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Anexo I 
 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 
Nome da OSC: Associação Projeto Esperança Criança e Família 

CNPJ: 08.378.108/0001-24 

Endereço: Estrada José Cândido de Oliveira, 3.200 

Cidade: Taubaté                                      Estado: São Paulo 

CEP: 12093-740                            Telefone: (12) 3622-2905     

Correio Eletrônico: contatohaapet@gmail.com 

Home Page: www.haapet.org 

Número de registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

120.030.047 

 

II - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO 
 
Nome do Presidente: Tine H-E Andreassen Lopes 
RG: RNE : V438407-6 
CPF: 229.558.428-00 

Responsável legal: Jonas Barbetta de Souza – Diretor Administrativo 
 

Vigência do mandato de diretoria atual: de 04/09/2017 até 03/09/2021 

 

III- APRESENTAÇÃO GERAL 

 

A Associação Projeto Esperança Criança e Família - HAPET tem sede na Estrada 
Municipal José Candido de Oliveira, n.º 3.200, Chácara. Ingrid (Estrada do Barreiro) em 
Taubaté, São Paulo e teve início de suas atividades em 24 de novembro de 2003 com a 
idealizadora e presidente da instituição, Tine H-E Andreassen Lopes, nascida na cidade de 
Bergen, Noruega, formada em Administração e Economia, com cursos de Psicologia e Direitos 
Humanos. 
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Quanto à documentação, em novembro de 2006 o Projeto Hapet conquistou o registro do 
CNPJ e, posteriormente, em 2009 o título de Utilidade Pública Municipal na cidade de Taubaté, 
SP. Em 2012 obteve o registro de funcionamento do corpo de bombeiros, 2013 obteve sua 
inscrição no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de 
Assistência Social e Alvará da Vigilância Sanitária (cadastro estadual de vigilância sanitária), 
CRCE e Pró Social, sendo os documentos mais recentes o Título de Utilidade Pública Estadual 
e o CEBAS (2015). 

Sua finalidade estatutária consiste na promoção da assistência social, proteção à família, 
a maternidade, a infância, a adolescência e integração ao mercado de trabalho, promoção da 
segurança alimentar e nutricional, promoção de direitos estabelecidos, construção de novos 
direitos, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, e de 
outros valores universais, experimentação não lucrativa de novos modelos sócios educativos e 
de sistemas alternativos de produção comércio, promoção da educação ambiental do 
desenvolvimento sustentável, promoção sócio ambiental das crianças e famílias envolvidas, 
bem como a preservação dos recursos hídricos da fauna e da flora e a recuperação de áreas 
degradadas. 

O objetivo social consiste em trabalhos sociais voltados para crianças a partir de três 
anos e meio até a adolescência quando os alunos completam o nono ano escolar, normalmente 
quinze anos, exceto casos especiais, sendo nossa capacidade atual de 100 assistidos. 

Para tornar-se um assistido pelo Projeto Esperança Criança e Família – Hapet, é 
necessário estar regularmente matriculado em Escola Pública ou Privada e fazer parte do 
processo de inserção com avaliação social e psicossocial de acordo com as vagas disponíveis. 

A instituição proporciona para os assistidos que residem no bairro Barreiro e adjacências, 
atividades recreativas, estímulo à leitura, atividades desportivas, conscientização ambiental, 
conhecimentos de informática, oficinas culinárias, dança, alimentação, assistência social e 
psicológica com caráter preventivo e proativo pautado na defesa de direitos e cidadania, 
trabalhando o desenvolvimento de seu protagonismo. 

Os familiares dos assistidos também contam com a atenção e carinho do Projeto Hapet 
recebendo orientações sobre seus direitos e deveres como cidadãos, trabalhos de orientação 
em saúde, auxílio com pedido de inclusão em benefícios oferecidos pelas esferas do governo e 
reunião de pais para discutirem em conjunto sobre o cotidiano dos assistidos. 

