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ACESAC – Ação Social e Educativa da Paróquia de Santo 

Antonio de Cordeirópolis 
CNPJ 51.421.857/0001-16 

Rua do Barro Preto nº 467- Vila dos Pinheiros – CEP 
13.490.000- Cordeirópolis-SP 

 
 
 

PLANO DE TRABALHO 2021 
 
 
 

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

Nome da Organização: ACESAC – Ação Social e Educativa da Paróquia 

de Santo Antonio de Cordeirópolis 

 

Data de Constituição: 01/09/1981 

CNPJ: 51.421.857/0001-16        Data de inscrição no CNPJ: 04/03/1982 

Endereço: Rua do Barro Preto, 467 

Cidade / UF: Cordeirópolis/SP    Bairro: Vila dos Pinheiros     CEP: 13.490-000 

Telefones: (19) 3546-2618        e-mail: acesac81@gmail.com 

 

Horário de funcionamento: 8:00 às 12:00 e  13:00 às 17:00 horas 

Dias da semana: (05) cinco dias por semana: segunda-feira à sexta-feira 

 
 
1.2) INSCRIÇÕES E REGISTROS 

 

Inscrição no CMAS      Nº 05 

Registro no CMDCA (quando houver)    Nº 14 

Inscrição no CNAS (quando houver)   Nº 

Inscrição no CONSEAS (quando houver)   Nº 

CEBAS – último registro e validade    Nº 

Utilidade Pública (  )Federal (  x )Estadual                   Nº 6102 de 04/05/1998 

( X )Municipal                                             Nº 1212 de 19/05/1983 
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1.3) COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA. 

 

 

Presidente ou Representante legal da Entidade: Maria Goreti da Silva 

Scatolin 

Cargo: Presidente Profissão:  Aposentada 

CPF: 776.942.108-00   RG:  10.512.498-9    Órgão Expedidor: SSP /SP 

Data de nascimento: 23/06/1957 

Vigência do mandato da diretoria atual de 01/01/2020  até   31/12/2021 

 
1.4) RELACIONE OS DEMAIS DIRETORES  

 

Nome do Diretor: Margarete Gella Seligson de Freitas Levy 

 Cargo: Vice-Presidente  Profissão: Do Lar 

CPF: 160.626.608-8   RG: 1.805.448-1    Órgão Expedidor: SSP/SP. 

 

Nome do Diretor: Gizelda Quintal Lucke 

Cargo: 1º Tesoureiro  Profissão: Contadora 

CPF: 016.419.838-50   RG: 8.928.488-4   Órgão Expedidor: SSP /SP   

 

Nome do Diretor: Ezilda Eduardo Simões 

Cargo:  2º Tesoureiro Profissão: do Lar 

CPF: 273.991.888-74   RG: 16.108.588   Órgão Expedidor:SSP /SP 

 

Nome do Diretor: Valdir Peruchi 

Cargo: 1º Secretário Profissão: Aposentado 

CPF: 774.956.918-91   RG: 5.672.306-4    Órgão Expedidor: SSP /SP 

 

Nome do Diretor: Maria José Nardini Marques 

Cargo: 2º Secretário  Profissão: do lar 

CPF: 016.419.848-21  RG: 12.651.288-7 Órgão Expedidor:SSP /SP 
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2) ÁREA DA ATIVIDADE  

 

Preponderante: 

(  x ) Assistência Social        (   ) Saúde        (   ) Educação     (   ) Cultura      (   ) 

Esporte 

 

2.1) NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

( X) Atendimento                 (   ) Assessoramento                (   ) Defesa e 

garantia de direitos 

 

3) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO POR PROTEÇÃO 

( X ) Básica        (  ) Especial de Média Complexidade      (  ) Especial de Alta 

Complexidade 

 

4) VALOR DA PROPOSTA  

Parceria realizada com a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, no R$ 

157.900,00 (Cento e cinqüenta e sete mil, e novecentos reais) – Termo de 

Colaboração, em 12 parcelas a partir do mês de janeiro de 2021 até o 5º dia 

útil de cada mês. 

 

5) TIPO DE SERVIÇO A SER OFERTADO 

 

 A Entidade oferta serviço da Proteção Social Básica: 

 

 SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 Atendimento Social com repasse do benefício da Cesta Básica 

 

5.1) PÚBLICO ALVO  

 

 Famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

5.2) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

  Abrangência municipal: rural e urbana. 
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5.3) VAGAS OFERECIDAS PARA O SERVIÇO 

 

 Cesta Básica: atender 90 famílias. 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 70 vagas para os 

usuários. 

 

5.4) DESCRIÇÃO DA REALIDADE (Diagnóstico) 

 

A atual crise econômica atingiu diretamente a organização das famílias, 
obrigando-as a repensarem e reformularem suas estratégias de vida, sobretudo 
no que concerne à obtenção dos rendimentos; a figura paterna também 
afetada, trouxe consigo enormes dificuldades para o papel provedor no grupo 
familiar. Paralelamente constatamos em considerável número de famílias 
chefiadas por mulheres, necessitando esta, prover o sustento da família. O 
perfil das famílias atendidas:  92% não concluíram o ensino fundamental, com 
renda familiar em torno de um salário mínino e sua composição familiar em 
torno de quatro membros. Outro aspecto relevante trata-se do valor do aluguel 
(em média R$- 700,00), o que compromete a renda do grupo familiar. 
 Cordeirópolis, não difere das cidades de seu porte na região, 
apresentando problemas específicos tais como: fragilidade dos vínculos 
familiares, famílias com dificuldades de lidar com seus filhos, alcoolismo, 
drogadição, crianças em situação de risco social, proles numerosas, além de 
manter agregados parentes vindos de outras regiões, etc., os quais 
comprometem a dinâmica familiar. Diante dos dados cabe destacar que o 
atendimento qualificado às demandas da população usuária, requer 
acompanhamento, discussões e avaliações visando o acesso aos serviços na 
busca de apoio e soluções para problemas emergentes. 
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5.5) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER OFERTADO  

