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ANEXO V
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
1. Identificação do projeto: Ponte da Cidadania
A ponte da cidadania traduz um olhar pedagógico na formação da criança, desde sua
educação formal e não formal. Onde a perspectiva de desenvolvimento se procede de
forma dinâmica e na interação com o ambiente físico e social, através de atividades
pedagógicas buscando progresso na alfabetização e construção de sua identidade
para a formação humana.
1.1. Instituição proponente: Associação Projeto Esperança, criança e família.
Projeto Hapet.
1.2 CNPJ: 08.378.108/0001-24
1.3 Banco: Banco do Brasil
1.4 Agência: 6953-1
1.5 Conta: 120 006-2
1.6 Site: www.haapet.org
1.7 Certificações:
CRCE ( X )
CEBAS ( X )
OSCIP (
)
Utilidade Pública Federal (
)
Utilidade Pública Estadual
( X)
Utilidade Pública Municipal ( X )
CMAS
( X )
CMDCA) ( X )
1.8 Nome do Responsável legal: Jonas Barbetta de Souza
1.9 RG: 40.283.259-0
1.10 Órgão Expedidor: SSP.SP
E.mail Pessoal: posthaapet@hotmail.com
2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da organização
A Associação Projeto Esperança Criança e Família têm sede na Estrada
Municipal José Candido de Oliveira, n.º 3.200, Chác. Ingrid (Estrada do Barreiro) em
Taubaté, São Paulo e teve início de suas atividades em 24 de novembro de 2003.
A idealizadora do Projeto, Tine H-E Andreassen Lopes, nascida na cidade de
Bergen, Noruega, é formada em Administração e Economia, com cursos de
Psicologia e Direitos Humanos.
Os recursos financeiros, desde o início, são advindos da Noruega, onde o
Projeto tem boa aceitação, com uma diretoria de voluntários que buscam outras
doações, parceiros e “padrinhos”, sendo direcionada e liderada a comunicação do
Brasil com a Noruega pela própria Tine.
Em novembro de 2006 o Projeto conquistou o registro do CNPJ e,
posteriormente, em 2009 conquistou o título de Utilidade Pública Municipal na cidade
de Taubaté, SP. Em 2012 obteve o registro de funcionamento do corpo de bombeiros.
Em 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).
O objetivo social do Projeto consiste em trabalhos sociais e educacionais, voltados
para crianças a partir de três anos até a adolescência, quando os alunos completam o
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nono ano escolar, normalmente 15 anos. Nossa capacidade é para 90 crianças.
A exigência do Projeto para a inserção das crianças é que estejam regularmente
matriculados em Escola Pública ou Privada, e que passem por avaliação social e
psicossocial do próprio Projeto.
O Projeto proporciona para os assistidos que residem no bairro Barreiro e
adjacências, atividades recreativas, estímulo à leitura, reforço escolar, atividades
desportivas, conscientização ambiental, conhecimentos de informática, aulas de
artesanato, inglês, dança, alimentação, assistência social e psicológica. Visando
prevenir a ocorrência de situações de risco social, com caráter preventivo e proativo
pautado na defesa de direitos fazendo com que os assistidos tenham participação e
cidadania, trabalhando o desenvolvimento de seu protagonismo.
Os familiares dos assistidos também contam com a atenção e carinho do
Projeto recebendo orientações sobre seus direitos e deveres como cidadãos,
trabalhos de orientação em saúde, higiene bucal com os assistidos, auxílio com
pedido de inclusão em benefícios oferecidos pelo Município e Estado.
Atualmente, o Projeto possui 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 informática e uma biblioteca capacitada para
atender noventa crianças e adolescentes, divididos em dois períodos.
Todo objetivo do Projeto é embasado em motivar as crianças, adolescentes e
familiares, a fim de proporcionar-lhes condições de criarem novas perspectivas de
vida, formando indivíduos cidadãos conscientes e auxiliando em sua educação
formal.
3. Apresentação do Projeto
3.1. Nome do Projeto : Ponte da Cidadania
3.2. Justificativa - A Associação Projeto Esperança Criança e Família, localizada na
cidade de Taubaté, em uma área rural no bairro da Chácara Ingrid, Estrada do
