes e 
estreitar os laços entre as famílias, crianças, adolescentes e Projeção. 

3. Promover a não violência, prevenção ao uso de drogas e combate à exploração 
sexual infantil e ao trabalho infantil.   

4. Romper com a cultura de indiferença diante da violação de direitos. 

5. Despertar o senso de pertencimento comunitário. 

6. Despertar e fomentar mobilizações e ações contra a violência em todas as suas 

formas.   

5. METAS 

Com o projeto espera-se e acredita-se no fortalecimento do usuário enquanto 

sujeito de direitos e que este crie consciência enquanto seu papel de cidadão na 

sociedade.   

É através das atividades organizadas pela equipe interdisciplinar e as oficinas é 
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que o fortalecimento de vínculos acontece.  

Com estas oficinas espera-se fortaleçam as relações familiares e comunitárias de 

troca e solidariedade, além de ensinar uma habilidade ou atividade específica.  

Estas ações possibilitem a criação de espaços com a comunidade para a 

discussão, sensibilização, troca de informações e reflexão sobre a importância da família 

no desenvolvimento dos seus membros e do seu próprio equilíbrio.  

Espera-se que o projeto propiciará a discussão de direitos relativos ao acesso às 

políticas públicas, em especial a Política de Assistência Social, as possíveis formas de 

enfrentamento das situações de vulnerabilidade e riscos, bem como oportunizar através 

de estratégias o desenvolvimento de valores e práticas de cooperação.  

Além das metas acimas o projeto ainda pretende que: 

1. Cada criança e adolescente de 09 a 15 anos matriculado no projeto realizar pelo 

menos 2 diferentes oficinas por semana. 

2. Frequência mínima no projeto de 75% para cada um dos atendidos a partir da 

data de sua matrícula. 

3. 100% das crianças e adolescentes atendidos recebendo refeições diárias. 

4. Participação de 40% das famílias dos atendidos em cada uma das atividades. 

 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

O Projeto funcionará de segunda a sexta feira. Na segunda feira de manhã das 8h 

às 10h será realizada reunião de equipe. As 6 horas restantes do dia serão usadas para 

planejamento dos educadores e oficineiros. Na segunda feira acontecerão apenas 

oficinas com voluntários. As atividades demais oficinas com as crianças e adolescentes 

acontecerão a partir de terça feira com início às 8h da manhã com oficinas. A primeira 

atividade será das 8h às 9h. As 9h será servido o café. As 9h15min começarão as 

próximas atividades que seguirão até às 10h30min. As 10h30min até às 11h45min serão 

outras atividades. E às 11h45min será servido o almoço. Essas atividades acontecerão 

com os 3 grupos atendendo 60 crianças por período.   

Os que estudam de manhã e frequentam a entidade à tarde podem vir almoçar no 

projeto. As atividades serão retomadas às 13h com atividades até às 14h15min. Das 

14h15min até às 15h30min acontecerão outro bloco de atividades. As 15h30min será 

servido o lanche. As 15h45min às 17h acontecerão mais um bloco de atividades.   

As oficinas propostas são: dança, teatro, esportes diversos, informática, culinária, 

grafite, atividades manuais diversas, iniciação musical, canto, hip hop, cidadania, 

valores ou outras conforme a possibilidade de implantação e a disposição de oficineiros, 

voluntários e educadores. A previsão é ofertar, no mínimo, 50 oficinas semanais, que 

além de ensinarem uma habilidade específica, se pautam em fundamentos de direitos e 
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deveres, solidariedade, sustentabilidade e valores transversais, que cruzam os diversos 

saberes e práticas sociais que fazem construir, uma sociedade mais justa e solidária. As 

atividades e as oficinas com as crianças e adolescentes serão desenvolvidas a partir de 

meados de fevereiro até meados de dezembro. De dezembro até meados de fevereiro 

haverá atividades em forma de colônia de férias.  

Haverá ainda atendimento psicológico e pedagógico individual e em grupo. No 

individual serão atendidos casos que não podem ser tratados em grupo.  

Serão realizadas reuniões com os pais sobre temas pertinentes a convívio 

familiar, ao fortalecimento de vínculos a educação de filhos.  As palestras serão 

oferecidas nas reuniões para pais mensalmente durante o ano.  