 

 A família precisa se sentir compreendida e confortável para expor suas 

vulnerabilidades, seus costumes, suas necessidades, por isso o primeiro 

atendimento é muito relevante. O usuário acessa o serviço a partir da procura 

espontânea ou encaminhadas pelas demais políticas e equipamento 

socioassistenciais. A acolhida é realizada pelo Assistente Social onde faz a 

escuta qualificada e cuidadosa, buscando entender as reais demandas dos 

usuários e as características do território a fim de identificar os pontos de 

vulnerabilidade, mas também a existência de recursos disponíveis. São 

apresentados os programas e serviços oferecidos e realizados os primeiros 

encaminhamentos e orientações. Cada território é permeado por suas 

especificidades históricas, culturais e sociais e por isso é necessário um estudo 

mais aprofundado de suas características para efetivar a atuação profissional. 

Os usuários devem ter conhecimento da sua inserção nos serviços, sendo 

necessário explicar o programa e a importância da sua participação, 

estabelecendo um plano de atendimento. O desafio, muitas vezes, está no 

comparecimento da família aos próximos atendimentos e reuniões propostos, 

por isso é importante criar estratégias para o fortalecimento de vínculos entre a 

entidade e a família. A intervenção requer ações inovadoras, que contribuam 

com transformações na realidade a partir de uma análise crítica das relações 

sociais a fim transformar os espaços de trabalho em espaços efetivamente 

públicos. 

 

 

5.6) OBJETIVO GERAL 

 

Atender com dignidade famílias de baixa ou nenhuma renda, em 
situação de vulnerabilidade social/risco social, mediante ações com enfoque 
sócio-educativo, de modo a contribuir para sua emancipação, com vistas à 
inclusão social. 
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5.7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária; 

 Articulação com as demais políticas na lógica da intersetorialidade. 

 Apoiar e acolher as famílias possibilitando a superação de suas 
dificuldades e fragilidades;  

 Promover o fortalecimento dos vínculos familiares; 

 Assegurar que os serviços ofertados na perspectiva da autonomia e 
garantia de direitos dos usuários; 

 Desenvolver ações planejadas e continuadas, de acordo com o 
percurso, com enfoque sócio-educativo de orientação individual e em 
grupo, às famílias em condições de extrema pobreza, excluídas do 
acesso aos bens e serviços, mediante estratégias de apoio mútuo, 
reflexão e busca de solução para problemas comuns e 
conseqüentemente melhoria da qualidade de vida e promoção de seu 
desenvolvimento social e auto-sustentabilidade; 

 

 

5.8) METODOLOGIA DO SERVIÇO 

 

 Dar-se-á pelo atendimento individual, através da acolhida, estudo social 
e coleta de dados a partir dos atendimentos (individual e ou em grupo), 
com abertura de prontuário para acompanhamento do caso; 

 Realização de visitas domiciliares, para averiguação in loco da situação 
apresentada para posterior orientação e acompanhamento às famílias, 
em suas dificuldades; 

 Articulação em rede com os demais serviços socioassistenciais da rede 
publico/privada; 

 Referência e Contra referência; 
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 Reuniões socioeducativas e de convivência,com as participantes dos 
cursos, com realização de palestras sócio-educativas, reprodução de 
vídeos, dinâmicas de grupo; textos de apoio, objetivando vivenciar 
reflexões para que contribuam para o desenvolvimento de 
potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural; 

 Reuniões técnico-avaliativas; 

 Parceria com a Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família – 
realização de palestras, e orientações de caráter preventivo; 
 
 

 

5.9) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

SERVIÇO NÃO TIPIFICADO:  Serviço não tipificado pela Resolução 109 do 

CNAS, de 11/2009 – Serviço de Atendimento a famílias realizado fora do 

CRAS. 

 

ATIVIDADE - 1 

 

Nome da atividade: Atendimento Social 
 

Objetivo específico:  

 Apoiar e acolher as famílias possibilitando a superação de suas 
dificuldades e fragilidades;  

 

Meta:  

 90 famílias  
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Forma de conduzir a atividade: 

 

Atendimento ao usuário que chega ao serviço com escuta qualificada a 

partir das suas demandas será traçado um plano de atendimento e 

acompanhamento familiar. A partir das informações, realizamos a aproximação 

das famílias para acolhê-las e conhecê-las em suas necessidades singulares, 

através dos seus relatos. As informações devem responder aos diferentes 

aspectos que compõem a vida das famílias: trajetórias e condições de vida, 

organização do cotidiano e o do trabalho familiar, relações e acontecimentos da 

vida familiar, conexões entre as relações familiares, direitos violados, e 

expectativas das famílias, construindo desta forma vínculos dos serviços com 

as famílias, através da acolhida. Nessa perspectiva é feita a construção da 

análise da situação permitindo a compreensão da situação familiar e 

posteriormente estabelecemos junto com a família um plano de intervenção. 

 

Profissionais envolvidos: 

01 Assistente Social 

01 Psicóloga 

02 Secretários 

 

Período de realização semanal: 

5 dias na semana 

 

Horário:  

Das 8:00 à 12:00 e 13:00 às 17:00 horas 

 

Quantas horas de atividades semanais: 

8:00 horas semanais 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

 

Qualitativos –  que as famílias superem suas vulnerabilidades. 

