
Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

ANEXO VI 

PLANO DE TRABALHO 

Cofinanciamento através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Valor total do cofinanciamento: R$ 137.160,00 
Período de execução: 01/01/2023 a 31/12/2023 
Número de Atendidos cofinanciado: 120 

1- Identificação da Instituição 

1.1 DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade 
Nome: Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 

"Associação Padre Leo Commissari" 
CNPJ: 04.422.261/0001-50 
E-mail:padreleo@padreleo.org.br 
Registro CMAS:071 Registro CMDCA: 090 
Registro CEBAS: 71000.084068/2010- 
61,39669 

Vencimento CEBAS: 29/07/2021 — 
Processo de renovação número: 
000244.0024597/2021 

Utilidade pública 1 Municipal ( X ) Estadual ( X ) Federal ( X ) 

1.2 Dados do Presidente ou representante legal: 

Nome: Daniela Bonello 
Data de Nascimento: 14/02/1951 Mandato: 11/01/2021 - 11/01/2024 
RG:RNE V080327 Órgão Expedidor: 50GPI/DIREX/DPF 
CPF:097.263.438-98 
Endereço: Rua Diogo Botelho, 79 
Bairro: Jardim Silvina 
Cidade: São Bernardo do Campo CEP: 09791030 
Telefone: 11 4127-0636 E-mail: bonellod14@gmail.com 

Obs.: preencher com os dados pessoais do representante legal 
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2. Apresentação e histórico da Organização Social, com a descrição dos serviços 
e atendimentos prestados, incluindo experiência prévia de trabalho. 

A Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania foi criada por Padre 
Leo Commissari em 1996 por meio do Projeto de Solidariedade Imola São 
Bernardo do Campo, atua nas periferias e comunidades da cidade, colaborando 
com o resgate da dignidade das pessoas por meio da formação profissional, 
Assistência Social, estímulo à cultura, esporte e lazer, e do atendimento a 
pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social. 
Nossas ações passam por um processo circular de reflexão, compreensão e 
inserção pessoal, onde os usuários têm acesso a ferramentas de inclusão. 
Entendemos que é de fundamental importância propor atuações emancipatórias 
para que as pessoas possam superar suas dificuldades por meio do acesso a 
políticas públicas e ao sistema de garantia de direitos. 
Consideramos que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
possibilite que os usuários assim como suas famílias e a própria comunidade 
possam ser de fato sujeitos transformadores de sua realidade por meio da troca 
de experiencias e convívio social. 
Ao longo de 22 anos de atuação na região, a Associação Pe. Leo Commissari tem 
como experiências mais marcantes: 

• O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
• O fomento a Economia Solidária e Alternativa 
• Uma presença cultural marcante no território 
• Formação Profissionalizante nas áreas de: Mecânica de autos, elétrica 

residencial, cuidador de idosos, assistente veterinário, panificação, 
confeitaria, corte costura, cabeleireiro e informática. 

FAIXA ETÁRIA 

06 A 14 ANOS E 12 MESES 

3. Justificativa para a manutenção e ou implantação do serviço: diagnóstico da 
realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo entre essa realidade e as atividades e metas a serem atingidas/ objetivos a 
serem alcançados. 

Desde nossa fundação buscamos sempre desenvolver ações que venham 
contribuir para o auto desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade 
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ou risco social. A região onde estamos localizados é uma das regiões do 
município de São Bernardo do Campo onde se concentra um dos maiores índices 
de pobreza e vulnerabilidade social, destacamos aqui alguns dados que 
evidenciam isso conforme dados da Secretaria de Assistência Social — 
departamento de gestão do suas Sas-2 audiência pública edital de chamamento 
n°01/2019 agosto 2019: 

Das 53.476 famílias cadastradas no CadÚnico somando cerca de 149.181 
pessoas destas 10.594 estão em nosso território de atuação ( CRAS-I) seguido por: 

• CRAS II — ALVES DIAS Alves Dias, Assunção, Cooperativa, Independência, 
Jordanópolise Planalto com 7.150, 

• CRAS III — ALVARENGA/ BATISTINI Batistini, Botujuru, Demarchi, Dos 
Alvarenga e Dos Casa 11.138 