Atualmente, possuímos uma estrutura com oito salas para atividades, um salão, um 
refeitório, cinco banheiros, duas cozinhas, sendo uma de uso exclusivo de funcionários, um 
escritório, uma sala de atendimento, uma sala multimídia e uma biblioteca, capacitada para 
atender 100 crianças e adolescentes em média, divididos em dois períodos.  
          Todo objetivo institucional é embasado em motivar as crianças, adolescentes e familiares, 
a fim de proporcionar-lhes condições de criarem novas perspectivas de vida, moldando-os como 
indivíduos e cidadãos conscientes e éticos. 
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IV- APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROPOSTO 
 

 Título do Projeto: Arteterapia e Resiliência: um trabalho preventivo frente a 
vulnerabilidade e violência. 

 

Período de Execução: 12 meses 
 

 Apresentação: 
 
Através da arte, criatividade e espontaneidade, desenvolver e promover a capacidade de 

superação de obstáculos e dificuldades, principalmente em situações de violência em crianças 
de 06 a 12 anos, em média. O número de beneficiados diretamente será em média 40 crianças, 
sendo este número flexível e parcialmente rotativo. 

 

 Justificativa: 

As pessoas que vivenciam fatores de risco em seu ambiente e desenvolvem distúrbios 
evolutivos, problemas de conduta e/ou desequilíbrio emocional são chamadas vulneráveis, onde 
a vulnerabilidade aumenta a possibilidade de um resultado negativo na presença de risco. 
Entretanto, são vários os fatores que, associados, vão auxiliar no desenvolvimento de 
adaptabilidade, segurança, autonomia e criatividade nos indivíduos, em especial nas crianças, 
que se encontram em fase flexível e aberta a novas aquisições. 

Assim, o conceito de resiliência atualmente pode ser visto como uma variação individual 
em resposta ao risco, onde os mesmos estressores (fatores de risco como violência, maus 
tratos, pobreza, etc.) podem ser experienciados de maneira diferente por diferentes pessoas, e 
quanto mais resiliente, melhor reação frente às dificuldades, tornando-se mais aptas a enfrentar 
as situações de forma eficiente e satisfatória (fatores protetores). 

Para estimular e favorecer a construção de fatores protetores, a arteterapia é utilizada 
como facilitador terapêutico, pois o recurso artístico possibilita vivências e experiências 
inerentes às crianças de forma natural e espontânea, propiciando a auto-expressão, já que 
muitas vezes estes não conseguem falar a respeito de seus conflitos pessoais.  

As linguagens plásticas, musicais, dentre outras, são as atividades oferecidas para que a 
partir delas as percepções, sensações, pensamentos, fantasias, possam ser elaboradas com 
criatividade e aplicação no cotidiano. 

As características de um indivíduo resiliente segundo Flach (1991) incluem:   
 

 “Um forte e flexível sentido de auto-estima;  
 Independência de pensamento e ação;  
 Habilidade de dar e receber nas relações com os outros;  
 Estabelecimento de um bom círculo de amigos pessoais, que inclua um ou mais amigos 

que servem de confidentes;  
 Alto grau de disciplina pessoal 
 Sentido de responsabilidade; reconhecimento e desenvolvimento de seu próprio talento; 
 Mente aberta e receptiva a novas idéias e grande variedade de interesses;  
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 Apurado senso de humor;  
 Percepção dos próprios sentimentos e dos sentimentos dos outros,  
 Capacidade de comunicar esses sentimentos de forma adequada;  
 Grande tolerância ao sofrimento;  
 Concentração,  
 Compromisso com a vida; 
 Contexto filosófico no qual as experiências pessoais possam ser interpretadas com 

significado  
 Esperança, até mesmo nos momentos mais desalentadores da vida;  
 Criatividade;  
 Independência do espírito (autonomia). (Flach, 1991, p. 123/124) 

 
Devido à exposição a riscos dos assistidos na instituição por variados fatores como 

distância do centro urbano, poucas opções de lazer e diversão, famílias vitimizadas pela 
violência e drogas, etc., torna-se cada vez mais necessário um preparo emocional dos 
envolvidos como estratégia de superação e até mesmo de sobrevivência frente às adversidades 
diárias, portanto a importância da aplicação do projeto Arteterapia e Resiliência: um trabalho 
preventivo frente a vulnerabilidade e violência., onde através da arte, criatividade e 
espontaneidade, pretende-se desenvolver e promover a capacidade de superação de 
obstáculos e dificuldades em crianças de 06 a 12 anos, em média. 