Quantitativos –  atender 90 famílias com o benefício de uma cesta básica. 
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ATIVIDADE – 2 

 

Nome da atividade: Repasse do benefício da Cesta Básica. 
 

Objetivo específico:  

 Atender as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, 
com uma cesta básica por mês.  

 

Meta:  

 90 famílias  

 

Forma de conduzir a atividade: 

 

A ação de distribuição de alimentos é uma ação emergencial, em 

situações específicas – temporárias ou permanentes – de falta de alimento ou 

dificuldade de acesso, ausência de renda, desemprego, renda insuficiente. 

  

Profissionais envolvidos: 

01 Assistente Social 

01 Psicóloga 

02 Secretários 

 

Período de realização semanal: 

04 dias na semana 

 

Horário:  

Das 8:00 à 12:00 e 13:00 às 17:00 horas 

 

Quantas horas de atividades semanais: 

32:00 horas semanais 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

 

Qualitativos –  que as famílias superem suas vulnerabilidades. 

Quantitativos –  atender 90 famílias com o benefício de uma cesta básica. 
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ATIVIDADE – 3 -   

Nome da Atividade: Atendimento sócioassistencial com 

equipamentos Hospitalares 

 
Objetivo específico: 

Atender a qualquer munícipe da comunidade em geral que reside no município 
com os equipamentos hospitalares indicados pelo especialista.  
 
Modo de conduzir a atividade:  

A Entidade dispõe de vários equipamentos hospitalares (cadeira de rodas, 
cadeira de banho, comadre, papagaio, camas hospitalares, muletas, bengala 
comum, bengala canadense, suporte de soro, andador, colchão hospitalar, 
colchão piramidal, colchão de ar, acento piramidal) sendo que parte desses 
equipamentos foram doados pelo Rotary Club, advindos de penas alternativas, 
aquisição da própria entidade. Qualquer munícipe que necessitar de algum 
equipamento preenche um termo de empréstimo (gratuito) obtendo dados de 
identificação pessoal e endereço, podendo utilizá-lo de acordo com o pedido 
médico 
  
Público Alvo  
Usuários atendidos, e comunidade em geral 
Período de realização  
 Sempre que necessário  
 
Recursos Humanos:  

 

 02 Secretários 

 01 Auxiliar de Limpeza 
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ATIVIDADE -  4 

 

Nome da atividade: Promoção para o acesso ao Mundo do Trabalho 

 

Objetivo: Promover o acesso e inserção dos usuários da Assistência Social  

ao Mundo do Trabalho, mobilizando, encaminhando e acompanhando os 

usuários em situação de vulnerabilidade ou risco social, para acesso aos 

cursos de qualificação profissional e demais ações de inclusão produtiva. 

 

Objetivos específicos:  

 Propiciar intervenção intersetorial e da articulação de políticas 

comprometidas com a qualificação técnico-profissional da rede 

socioassistencial; 

 Promover aceso aos direitos sociais; 

 Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo seus 

vínculos familiares e sociais, por meio da promoção e protagonismo de 

seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam 

a convivência e a socialização, bem como a promoção do acesso ao 

mundo do trabalho; 

 Propiciar vivências que valorizam e contribuam para o desenvolvimento 

da autonomia e empoderamento dos usuários; 

 Promover ações de empreendedorismo, economia solidária e 

microcrédito produtivo e orientado; 

 

 

Meta:  40 mulheres  

 

Forma de conduzir a atividade: 

 

A extrema pobreza se manifesta de diversas formas além da insuficiência de 

renda, incluindo baixa escolaridade, insegurança alimentar e nutricional, 

fragilidade de inserção no mundo do trabalho, acesso precário a água, energia 

elétrica, saúde, moradia. A partir dessa atividade, temos o objetivo de ampliar o 

acesso da população em situação de extrema pobreza a oportunidade de 
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renda, por meio de ações de inclusão produtiva com oficinas práticas, 

ofertando cursos e ações com foco na inclusão produtiva, a partir da 

mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional. 

 

Profissionais envolvidos: 

01 Assistente Social 

01 Psicóloga 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

02 Secretários 

 

Período de realização:   

Oficinas semanais 

 

Horário: 9:00 às 11:00 horas 

 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

 

Qualitativos – que os usuários tenham seu acesso ampliado ao mundo do 
trabalho, com melhoria da empregabilidade 
 

 

Quantitativos –  atingir a meta de 20 usuárias. 
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ATIVIDADE -  5 

 

Nome da atividade:  Grupo de Mulheres - Integração   

 

Objetivo:  Atender mulheres em situação de baixa auto-estima, vulnerabilidade 

social ou riso social. 

 

Objetivo específico:  

 Fortalecimento dos vínculos sociais e também familiares; 

 Referência de vivência grupal promovendo relações de afetividade, 

solidariedade, respeito mútuo, convivência familiar e comunitária; 

 Propiciar vivências que valorizam e contribuam para o desenvolvimento 

da autonomia e empoderamento feminino; 

 Ampliação do universo informacional cultural e feminino, bem como 

estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de 

vida; 

 

Meta:  10 mulheres  

 

Forma de conduzir a atividade: 

 

Após atendimento ao usuário que chega ao serviço com escuta qualificada, e a 

partir das suas demandas, realiza-se um plano de atendimento e 

acompanhamento familiar. O grupo de mulheres tem o objetivo de acolhê-las e 

conhecê-las em suas necessidades singulares e, através dos seus relatos fazer 

troca entre todas participantes do grupo. Para o bom andamento do grupo, há o 

estabelecimento de regras, previamente apresentadas para as participantes, e, 

em comum acordo aprovadas. É garantido pelas regras, um prazo de tolerância 

de 5 minutos de atraso, faltas somente justificadas com declaração, sigilo dos 

assuntos conversados, e, respeito com as diferentes situações vividas entre as 

participantes do grupo. Todos os assuntos abordados são em sua maioria de 

demanda espontânea, e, e a partir deste se faz uma análise e intervenções que 

possibilite às mulheres autonomia, desenvolvimento de suas potencialidades,  
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empoderamento feminino, busca de novas soluções para os conflitos 

familiares, busca de autocuidados com a saúde e aumento da autoestima, e 

motivação para novos planos e realização dos mesmos.  