• CRAS IV — RIACHO GRANDE Balneária, Botujuru(Riacho Grande), Dos Finco, 
Montanhão(Riacho Grande), Rio Grande e Zona Rural (Alto da Serra, Capivari, 
Curucutu, Dos Imigrantes, Rio Pequeno, Santa Cruz, Tatetos, Taquacetuba, 
Varginha e Zanzalá) 6.267 

• CRAS V — CENTRO Anchieta, Baeta Neves, Centro, Paulicéia, Rudge Ramos e 
Taboão 2.536 

Das 23.505 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PBF - POR CRAS 

• 7.625 CRAS I VILA DO TANQUE/VILA SÃO PEDRO 33% 
• 7.120 CRAS III ALVARENGA/BATISTINI 30% 
• 3.612 CRAS II ALVES DIAS 15% 
• 2.521 CRAS IV RIACHO GRANDE 11% 
• 2.627 CRAS V CENTRO 11% 

BPC PESSOAS POR CRAS (10.359 PESSOAS) 

2.763 CRAS I 27% 
2.062 CRAS II 20% 
2.600 CRAS III 25% 
986 CRAS IV 9% 
1.948 CRAS V 19% 

O que justifica aqui discutirmos e propormos meios de oferecer uma intervenção, 
que tenha como foco a criação e fortalecimento de vínculos comunitários e 
familiares propor um espaço de convivência saudável, formação para a 
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das 
crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades 
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desse público. As atividades serão pautadas em experiências lúdicas, culturais, 
esportivas, artesanais e de inclusão digital. 

Do público a ser atendido tem prioridade crianças e adolescentes: 

Crianças, adolescentes, preferencialmente inseridas no Cadastro Único, 
considerando as situações prioritárias: 

• Em situação de isolamento; 
• Trabalho infantil; 
• Vivência de violência e/ou negligência; 
• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 
• Em situação de acolhimento; 
• Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
• Com medidas de proteção do ECA; 
• Crianças e adolescentes em situação de rua; 
• Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

O atendimento será respeitando a identidade e composição de cada grupo, 
consideramos ainda que esse serviço permitirá que as crianças e adolescentes 
assim como suas famílias e a própria comunidade possam ser de fato sujeitos 
transformadores de sua realidade por meio dos conhecimentos adquiridos neste e 
em outros serviços que o município possam lhes ofertar. 

A meta pretendida a ser alcançada será de 90 atendimentos entre crianças e 
adolescentes, que participarão do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos. 

4. Objetivo Geral 

Oferecer proteção social às crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, 
bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, do protagonismo 
e da cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

5. Objetivos Específicos 

• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária; 
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• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo 
a rede de proteção social de assistência social nos territórios; 

• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 
sociabilidades; 

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando 
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade 
e os vínculos familiares e comunitários; 

• Fortalecer a interação entre crianças e adolescentes do mesmo ciclo etário; 

• Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus 
brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências divertidas/lúdicas; 

• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das 
crianças e no processo de desenvolvimento infantil; 

• Complementar as ações de proteção e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

• Assegurar espaços de referência para o convívio familiar e comunitário e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 
crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 
contemporâneo; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema 
educacional de crianças e adolescentes; 
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• Detectar suas necessidades e motivações, bem como desenvolver 
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; 

• Propiciar vivências que valorizem as suas experiências e que estimulem e 
potencializem a capacidade de escolher e decidir. 

6. EXECUÇÃO 

Endereço de Execução do serviço: 

Número de 
atendidos: 

' 90 Faixa 
etária: 

06 a 14 anos e 12 meses 

Rua:Padre Leo Commissari, 261 
Bairro: Jardim Silvina 
Cidade: São Bernardo do Campo CEP: 09791006 
Telefone: 11 41270866 E-mail: padreleo@padreleo.org.br 
Periodicidade do serviço: 

GRUPO 1: Segunda feira das 08:00 ás 11:00h e terça feira das 08:00h ás 11:00h 

GRUPO 2: Segunda feira das 08:00 ás 11:00h e terça feira das 08:00h ás 11:00h 

GRUPO 3: Segunda feira das 13:30h ás 16:30h e terça feira das 13:30h ás 16:30h 

1.1—Dados do responsável Técnico: 

