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5- DESCRIÇÃO DA REALIDADE 
"A Associação Pestalozzi de  Joao  Neiva" está localizada em um município de pequeno 

porte do Estado do Espirito Santo com população aproximada de dezoito mil habitantes, 

no Bairro Loteamento Ernesto Santos Silva com abrangência na zona rural e urbana 

que se classifica como de classe média. 

Apesar de estar localizada em bairro de classe média, esta instituição recebe influência 

de todo referencial econômico que caracteriza o município, a falta de emprego e a 

assistência médica principalmente a assistência a natalidade, o que incide no aumento 

constante do número de pessoas que nascem com certos tipos de comprometimento no 

desenvolvimento psicomotor, originando maior número de matriculas para os 

atendimentos clínicos a principio e pedagógico especializado com o decorrer da idade. 

É uma entidade filantrópica mantenedora do Centro Educacional Especializado — CAEE 

"Semente de Amor", filiada a Federação Nacional das Associações 

Pestalozzi(FENAPESTALOZZI —  Brasilia)  e vinculada 6 Federação Estadual das 

Associações Pestalozzi (FEPESTALOZZI — ES), tem como órgão de gestão da direção 

os associados efetivos contribuintes que elegem seus administradores em Assembleia 

Geral a cada três anos, constituindo a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal que se 

encarregam da Gestão e do controle financeiro dentre outras atribuições. 

Esta estrutura funciona atrelada à estrutura funcional, composta por,uma Presidente, 

um corpo docente e discente, equipe técnica, equipe pedagógica, oficineiros, 

cozinheira, auxiliar de serviços gerais, secretária e motorista. 

Constitui- se como organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, de interesse 

público e social, inscrita no CNPJ 32.403.602-86, fundada em 17 de junho de 1992, 

inicialmente em prédio cedido pela prefeitura municipal de João Neiva, e a partir de 27 

de abril de 2001 conquistou sua sede própria na rua Jacinta Palassi De Angeli, n° 81, 

Loteamento Ernesto Santos Silva, CEP 29680-000. 

Atualmente atende 88 pessoas com deficiências do município de João Neiva e de 

outros municípios circunvizinhos, sendo: deficiência intelectual, transtorno global do 

desenvolvimento e deficiências múltiplas, nos turnos matutino e vespertino, a saber: 10 

deficientes físicos; 23 deficientes mentais; 22 deficientes múltiplos; 09 Síndromes 

deDown; 24 condutas típicas e 04 autistas. 



Esta instituição desenvolve um trabalho de atendimento às pessoas com deficiência 

desde o nascimento, sem limitar a faixa etária de atendimento. 0 trabalho é realizado 

em nível de prevenção, orientação, habilitação e reabilitação, utilizandoprocesso de 

atendimento com recursos e procedimentos das áreas da saúde, educação, trabalho, 

assistência social e outros, com vistas á minimizar as 	incapacidades, 	o 

desenvolvimento das potencialidades e habilidades para o trabalho, à inclusão social e 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. 

É possível observar o sentido social e humano que envolve este trabalho, pois parte dos 

atendidos é oriunda de famílias em situação de vulnerabilidades social e em 

consequência disso submetidos ás fragilidades das políticas públicas, portanto 

sensíveis à necessidade de criação de oficinas pedagógicas com o objetivo de 

desenvolver ao máximo o potencial físico e cognitivo. Dessa forma, a instituição tem 

como principal atividade o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

atividades socioeducativas comdança, artesanato. 

As intervenções pautam-se em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma 

de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 

PRINCIPAIS AÇÕES NA  AREA  DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

A Associação Pestalozzi de João Neiva oferece serviços assistenciais ás pessoas com 

deficiência, atuando de forma preventiva no campo da Assistência Social, no 

fortalecimento de vínculos, na defesa da garantia de direitos, inclusão no mercado de 

trabalho e na comunidade, acolhimentos, visitas domiciliares, atendimento individual ao 

usuário e seus familiares, mediação de conflitos, acompanhamento a clinicas médicas e 

odontológicas, agendamentos de consultas e participação em Conferências e Fóruns de 

Auto Defensores dentro e fora do município com acompanhamento constante do 

Educador Social, Assistente Social, Psicólogo e Cuidador, Equipe Técnica de 

monitoramentoe avaliação dos trabalhos da Instituição. 