 

Profissionais envolvidos: 

 

01 Assistente Social 

01 Psicóloga 

01 Secretária 

 

Período de realização:  

Sexta-feira, quinzenalmente. 

 

Horário: 9:00 às 11:00 horas 

 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

 

Qualitativos – A partir da vivência grupal, propiciar as mulheres, autonomia, 

empoderamento feminino, aumento de autoestima e da capacidade de 
resolução de conflitos, desenvolvimento de potencialidades para planejamento 
de novos projetos pessoais. 
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ATIVIDADE -  6 

 

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (Intergercional) 

 
Faixa Etária: Jovens de 18 a 60 anos 

 

 

Objetivo específico:  

 Fortalecimento dos vínculos familiares; 

 Assegurar espaço de referência e vivência grupal; 

 Ampliar universo informacional; 

 Desenvolver relações de afetividade, solidariedade, respeito mútuo de 

modo a desenvolver a convivência familiar e comunitária; 

 Propiciar vivências que valorizam e contribuam para o desenvolvimento 

da autonomia; 

 Ampliação do universo informacional cultural, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida; 

 Desenvolver competências para compreensão da realidade social e o 

mundo; 

 Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros 

intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e 

comunitária; 

 

Meta:  

70 pessoas 
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Forma de conduzir a atividade: 

 

As atividades serão desenvolvidas através de dinâmica de grupo, seminários, 

apresentações de painéis, participação em palestras, debates, produções de 

texto, oficinas interativas, oficinas artesanais, exposição de filmes, utilização de 

recursos multimídias. A Entidade acompanha e avalia suas ações de modo 

participativo, com a colaboração dos dirigentes, profissionais e famílias. Todo 

processo de planejamento e avaliação é feito de forma sistemática e o relatório 

final servirá de base para o monitoramento e aprimoramento da prática 

metodológica. 

 

Profissionais envolvidos: 

01 Assistente Social 

01 Psicóloga 

01 Secretária 

 

Período de realização semanal:  

Atender sempre que necessário 

Segunda-feira - Terça-feira - Quarta-feira - Quinta-feira  

 

Horário: 13:00 às 17:00 horas 

 

Quantas horas de atividades semanais: 5:00 horas 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

 

Qualitativos –  

 melhoria dos vínculos familiares e comunitários; 

 garantia de acesso aos direitos  

 

Quantitativos –  atingir a meta de 70 usuários. 
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ATIVIDADE - 7 

 

Nome da atividade: Oficina de Artesanato: Bordado, Crochê, 

Tricô 

 

Objetivo específico:  

Proporcionar às usuárias, através das técnicas artesanais, a conscientização 
de que podem ter melhor qualidade de vida, e, ganhos extras. Com base nesse 
aprendizado, elas poderão complementar a renda do grupo familiar. 

Meta:  

10 usuárias 

 

Forma de conduzir a atividade: 

 

O curso é ministrado por uma voluntária e tem duração de 3:00 horas realizado 

uma vez na semana, e as aulas acontecem no turno da tarde. As alunas 

recebem material didático, sem nenhum custo para as participantes. 

 

Profissionais envolvidos: 

01 Secretária 

01 Psicóloga 

03 voluntárias 

 

Período de realização semanal: 

1 dia por semana (segunda-feira) 

 

Horário:  

13:00 às 16:00 horas 

 

Quantas horas de atividades semanais: 

3:00 horas semanais 
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Resultados esperados específicos desta atividade: 

 

Qualitativos –  

Os cursos de artesanato sempre têm boa procura e isso é importante, porque 
os trabalhos manuais contribuem para a solidez da coordenação motora fina e 
parte cognitiva. 
Recolocação de algumas usuárias  no mercado formal de trabalho 
Possibilidade de complementar a renda familiar através da confecção em casa 
de panos de prato, aplicação em camisetas, toalha de mesa... 
Melhoria da auto-estima 
Reaproveitamento/customização de roupas  
Nas oficinas observamos que as usuárias, através do aprendizado, podem 
confeccionar os trabalhos e posteriormente vendê-los tendo assim uma renda 
complementar, contribuindo no orçamento familiar, 
 
Quantitativos –  atender 10 usuárias 
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ATIVIDADE - 8 

Nome da atividade: Oficina de Artesanato: Pintura em Tecido 

 

Objetivo específico:  

Proporcionar às usuárias, através das técnicas artesanais, a conscientização 
de que podem ter melhor qualidade de vida, e, ganhos extras. Com base nesse 
aprendizado, elas poderão complementar a renda do grupo familiar. 

Meta:  

08  usuárias  

 

Forma de conduzir a atividade: 

 

O curso é ministrado por uma voluntária e tem duração de 3:00 horas realizado 

uma vez na semana, e as aulas acontecem no turno da tarde. As alunas 

recebem material didático, sem nenhum custo para as participantes. 