Nome: Erlenir da Silva 
RG: 472778699 , Órgão Expedidor: SSP/SP 
CPF:35345531870 
Cargo: Assistente Social CRESS 58694 
Telefone: 11 41270866 E-mail: erlenir@padreleo.org.br 

7. Atividades a serem desenvolvidas (forma de execução mais detalhada das 
atividades) 

As atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, será 
oferecidas para crianças e adolescentes e suas famílias, visando a 
prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social. Serão realizadas 
atividades que proporcionem a interação e troca de experiências entre os 
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usuários que venha agregar novos conhecimentos a vida dos mesmos , suas 
famílias, assim como a comunidade. 
As atividades serão executadas com base em experiências: Lúdicas, 
Culturais, Esportivas e de inclusão digital. 
As ações serão organizadas de acordo com os eixos: 

• Eixo convivência social: as ações e atividades objetivam estimular o 
convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, 
à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos 
laços sociais, às relações de cidadania, etc. 

• Eixo direito de ser: atividades que visam estimular o exercício da infância 
e da adolescência, de forma que promovam experiências que potencializem 
a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. 

• Eixo participação: atividades que tem como foco estimular a participação 
dos usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, 
comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito 
de direitos e deveres. 

7.1. Atividades inerentes ao servi co 
Nome da atividade Objetivo da 

atividade 
Metodologia Periodicidade 

Encontro Fortalecimento da Atividades Mensal 
Intergeracional função protetiva da 

família; 
realizadas com os 
usuários pais e ou 
responsáveis, por 
meio de cines, troca 
de experiências, 
dinâmicas, 
orientações dentre 
outros. 

Convivência Desenvolvimento Atividades Mensal 
comunitária, de ações de 

convívio familiar e 
comunitário; 

realizadas em 
grupo por faixa 
etária e/ou 
intergeracional por 
meio de Rodas de 
conversa, e 
encontros 
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temáticos. 
Cidadania Desenvolvimento 

de ações e 
vivências pautadas 
pelo respeito a si 
próprio e aos 
outros, 
fundamentadas 
em princípios 
éticos de justiça e 
cidadania; 

Atividades em 
grupos tais como 
rodas de conversa, 
palestras, encontros 
formativos dentre 
outros. 

Semanal 

Oficinas culturais, 
artísticas, 

Desenvolvimento 
de ações e 
experiências que 
possibilitem o 
desenvolvimento 
de potencialidades 
e a ampliação do 
universo 
informacional e 
cultural; 

Experiências 
lúdicas e culturais 
tais como: teatro, 
capoeira, 
musicalização e 
dança. 

Semanal 

Oficina esportivas Desenvolvimento 
de atividades 
esportivas que 
visa assegurar 
espaços de 
referência para um 
bom convívio em 
grupo. 

Atividades 
realizadas em 
grupos tais como: 
futsal, voleibol, 
gincanas 
desportivas 
brincadeiras, 
tradicionais e 
populares, jogos de 
tabuleiro, ping e 
pong e dinâmicas 
recreativas. 

Semanal 

Oficina de Inclusão 
digital 

Desenvolvimento 
de atividades e 
experiências que 
possibilitem o 
desenvolvimento 
de potencialidades 
e a ampliação do 
universo 
informacional e 

Atividades 
realizadas em 
grupos tais como: 
digitação, 
segurança na 
internet, jogos 
digitais e edição de 
fotos áudios e 
vídeos. 

Semanal 
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tecnológico. 

7.2. Atividades de trabalho Social 
Nome da atividade Objetivo da 

atividade 
Metodologia Periodicidade 

Atendimento Social Acolhida e Escuta Atendimento 
realizado 
preferencialmente 
individual, agendado 
ou por procura 
espontânea, 
inclusão no SCFV 
ou realizar 
orientações aos 
usuários. 

Semanal 

Atendimento 
particularizado e ou 
coletivo 

Atendimentos 
particularizados para 
identificação de 
demandas e ou 
encaminhamentos 
ao ORAS. 

