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ANEXO XV — PLANO DE TRABALHO 

1— DADOS CADASTRAIS 
1.1 DA ENTIDADE 
Nome: 
INSTITUTO PRESERVARTE 

Logradouro (Avenida, Rua,  Rod.)  
Av. Presidente Vargas, Centro, 378 

CNPJ: 
06.151.516/0001-13  

Bairro: 
Centro  
E-mail  da Instituição: 
preservarte©preservarte.org  

Telefone 1 
27 3258 3459 

1.2 DADOS BANCÁRIOS  
Conta Corrente 

30.235.915  

Cidade:  
Joao Neiva —  ES 

I Home Page 
www.preservarte.org  

Telefone  2 	 Telefone  3 

Banco 

CEP: 
29680-000 

1.3 - DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
Nome: 
Ana Carmem Casara 

CPF: 
618.719.740-20  

  

N° RG 
8034800097 

Logradouro (Avenida, 
Rua Jatobás, 57, 

Órgão 
Expedidor 
SSP RS 

Rua,  Rod  
João Neiva — 

Cargo: 
Presidente 

ES 

Função: 
Coordenador Técnico 

Bairro: Cidade: CEP: 
Floresta João Neiva 29680-000  
Telefone Celular 

27 3258 3459 27 981385575 
Eleito em: Vencimento do mandato: 
17/03/2018 
	

16/03/2022 

1.4 - DA DIRETORIA 
Nome completo: 
	

Cargo: 

Ana Carmem Casara 
	

Presidente 
Nome completo: 
	

Cargo: 

Estela  Mans  Casara 
	

Vice-Presidente 
Nome completo: 	 Cargo: 

Marlova Maria Casara 
	

Tesoureira 
Nome completo: 
	

Cargo: 
Julio  Cesar Vesper 
	

Secretário 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 TÍTULO DO PROJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — GUPA. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

Inicio 	Dezembro/201 	 Término \-4101/2020 

0 inicio do projeto fica vinculado ao recebimento da parcela única. 

2.2 OBJETIVO GERAL 

Complementar o trabalho social em família, prevenindo a ocorrência de situação de risco e ou 
vulnerabilidade social realizando em parceria com o CRAS do município de João Neiva um grupo 
de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 20 beneficiários, com faixa etária 
de 12 a 15 anos desenvolvendo atividades de fortalecimento de vínculos e socialização, 
centrados na acolhida, no convívio familiar e comunitário, por meio de experiências lúdicas, 
culturais como forma de expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade. Orientação aos 
familiares para uma melhor participação na vida dos beneficiários, cultivando a cidadania, 
desenvolvendo o protagonismo e a autonomia a partir dos interesses, demandas e 
potencialidades desta faixa etária. As atividades previnem a situação de vulnerabilidade e/ou 
situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social Local. 

Também será realizada uma oficina de musicalização com violão ou percussão proporcionando 
a influência da música na construção da identidade dos beneficiários, despertando a 
sensibilidade e interesse pela música, permitindo aos participantes a percepção, a interpretação 
e a expressividade das emoções, por meio de técnicas e diferentes estilos musicais aplicados. 
Vale ressaltar, que as atividades musicais realizadas não visam a formação de músicos e sim 
propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções ampliando a 
cultura de forma geral e contribuindo para a formação integral do ser. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em especial serviços de educação, 
saúde, cultura e lazer existentes no território. 

Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o exercício de cidadania; 

Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais e de lazer, com vistas ao 
desenvolvimento de novas habilidades; 

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

Complementar o trabalho social desenvolvido pelo CRAS através do PAIF com a família do 
beneficiário, prevenindo a situação de risco e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

Estimular a reinsercão e permanência da criança e adolescente no sistema educacional; 

Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações 
de solidariedade e respeito mútuo; 

Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo competências para a 
compreensão critica da realidade social e o mundo contemporâneo; 

Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e sociais visando 
proteção e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 
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Grupo de Fortalecimento de Vínculos 

Complementar as ações da família e comunidade realizando o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos durante 1 hora semanal na sede do Instituto Preservarte, com 
equipe técnica adequada, para 20 adolescentes entre 12 a 15 podendo ser de ambos os 
sexos, ser morador da comunidade local e seu entorno e em especial; 

• Adolescentes pertencentes ás famílias beneficiárias de programas de transferência 
de renda; 

• Adolescentes egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento 
de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Adolescentes em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme 
disposto na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescentes (ECA); 

• Adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou 
Adolescentes egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao 
abuso e à exploração sexual; 

• Adolescentes de famílias com perfil de renda de programas de transferência de 
renda; 

Oficina de musicalização com violão ou percussão 

Oferecer educação musical através do ensino de musicalização com violão ou percussão 
durante 1 hora semanal com músicas populares do repertório aprovado pela instituição, 
proporcionando a influência da música na construção da sua identidade, despertando a 
sensibilidade e interesse pela música, permitindo aos participantes a percepção, a 
interpretação e a expressividade das emoções, por meio de técnicas e diferentes estilos 
musicais aplicados. Esta ação tem como objetivo principal atender esta parcela populacional 
que necessita de ações e serviços socioassistenciais. 