O PROJEÇÃO oferecerá atividades que favorecem o desenvolvimento de 

habilidades, valores, saberes e experiências que contribuem para a construção de um 

projeto de vida. Tais aprendizagens se refletem nas relações estabelecidas entre si 

mesmo, os outros e o mundo que os cerca, potencializando-os como seres humanos 

criativos, capazes de transformar a si e sua realidade, como protagonistas de sua própria 

história. Por meio de suas atividades o PROJEÇÃO visa também à garantia, à 

permanência e o sucesso escolar. Um dos critérios para a participação das atividades do 

Projeto é a matrícula e frequência escolar. No entanto, também entende que alunos que 

estejam fora da escola serão inseridos no projeto para posterior inserção na comunidade 

escolar. Para tanto, procura manter uma rede de atendimento integrado com a 

comunidade, mobilizando esforços das esferas assistenciais, educacionais e parcerias na 

ampliação e garantia de um atendimento qualificado. 

Diante do contexto social em que se inserem estas crianças e adolescentes, já 

apresentado anteriormente, é fundamental para o desenvolvimento das atividades que a 

proposta de trabalho seja baseada no desenvolvimento e fortalecimento da resiliência 

que representa a capacidade do ser humano de sobreviver a um trauma, a resistência face 

às adversidades, não somente guiada por uma resistência física, mas pela visão positiva 

de reconstruir sua vida, a despeito de um entorno negativo. As crianças e adolescentes 

atendidos pela entidade necessitam de fatores protetores em detrimento dos fatores 

negativos vivenciados no meio em que vivem e convivem.  

A metodologia de trabalho utilizada é resultado de estudos e avaliações 

constantes das atividades realizadas pelo PROJEÇÃO. As atividades, em formato de 

oficinas, têm a duração e a frequência estudadas com a equipe de trabalho e visam 

atingir, indicadores positivos e melhorar o aproveitamento integral de cada atividade 

desenvolvida. Além disso, são indicadores de sucesso a frequência nas atividades, a 

melhoria do rendimento escolar, o desenvolvimento social e afetivo dos atendidos, 

desinibição, aumento da autoestima e valorização do corpo. 
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Por meio deste projeto o Projeção passará a descentralizar as oficinas e 

atividades atuando na Comunidade São José (distância de 12km da sede). (Crianças e 

adolescentes em maior vulnerabilidade e que não são atingidos atualmente) 

Todas as oficinas e atividades terão como tema norteador o empoderamento sob 

a perspectiva da garantia de direitos, buscando formular um projeto de vida. 

 

MANHÃ – 20 vagas em cada grupo  

Horário  Grupo 1 – 9 a 10 
anos 

Grupo 2 – 11 a 12 
anos 

Grupo 3 – 13 
anos acima 

8h – 9h Esportes  Educador Oficineiro –  

9h – 9h15min Café  Café Café 

9h15min - 
10h30min 

Educador  Oficineiro –  Esportes  

10h30min- 
11h45min 

Oficineiro –  Esportes  Educador  

11h45min – 12h Almoço  Almoço  Almoço  

TARDE - 20 vagas em cada grupo 

Horário  Grupo 1 – 9 à 10 
anos 

Grupo 2 – 11 à 12 
anos 

Grupo 3 – 13 
anos acima 

13h- 14h15min Esportes  Educador Oficineiro –  

14h15min – 
15h30min 

Educador  Oficineiro –  Esportes  

15h30min – 
15h45min 

Lanche  Lanche  Lanche  

15h45min – 17h Oficineiro –  Esportes  Educador  

 

 

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Os acompanhamentos e avaliações de alunos do projeto e familiares se darão através 

de aplicações dos Inventários de Estilos Parentais (IEP) e de Habilidades Sociais para 

adolescentes (IHSA) no início do projeto, durante e ao término do período dos 12 

primeiros meses, bem como lista de presença, observação dos participantes, fotos 

vídeo e depoimentos.  
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Também serão mensurados o número de atividades, oficinas, cursos, palestras, 

atividades de grupos. Serão observados e relatados o aumento de denúncias de 

violência, diminuição do número de casos de violência como consequência da 

diminuição da impunidade. Outro fator observado será que as crianças e adolescentes 

tenham como base a construção de um projeto de vida, bem como a melhora da 

perspectiva de futuro.   

