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ANEXO III 
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Nome do projeto: EduCasa- Adaptação a nova modalidade de ensino . 

1.2. Organização proponente: 
Casa Nossa Senhora das Graças - Casa I e Casa II 

1.3 CNPJ: 
19.658.159/0001-26 

1.4 Site: 
https://cnsasorocaba.orq.br 

1.5 E-mails para contato (pelo menos 2): 

coordenacac(5)cnsqsorocaba.orq.br ; equipetecnica@cnsqsorocaba.orq.br 

1.6 Nome do Responsável legal da Organização: 
Gelfe Franco Luiz 

1.7 RG: 1.8. Órgão Expedidor 
26.927.435-2 SSP/SP 

1.9 Nome do Responsável do Projeto: 
Stefany Silva Veríssimo Basilio 

1.10 RG: 1.11. Órgão Expedidor: 
34.363.224-X SSP/SP 

2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

2.1. Capacidade Técnica: 
As Casas lares Nossa Senhora das Graças são um serviço de acolhimento 

institucional que atende crianças e adolescentes em situação de risco que precisam ser 

afastadas do convívio familiar, encaminhadas pelo poder judiciário e, excepcionalmente, pelo 

Conselho Tutelar, em caráter excepcional e provisório. 

https://cnsasorocaba.orq.br
http://orq.br
mailto:equipetecnica@cnsqsorocaba.orq.br
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Ofertamos um serviço que busca proporcionar um ambiente acolhedor, 

promovendo o desenvolvimento de relações saudáveis, considerando a condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, com respeito à individualidade edignidade, 

tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes acompanhados 

pela organização. 

Há seis anos em atuação no município, a organização entende sua importância 

no cenário contemporâneo e quer contribuir para traçar novas referências no 

atendimento a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. 

Recentemente ampliamos o serviço com abertura de uma segunda Casa Lar, 

gerando mais dez vagas de acolhimento institucional para o município. Assim hoje 

executamos o serviço de duas Casas Lares, totalizando 20 acolhidos. 

Sabe-se que a medida de acolhimento é a última instância de proteção, mas, 

quando esgotadas todas as alternativas de intervenção no grupo de convívio e o 

acolhimento se fizer necessário, é imprescindível a observação das determinações 

legais, que definem o acolhimento como sendo uma medida protetivaprovisória, 

excepcional e que visa a reintegração familiar ou esgotada todas as possibilidades, a 

colocação em família substituta. 

Várias vertentes teóricas discutem a vivência institucional e os prejuízos ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes inseridos nesses serviços. Em 

contrapartida, outros tantos indicam que a instituição pode ser uma alternativa positiva 

quando o ambiente familiar já não oferece todas as condições necessárias de garantir 

os direitos para seu desenvolvimento, constituindo um espaço de violação de direitos. 

Partindo desta premissa, a Casa Nossa Senhora das Graças entende que a 

passagem da criança pela organização deve ser um tempo de cuidado e um espaço de 

ressignificação de cada história, que fortaleça a autoestima dos atendidos e favoreça o 

desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Além disso, a instituição se situa 

como parte da rede de apoio social e afetivo da criança/adolescente, oferecendo 

alternativas para projetos de vida com bases sólidas e de comprometimento societário, 

bem como de sua família, buscando formas de superação dos motivos que levaram ao 

acolhimento institucional. 

Para tanto, a equipe técnica, em conjunto com a rede de serviços, elabora o PIA 

(Plano Individual de Atendimento), que visa organizar ações estratégicas para garantir o 
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direito à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente, mesmo 

enquanto estiverem em programa de acolhimento. O PIA é o instrumento essencial, que 

guia toda ação a ser desenvolvida com os acolhidos e suas famílias, visando à 

superação das situações que desencadearam a aplicação da medida de proteção. No 

PIA estão elencadas as atividades educacionais, acompanhamento necessários, 

atividades culturais e recreativas conduzidas em consonância com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente Lei 8.069/90 e demais legislações vigentes. 

O acompanhamento da família desde o início do acolhimento, quando não houver 

decisão judicial em contrário, e a participação da construção do PIA promove o 

fortalecimento dos vínculos, o entendimento dos motivos que levaram ao acolhimento, a 

identificação das potencialidades daquela família mobilizando-as para novos projetos de 

vida, visando ações para a superação de situações de riscos e/ou de violações de 

direitos que contribuíram para o acolhimento. 