 

 Objetivos 
 

 Objetivo geral: 
 

Utilizar a arteterapia para promover a resiliência, visando facilitar o desenvolvimento, 
adaptação e superação de obstáculos frente às dificuldades enfrentadas no cotidiano como 
recurso preventivo frente a vulnerabilidade social e violências. 
 

 Objetivos específicos: 

 Superar com maior facilidade obstáculos e desafios; 
 Facilitar convivência familiar e comunitária através de temas relacionados ao cotidiano 
 Desenvolver e possibilitar pensamentos positivos e respostas adequadas a diversas 

situações; 
 Possibilitar compreensão dos vários tipo de violência e possibilitar recursos protetivos e 

formas de denúncia; 
 Promover a expressão não verbal de sentimentos, inclusive inconscientes; 
 Favorecer a fantasia e desenvolver criatividade; 
 Despertar a humanidade num contexto geral, trazendo de volta padrões saudáveis de 

pensamento, sentimento e ações. 
 Promover a oportunidade de participação em grupo, entretenimento, diversão, alimentação 

e manutenção local adequada; 
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Objetivos 
Específicos 

Metodologia/ Estratégias Resultados Esperados 
Profissionais 
envolvidos 

  Quantitativos Qualitativos  

Superar com maior 

facilidade 

obstáculos e 

desafios; 

Acompanhamento 
psicológico através de 
grupos de arteterapia. 

Atingir 100% dos 
assistidos em 
participação. 

 

Melhora nos 
processos de 

reflexão, 
conscientização e 

aplicação no cotidiano 
dos conhecimentos 

adquiridos. 

 
 

Psicóloga 
 
 

Facilitar 
convivência familiar 

e comunitária 
através de temas 
relacionados ao 

cotidiano 
 
 
 

 
Atendimento social e 

psicológico, orientação, 
entrevista, 

encaminhamentos, visita 
domiciliar, 

acompanhamento social, 
anamnese. 
Reuniões 

multiprofissionais para 
discussão de temas 

pertinentes a realidade 
dos assistidos. 

 

Atingir 100% dos 
assistidos em 

participação e 50% 
das famílias 
envolvidas 

indiretamente com 
acompanhamento. 

 
 

Ampliar e promover 
saúde mental, física 

emocional e bem 
estar dos assistidos, 

tão quanto sua 
convivência escolar, 
familiar e dos demais 

grupos sociais. 

 
Psicóloga 

 
Pedagogo 

 
Educador 

Social. 
 
 
 

Desenvolver e 
possibilitar 

pensamentos 
positivos e 
respostas 

adequadas a 
diversas situações; 

 
Facilitar diálogos e 

discussões sobre o dia a 
dia possibilitando a 

exposição de 
possibilidades de ações e 
opiniões dos envolvidos 

para solução de 
problemas. 

 

Atingir 100% dos 
assistidos em 
participação. 

 

 
Maior equilíbrio 

emocional refletindo 
diretamente nas 

atitudes e escolhas de 
estratégias para 

imprevistos diários. 

 
Pedagogo 

 
Psicóloga 

 
Educador 

Social. 

Ampliar a 
compreensão dos 

vários tipo de 
violência e 

possibilitar recursos 
protetivos e formas 

de denúncia 

Possibilitar espaço para 
debates e esclarecimento 

de dúvidas sobre o 
assunto, inclusive sobre 

direito e deveres e 
denúncia. 

Atingir 100% dos 
assistidos em 
participação. 

Aumento de auto 
confiança, segurança 
e auto proteção frente 
situações de violência  

 
Psicóloga 
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Promover a 
expressão não 

verbal de 
sentimentos, 

inclusive 
inconscientes; 

Utilizar o material artístico 
espontâneo construído 

como ponte de expressão 
inconsciente e/ou 

proposital 

Atingir 100% dos 
assistidos em 
participação. 

 

Possibilitar espaço de 
expressão para alivio 

e elaboração de 
sentimentos 

internalizados de 
forma lúdica, leve. 

 
Psicóloga 

 
 

Favorecer a 
fantasia e 

desenvolver 
criatividade e 

cultura; 

 
Executar variadas 

expressões artísticas, 
como: pintura, recorte, 

desenho, música, dança, 
teatro etc. 

Confeccionar com 
materiais reciclados 

objetos concretos como: 
brinquedos, fantoches, 

jogos etc. 
Elaboração de paródias 
desenvolvidas de acordo 

com interesse e faixa 
etária dos envolvidos. 