 

 

Profissionais envolvidos: 

01 Secretária 

01 voluntária 

01 Psicóloga 

 

Período de realização semanal: 

1 dia por semana (quarta-feira) 

 

Horário:  

13:00 às 16:00 horas 

 

Quantas horas de atividades semanais: 

3:00 horas semanais 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 
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Qualitativos –  

Os cursos de artesanato sempre têm boa procura e isso é importante, 
porque os trabalhos manuais contribuem para a solidez da coordenação 
motora fina e parte cognitiva. 
Recolocação de algumas usuárias  no mercado formal de trabalho 
Possibilidade de complementar a renda familiar através da confecção em casa 
de panos de prato, aplicação em camisetas, toalha de mesa... 
Melhoria da auto-estima 
Reaproveitamento/customização de roupas  
Nas oficinas observamos que as usuárias, através do aprendizado, podem 
confeccionar os trabalhos e posteriormente vendê-los tendo assim uma renda 
complementar, contribuindo no orçamento familiar, 
 
 

Quantitativos –  atender 08 usuários 
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ATIVIDADE - 9 

 

Nome da atividade: Oficina de Artesanato: Patchwork, Corte 

e Costura 

 

Objetivo específico:  

Proporcionar às usuárias, através das técnicas artesanais, a conscientização 
de que podem ter melhor qualidade de vida, e, ganhos extras. Com base nesse 
aprendizado, elas poderão complementar a renda do grupo familiar. 

 

Meta:  

 10 usuárias  

 

Forma de conduzir a atividade: 

 

O curso é ministrado por cinco voluntárias e tem duração de 3:00 horas 

realizado uma vez na semana, e as aulas acontecem nos turnos da tarde. As 

alunas recebem material didático, sem nenhum custo para as participantes. 

 

Profissionais envolvidos: 

01 Secretária 

05 voluntárias 

01 Psicóloga 

 

Período de realização semanal: 

2 dias por semana (terça-feira e quinta-feira) 

 

Horário:  

13:00 às 16:00 horas 

 

Quantas horas de atividades semanais: 

3:00 horas semanais 
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Resultados esperados específicos desta atividade: 

Qualitativos –  

Os cursos de artesanato sempre têm boa procura e isso é importante, 
porque os trabalhos manuais contribuem para a solidez da coordenação 
motora fina e parte cognitiva. 
Recolocação de algumas usuárias  no mercado formal de trabalho 
Possibilidade de complementar a renda familiar através da confecção em casa 
de panos de prato, aplicação em camisetas, toalha de mesa... 
Melhoria da auto-estima 
Reaproveitamento/customização de roupas  
Nas oficinas observamos que as usuárias, através do aprendizado, podem 
confeccionar os trabalhos e posteriormente vendê-los tendo assim uma renda 
complementar, contribuindo no orçamento familiar, 
 
Quantitativos –  atender 10 usuárias 
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ATIVIDADE  10 -  
APRIMORAMENTO  DAS  TÉCNICAS ARTESANAIS 
 
Ação:  Oficina com Famílias 
Segurança do desenvolvimento do convívio familiar e da autonomia individual 
(Segurança afiançada pela PNAS – Política Nacional de Assistência Social). 

 
OBJETIVO: Capacitar as voluntárias da entidade e usuários atendidos 
desenvolvendo produtos artesanais e oferecendo orientações para uma melhor 
qualidade profissional com vistas ao empreendedorismo, e autonomia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aumentar a motivação e melhorar a qualidade da convivência familiar e 

comunitária da comunidade; 

 Promover a convivência grupal; 

 Produzir produtos com qualidade que possa ser fonte de renda 

 Despertar e desenvolver o espírito empreendedor; 

 Estimular a elaboração de um projeto de vida que contemple as 

dimensões psicossociais; 

 
METODOLOGIA: 

 Ativa participativa com vivências, favorecendo a participação e o 
aprendizado em atividades e conteúdos variados, criativo e estimulantes, 
desenvolvidos em oficinas, com aulas práticas e teóricas. 
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CONTEÚDO: 

 
O conteúdo será adaptado às técnicas e temas escolhidos pelos envolvidos. 

 Integração do grupo e Papéis Sociais; 

 Técnicas artesanais; 

 Papel social e o sentido do Trabalho; 

 Preparação para o mundo do trabalho; 

 Postura pessoal e profissional; 

 Relações interpessoais e qualidade pessoal; 

 Trabalho em equipe; 

 Gestão do tempo; 

 Empreendedorismo; 

 Economia Solidária; 

 

RECURSOS MATERIAS: (tecidos, linha, agulhas, zíper, manta acrílica, botões, 
sianinha, bordado inglês, renda, viéz, cola para tecido). 

 

 
Benefícios para os participantes: 

 Possibilidade de vivenciar cursos diversos; 

 Troca de experiência; 

 Aprendizado sobre o valor e o sentido do trabalho; 

 Possibilidades de melhoria na qualidade de vida; 

 Possibilidade de aumento da renda familiar; 
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ATIVIDADE – 11  - Oficina de Inserção Produtiva 
 
 

Ação:  Oficina com Famílias 

Segurança do desenvolvimento do convívio familiar, de renda e sobrevivência  
e da autonomia individual (Segurança afiançada pela PNAS – Política Nacional 
de Assistência Social). 
 
JUSTITICATIVA: O presente projeto vem da demanda de uma avaliação 
realizada junto aos usuários deste serviço.  O projeto tem o propósito de 
propiciar aulas interativas de culinária para homens e mulheres que já realizam 
semanalmente encontros entre si para que possam trocar receitas e métodos 
da arte culinária, almejando a inserção produtiva, educação nutricional, bem 
como a convivência social por parte dos participantes e empreendedorismo. 
  