Realização de 
encontros e 
acompanhamento 
da participação dos 
usuários do SCFV, 
observação de seu 
desenvolvimento no 
grupo, 
acompanhamento 
das demandas que 
forem surgindo ao 
longo do serviço e 
realização dos 
encaminhamentos 
que forem 
necessários. 

Mensal e ou quando 
se fizer necessário. 

Articulação com o 
ORAS 

Estudo social e 
diagnóstico 
socioeconômico em 
articulação com 
ORAS; 

Entrevista e 
encontros com a 
família referenciada 
ou a ser 
referenciada no 
ORAS 

Bimestral e ou 
quando se fizer 
necessário. 

Busca ativa Realização de 
visitas domiciliares e 
busca ativa; 

Realização de 
Visitas domiciliares 
sempre que houver 
a necessidade e ou 
realização de 
contato telefônico. 

Mensal e ou quando 
se fizer necessário 

Encontros de rede 
do Macro Território 

Articulação com o 
ORAS de referência; 

Participação de 
encontros 
formativos, de 

Bimestral 
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orientação e 
planejamento no 
ORAS de referência 
com as demais 
entidades do 
território, assim 
como agendamento 
de encontros para 
referência e contra 
referência das 
famílias. 

Prontuário Elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários; dos 
usuários. 

Relatório social, 
ficha social, entre 
outros instrumentais. 

- 

Mensal e ou quando 
se fizer necessário 

Lista de atendidos Elaboração de 
relatórios e planilhas 
dos atendimentos, 
conforme modelos 
padronizados pelo 
Órgão Gestor da 
Política de 
Assistência Social; 

: 
Lista de presença e 
de usuários e lista 
SISC, 

Mensal e ou sempre 
que se fizer 
necessário. 

Reunião de 
planejamento da 
equipe. 

Planejamento das 
atividades com a 
equipe do SCFV; 

Realização de 
planejamento das 
ações e atividades 
que serão realizadas 
nos grupos com os 
usuários e com suas 
famílias. 

Mensal. 

8. Cronograma de atividades 

8.1. Atividades inerentes ao servi co 
Mês 

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

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

Convivência 
comunitária. 

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

Cidadania X X X X X X X X X X X X 
Oficinas 
Culturais, 
artísticas 

X X X X X X X X X X X X 
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Oficinas 
Esportivas 

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

Oficinasde 
Inclusão digital 

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

8.2. Atividades de trabalho social 
Mês 

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

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

Atendimento 
particularizado e 
ou coletivo 

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

Articulação com o 
CRAS 

X X X X X X 

Busca ativa X X X X X X X X X X X X 
Encontros de rede 
do Macro 
Território 

X X X X X X 

Prontuário X X X X X X X X X X X X 
Lista de atendidos X X X X X X X X X X X X 
Reunião de 
planejamento da 
equipe. 

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

9. Formas de Avaliação 
(Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas) 

Indicador(es) Meios de verificação Meta (em 
porcentagem) 

Usuários do SCFV com 
NIS definitivo; 

Visitas domiciliares, diálogo com o 
CRAS, prontuário, lista de atendidos. 

80% 

Usuários do SCFV 
referenciados no 
CRAS; 

Articulação com o CRAS via referencia e 
contra referencia e monitoramento via 
atendimento social com os usuários e 
suas famílias. 

100% 

Percentual inferior a 
10% de usuários que 
abandonaram o serviço 
durante o mês. 

Realização de busca ativa, 
monitoramento das presenças dos 
usuários nos encontros, lista de 
atendidos. 

Inferior a 
10% 
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FAIXA ETÁRIA 

15A 17 ANOS 

10. Justificativa para a manutenção e ou implantação do serviço: diagnóstico da 
realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo entre essa realidade e as atividades e metas a serem atingidas/ objetivos a 
serem alcançados. 