Barreiro; desencadeiam várias carências por ser afastado da cidade, com poucas
opções de lazer, tecnologias, comércio e escolas.
Dentro da estrutura deste projeto faz-se necessário trabalhar através de atividades
pedagógicas buscando progresso na alfabetização e construção de sua identidade
para a formação cidadã, trabalhando a parte educacional, de aprendizagem,
desenvolvimento e momentos de convivência que será realizado através da sala de
atividades e um playground. Sendo assim a Associação Projeto Esperança Criança e
Família, desenvolve um trabalho de complemento escolar e cidadania.
3.3. Caracterização socioeconômica da região: Crianças e famílias em
vulnerabilidade social e baixa renda, moradores da zona rural no município de
Taubaté, beneficiários do programa de transferência de renda.
3.4. Abrangência Geográfica- O presente projeto pretende atender crianças
residentes no município de Taubaté, localizado na zona rural, no bairro da Chácara
Ingrid, Estrada do Barreiro, em que desencadeiam várias carências por ser afastado
da cidade, com poucas opções de lazer, tecnologias, comércio, escolas e creches.
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4. Objetivos do Projeto
4.1. Objetivo Geral Desenvolver ações sócio - educativas, através de atividades
complementares que possibilitem a socialização, cooperação, incentivo ao
desenvolvimento da autonomia e formação cidadã. Como ponte de contribuição à
educação formal.
4.2. Objetivo (s) Específico(s)
 Fortalecer o rendimento escolar.
 Oferecer atividades lúdicas e recreativas, através de jogos educativos e
oficinas.
 Auxiliar na alfabetização e o letramento de modo significativo e lúdico.
 Oferecer condições para que a criança adquira o gosto pela leitura, e
escrita desde pequena.
 Formar consciência dos valores éticos e morais.
 Incentivar a criatividade e a expressividade.
 Proporcionar momentos de convivência e interação, com atividades
recreativas no playground.
5. Beneficiários – público alvo a ser abrangido Crianças e suas respectivas
famílias.
5.1. Beneficiários Diretos (especificar): ): Diretamente serão beneficiados em
média vinte crianças, entre três a cinco anos.
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): Indiretamente serão beneficiados
familiares das crianças, como forma de contribuição para fortalecimento de vínculo
familiar na vida escolar e melhoria de condições de vida dos assistidos.
5.3 Valor da Proposta : R$ 38.906.00
6. Metodologia - O Projeto Ponte da Cidadania será desenvolvido por professora,
educador social, coordenador pedagógico com acompanhamento de assistencial e
psicológica. Desenvolvendo atividades cinco vezes por semana, em dois períodos
com grupos de dez assistidos de formação cidadã e auxilio no processo de
alfabetização. Com recursos multimídia, jogos pedagógicos, brincadeiras, playground
entre outros.
7. Resultados esperados - Proporcionar o desenvolvimento das aprendizagens,
garantindo a formação cidadã de cada assistido respeitando a sua individualidade,
para que possa assim contribuir na alfabetização de modo significativo. Espera-se
que através das atividades recreativas no espaço de convivência possibilite o
crescimento das crianças resgatando o fortalecimento da auto estima, atitudes de
solidariedade, companheirismo, respeito e cooperação.
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8. Processo de Monitoramento e Avaliação
Serão realizadas trimestralmente fichas avaliativas de observação de cada assistido e
através de produções de atividades individuais e coletivas.
Resultado(s)
Indicadores
Indicadores
Meios de
qualitativo
quantitativo
Verificação
Alfabetização e o
Garantir
Atendimento
Registros de
letramento de
aprendizagem de
aproximadamente
atividades
modo significativo.
modo lúdico e
de 20 crianças
individuais e
prazeroso.
entre três e cinco
coletivas. Ficha de
anos.
avaliação
individual.
Gosto pela leitura e Propiciar a
Atender 100% dos
Através de
escrita desde
formação de
assistidos.
contação de
pequena.
pequenos leitores.
histórias, leitura e
observações
diárias. Ficha de
avaliação individual.