OBJETIVO GERAL: Promover a capacitação de mulheres para a inserção 

produtiva no ramo culinário e alimentício através de aulas com profissional 
capacitado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍPIFICOS: 

 Ações que possibilitem a inserção de indivíduos no mercado de trabalho 

contribuindo para a emancipação social; 

 Segurança Alimentar com reaproveitamento de alimentos 

 Empreendedorismo: criando seu próprio negócio 

 Aquisição de técnicas de manipulação e preparo de alimentos 

(preparação de bolos, salgados); 

 Precificação dos produtos; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação, como direito 

de cidadania através do conhecimento e informações sobre o mundo do 

trabalho; 
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 METODOLOGIA  

A metodologia do projeto baseia-se no esquema de aulas semanais,  onde 
para cada encontro, para que o grupo possa realizar na aula seguinte a 
experimentação e prática do que foi apreendido na aula anterior (teórica).  
 
 MONITORAMENTO DOS RESULTADOS 
Mensalmente haverá uma avaliação entre os participantes do curso, onde cada 
uma deverá preparar uma receita apreendida no decorrer do trimestre. Isso 
será utilizado como medidor de aprimoramentos das técnicas, rendimento das 
aulas ministradas, e também do comprometimento de cada participante. 
 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Melhorar a qualidade de vida  

 apreender novas práticas da arte culinária, 

 ampliar a rede de desenvolvimento da localidade a partir do 

entrosamento do grupo no decorrer do curso. 

 Aquisição da prática de precificação dos produtos. 

 
Meta: atender 10 usuárias 

 
Profissionais envolvidos: 

01 Secretária 

01 monitor 

01 Psicóloga 

 

Período de realização semanal: 

2 dias por semana (segunda-feira e terça-feira) 

 

Horário:  

8:00 às 10:00 horas 

 

Quantas horas de atividades semanais: 

4:00 horas semanais 
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ATIVIDADE 12- PROJETO: Roda de Conversa -  Refletir e Conviver 

Tema: Projeto de Vida 

Percurso: Projeto de Vida 

 

JUSTIFICATIVA  

Considerando a realidade das famílias e a demanda de um serviço que trate do 

tema, faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho que aborde o tema 

convivência de forma reflexiva para promover espaços de escuta, produção 

coletiva, tomada de decisão sobre a própria vida, dialogo para resolução de 

conflitos, possibilitando a socialização e o fortalecimento das relações 

familiares e comunitárias 

Objetivos:  

 Discutir sobre o projeto de vida; 

 Entender como se organiza um projeto de vida; 

 Estimular a socialização e a discussão de projetos de vida, a partir das 

potencialidades coletivamente identificadas; 

 Promover espaços de vivência que contribuam para a autocompreensão; 

 Proporcionar compartilhamento de experiências; 

 Fomentar a reflexão sobre a importância da participação social; 
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Desenvolvimento: 

Através dos encontros os participantes são motivados a repensarem seus 

hábitos, visando qualidade de vida, crescimento pessoal e melhor 

relacionamento na família e na comunidade a que pertencem. 

Durante a oficina, abordaremos os seguintes temas: 

 Direitos das Mulheres 

 Qualidade de vida 

 Direito à cultura; 

 Inclusão Produtiva 

 

Metodologia:A Metodologia a ser utilizada deverá ser composta por atividades 

práticas e teóricas, observando os saberes próprios de cada profissional, com 

metodologia específica no desenvolvimento de cada atividade. 
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Resultados esperados específicos desta atividade: 

Qualitativos –  

Os cursos de artesanato sempre têm boa procura e isso é importante, porque 
os trabalhos manuais contribuem para a solidez da coordenação motora fina e 
parte cognitiva. 
Recolocação de algumas usuárias  no mercado formal de trabalho. 
Possibilidade de complementar a renda familiar através da confecção em casa 
de panos de prato, aplicação em camisetas, toalha de mesa... 
Melhoria da auto-estima 
Reaproveitamento/customização de roupas  
Nas oficinas observamos que as usuárias, através do aprendizado, podem 
confeccionar os trabalhos e posteriormente vendê-los tendo assim uma renda 
complementar, contribuindo no orçamento familiar, 
 
Quantitativos –  atender 10 usuárias 
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10) CRONOGRAMA/RESUMO DE ATIVIDADES 

 

Atividades 
Dias da 

Semana 
Horário 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atendimento Social 5 dias 13:00 às 

17:00 

X X X X X X X X X X X X 

SCFV – Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos 

3 dias 13:00 às 

17:00 

X X X X X X X X X X X  

Oficina de Bordado 

Croche 

2ª feira 13:30 às 

16:00 

 X X X X X X X X X X  

Oficina de Corte e 

Costura e outras 

técnicas artesanais 

(Patchwork) 

3 e 5 ª feira 13:30 às 

16:00 

 X X X X X X X X X X  

Curso de Pintura em 

Tecido 

4 ª feira 13:30 às 

16:00 

 X X X X X X X X X X  

Grupo de Mulheres 

Integração 

6ª feira 

(quinzenal) 

9:00 às 

11:00 

  X X X X X X X X X  

Aprimoramento das 

técnicas artesanais 

2ª feria 8:00 às 

10:00 

  X X X X X X X X X  

Aprimoramento das 

técnicas artesanais 

3ª feira 19:30 

às 

22:00 

  X X X X X X X X X  

Oficina de Inserção 

produtiva 

2ª e 3ª feira 8:00 às 

10:00 

  X X X X X X X X X  

Roda de conversa – 

Refletir e Conviver 

 5ª feira  13:00 

às 

15:00 

  X X X X X X X X X  
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5.11) RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO SERVIÇO  