Conta atualmente com uma equipe clinica e pedagógica especializada que atende a 

noventa duas(92) pessoas com deficiências, sem limite de idade, desenvolvendo ações 

na área de Serviço Social ; atendimento de Fisioterapia duas vezes por semana 

visando a habilitação e a reabilitação do usuário; Fonoaudiologia três vezes por 

semana para trabalhar á fala, linguagem e consequentemente sua comunicação geral; 

Psicologia três vezes por semana trabalhando relacionamentos familiares, habilidades 



socials  para mediação de conflitos, melhorar a convivência no grupo social, aceitar e 

entender as diferenças; Pedagogia quatro vezes por semana para melhor desempenho 

das atividades preservando os conhecimentos anteriores e desenvolvendo novas 

habilidades; a Oficina de Informática Educativa é ofertada duas vezes por semana 

inserindo-os no mundo virtual, possibilitando o acesso dos usuários ás novas 

tecnologias de informação como forma de inclusão social e ferramenta de ensino e 

aprendizagem; a Oficina de Música acontece duas vez por semana no turno matutino 

e vespertino para 45 jovens e adultos, sendo dividido em pequenos grupos por faixa 

etária com duração de 1h3Omin para cada grupo promovendo a interação, 

concentração, conhecimento, recreação entre os participantes, despertando a 

sensibilidade e o interesse pela música permitindo a interpretação e a expressividade 

das emoções por meios de técnicas e diferentes estilos musicais estimulando a 

sensibilidade auditiva, motora e oral; a oficina de Capoeira acontece uma vez por 

semana no turno matutino e vespertino para 45 jovens e adultos sendo divididos em 

pequenos grupos por faixa etária com duração de 1h para cada grupo, com benefícios 

para o corpo e a mente despertando a cooperação, a disciplina, desenvolvendo as 

potencialidades psicomotoras e cognitivas e a interação social, contribuindo para a 

qualidade de vida das adolescentes e adultos. A Oficina de Culinária acontece uma vez 

por semana no turno matutino e vespertino para 25 adolescentes e adultos, sendo 

dividido em pequenos grupos com duração de 2h para cada grupo, visando a aquisição 

de independência quanto sua própria alimentação, favorecendo sua autonomia em 

relação à rotina alimentar. 

CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: 

A Associação Pestalozzi de João Neiva é uma Organização da Sociedade Civil que atua de 

forma preventiva no campo da Assistência Social, inscrita no Conselho Municipal de 
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Assistência Social e Conselho da Criança e do Adolescente, tem por finalidade a prestação 

gratuita do serviço socioassistencial de Proteção Social Básica, mantendo parceria com o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com monitoramento e avaliação dos 

serviços prestados em habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual, 

múltipla, transtorno global do desenvolvimento e do espectro autista, visando à promoção 

de sua inclusão na vida comunitária, no mercado de trabalho sempre articulando com 

ações sociais, educacionais, de saúde, lazer e cultura. Sendo assim o técnico de referência 

do CRAS realiza o cadastramento das famílias dos usuários inseridos no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), promovendo o acompanhamento 

destas, inserindo-as ou desligando dos serviços. 

A equipe técnica da Associação Pestalozzi de João Neiva formada por: Psicólogo, Assisten 

Social, Orientador Social e o Pedagogo, reúnem-se mensalmente a fim de discutir o 

planejamento das atividades de forma conjunta e integrada visando à troca de informações 

para a solução dos problemas encontrados na execução dos serviços. 

As intervenções pautam-se em experiências lúdicas, culturais e pedagógicas, como forma 

de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade, e proteção social, por meio das 

oficinas, que oportunizam a convivência social, a participação cidadã, e a formação geral 

para o mundo. 

0 PERFIL DO PUBLICO BENEFICIÁRIO DA ENTIDADE PODE SER ASSIM DESCRITO: 

O público alvo do projeto é jovens, adultos com deficiência, residentes no Município de João 

Neiva e redondezas, perfazendo um total de noventa e dois (92) com deficiência, em 

situação de risco e vulnerabilidade social, com atendimentos quatro vezes por semana nos 

turnos matutinos e vespertinos em grupos respeitando as idades e suas aptidões. 