 

Atingir 100% dos 
assistidos em 
participação. 

 

A partir da construção 
de material concreto e 

sua manipulação 
desenvolver 
criatividade e 

espontaneidade. 

Psicóloga 

Educador 
Social 

Despertar a 
humanidade num 

contexto geral, 
trazendo de volta 

padrões mais 
saudáveis de 
pensamentos, 

sentimento e ação. 
 

Trabalhar juntamente com 
a construção concreta 

artística questões 
emocionais e afetivas que 

favoreçam as vivências 
diárias através de rodas 

de discussões, bate papo 
e dinâmicas 

Atingir 100% dos 
assistidos em 
participação. 

 

 
Ampliação de 

empatia, 
assertividade, auto 
estima e tolerância, 

refletindo diretamente 
no comportamento e 
atitude dentro e fora 

da instituição. 
 

Psicóloga 
 

Educador 
Social 

Promover a 
oportunidade de 
participação em 

grupo, 
entretenimento, 

diversão, 
alimentação e 

manutenção local 
adequada; 

 

 
Trabalho elaborado 

através de grupos de 
acordo com cada faixa 

etária possibilitando que 
as possibilidades de 

trabalho sejam 
interessantes e 

chamativas para 
despertarem a 

espontaneidade própria 
da idade 

Atingir 100% dos 
assistidos em 
participação. 

 

Favorecer o momento 
de desenvolvimento 
infantil de cada faixa 

etária através da 
ludicidade própria de 

cada fase 

Psicóloga 
 

Educador 
social 

 
Pedagogo 

 
Cozinheira 

 
Faxineira 
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 Público Alvo  
 

Crianças, de ambos os gêneros, assistidas da OSC (Organização da Sociedade civil) com 
idade entre 06 a 12 anos, com precário acesso à renda e aos serviços públicos, moradores da 
zona rural do município de Taubaté, e suas respectivas famílias 

 
A. Área de abrangência: Os atendimentos são realizados na zona rural do Município de 

Taubaté, no bairro Barreiro, atendendo também as microrregiões adjacentes como Mato 
Comprido, Piracangaguá, Chácara Ingrid e Chácara Dallas, podendo estender para os 
Bairros Estoril, Continental e São Gonçalo. 
 

B. Perfil da população atendida: Famílias em estado de vulnerabilidade social com precário 
acesso a bens e serviços públicos, sendo as crianças expostas a situações de violência e 
trabalho infantil. 
 

C.  Critérios de seleção: Os critérios de seleção são que as crianças e adolescentes estejam 
matriculados regularmente na escola, sejam avaliados social e psicossocialmente pela 
instituição e tenham vagas disponíveis para aquela determinada faixa etária. 
 

 Meta de Atendimento 
 

Meta de atendimento/mês: 40 crianças assistidas.  
Capacidade total: 50 crianças assistidas. 

 
 Metodologia do trabalho – Forma de execução das atividades 

 

Atividade Metodologia 
 
Levantamento de 
Expectativas e Construção 
de Regras 
 

  
Colher informações com os assistidos das expectativas quanto ao projeto 
que será executado, suas sugestões de atividades e construção de regras 
de convivência. 

Papéis e companhia (*) 

 
1ª Etapa: Quem sou eu? Colagem sobre como cada um se vê, aspectos 
positivos e negativos, favorecendo socialização, comunicação, criatividade, 
exposição de pensamentos e ideias; 
2ª Etapa: Eu e minha família. Desenhos e pinturas sobre as famílias de cada 
criança, acompanhada de diálogo sobre seus papéis, constituição familiar, 
pessoas e rede de confiança e relações. 
3ª Etapa: A comunidade em que vivo. Confecção de Maquete/mapa sobre o 
bairro, comércio, escola, casas, explorando suas ofertas e necessidades. 
 

Argila: modelando 
pensamentos (*): 

 

 
1ª Etapa: Conhecendo o material argila, escolhendo o que modelar a partir 
da pergunta: Como o que me identifico mais? 
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2ª Etapa: A argila em si – manipulação, modelagem, secagem e pintura, 
dialogo sobre as construções finalizadas 
3ª Etapa: Modelagem livre e exposição interna. 
 