 

Cargo Escolaridade 
Carga Horária 

Semanal 

Regime de 

Contratação 
Atribuições 

Assistente Social (*) Superior Completo 20:00 horas CLT Acolhida, 

planejamento das 

ações, mediação dos 

grupos de famílias, 

atendimento 

individualizado, 

articulação do 

território, apoio 

técnico, participação 

de reuniões técnicas 

Secretária Superior Completo 20:00 horas CLT Realizar 

agendamentos 

Psicóloga Superior Completo 17:00 horas CLT Acolhida, 

planejamento das 

ações, mediação dos 

grupos de famílias, 

atendimento 

individualizado, 

articulação do 

território, apoio 

técnico, participação 

de reuniões técnicas 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Fundamental 20 horas CLT Preparar os lanches e 

organizar o espaço 

03 Monitores para as 

oficinas de artesanato 

(Oficina de Croche e 

Bordado) 

Fundamental 3:00 horas Voluntárias desenvolvimento de 

habilidades manuais. 

01 Monitor para as 

oficinas de artesanato 

(Oficina de Pintura em 

Tecido) 

Fundamental 3:00 horas Voluntárias desenvolvimento de 

habilidades manuais. 

04  Monitores para as 

oficinas de artesanato 

Fundamental 3:00 horas Voluntárias desenvolvimento de 

habilidades manuais. 

01 Monitor para 

Oficina de Inserção 

produtiva 

Superior 4:00 horas  Desenvolvimentos de 

habilidades de  acordo a 

a técnica proposta 
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5.12) ARTICULAÇÃO DE REDE 

 
Instituição / Órgão Natureza da Interface 

CRAS Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

Reuniões para estudo de caso 

CREAS Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

Reuniões para estudo de caso 

PATRULHA MIRIM Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

APAE Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

Reuniões para estudo de caso 

ACORAC Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

LAR DOS VELHINHOS Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

PSF – Jardim Juventude Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

NASF Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

Reuniões para estudo de caso 

Conselho Tutelar Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

Ministério Público Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

Participação em audiência concentrada 

UPAM Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

Projetos de Inclusão produtiva Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

PAT – Posto de Atendimento ao 

Trabalhador 

Encaminhamento 

Referência e Contra-referência 

 

5.13) CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DOS USUÁRIOS E FAMÍLIAS  

Condições e formas de Acesso: todas as famílias que residem no município 

em qualquer área (urbana ou rural) e que acessam o serviço será estabelecido 

compromisso de participar da definição do fluxo e procedimentos que 

reconheçam a centralidade da família de maneira coordenada com a rede 

socioassistencial, realizando a acolhida e inserção, e acompanhamento dos 

usuários. 
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Formas de Acesso: 

 Busca Ativa; 

 Procura espontânea; 

 Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

 Por encaminhamentos das demais políticas públicas; 

 

 

5.14) RESULTADOS/IMPACTOS ESPERADOS 

 

 fortalecimento dos vínculos familiares, 

 garantia de convivência familiar e comunitária; 

 famílias tendo sua auto-sustentabilidade 

 auto estima elevada 

 competências de organização familiar 

 aumento de acesso a serviços sócio assistenciais 

 redução de ocorrências de vulnerabilidade social 

 melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 
 
 
 

5.15) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A Entidade acompanha e avalia suas ações de modo participativo, com 

a colaboração dos dirigentes, profissionais, equipamentos envolvidos e as  

famílias. Todo processo de planejamento e avaliação é feito de forma 

sistemática. Utiliza indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação do 

serviço executado. 
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Objetivos 
Específicos 

Indicador 

Assegurar que as ações no âmbito da Assistência 
Social tenham centralidade na família, e que 
garantam a convivência familiar e comunitária; 
 

Números de usuários participando das 
atividades 

Apoiar e acolher as famílias possibilitando a 
superação de suas dificuldades e fragilidades;  
 

redução de conflitos 
soluções compartilhadas de problemas 
número do desligamentos do serviço 

Promover o fortalecimento dos vínculos familiares; 
 

Melhoria  do diálogo entre os pais 
 

Assegurar que os serviços ofertados na 
perspectiva da autonomia e garantia de direitos 
dos usuários; 
 

nº de atendimento após 
encaminhamentos (referência e contra 
referência) 
 

Melhoria dos índices de alfabetização de adultos nr. de regresso às aulas – EJA/e outros 
programas oferecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação 
 

Avaliação e monitoramente do serviço pela equipe 
técnica 

Feedback para a Equipe 

Avaliação do serviço pelos usuários (questionário 
a ser respondido) 

Satisfação do usuário  

Avaliação do serviço pelos responsáveis 
(questionário a ser respondido) 

Satisfação em relação ao serviço 

Encaminhamento a rede socioassistencial 
público/privado 

Números de encaminhamentos 
atendidos 

 

 

5.16) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO 

A Organização Social possui neste momento espaço físico/núcleo(s) de 

atendimento para a execução do Serviço?     ( X ) Sim (  ) Não 

Se a resposta for SIM, descrever: 

Núcleo 1 / Endereço:  

Locado (   )                 Próprio   (X)           Cedido   (   )   _____________             

Condições de acessibilidade  

Sim ( X  )             Parcialmente (   )          Não possui (   ) 
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Descrição e quantificação dos 

ambientes disponíveis 

Equipamento / móveis disponíveis 

para o desenvolvimento do 

serviço 

Materiais de consumo disponíveis 

para o desenvolvimento do 

serviço 

01 sala para recepção 

01 computador com acesso a 

internet 

01 mesa  

01 cadeira 

01 longarina 

01 bebedouro 

01 armário 

01 aparelho de telefone 

01 impressora colorida 

01 ventilador 

01 armário de aço 

Folhas de papel sulfit 

Grampeador 

Clips 

Tonner 

 