Para desenvolver essas ações, as Casas Lares Nossa Senhora das Graças conta 

com o apoio da sua equipe de trabalho e articulação com a rede de serviços. 

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Considerando que todas as crianças e todas as/os adolescentes devem receber 

cuidado, proteção e educação, sem discriminação de situação familiar, idade, sexo, raça, 

etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 

aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou qualquer 

outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, nos 

termos do artigo 3 o do ECA. Assim, diante do exposto acima e da atual situação que 

estamos vivendo, um período em que toda a sociedade empreende esforços para a 

contenção da pandemia do COVID 19, reafirmando que enquanto permanecer a situação de 

risco, deve se intensificar a proteção integral de crianças e adolescentes, percebemos a 

necessidade de intensificar ações que visem trabalhar a educação, proteção, auto-cuidado, 

autonomia por meio de um acompanhamento psicopedagógico e educacional de forma 

lúdica, visando fortalecê-los para enfrentar de maneira esclarecedora a atual situação que 

estamos vivendo. 

Ressalvo a importância da Educação como um direito fundamento do individual, assim 

como consta no Art. 53. Do ECA , a criança e o adolescente têm direito à educação, visando 

ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
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qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na esco!a;ll - direito de ser respeitado por seus educadores;lll - direito de 

contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;IV -

direito de organização e participação em entidades estudantis;V - acesso à escola pública e 

gratuita próxima de sua residência.V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua 

residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a 

mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei n° 13.845, de 

2019).Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Assim, diante de 

nossa atual realidade e nova modalidade de ensino híbrido ,é de extrema importância a 

aproximação do profissional da área pedagógica com a rede de ensino, assim como o auxilio 

e acompanhamento pedagógico. Garantindo assim, o suporte nas dificuldades encontradas 

pelos acolhidos com olhar grupai e individual considerando cada etapa da educação básica, 

visando à diminuição na defasagem escolar e um retomo ao "normal" gradativo sem 

prejuízos educacionais. 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

4.1. Objetivo Geral 

• Criar ações que garantam acesso aos direitos á educação qualificada da criança e do 

adolescente acolhidos institucionalmente, ressaltando a proteção e acolhimento de 

forma humanizada. 

4.2. Objetivo (s) Específico(s) 

• Garantir direito de acesso, à educação de qualidade e formação comum necessária 

para o exercício da cidadania e para progressão nos estudos posteriores; 

• Preparar os acolhidos por meio de apoio profissional pedagógico para lidar com a 

nova metodologia de ensino; 

• Oferecer acompanhamento por meio de reforço escolar a fim de amenizar defasagens 

pontuais e individuais, considerando a faixa etária e ano escolar; 

• Desenvolver ações que amenizem situações conflituosas no desenvolvimento 

pedagógico por conta do isolamento social; 

• Promover ações que desperte aos acolhidos a importância do estudo adequado e 

qualificado como comprometimento; 
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5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

5.1 Atividade 
Atividade 1- EducAÇÃO 

Nessa atividade buscaremos promover para todos os acolhidos o acompanhamento escolar 

e educacional de forma efetiva, atendendo a demanda e dificuldade individual de cada um e 

auxiliando no processo de aprendizagem, amenizando a defasagem escolar por não estarem 

frequentando a rede de ensino. 

Atividade 2-Era uma vez... 

Essa atividade será voltada para o grupo da educação infantil, que é a primeira etapa da 

educação básica e atenderá crianças de zero a três anos. Visando o desenvolvimento 

integral de bebês e crianças acolhidos pedagogicamente de forma lúdica, sensorial, e motora 

através do brincar. 

Atividade 3 - Aprendendo o A B C! 
Nessa atividade iremos trabalhar atividades pedagógicas com o grupo da pré escola, 

crianças de 0 a 06 anos. Tem o objetivo de trabalhar a área pedagógica através de 

atividades lúdicas inserindo os aprendizados iniciais gradativamente. 

Atividade 4- Aprendi a ler! 
A presente atividade trabalhará com o grupo do ensino fundamental, crianças 06 à 14 anos, 

funcionará como uma base para as demais etapas da formação educacional. É fundamental 

para o desenvolvimento das crianças tanto no quesito acadêmico quanto no pessoal e social. 

Tem o objetivo de dar continuidade aos aprendizados dos conceitos educacionais, assuntos 

que os guiarão durante toda a educação básica, como por exemplo, a fundamentação da 

leitura e a escrita. 