Desde nossa fundação buscamos sempre desenvolver ações que venham 
contribuir para o auto desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade 
ou risco social. A região onde estamos localizados é uma das regiões do 
município de São Bernardo do Campo onde se concentra um dos maiores índices 
de pobreza e vulnerabilidade social, destacamos aqui alguns dados que 
evidenciam isso conforme dados da Secretaria de Assistência Social — 
departamento de gestão do suas Sas-2 audiência pública edital de chamamento 
n°01/2019 agosto 2019: 

Das 53.476 famílias cadastradas no CadÚnico somando cerca de 149.181 
pessoas destas 10.594 estão em nosso território de atuação ( CRAS-I) seguido por: 

• CRAS II — ALVES DIAS Alves Dias, Assunção, Cooperativa, Independência, 
Jordanópolise Planalto com 7.150, 

• CRAS III — ALVARENGA/ BATISTINI Batistini, Botujuru, Demarchi, Dos 
Alvarenga e Dos Casa 11.138 

• CRAS IV — RIACHO GRANDE Balneária, Botujuru(Riacho Grande), Dos Finco, 
Montanhão(Riacho Grande), Rio Grande e Zona Rural (Alto da Serra, Capivari, 
Curucutu, Dos Imigrantes, Rio Pequeno, Santa Cruz, Tatetos, Taquacetuba, 
Varginha e Zanzalá) 6.267 

• CRAS V — CENTRO Anchieta, Baeta Neves, Centro, Paulicéia, Rudge Ramos e 
Taboão 2.536 

Das 23.505 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PBF - POR CRAS 

• 7.625 CRAS I VILA DO TANQUENILA SÃO PEDRO 33% 
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• 7.120 ORAS III ALVARENGA/BATISTINI 30% 
• 3.612 ORAS II ALVES DIAS 15% 
• 2.521 ORAS IV RIACHO GRANDE 11% 
• 2.627 ORAS V CENTRO 11% 

BPC PESSOAS POR ORAS (10.359 PESSOAS) 

2.763 ORAS I 27% 
2.062 ORAS II 20% 
2.600 ORAS III 25% 
986 ORAS IV 9% 
1.948 ORAS V 19% 

O que justifica aqui discutirmos e propormos meios de oferecer uma intervenção, 
que tenha como foco a criação e fortalecimento de vínculos comunitários e 
familiares propor um espaço de convivência saudável, formação para a 
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e de autonomia das 
crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades 
desse público. 

Do público a ser atendido tem prioridade crianças e adolescentes: 

Crianças, adolescentes, preferencialmente inseridas no Cadastro Único, 
considerando as situações prioritárias: 

• Em situação de isolamento; 
• Trabalho infantil; 
• Vivência de violência e/ou negligência; 
• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 
• Em situação de acolhimento; 
• Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
• Com medidas de proteção do ECA; 
• Crianças e adolescentes em situação de rua; 
• Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

O atendimento será respeitando a identidade e composição de cada grupo, 
consideramos ainda que esse serviço permitirá que as crianças e adolescentes 
assim como suas famílias e a própria comunidade possam ser de fato sujeitos 
transformadores de sua realidade por meio dos conhecimentos adquiridos neste e 
em outros serviços que o município possam lhes ofertar. 
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A meta pretendida a ser alcançada será de 30 atendimentos entre crianças e 
adolescentes, que participarão do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos. 

11. Objetivo Geral 

Oferecer proteção social às crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, 
bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, do protagonismo 
e da cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

12. Objetivos Específicos 

• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária; 

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo 
a rede de proteção social de assistência social nos territórios; 

• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 
sociabilidades; 

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando 
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade 
e os vínculos familiares e comunitários; 

• Fortalecer a interação entre crianças e adolescentes do mesmo ciclo etário; 

• Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus 
brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências divertidas/lúdicas; 

• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das 
crianças e no processo de desenvolvimento infantil; 
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• Complementar as ações de proteção e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

• Assegurar espaços de referência para o convívio familiar e comunitário e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 
crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 
contemporâneo; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema 
educacional de crianças e adolescentes; 

• Detectar suas necessidades e motivações, bem como desenvolver 
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; 

• Propiciar vivências que valorizem as suas experiências e que estimulem e 
potencializem a capacidade de escolher e decidir. 