01 sala de atendimento do 

Assistente Social 

01 computador com acesso a 

internet 

01 impressora 

01 mesa 

03 cadeiras 

02 Arquivos de pasta suspensa 

 

Papel sulfit 

Canetas 

Lápis 

Prontuários 

Régua 

Livros 

 

01 sala de grupo  

01 computador com acesso a 

internet 

200 cadeiras 

04 mesas 

01 data show 

01 tela 

01 TV 42 polegadas 

01 DVD 

05 armários de aço 

 

Materiais para a realização das 

oficinas de artesanato 

01 sala de almoxarifado   

01 cozinha 
01 geladeira, armários de cozinha,  

01 fogão 01 mesa com 06 cadeiras 
 

04 banheiros (sendo 02 femininos e 

02 masculinos) 
  

01 área de convivência   

01 área de serviço 
01 máquina de lavar roupas e um 

tanquinho 
 

01 área para armazenamento dos 

gêneros alimentícios 
  

*Indicar as instalações físicas, mobiliários disponíveis e materiais de consumo necessários. 
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6) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO 

 

Nome completo: Luciana Fernanda Pelissari Moro 

Formação: Serviço Social 

Número de registro profissional: 34.892 

Telefone para contato: (19) 3546-2618   

E-mail Coordenador(a): luciana1.moro@hotmail.com 

 

7) Previsão de Execução do Objeto: 
 
Início: 02.01.2021 
Término: 31.12.2021 
 
8)  Valor do Repasse: 
Termo de Colaboração: Total: R$ 157.900,00 (Cento e cinqüenta e sete mil, 
e novecentos  reais ) 

Cordeirópolis, 16 de novembro de 2020. 

 

 

 

______________________________________________ 

                                   Maria Goreti da Silva Scatolin  

- Presidente - 

 

 

____________________________________________ 

 

Luciana Fernanda Pelissari Moro 

- Assistente Social – 

CRESS - 34.892 
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   Cordeirópolis, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

Á 

Ilma 

Secretária da Mulher e Desenvolvimento Social.  

Márcia Carron 

 

 

   Vimos através deste, solicitar a substituição do Plano de 

Trabalho da ACESAC – Ação Social e educativa da Paróquia de Santo de 

Cordeirópolis referente o exercício de 2021 de acordo com o instrumental 

elaborado pela Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, que atende os princípios 

do Marco Regulatório, em função da pandemia causada pelo novo Coronavírus 

– COVID19. 

 

   Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Maria Goreti da Silva Scatolin  

- Presidente - 
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   Cordeirópolis, 09 de dezembro de 2019.. 

 

 

 

 

Á 

Ilma 

Tauane.  

Procuradoria  

 

 

   Vimos através deste encaminhar a Manisfestação de 

Interesse Social – Termo de Colaboração da ACESAC – Ação Social e 

Educativa da Paróquia de Santo Antonio de Cordeirópolis, atendendo aos 

princípios do Marco Regulatório. 

 

   Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Maria Goreti da Silva Scatolin  

- Presidente - 
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Manifestação de Interesse Social 
 

 
 
AO 
EXCELENTÍSSIMO Senhor Prefeito Municipal de Cordeirópolis/SP 
Sr. JOSÉ ADINAN ORTOLAN 
 
 
 
Ref:. Procedimento de Manifestação de Interesse Social. 

 
 
 ACESAC – Ação Social e Educativa da Paróquia de Santo Antonio de 
Cordeirópolis, inscrita no CNPJ 51.421.857/0001-16, situada à Rua do Barro 
Preto, 467 Vila  dos Pinheiros, Cordeirópolis/SP, fundada em 01/09/1981, aqui 
representada pela presidente abaixo assinado, vem, respeitosamente, a 
presença de Vossa Excelência MANIFESTAR interesse em realizar junto em 
Termo de Fomento conforme determinar a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, 
alterada pela Lei nº13.204, de 2015, nas seguintes propostas: 
 

 Atender em média 90 (noventa) famílias om cesta básica; 

 Desenvolver o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos; 

 
 Para manter os trabalhos acima expostos, a ACESAC – Ação Social e 
Educativa da Paróquia de Santo Antonio de Cordeirópolis, recebe doações 
anônimas de pessoas físicas e jurídicas, contribuições advindas da Nota Fiscal 
Paulista, a qual está muito prejudicada no seu repasse com uma queda de 
mais de 50%, porém os recursos arrecadados não são suficientes para 
sustentação de nossas atividades, por isso necessitamos do repasse 
financeiro.  
 Os recursos necessários que vislumbramos para fomentar nossas 
atividades serão de total anual no valor de R$ 182.900,00 (Cento e oitenta e 
dois mil, novecentos  reais).  O prazo de execução será de 01/01/2021 à 

31/12/2021. 
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             Por fim, salienta-se que o Município de Cordeirópolis terá muito a 
ganhar com a presente proposta, pois representa uma economicidade para o 
município em função da grande demanda de famílias em situação de 
vulnerabilidade social.  
 
 Certos de contar com a Vossa compreensão, aproveitamos a 
oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. 
 
 
      Atenciosamente. 
 
     Cordeirópolis, 16 de novembro de 2020 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

_____________________________________________________________ 

Maria Goreti da Silva Scatolin  

- Presidente - 

 

 

 

 

 

 

 