Atividade 5 - Quando eu crescer eu quero ser... 
Essa atividade visará o trabalho com o grupo do ensino médio, que é a última etapa da 

educação básica brasileira, adolescentes que têm entre 15 e 17 anos. Tem como principal 

objetivo aprimorar os conhecimentos obtidos pelos estudantes no ensino fundamental, tendo 

foco na preparação para o mercado de trabalho e o ensino superior. 

6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
A Casa Nossa Senhora das Graças está situada na Zona Oeste da cidade de Sorocaba, 
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porém, atende crianças e adolescentes encaminhados de diversas regiões da cidade. 

As ações serão realizadas na Casa La I e II, localizada na Rua Doutor Francisco Prestes 

Maia, 320/330 - Jardim Paulistano. 

7. BENEFICIÁRIOS 

7.1. Beneficiários Diretos (especificar): Crianças e adolescentes acolhidos, e que vierem a 

ser acolhidos na Casa Nossa Senhora das Graças no período de execução do projeto. 

7.2. Beneficiários Indiretos (especificar): -

8. METODOLOGIA 

Atividade Metodologia Profissional 
Responsável 

EducAÇAO Essa atividade acontecerá durante toda a 

realização do projeto, diariamente, visando o apoio 

pedagógico efetivo. 

Pedagogas(02) 

Era uma vez... A presente atividade acontecerá durante toda a 

realização do projeto, ocorrerá semanalmente. Será 

desenvolvida através de atendimentos individuais, 

em grupos e oficinas lúdicas correspondentes a 

faixa etária. 

Pedagogas(02) 

Aprendendo o 
A B C ! 

A presente atividade acontecerá durante toda a 

realização do projeto, ocorrerá semanalmente. Será 

desenvolvida através de atendimentos individuais, 

em grupos e oficinas lúdicas correspondentes a 

faixa etária. 

Pedagogas (02) 

Aprendi a ler! Essa atividade acontecerá durante toda a 

realização do projeto, ocorrerá semanalmente. Será 

desenvolvida através de atendimentos individuais, 

em grupos e oficinas correspondentes a faixa etária 

e de acordo com a demanda. 

Pedagogas (02) 

Quando eu 
crescer eu 
quero ser... 

Essa atividade acontecerá durante toda a 

realização do projeto, ocorrerá semanalmente. Será 

desenvolvida através de atendimentos individuais, 

em grupos e oficinas correspondentes a faixa etária 

Pedagogas (02) 
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e de acordo com a demanda. 

10. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVAL AÇÃO 

Meta(s) Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meios de Verificação 

Garantir o acesso aos 

direitos para todas as 

crianças e 

adolescentes. 

Garantia de direitos 

de saúde, 

alimentação, 

educação, 

convivência e lazer. 

Todos os acolhidos 

com os direitos 

garantidos. 

Identificação diária de 

necessidades de 

todos os acolhidos. 

Melhora significativa no 

desempenho escolar 

através de 

acompanhamento 

profissional. 

Acompanhamento 

efetivo escolar dos 

acolhidos. 

Todos os acolhidos 

sendo 

acompanhados por 

profissional da 

educação. 

Acompanhamento 

diário da evolução e 

identificação de 

defasagens escolares. 

Acessibilizar conteúdos 

escolares de forma 

clara e de forma lúdica. 

Acolhidos com a 

garantia de 

acessibilidade a 

conteúdos 

escolares. 

Todos as acolhidos 

acessando os 

conteúdos 

escolares. 

Acompanhamento por 

meio de atividades e 

atendimento 

individual. 

Acolhidos fortalecidos 

diante da nova 

modalidade de ensino. 

Apoio pedagógico 

para todos os 

acolhidos 

Todos os acolhidos 

acompanhados 

pedagogicamente 

de forma efetiva. 

Acompanhamento por 

atendimento individual 

e em grupo, e 

discussão de caso 

entre a equipe. 

Adolescentes com 

autonomia fortalecida. 
Adolescentes sendo 

acompanhados por 

profissionais visando 

o trabalho da 

autonomia. 

Todos os 

adolescentes com 

a autonomia 

fortalecida. 

Acompanhamento por 

meio de relatórios e 

atendimentos 

individuais. 
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Avaliação das ações 

executadas. 
Discussão das 

ações pelos 

profissionais 

envolvidos. 

Participação dos 

profissionais nas 

reuniões. 

Registro em Livro Ata 

das reuniões. 

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Plano de Trabalho Anual 

ATIVIDADE DEZEMBRO JANEIRO 
EducAÇAO X X 

Era uma vez... X X 

Aprendendo o 
A B C ! 