Formação de
cidadãos
conscientes de
suas
potencialidades,
conhecedores de
seus direitos e
responsabilidades.
Vivências em grupo
no playground.

Desenvolvimento
de oficinas
pedagógicas e
sócio educativas.

Atendimento
aproximadamente
de 20 crianças
entre três e cinco
anos.

Observação da
interação do grupo.
Fichas de avaliação
individual.

Garantir que a
convivência seja
eficaz e possibilite
o seu
desenvolvimento

Atingir 100% dos
assistidos.

Através de
observações com
comportamento
individual e
coletivo, autonomia
e cooperação.
Ficha de avaliação
individual.

Atendimento
aproximadamente
de 20 crianças
entre três e cinco
anos.

Observação de
Convivência em
grupo.
Ficha avaliação
individual.

Atividades lúdicas e Assegurar
recreativas, através aprendizagem de
de jogos educativos modo significativo.
e oficinas.
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9. Recursos humanos- Descrever as funções desempenhadas por todos os
profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de
contratação, respeitando a legislação vigente
Vínculo(CLT,
Formação
Nº de horas/mês
prestador de
Profissional
Função no projeto
serviços,
(cargo)
voluntário)
Professor
Educador Social
Coordenador
Pedagógico
Assistente Social
Psicóloga

Professor
Professor
Coordenador
Pedagógico
Assistente Social
Psicóloga

88
88

CLT
CLT
CLT – Contrapartida

60

CLT – Contrapartida
CLT – Contrapartida

48
48

10. Cronograma de execução do Projeto
Plano de Trabalho Anual
Atividades/Mês
Letramento e
Alfabetização
Momento
Conviver
Cantinho da
Leitura
Atividade de
Formação
Cidadã
Brincadeira
Dirigidas
Avaliação
Individual
Oficinas e
Jogos
Pedagógicos

1

2

3

4

5

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

7

8

9

10

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

12

x
x

x

x
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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS DO PROPONENTE

Órgão/instituição Proponente
Associação Projeto Criança Esperança e Família

C.N.P.J.
08.378.108/0001-24

Endereço
Estrada Municipal José Candido de Oliveira – 3,200 Chácara Ingrid Barreiro
Cidade
Taubaté

UF
SP

Conta corrente

CEP
12093740

e-mail
contatohaapet@gmail.co
m

(DDD) Telefone/Fax
(12) 3622-2905

Banco (nome e nº)

Agência (nome e nº)

E.A.

Banco do Brasil
Nome do responsável pela instituição
Jonas Barbetta de Souza

6953-1

Praça de
pagamento
Taubaté
C.P.F.
332.663.058-08

R.G./Órgão expedidor
40.283.259-0

Função
Diretor Administrativo

Matrícula
-

120.006-2

Cargo
Diretor Administrativo

Endereço completo
CEP
Rua Luciano Amâncio - nº 150, Vila Elvira – Taubaté – SP. 12052-385

(DDD)
(12) 98804-4004

2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTES
Nome
Endereço

CNPJ

E.A.
CEP
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3 . DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto
Ponte da Cidadania

Período da execução
Início
Término
1 / 2018
12 / 2018

Eixo Temático
VI – Fortalecimento de ações para a primeira infância
C- Respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a
diversidade da infância brasileira, assim como as diferença entre as crianças entre seus
contextos sociais e culturais.
Identificação do objeto
Desenvolver ações sócio - educativas, através de atividades complementares que possibilitem a
socialização, cooperação, incentivo ao desenvolvimento da autonomia e formação cidadã. Como
ponte de contribuição à educação formal.