Contos e Histórias (*): 
 

 
1ª Etapa: Trabalhando as Fábulas e seus ensinamentos (leitura, contação de 
histórias, dobradura, pintura, etc.) 
2ª Etapa: Criando historias: ciranda de objetos  

a) criando histórias com objetos aleatórios livre,  
b) orientação quanto a violências: física, psicológica, sexual etc., como 

agir e com quem devo falar. 
3ª Etapa: Em cena:  

a) Teatro de fantoches livre 
b) Teatro de fantoches com temáticas direcionadas: proposta de 

solução de problemas (criminalidade, poluição, violência, trabalho 
infantil, etc.) 

c) Espalhando positividade: mensagens faladas, teatro, dança, música, 
poema, etc. filmados com objetivo de incentivar a bondade nas 
pessoas. Exposição interna. 

 

(*) As atividades propostas podem ser alteradas ou ampliadas/diminuídas conforme a necessidade da 
população assistida e recursos disponíveis. 
 

 
 

 Metas a serem atingidas: 
  

 Atingir 100% da participação dos assistidos dentro das atividades mensais no 

período de 12 meses. 

 
 Trabalhar conforme a metodologia citada na execução das atividades para 

cumprimento total do cronograma. 
 

 Resultados esperados/aquisições dos usuários a partir das metas estabelecidas 
 

INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Comparecimento nos atendimentos sociais e 
psicológicos pré-agendados. 

Entrevista social e anamnese. 

Participação e interação nas atividades propostas. Observação, registro gráfico e fotográfico. 

Melhorar as condições de vulnerabilidade social. Visitas domiciliares com as famílias.  

Ampliação e proteção da saúde mental, física e 
emocional dos participantes, tão quanto sua 
convivência na escola, família e demais grupos 
sociais. 

Acompanhamento social e atendimento psicológico 
e atividades pedagógicas lúdicas com as crianças. 
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 Dias / horário de funcionamento do projeto:  
 

 Terças-feiras – 8:15 – 13:30 

 Quintas-feiras – 8:15 – 11:15  

 Sextas-feiras - 08:00 – 11:45 
 
 

 Cronograma de Atividades 
 
Semanal 
 

 Terça-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Horários   8:00 – 11:45 
Acompanhamentos, 

anamneses, 
orientações, 

encaminhamentos, 
visitas, entrada e 

baixa de assistidos, 
eventos, etc. 

8:15 – 9:15 Grupo I Grupo V 

9:15 – 10:15 Grupo II Grupo VI 

10:15 – 11:15 Grupo III Grupo VII 

11:30 – 12:30 Almoço X 

12:30 – 13:30 Grupo IV X X 

 
Observação: As divisões grupais são feitas de acordo com cada faixa etária e número de 
assistidos em cada uma delas. 
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 Cronograma Mensal 
 

Atividade 
Dias da 

semana 
Carga 

Horária 

Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Acompanhamentos, anamneses, 

orientações, encaminhamentos, visitas, 

entrada e baixa de assistidos, etc. 
01 4 horas X X X X X X X X X X X X 

Levantamento de expectativas e 

Construção de Regras 
02 1h/grupo X            

Papéis e 

Companhia 

1ª Etapa – Quem 

sou eu? 
02 1h/grupo X            

2ª Etapa – Eu e 

minha família. 
02 1h/grupo  X           

3ª Etapa – A 

comunidade em 

que vivo. 
02 1h/grupo   X X         

Argila: 

Modelando 

Pensamentos 

1ª Etapa: 

Explorando o 

material 
02 1h/grupo    X         

2ª Etapa: A argila 

em si 
02 1h/grupo    X         

3ª Etapa: 

Modelagem livre 

e exposição 
02 1h/grupo     X        

Contos e Histórias 

1ª Etapa: Fábulas 02 1h/grupo      X X      

2ª Etapa: Criando 

histórias: a) Livre 
02 1h/grupo        X     

2ª Etapa: Criando 

histórias: b) 

orientações 
02 1h/grupo        X     

3ª Etapa: Em 

Cena a) teatro de 

fantoches livre 
02 1h/grupo        X X    

3ª Etapa: Em 

Cena b) teatro de 

fantoches com 

temática 

02 1h/grupo          X   

3ª Etapa: Em 

Cena c) 