X X 

Aprendi a ler! X X 

Quando eu 
crescer eu 
quero ser... 

X X 

12. Materiais Permanentes 
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13. Recursos humanos 

Formação Profissional 
(Cargo) 

Função no projeto 
N° de horas/mês 

Vínculo (CLT, Prestador 
serviços, Voluntário) 

Pedagogia Pedagoga 20 horas/ 

semanais 

MEI 

Pedagogia Pedagoga 20 horas/ 

semanais 

MEI 
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14) Demonstração da vinculação entre a realidade objeto da parceria, as atividades, os materiais a serem adquiridos e as metas. 

Meta Atividades relacionadas à meta Prazo por 

atividade 

Materiais relacionados 

à meta 

Prazo para conclusão 
da meta 

Garantir o acesso a 

educação para todas as 

criança e adolescentes. 

EducAÇÃO 

Era uma vez... 

Aprendendo o A B C! 

Aprendi a ler! 

Quando eu crescer eu quero ser... 

02 meses Material pedagógico 

(disponibilizado pela 

instituição) 

02 meses 

Melhora significativa no 

desempenho escolar 

através de 

acompanhamento 

profissional. 

EducAÇÃO 

Era uma vez... 

Aprendendo o A B C! 

Aprendi a ler! 

Quando eu crescer eu quero ser... 

02 meses Material pedagógico 

(disponibilizado pela 

instituição) 

02 meses 

Acesso a conteúdos 

pedagógicos de forma 

clara e lúdica. 

EducAÇÃO 

Era uma vez... 

Aprendendo o A B C! 

Aprendi a ler! 

Quando eu crescer eu quero ser... 

02 meses Material pedagógico 

(disponibilizado pela 

instituição) 

02 meses 
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) 

Acolhidos fortalecidos 

diante do quadro da 

nova modalidade de 

ensino. 

EducAÇÃO 

Era uma vez... 

Aprendendo o A B C! 

Aprendi a ler! 

Quando eu crescer eu quero ser... 

02 meses Material pedagógico 

(disponibilizado pela 

instituição) 

02 meses 

Avaliação das ações 

executadas por meio de 

relatórios. 

EducAÇÃO 

Era uma vez... 

Aprendendo o A B C! 

Aprendi a ler! 

02 meses Livros ata, canetas, 

pastas (disponibilizado 

pela instituição) 

02 meses 

Sorocaba/ SP, 13 de novembro de 2020. 

Assinatura: &áZ/zr ^A?^>/^ JZ^^: 

Gelfe Franco Luiz 
Presidente 



ANEXO VI - ORÇAMENTO TOTAL 

Salários e ordenados 

Mèi»01 

3.200,00 

MAS 02 

3.200,00 

Total Previsto 

INSS 
PIS 

Férias 

13° ôalérlo 

FGTS 

Dlasidlo Coletivo 

Vale transporte 

Outros: 
Outros; 

Serviço (RPA/ nota) 
Outros; 

3.200,00 
r 

3.200,00 0,400,00 

' .1-,. .,..v;;..,< , . -„ . v - — ^ J ^ . ' , i M M , ^ ' „ - i ' . , 

E n ^ e ç o r Rua Doutor Fmticisço Prestes Maia,, N° $0Mo - Jardün Paulistano, Sorocaba SP - CEI»! 1804<K>Ml( 
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Utilidade Pública Municipal pela Lei 11.505 de 28/03/2017 - Inscrição no CMAS N° 150 - Registro CMDCA N° P04/150. 

mmwmwmm^www mm w is I i Materiais do~E3crítórlo 

Materials Pedagógicos 

Material Qrafloo 

Outros; Medicamentos 

Outros; Produtos de limpeza 

Outros; Produtos de higiene pessoal 

bZ1I§; ] 

ÓÍLFB PRANeoLUIZ 
RO- 26.927.436-2 

Presidente - Casa Nossa Senhora das Graças 

tóiuto»'flçü} Rim Doutor Francisco Prosa* Maia, 320/330 - Jardim Paulistano, Sotwaba Sf >&$•] I M 0 
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K -miiib: coòrdenacao@cnsgsorocabã.oig.br / equlpcttícnlca@cnngsow)Ciiba.oig.br/ adinlnlstiaòao(<7),i;ní>ç!o,oüáDaiprgJbl? 
$ÍÜ\ \vvvvv;cníií,sorocaba.oir.-br 
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