Plano de Trabalho 2/3
Justificativa da proposição
A Associação Projeto Esperança Criança e Família, localizada na cidade de Taubaté, em uma
área rural no bairro da Chácara Ingrid, Estrada do Barreiro; desencadeiam várias carências por
ser afastado da cidade, com poucas opções de lazer, tecnologias, comércio e escolas.
Dentro da estrutura deste projeto faz se necessário trabalhar através de atividades pedagógicas
buscando progresso na alfabetização e construção de sua identidade para a formação cidadã,
trabalhando a parte educacional de aprendizagem, desenvolvimento e momentos de convivência
que será realizada através das salas de atividades e um playground.
Sendo assim a Associação Projeto Esperança Criança e Família, desenvolve um trabalho de
complemento escolar e cidadania.
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4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)
Meta

1

1

Etapa/
Fase

1.1

1.2

Especificação

Recursos Humanos - Educador Social
Recursos Humanos - Professora
Tela de proteção para playground
Caixas organizadoras
Tatame
Material para Oficinas
Playground de Madeira
TV – LCD
DVD Player
Armário de Aço com portas
Ventilador
Carteira Infantil

Indicador físico

Duração

Unidade Quantidade Início Término
88 h mens.
1
01/2018 12/2018
1
01/2018 12/2018
88 h mens.
Un
48 metros 01/2018 12/2018
Un
10
01/2018 12/2018
Un
6
01/2018 12/2018
Un
Variados 01/2018 12/2018
Un
1
01/2018 12/2018
Un
1
01/2018 12/2018
Un
1
01/2018 12/2018
Un
1
01/2018 12/2018
Un
1
01/2018 12/2018
Un
10
01/2018 12/2018

Observação: Devido a adequação do atendimento das crianças de duas salas para uma
única sala, conforme serão beneficiadas em turnos diferentes de acordo com a
disponibilidade da Instituição. Apenas será necessário metade dos recursos requisitados,
afirmando assim que não haverá nenhuma alteração no desenvolvimento do projeto e suas
respectivas atividades.

5. Plano de aplicação. (R$)
Natureza da despesa
Código
Especificação

Total Geral

Total

Concedente

Custeio (Recursos Humanos e
Consumo)

R$ 27.905,00

R$ 27.905,00

Aquisição (Bens Permanentes )

R$ 11.000,00

R$ 11.000,00

R$ 38.906,00

R$ 38.906,00

Proponente
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6. Cronograma de desembolso. (R$)
Concedente:
Meta

Cat.Econ. 1º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

1 1.1

R$ 2.238,00

R$ 2.238,00

R$ 2.238,00

R$ 2.238,00

1 1.2

R$ 2.238,00 R$ 3.288,00
Recursos
Humanos e
Bens de
Consumo
R$ 11.000,00
Aquisição

Meta

Cat.Econ. 7º mês

8º mês

9 mês

10º mês

R$ 2.238,00

R$ 2.238,00

R$ 2.238,00 R$ 2.238,00

R$ 2.238,00

1

2º mês

11º mês

12º mês
R$ 2.238,00

Total: R$ 38.906,00
Plano de Trabalho 3/3
7.Declaração
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a
________________________________________, para os efeitos e sob as penas do art. 29 do
Código Penal, que inexiste na mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da
Administração Pública Federal e Estadual, direta ou indireta que impeça a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, na forma deste plano de trabalho.

_____________________________
________________________________________
Local e Data

Assinatura e Carimbo

8. Aprovação pelo Concedente

APROVADO

São Paulo, _____/_____/2018.

__________________________________________
Assinatura /carimbo do concedente
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei federal n° 13.019, de
2014, que a Associação Projeto Esperança Criança e Família – OSC dispõe de condições
materiais, inclusive recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades previstas na
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Taubaté,30de Maio de 2017.

____________________________
Jonas Barbetta de Souza
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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