Espalhando 

positividade: 

atividades 

filmadas 

02 1h/grupo           X X 
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 Identificação das instalações físicas (do imóvel onde o projeto será desenvolvido) 
 
1. Endereço completo: Estrada Municipal José Candido de Oliveira, nº 3200 – Barreiro- 
Taubaté – São Paulo CEP - 12093-740 
2. Descrição e quantificação de todos os ambientes disponíveis para o projeto; 1 sala 
de atendimento Social/ 1 sala de acompanhamento psicológico/ /1 biblioteca/ 1 sala de 
pesquisas/ 1 sala de jogos/1 cozinha com dispensa/ 1 refeitório/1 Playground/ 3 
Banheiros. 
3. Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o projeto; 

              
 
 

Mobílias: Qtde. 

Mesas Grandes 03 

Pufes 12 

Armários com tranca  02 

Armários sem tranca 01 

Prateleiras de Aço 01 

Equipamentos: Qtde. 

Rádio 01 

Caixa de Som 01 

Notebooks 03 

Smart TV 02 

TV  01 

Aparelho DVD 01 

Projetor 01 

Impressora/copiadora 03 

 

 
4. Prédio Privado. 
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 Monitoramento e Avaliação 
 

Objetivos específicos 
Indicadores de resultados (quantitativos e 

qualitativos) 
Meios de Verificação 

Superar com maior facilidade 

obstáculos e desafios; 

 

Melhora nos processos de reflexão, 

conscientização e aplicação no cotidiano dos 

conhecimentos adquiridos. 

Atingir 100% dos assistidos em participação. 
 

Observação e registro 

Facilitar convivência familiar e 

comunitária através de temas 

relacionados ao cotidiano 

 

Ampliar e promover saúde mental, física 

emocional e bem estar dos assistidos, tão quanto 

sua convivência escolar, familiar e dos demais 

grupos sociais. 

Atingir 100% dos assistidos em participação e 

50% das famílias envolvidas indiretamente. 
 

Entrevista, visita domiciliar, anamnese. 

Desenvolver e possibilitar 

pensamentos positivos e 

respostas adequadas a diversas 

situações; 

Maior equilíbrio emocional refletindo 

diretamente nas atitudes e escolhas de estratégias 

para imprevistos diários.   Atingir 100% dos 

assistidos em participação. 

Observação e relatos (entrevistas) das 

crianças quanto ao enfrentamento das 

dificuldades cotidianas, nas mudanças na 

família e no convívio da comunidade 

(escola, bairro, etc.), 

Ampliar a compreensão dos 

vários tipos de violência e 

possibilitar recursos protetivos e 

formas de denúncia; 

 

Promover canal aberto de comunicação e 

instrumento para denúncia e busca de ajuda 

fortalecendo vínculo com a instituição. Atingir 

100% dos assistidos em participação. 

Observação, diálogo sobre vivências 

particulares, simulação de situações para 

que soluções possam ser apresentadas e 

discutidas 

Promover a expressão não verbal 

de sentimentos, inclusive 

inconscientes; 

 

Possibilitar espaço de expressão para alivio e 

elaboração de sentimentos internalizados de 

forma lúdica, leve e direcionada por profissional.                                              

Atingir 100% dos assistidos em participação. 

Observação e registro 

Favorecer a fantasia e 

desenvolver criatividade e 

cultura; 

 

 

A partir da construção de material concreto e sua 

manipulação desenvolver criatividade e 

espontaneidade. 

Atingir 100% dos assistidos em participação. 

Observação, roda de conversa, cotação 

de histórias e musicalização. 

Despertar a humanidade num 

contexto geral, trazendo de volta 

padrões mais saudáveis de 

pensamentos, sentimento e ação. 

 

 

Ampliação de empatia, assertividade, autoestima 

e tolerância, refletindo diretamente no 

comportamento e atitude dentro e fora da 

instituição. 

Atingir 100% dos assistidos em participação. 

Observação, orientações e vivências 

grupais. 

Promover a oportunidade de 

participação em grupo, 

entretenimento, diversão, 

alimentação e manutenção local 

adequada; 

 

Favorecer o momento de desenvolvimento 

infantil de cada faixa etária através da ludicidade 

própria de cada fase                                     

Atingir 100% dos assistidos em participação. 