A avaliação do projeto acontecerá periodicamente nas reuniões de equipe que 

acontece nas segundas feiras. Essas avaliações são com o objetivo de monitorar o 

andamento do projeto.  
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ANEXO III 

PLANO DE APLICAÇÃO E PLANILHA DETALHADA 

PLANO DE APLICAÇÃO 

 

RECURSOS ORIUNDOS DO FIA/PR 

NATUREZA DESCRIÇÃO DOS 

ITENS 

QUANTIDADE 

DE ITENS 

VALOR TOTAL 

(em R$) 

INVESTIMENTO Equipamentos / 

Material Permanente 

2 R$ 5.500,00 

 

 

CUSTEIO  

Material de Consumo  R$ 12.816,00 

Serviços de Terceiros 

(Pessoa Física) 

4 R$ 33.600,00 

Serviços de Terceiros 

(Pessoa Jurídica) 

2 R$ 24.000,00 

Recursos Humanos 1 R$ 20.004,00 

Encargos trabalhistas 1 R$ 4.080,00 

TOTAL RECURSOS FIA/PR   R$ 100.000,00 

 

 

Guarapuava, 05 de julho de 2017 

 

 

 

 

 

______________________________                _______________________________ 

Representante Legal da OSC                          Contador ou Técnico em Contabilidade da OSC                                    

CPF:  391.036.509-44                                     CRC: PR – 024481/0-1 
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ANEXO III 

PLANO DE APLICAÇÃO E PLANILHA DETALHADA 

PLANILHA DETALHADA 

 

RECURSOS ORIUNDOS DO FIA/PR 

NATUREZA DESCRIÇÃO DOS 

ITENS 

QUANT. 

ITENS 

VALOR 

UNITÁRIO  

(em R$) 

VALOR 

TOTAL (em 

R$) 

Material 

Permanente  

Projetor multimídia  1 2.502,00 R$ 2.502,00 

Material 

Permanente 

Computador Notbook 

I7  

1 3.000,00 R$ 3.000,00 

Custeio Bolas de futsal  30 80,00 R$ 2.400,00 

Custeio Kit completo ping 

pong 

10 100,00 R$ 1.000,00 

Custeio Bolas de vôlei  10 80,00 R$ 800,00 

Custeio Petecas  30 2,00 R$ 60,00 

Custeio Kit Badminton 15 75,00 R$ 1.125,00 

Custeio Bolas de tennis de 

mesa 

30 3,00 R$ 90,00 

Custeio Slackline 2 110,00 R$ 220,00 

Custeio Jogos de xadrez   

39x 39 

12 150,00 R$ 1.800,00 

Custeio Banco imobiliário 

jogo 

8 90,00 R$ 720,00 

Custeio Quebra cabeças 

diversos 500 peças 

20 40,00 R$ 800,00 

Custeio Quebra cabeças 

diversos 1000 peças 

10 60,00 600,00 

Custeio Cara a cara jogo  3 73,00 219,00 

Custeio Tinta impressora 

(preto) 

3 180,00 R$ 540,00 

Custeio Tinta impressora 

(colorida) 

6 140,00 R$ 840,00 

Custeio Cadernos brochura 

pequenos  

240 3,00 R$ 720,00 

Custeio Lápis  120 1,50 R$ 180,00 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS  

SENHORAS DE ENTRE RIOS 

  CNPJ: 81.644.320/0001-86 

PROJEÇÃO – Projeto Jovens em Ação  

  

 

 

 

Rua: Pedro Lustosa de Siqueira Netto, 707 Colônia Vitória - Entre Rios –  

Guarapuava/PR  CEP 85139-400 

Fone: (42) 3625 2283/ (42) 3625 2053/ (42) 98428-1838  

E-mail: projecao@abser.org.br     

Blog: projecao-jovensemacao.blogspot.com.br 

Site: abser.org.br  

 

 
 

Custeio Canetas  150 2,00 R$ 300,00 

Custeio Papel sulfite  10 20,00 R$ 200,00 

Custeio Cartolinas  100 1,00 R$ 100,00 

Custeio Papel crepon  50 2,00 R$ 100,00 

Custeio Oficineiros (MEI) 4 x12 700,00 (mês) R$ 33.600,00 

 

Custeio Estagiário ensino 

superior  

2 x 12 1.000,00 (mês) R$ 24.000,00 

Custeio Educador  1x 12 1.667,00 (mês) R$ 20.004,00 

Custeio Encargos trabalhistas 

educador INSS 

1x12 164,00 (mês) R$ 1.968,00 

Custeio Encargos trabalhistas 

educador FGTS 

1x12 160,00 (mês) R$ 1.968,00 

Custeio Encargos trabalhistas 

educador PIS 

1x12 12,00 (mês) R$ 144,00 

Total  R$ 100.000,00 

 

 

 

 

 

________________________________________  

Representante Legal da Entidade  

Nome: Hildergardt Victoria Reinhofer 

CPF: 391.036.509-44 

RG: 1831119-4   
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