Através de entrevistas com os responsáveis, constatou-se que o aspecto econômico da 

comunidade atendida pela Associação Pestalozzi de João Neiva retrata uma situação de 

muita dificuldade e, de acordo com as necessidades, as famílias são encaminhadas ao 

CRAS para serem inseridos no CADUNICO e outros programas do Governo Federal a que 

tiverem direito. 0 público atendido, em sua maioria, é originário de famílias com baixa renda 

e necessitam de complementação de renda através de programas sociais (BPC- Beneficio 

de Prestação Continuada,  BF-  Bolsa Familia). Declaram ainda renda familiar mensal de um 

salário  minim,  e nível de escolaridade dos familiares atingindo no máximo o Ensino 

Fundamental. 



CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

A Instituição possui capacidade de atendimento de até 100 crianças e adolescentes com 

idade escolar de 04 a 17 anos no Centro de Atendimento Educacional Especializado 

Semente de Amor (CAEE) para os inclusos na rede regular de ensino. Para o Grupo de 

Convivência são disponibilizadas até 100 vagas, para atender os usuários com idade acima 

de 17 anos que não estão incluídos na rede regular de ensino, porém, vale ressaltar que as 

vagas não estão todas preenchidas e cada usuário pode ter vários atendimentos nas 

diferentes oficinas. 

Além dos usuários específicos que possuem comprometimento neurológico também são 

realizados atendimentos clinico de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e serviço social, 

em estimulação precoce para crianças de 00 a 04 anos, com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor sem necessariamente estar associado a outros comprometimentos 

intelectuais. 

METODOLOGIA DE TRABALHO: 

A metodologia utilizada no desenvolvimento das oficinas é pautada na realidade de cada 

grupo obedecendo a um planejamento individualizado. Cada oficina possui uma dinâmica 

de revezamento para os atendimentos, sendo estes, discutidos entre os profissionais 

envolvidos a melhor forma de se atingir os propósitos determinados para aquele usuário. 

São preenchidas fichas individuais onde se detecta a aptidão de cada um. 0 Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) acontece quaro vezes por semana no 

turno matutino e vespertino 45 usuários acima de 17 anos, divididos em pequenos grupos 

de acordo com seus interesses e objetivos. 0 Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) acontece 04 vezes na semana no turno matutino e vespertino para até 48 crianças e 

adolescentes de 04 a 17 anos, com dificuldades de aprendizagem inseridos no ensino 

regular, realizados em pequenos grupos, com o objetivo de oferecer atividades pedagógicas 

contribuindo para sua inserção e permanência no sistema educacional, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções. Um dia da semana é destinado ao 

planejamento das atividades com a equipe pedagógica (pedagogo, professores e 

cuidadores). 

A OFICINA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA é ofertada duas vezes por semana no turno 

matutino e vespertino, inserindo-os no mundo virtual, possibilitando o acesso dos usuários 

as novas tecnologias de informação como forma de inclusão social e ferramenta de ensino 

e aprendizagem. 

A OFICINA DE MUSICA acontece duas vezes por semana no turno matutino e vespertino 



para jovens e adultos divididos em pequenos grupos por faixa etária com duração de 

1h3Omin para cada grupo promovendo a interação, concentração, conhecimento, recreação 

entre os participantes, despertando a sensibilidade e o interesse pela música permitido a 

interpretação e a expressividade das emoções por meios de técnicas e diferentes estilos 

musicais estimulando a sensibilidade auditiva, motora e oral. 

A OFICINA DE CAPOEIRA acontece uma vez por semana no turno matutino e vespertino 

para jovens e adultos sendo divididos em pequenos grupos por faixa etária com duração de 

1h para cada grupo, com benefícios para o corpo e a mente, despertando a cooperação, a 

disciplina, o espirito de equipe, desenvolvendo as potencialidades psicomotoras e 

cognitivas, integração social, contribuindo assim para a qualidade de vida das crianças, 

jovens e adultos. 

A OFICINA DE CULINÁRIA acontece uma vez por semana no turno matutino e vespertino 

para até 30 jovens e adultos, sendo divididos em pequenos grupos, com duração de 2h 

para cada grupo, visando à aquisição de independência quanto sua própria alimentação, 

favorecendo sua autonomia em relação à rotina alimentar. 