Observação e vivências grupais. 

 
 

http://www.haapet.org/
mailto:contatohaapet@gmail.com


CNPJ 08.378.108/0001-24 
 

Associação Projeto Esperança Criança e Família 

 Endereço: Estrada José Candido de Oliveira, 3200 – Chácara Ingrid 

Taubaté / SP – Caixa Postal 44 - Telefone: 3622-2905  

www.haapet.org 

E-mail: contatohaapet@gmail.com 

13 

 

 

V. ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DOS RECURSOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O 
PROJETO APRESENTADO 
  
* Contra partida da Entidade (se houver): 
 
 

1-Custos 
Fixos* 

Mês 
 
1 

Mês 
 
2 

Mês 
 
3 

Mês 
 
4 

Mês 
 
5 

Mês 
 
6 

Mês 
 
7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 
 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Total 

 

Água 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00 

Telefone 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.920,00 

Gás 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 3.120,00 

Internet 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 

Luz 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 6.720,00 

Alimentação 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2.160,00 

              

Total             16.800,00 

 
 
Recursos Humanos  
 
 

2 – Recursos Humanos (informar somente os existentes, que estarão envolvidos na prestação do projeto) 

Função Vínculo 

Carga 

horária 

semanal 

Salários 

Encargos 

(INSS, FGTS, 

PIS, 13°, 

Férias, Aviso 

Prévio, 

Rescisões. 

Custo 

Mensal 

Custo 

Anual 

Atividades nas quais estão 

vinculados 

Coordenadora 

Pedagógica 
CLT 18 17.195,76 3.420,93 1.718,05 20.616,69 

Coordenar e capacitar à equipe. 

Desenvolver e planejar as 

oficinas. Avaliar e fazer 

observações individuais dos 

assistidos. Realizar Reuniões de 

pais e responsáveis 

Auxiliar 

Administrativo 
CLT 44 14.781,12 3.034,77 1.484,65 17.815,89 

Atendimento ao público em 

geral, escrituração, elaboração 

de documentos, controles e 

apoio a equipe técnica. 

Assistente 

Social 
CLT 30 24.548,52 5.078,36 2.468,90 29.626,88 

Encaminhamentos, visitas, 

entrevista social, 

acompanhamento das crianças, 

adolescentes e famílias. 
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Pedagogo CLT 18 23.316,72 4.611,52 2.327,35 27.928,24 

Executa serviços 

administrativos, planejamento, 

propostas e projeto. 

Professora CLT 32 17.891,04 3.538,44 1.785,79 21.429,48 

Executar as oficinas com as 

crianças e adolescentes. 

Realizar avaliação dos 

assistidos. 

Faxineira CLT 20 5.907,96 1.168,46 589,70 7.076,42 

Executar trabalhos de limpeza 

em geral, mantendo e 

conservando as instalações em 

condições de higiene para 

desenvolvimento das atividades. 

Educadora 

Social 
CLT 44 12.617,04 2.554,60 1.264,30 15.171,64 

Executar as atividades sócio 

educativas. 

Cozinheira CLT 44 12.741,36 1.667,18 1.200,71 14.408,54 
Preparar e servir as refeições 

diárias. 

Aux. de 

Cozinha 
CLT 44 12.236,52 2.512,32 1.229,07 14.748,84 

Ajudar a preparar os alimentos 

e zelar pela limpeza geral. 

Psicóloga CLT 12 12.443,40 2.461,02 1242,03 14.904,42 

Encaminhamentos, visitas, 

anamnese, acompanhamento 

psicológico das crianças e 

adolescente. Orientações para 

as famílias. 

Educadora 

Social 
CLT 32 9.175,92 1.814,78 915,89 10.990,70 

Executar as atividades sócio 

educativas dando suporte às 

atividades em sala. 
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VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FUMCAD: 

 
 

 
OPÇÃO 1 – detalhar abaixo os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades 
 

3- Custeio Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Total 

Material de 
consumo** 

             

Total              

 
 
 
** OPÇÃO 2  
 

3-Material 
Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 
Total 

Material de escritório: 
papel sulfite, envelope, 
toner para impressora, 
refil para multifuncional 

ecotank 

 

503,46 - - - - - - - - - - - - 

Material de manutenção 

(veículos e conservação 

em geral) 