13. EXECUÇÃO 

Endereço de Execução do serviço: 

Número de 
atendidos: 

30 Faixa 15 a 17 anos 
etária: I 

Rua:Padre Leo Commissari, 261 
Bairro: Jardim Silvina 
Cidade: São Bernardo do Campo CEP: 09791006 
Telefone: 11 41270866 E-mail: padreleo@padreleo.org.br 
Periodicidade do serviço: 

GRUPO: Segunda feira das 13:30h ás 16:30h e terça feira das 13:30h ás 16:30h 

1.2—Dados do responsável Técnico: 
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Nome: Erlenir da Silva 
RG: 472778699 Órgão Expedidor: SSP/SP 
CPF:35345531870 
Cargo: Assistente Social CRESS 58694 
Telefone: 11 41270866 E-mail: erlenir@padreleo.org.br 

14. Atividades a serem desenvolvidas (forma de execução mais detalhada das 
atividades) 

As atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, será 
oferecida para crianças e adolescentes e suas famílias, visando a prevenção 
de situações de vulnerabilidade e risco social. Serão realizadas atividades 
que proporcionem a interação e troca de experiências entre os usuários que 
venha agregar novos conhecimentos a vida dos mesmos, suas famílias, 
assim como a comunidade. 
As atividades serão executadas com base em experiências: Lúdicas, 
Culturais, Esportivas e de inclusão digital. 
As ações serão organizadas de acordo com os eixos: 

• Eixo convivência social: as ações e atividades objetivam estimular o 
convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, 
à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos 
laços sociais, às relações de cidadania, etc. 

• Eixo direito de ser: atividades que visam estimular o exercício da infância 
e da adolescência, de forma que promovam experiências que potencializem 
a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. 

• Eixo participação: atividades que tem como foco estimular a participação 
dos usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, 
comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito 
de direitos e deveres. 

14.1. Atividades inerentes ao servi co 
Nome da atividade Objetivo da 

atividade 
Metodologia Periodicidade 

Encontro 
Intergeracional 

Fortalecimento da 
função protetiva da 

Atividades 
realizadas com os 

Mensal 
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família; usuários pais e ou 
responsáveis, por 
meio de cines, troca 
de experiências, 
dinâmicas, 
orientações dentre 
outros. 

Convivência 
comunitária, 

Desenvolvimento 
de ações de 
convívio familiar e 
comunitário; 

Atividades 
realizadas em 
grupo por faixa 
etária e/ou 
intergeracional por 
meio de Rodas de 
conversa, e 
encontros 
temáticos. 

Mensal 

Cidadania Desenvolvimento 
de ações e 
vivências pautadas 
pelo respeito a si 
próprio e aos 
outros, 
fundamentadas 
em princípios 
éticos de justiça e 
cidadania; 

Atividades em 
grupos tais como 
rodas de conversa, 
palestras, encontros 
formativos dentre 
outros. 

Semanal 

Oficinas culturais, 
artísticas, 

Desenvolvimento 
de ações e 
experiências que 
possibilitem o 
desenvolvimento 
de potencialidades 
e a ampliação do 
universo 
informacional e 
cultural; 

Experiências 
lúdicas e culturais 
tais como: teatro, 
capoeira, 
musicalização e 
dança. 

Semanal 

Oficina esportivas Desenvolvimento 
de atividades 
esportivas que 
visa assegurar 
espaços de 
referência para um 

Atividades 
realizadas em 
grupos tais como: 
futsal, voleibol, 
gincanas 
desportivas 

Semanal 

17 

Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - São Bernardo do Campo - CEP 09791-006 
Tels.: 11 41270866 / 11 43341142 - E-mail: padreleo@padreleo.org.br - www.padreleo.org.br 



Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ. 04.422.261/0001-50 

bom convívio em 
grupo. 

brincadeiras, 
tradicionais e 
populares, jogos de 
tabuleiro, ping e 
pong e dinâmicas 
recreativas. 

Oficina de Inclusão Desenvolvimento Atividades Semanal 
digital de atividades e 

experiências que 
realizadas em 
grupos tais como: 

possibilitem o 
desenvolvimento 
de potencialidades 
e a ampliação do 
universo 
informacional e 
tecnológico. 

digitação, 
segurança na 
internet, jogos 
digitais e edição de 
fotos áudios e 
vídeos. 

14.2. Atividades de trabalho Social 
Nome da atividade Objetivo da 

atividade 
Metodologia Periodicidade 

Atendimento Social Acolhida e Escuta Atendimento 
realizado 
preferencialmente 
individual, agendado 
ou por procura 
espontânea, 
inclusão no SCFV 
ou realizar 
orientações aos 
usuários. 