6 - SINTESES DA PROPOSTA 

6.1 - Titulo da Proposta: INCLUSÃO: A INFORMAÇÃO MUDANDO 0 CONCEITO 

6.2 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Qualificar a oferta do serviço, prestando atendimento de qualidade, aos atendidos no 

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO" SEMENTE DE AMOR" 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI JOÃO NEIVA, oferecendo o Serviço de Convivencia e 

Fortalecimiento de Vínculos, e transporte para a o acesso ao serviço. 

6.3 - OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA: 

Qualificar a oferta do serviço, prestando atendimento de qualidade, aos atendidos no 

Centro de Atendimento Educacional Especializado "Semente de Amor" Associação 

Pestalozzi João Neiva, oferecendo o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos 

e transporte diario para as atividades na instituição, desenvolvendo ações que visam 

orientar capacitar e incluir jovens e adultos portadores de deficiência, proporcionando 

melhor qualidade de vida, convivência em grupo e melhor autonomia respeitando suas 

limitações. 

Lti 



• 6.4 — OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA 

• Ofertar o transporte para o acesso da pessoa com deficiência à Instituição; 

• Contribuir para melhoria da qualidade dos atendimentos aos usuários; 

• Propiciar aos assistidos uma visão de autonomia com realização de atividades de 

vida diária; 

• Desenvolver atividades artríticas e educacionais, com vistas à promoção social; 

• Utilizar as artes em geral como forma de ajuda de ordem emocional ou mental; 

• Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e 

sociais; 

6.5 — JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA - A Associação Pestalozzi de João Neiva constitui-se 

uma Organização da Sociedade Civil de prestação de serviços nas áreas de assistência 

social, saúde e educação, que atua em rede com as demais entidades congêneres e 

organizações do poder público Municipal, Estadual e Federal. Este contexto organizacional 

possui quanto a seus atos constitutivos as funções de atendimento, assessoria e garantia 

de direitos realizando ações assistenciais de forma gratuita, continuada e planejada. 

Busca com esta parceria dar continuidade ao atendimento realizado ao publico atendido, 

promovendo ações que proporcionem o aprendizado para a construção de uma vida 

melhor, visando à garantia de direitos, inserção social, através do trabalho multidisciplinar. 

6.6 — ABRANdENCIA DA PROPOSTA: 

Atuação no Município de  Joao  Neiva abrangendo a área urbana e rural 

6.7 — PUBLICO BENEFICIÁRIO DA PROPOSTA 

Noventa e duas tp2) pessoas com deficiência, residentes no município de João Neiva. 

6.7.1 PERFIL DO PUBLICO BENEFICIÁRIO DIRETO 

O público beneficiário crianças, jovem e adultos com renda familiar média de até 02 

salários mínimos e nível de escolaridade de ensino fundamental incompleto. 

6.8 - META DE ATENDIMENTO: 

Aproximadamente 100 jovens e adultos com deficiência. 

6.9 - PERiODO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 	 Término: 

Inicio: 08/2019 05/2020 



r6.10 — Metodologia e Abordagem da Proposta 

O serviço  sera  desenvolvido no decorrer do ano seguindo os seguintes critérios: 

Quatro vezes na semana, matutino e vespertino, com 20 usuários por grupo e um dia na 

semana fica destinado ao planejamento das atividades pelo orientar social juntamente com 

a equipe técnica e equipe referência do Cras. 

7. Equipe de profissionais que atuarão na execução da proposta 

Nome Formagdo Função Carga horária 
semanal 

Rita de Cássia Gomes Velasco Pedagogia Presidente - 

Emarielli Narducci da Silva Psicologia Psicóloga 20h 

Liliane Ferreira Nunes Capucho Serviço Social Assistente Social 16h  

Margaret  Vieira Barbosa Ucceli Educador Social Orientador Social 40h 

Rosilene Gomes de  Nardi  Martins Pedagoga Pedagoga 40h 

7.1Metodologia para avaliação do grau de satisfação do usuário 
A metodologia utilizada para saber o grau de satisfação  sera  através de pesquisa de 

opinião dos atendidos, como também através dos relatórios individuaise em grupo, e 

reuniões mensais com os pais/responsáveis. 