- - - - - -- - - - - - - - 

Material de higiene e 

limpeza 
- - - - - - - - - - - - - 

Material Didático/ 

Pedagógico/ 

Jogos educativos 

- - - - - - - - - - - - - 

Material para Oficinas e 

eventos em geral: 

Papel sulfite, cartolina, 
palito de sorvete, caneta 

para quadro branco, 
argila, tinta guache, 

pincel, palito de sorvete, 
palito de churrasco, cola 
liquida, cola bastão, lápis 

de cor, caneta 
hidrográfica, lápis preto, 

borracha, tesoura, 
apontador, barbante, 
bexiga, fita adesiva 

larga, fita crepe. 

1.700,00 - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 

 
2.203,46 - - - - - - - - - - - 2.203,46 
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 Recursos Humanos 
 

4 - Função Vínculo 
Carga 

horária 
Semanal 

Salários 

Encargos 
(INSS, 

FGTS,PIS,13
°, Férias, 

Aviso 
Prévio, 

Rescisões¹ 

Custo 
mensal 

Custo 
anual 

Atividades 
nas quais 

estão 
vinculados 

Psicóloga CLT 12 12.443,40 1.382.60 1.152,16 13.826,00 

Encaminhamentos, visitas, 
anamneses, orientações 

para as famílias, 
acompanhamento 

psicológico das crianças e 
adolescente e execução 

das atividades. 

Técnico 
Responsável / 

Pedagogo 
CLT 12 15.540,00 1.726,67 1.438,88 17.266,67 

Desenvolver atividades no 
âmbito administrativo e 

pedagógico. 

Educador 
Social 

CLT 12 3.444,00 382,67 318,88 3.826,67 

Executar as atividades 
sócio educativas dando 

suporte às atividades em 
sala 

Faxineira CLT 24 7.089,48 787,72 656,43 7.877,20 

Executar trabalhos de 
limpeza em geral, 

mantendo e conservando 
as instalações em 

condições de higiene para 
desenvolvimento das 

atividades. 

(¹) A Entidade deverá apresentar memória de cálculo, demonstrando os percentuais e valores dos 
Encargos. 
 

 Quadro sintético do cronograma financeiro de contra-partida da Entidade, se 
houver. 

 

Itens 1 e 2 R$ R$ Total 

1. Custos fixos 16.800,00 16.800,00 

2. Recursos humanos de contra partida da entidade 194.717,74 194.717,74 

 

 Quadro sintético do cronograma financeiro para o projeto. 
 
Recurso FUMCAD 
 

Itens 3 e 4 R$ Custo total Recurso FUMCAD R$ 

3. Custeio 2.203,46 2.203,46 

4 . Recursos humanos 42.796,54 42.796,54 
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Planilha geral de Aplicação de Recursos 
(previsão de desembolso mensal) 

 

 
Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 
Total 

Material de escritório: papel sulfite, 
envelope, toner para impressora, refil para 

multifuncional ecotank 

 

5
0
3
,4

6
 

- - - - - - - - - - - 

5
0
3
.4

6
 

Material para Oficinas e eventos em geral: 

Papel sulfite, cartolina, palito de sorvete, 
caneta para quadro branco, argila, tinta 

guache, pincel, palito de sorvete, palito de 
churrasco, cola liquida, cola bastão, lápis 
de cor, caneta hidrográfica, lápis preto, 
borracha, tesoura, apontador, barbante, 

bexiga, fita adesiva larga, fita crepe. 

1
.7

0
0
,0

0
 

- - - - - - - - - - - 

1
.7

0
0
,0

0
 

Recursos Humanos 
3
.5

6
6
,4

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

4
2
.7

9
6
,5

4
 

TOTAL 

 

5
.7

6
9
,9

3
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

3
.5

6
6
,3

7
 

4
5
.0

0
0
,0

0
 

 

 
VII - CUSTO TOTAL DA PROPOSTA DE TRABALHO APRESENTADA:  

 
 
R$: 45.000,00 
 
 
 
Taubaté, 15 de maio de 2019. 

 
 
 
 
_________________________________            __________________________________ 
             Douglas Rogerio Giraldi                                      Tine H-E Andreassen Lopes 
               Técnico Responsável                                    Diretor / Presidente 
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