Semanal 

Atendimento Atendimentos Realização de Mensal e ou quando 
particularizado e ou particularizados para encontros e se fizer necessário. 
coletivo identificação de 

demandas e ou 
encaminhamentos 
ao ORAS. 

acompanhamento 
da participação dos 
usuários do SCFV, 
observação de seu 
desenvolvimento no 
grupo, 
acompanhamento 
das demandas que 
forem surgindo ao 
longo do serviço e 
realização dos 
encaminhamentos 
que forem 
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necessários. 
Articulação com o 
CRAS 

Estudo social e 
diagnóstico 
socioeconômico em 
articulação com 
CRAS; 

Entrevista e 
encontros com a 
família referenciada 
ou a ser 
referenciada no 
CRAS 

Bimestral e ou 
quando se fizer 
necessário. 

Busca ativa Realização de 
visitas domiciliares e 
busca ativa; 

Realização de 
Visitas domiciliares 
sempre que houver 
a necessidade e ou 
realização de 
contato telefônico. 

Mensal e ou quando 
se fizer necessário 

Encontros de rede 
do Macro Território 

Articulação com o 
CRAS de referência; 

Participação de 
encontros 
formativos, de 
orientação e 
planejamento no 
CRAS de referência 
com as demais 
entidades do 
território, assim 
como agendamento 
de encontros para 
referência e contra 
referência das 
famílias. 

Bimestral 

Prontuário Elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários; dos 
usuários. 

Relatório social, 
ficha social, entre 
outros instrumentais. 

Mensal e ou quando 
se fizer necessário 

Lista de atendidos Elaboração de 
relatórios e planilhas 
dos atendimentos, 
conforme modelos 
padronizados pelo 
Órgão Gestor da 
Política de 
Assistência Social; 

Lista de presença e 
de usuários e lista 
SISO. 

Mensal e ou sempre 
que se fizer 
necessário. 

Reunião de 
planejamento da 
equipe. 

Planejamento das 
atividades com a 
equipe do SCFV; 

Realização de 
planejamento das 
ações e atividades 
que serão realizadas 
nos grupos com os 
usuários e com suas 

Mensal. 
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famílias. 

15. Cronograma de atividades 

15.1. Atividades inerentes ao serviço 
Mês 

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

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

Convivência 
comunitária. 

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

Cidadania X X X X X X X X X X X X 
Oficinas 
Culturais, 
artísticas 

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

Oficinas 
Esportivas 

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

Oficinasde 
Inclusão digital 

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

15.2. Atividades de trabalho social 
Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Atividade 
Atendimento 
Social 

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

Atendimento 
particularizado e 
ou coletivo 

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

Articulação com o 
CRAS 

X X X X X X 

Busca ativa X X X X X X X X X X X X 
Encontros de rede 
do Macro 
Território 

X X X X X X 

Prontuário X X X X X X X X X X X X 
Lista de atendidos X X X X X X X X X X X X 
Reunião de 
planejamento da 
equipe. 

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

16. Formas de Avaliação 
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(Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas) 

Indicador(es) Meios de verificação Meta (em 
_porcentagem) 
80% Usuários do SCFV com 

NIS definitivo; 
Visitas domiciliares, diálogo com o 
ORAS, prontuário, lista de atendidos. 

Usuários do SCFV 
referenciados no 
ORAS: 

Articulação com o CRAS via referencia e 
contra referencia e monitoramento via 
atendimento social com os usuários e 
suas famílias. 

100% 

Percentual inferior a 
10% de usuários que 
abandonaram o serviço 
durante o mês. 

Realização de busca ativa, 
monitoramento das presenças dos 
usuários nos encontros, lista de 
atendidos. 