7.2SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA  
Para manter a continuidade das atividades propostas aos atendimentos as pessoas com 

deficiência e seus familiares, a Instituição continuará buscando parcerias com órgãos 

públicos e empresas privadas de diversas formas e fontes, inovando e acrescentando 

novas metodologias sem prejudicar a essência da proposta. 

8- MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA. 
8.1 0 monitoramento e avaliação do processo serão centrados no decorrer das atividades 

visando a capacidade e aptidão dos usuários buscando novas metodologias para alcançar 

os objetivos durante o desenvolvimento das atividades com acompanhamento constante 

da equipe técnica. Entende-se que a avaliação de impactos das atividades dar-se- a 

confrontando dois momentos: o antes e o depois. Avaliação  sera  realizada no final de cada 

etapa de trabalho pela equipe técnica da Instituição onde poderá auxiliar nos 

encaminhamentos de novas etapas com o objetivo de acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento pessoal e social de cada usuário. 

Acontece também a avaliação diariamente, nas oficinas do Serviço de convivência, 

através de fotos e relatórios mensais. 



9- CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Meta Etapa Especificação 
Indicador Duração 

Unidade Quant. Inicio Término 

Meta 01 
Contratação de um 
Educador Social 

Meta 02 
Aquisição de material de 
consumo 

Etapa 01 
Ofertar Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vinculos, 

Etapa 02 
Realização 	da 	pesquisa 	de 
preço e compra do combustível 

- Atuar no Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos de 
forma a atender a criança e o 
adolescente com deficiência em 
situação 	de 	risco 	e 	/ou 
vulnerabilidade social. 

- Ofertar o transporte de ida e 
volta dos usuários durante o ano 
em veiculo adaptado garantindo a 
segurança 	da 	pessoa 	com 
deficiência; 

Atendimentos 

individuais ou em 

pequenos grupos 

as 

Pessoas com 

Deficiência 

oriundos da zona 

urbana e rural do 

municipio 

emambientes 

diversos. 

Serão beneficiados 

toda a demanda da 

instituição. 08/2019 05/2020 



CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
"SEMENTE DE AMOR" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI JOÃO NEIVA 

JACINTA PALASSI DE ANGELI, N°81 LOTEAMENTO ERNESTO SANTOS SILVA- ES 
POSTAL 31- CEP 29.680-000 TELJFAX: (0XX27) 3258-2499.CNPJ: 32.403.602/0001-86  

E-mail:  pestalozziinavahoo.com.br  

9- DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CONCEDENTE PROPONENTETOTAL 

3.3.50.43 
Material de Consumo 10.508,25 
Serviços de Terceiros 
- Pessoa Física 15.762,38 

TOTAL 26.270,63 

9.1.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA (3.3.50.43) 
Item Especificação Unid. Quantidade Valor 

Unit.  
Valor Total  

ORIENTADOR SOCIAL 10 MESES 1.576,23 15.762,30 

Subtotal 15.762,30 

9.1.3MATERIAL DE CONSUMO 
Item Especificação Unid. Qtde Valor 

Unit.  
Valor Total  

COMBUSTIVEL 2.4151itros 10.508,25 10.508,25 

Subtotal 10.508,25 

10- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

REPASSE(S) DO CONCEDENTE 
MAIO/19 JUNHO/19 JULHO/19 AGOSTO/19 SETEMBRO/19 OUTUBRO/19 

26.270,63 

NOV/19 DEZ /19 JAN/20 FEV/20 MARÇO/20 ABR1U20 



CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
"SEMENTE DE AMOR" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI JOÃO NEIVA 

JACINTA PALASSI DE ANGELI, N°81 LOTEAMENTO ERNESTO SANTOS SILVA- ES 
POSTAL 31- CEP 29.680-000 TELJFAX: (0XX27) 3258-2499.CNPJ: 32.403.602/0001-86  

E-mail:  pestalozziinRvahoo.corn.br  

11. DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro para fins de prova junto a 

Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SEMTADES), e 

sob as penas da lei, que inexiste qualquerdébito em mora ou situação de inadimplência 

com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, que impeça a celebração da parceria, na forma deste 

Plano de Trabalho. 

Nos termos em que pede e espera deferimento. 

João Neiva, 

 

de 	 de 2019 

    

Rita de Cássia Gomes Velasco 
Presidente 

12. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

JOÃO NEIVA (ES) 	de 	 de 2019 

Assinatura do Concedente 
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