Inferior a 
10% 

17. Recursos Humanos, Materiais e Financeiros 

17.1- Recursos Humanos 

Quant. Cargo' Formação 
Carga 
horária Vinculo2
Mensal 

Custo 
Mensal 
Total 

Fonte dos 
Recursos' 

2 Técnico de 
Referência 

Técnico de 
nível superior 
Assistente 
Social 

96 Horas 1 R$6.074,00 2- Repasse 
FMAS 

1 Educador Nível médio 52 horas 1 R$1.686,00 2-Repasse 
FMAS 

2 Oficineiro Nível médio 24 horas 2 R$1.940,00 2-Repasse 
FMAS 

1 Oficineiro Nível médio 8 2 R$ 330,00 2- Repasse 
FMAS 

1 Profissional 
de Apoio 

Nível 
fundamental 

40 horas 1 R$1.400,00 2- Repasse 
FMAS 

1 Na coluna cargo, registrar nomenclatura conforme será apresentado na 
prestação de contas, seguido, entre parênteses ( )a correspondência de função 
conforme descrito no referenciai técnico de cada serviço 
2 1 -  Empregado 2- Autônomo 3- Voluntário 4- Dirigente 5- Estagiário 
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3 1 - Próprio 2- Repasse FMAS 3— Repasse FUMCAD 

17.2- Recursos Materiais despesas (detalhar) 

Quantidade Categoria - Gêneros Alimentícios Valor total 

Quantidade Categoria - Outros materiais de consumo O 

Quantidade Categoria - Outros serviços de terceiros O 

Quantidade Categoria - Locação de Imóveis O 

Quantidade Categoria - Locações Diversas O 

Quantidade Categoria - Utilidades Públicas O 
Contas de água, Luz, gás e ou telefone. 

Quantidade Categoria - Combustível O 

Quantidade Categoria - Despesas financeiras e bancárias O 

Quantidade Categoria - Outras despesas O 

17.3 Recursos Materiais contrapartida (se o caso) Contrapartida, na forma de bens 
economicamente mensuráveis, que conste no balanço patrimonial, no valor total de 
R$ ) conforme identificados abaixo: 

Identificação 

do bem ou serviço 

Valor 

econômico 

17.4 - A lica ão dos Recursos Financeiros do FMAS/Des esas de Custeio' 
Encargos 

Itens de Despesa Salário Total trabalhistas e 
previdenciarios2

Total 
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1 — Recursos Humanos — 
CLT 

R$90.660,00 R$ 19.260,00 R$ 109.920,00 

2 — Recursos Humanos — 
Autônomos 

R$ 21.840,00 R$ 5.400,00 R$ 27.240,00 

Total Geral R$137.160,00 

' A entidade deve apresentar elementos que demonstrem a compatibilidade dos 
custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma 
natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos, 
tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações 
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público; 
2 A entidade deve declarar estimativa de valores a serem recolhidos para 
pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas 
diretamente na consecução do objeto, durante o período de vigência proposto. 

17.5 - APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Categoria ou finalidade de despesas FMAS/MÊS TOTAL 
I Rec. Humanos (5) R$ 9.160,00 R$ 109.920,00 
II Rec. Humanos (6) R$ 2.270,00 R$ 27.240,00 
V Gêneros Alimentícios 
VI Outros materiais de consumo 
VII Outros serviços de terceiros 
VIII Locação de Imóveis 
IX Locações Diversas 
X Utilidades Públicas (7) 
XI Combustível 
XV Despesas financeiras e bancárias  
XVI Outras despesas 

TOTAL R$ 11.430,00 R$ 137.160,00 

Quadro de despesas presente no Demonstrativo de Receita e Despesas (TCE-
SP) 
Utilizar somente as categorias pertinentes ao desenvolvimento do serviço. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 

18- Crono rama de Desembolso Financeiro 
Parcela Valor 

1° R$11.430,00 
2° R$ 11.430,00 
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30 R$ 11.430,00 
40 R$ 11.430,00 
50 R$ 11.430,00 
6° R$ 11.430,00 
70 R$ 11.430,00 
8° R$ 11.430,00 
9° R$ 11.430,00 

10° R$11.430,00 
110 R$11.430,00 
12° R$11.430,00 

Total R$ 137.160,00 

19. Prestações de contas 
A prestação de contas será elaborada em consonância à legislação própria, 
especialmente à lei federal 13.019/2014 e suas alterações, decreto municipal N° 
20.113/2017, decretos regulamentadores, normativos municipais e instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

São Bernardo do Campo, 16 de Novembro de 2022. 
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