2.4 JUSTIFICATIVA 

Considerando o  Art.  149 da (Lei Orgânica do Município de João Neiva), que diz que, o 
município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em 
geral, observado o disposto nas Constituições Federal e Estadual e considerando que é 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
cultura, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme disposto nos  arts.  217 
e 227, caput, da Constituição Federal e nos  arts.  4° e 5° da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente —ECA). 0 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculo - GUPA visa realizar durante 2 horas semanais um grupo para 
adolescentes de 12 a 15 anos, com equipe técnica adequada. Forma de intervenção social 
planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 
reconstrução de suas histórias e vivencias individuais e coletivas, na família e no território. 
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento 
de pertencimento e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização 
e a convivência comunitária. 

Este serviço proporcionará também uma oficina de musicalização com violão ou percussão 
que terá por objetivo utilizar a música como ferramenta de inclusão social promovendo 
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2.6 AREA DE ABRANGÉNCIA 
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0 projeto de atendimento complementar ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para adolescentes de 12 a 15 anos — GUPA será realizado em João Neiva/ES. 

0 grupo de Fortalecimento de Vínculos e a oficina de violão ou percussão serão realizadas 
na sede do Instituto Preservarte localizado A Av. Presidente Vargas, 378, Centro. 

2.7 METODOLOGIA 

Com o grupo de fortalecimento de vínculos teremos como objetivo trabalhar de forma 
preventiva a não violação de direitos com a demanda de beneficiários em situações de risco 
e/ou vulnerabilidade social. Com  a oficina de musicalização com violão ou percussão 
desenvolveremos a sensibilidade, disciplina, concentração, coordenação motora 
inteligência e a socialização através das aulas em grupo. 

O serviço será realizado em 2 encontros semanais, sendo uma hora com a interação e a 
interlocução entre família e comunidade, desenvolvendo atividades de convivência, 
estabelecimento e fortalecimento de vínculos por meio da arte e cultura, trabalhando a 
personalidade, a autoestima, o diálogo, a liberdade, os valores éticos, estimulando o trabalho 
em grupo, o relacionamento intrapessoal e interpessoal em conjunto e uma hora em uma 
oficina de musicalização com violão ou percussão. 

As aulas de musicalização com violão ou percussão serão ministradas para duas turmas 
com um professor cada uma, profissionais com anos de experiência na área. As oficinas 
terão duração de 1 hora semanal. Nas primeiras aulas com o objetivo de interação entre os 
beneficiários, serão realizadas gincanas musicais, para um aprendizado descontraído e 
assim realizar exercícios de relaxamento e exercícios diferenciados e personalizados, no 
decorrer do tempo, se necessário, vai-se aperfeiçoando a afinação e o ritmo. Prazer, 
motivação, alegria, descobertas, superação e interação são as ações primordiais. A ideia é 
estimular o crescimento interior e o resgate de si mesmo, por meio da mistura de ritmos, 
melodias, harmonias, timbres, criação, improvisação, audição e energia transformadora. 
cérebro humano é estimulado pela música e seus elementos. Sendo assim, mesmo em 
casos de acidentes vasculares, traumas ou perdas variadas da capacidade mental, a música 
tem um papel transformador. 

Ao longo do projeto o beneficiário será apresentado A diversas atitudes e valores que serão 
desenvolvidos no grupo, utilizando a música como ferramenta, adquirindo o conhecimento 
da importância das relações interpessoais e do trabalho em equipe, percebendo a 
necessidade do respeito As habilidades e dificuldades do outro, sendo capaz de agir de 
forma autônoma para o bem-estar comum. Isso possibilita a formação de um indivíduo 
responsável e preocupado com o meio onde está inserido, apto a ter iniciativas de 
transformação de uma sociedade, agindo local, porém pensando global. 

Todas as etapas do projeto serão registradas por meio de fotos e filmagens e realizaremos 
a divulgação nas mídias sociais do Instituto Preservarte. Ao final do projeto realizaremos ao 
menos uma apresentação musical do trabalho com a oficina de musicalização com violão e 
percussão. 
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2.8 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL/QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

EQUIPE TÉCNICA 

Cargo N° de 
profissionais 

Escolaridade Atribuições Já trabalha 
na 

instituição? 

Período de 
contratação 

(meses) 

Natureza de 
trabalho 

Superior Médio Sim Não 

Assistente 
Social 

1 x Responsável 	por 
promover 	o 	bem 
estar 	físico, 
psicológico 	e 	social 
dos alunos do grupo 
de SCFV. 

x 06 RPA 
(Contrato por 

tempo 
determinado) 

Orientador 
Social 

1 x Responsável 	pela 
execução do SCFV e 
pela criação de um 
ambiente 	de 
convivência 
participativo 	e 
democrático 

x 06 RPA 
(Contrato por 

tempo 
determinado) 

Psicólogo 1 x Responsável 	por 
identificar problemas 
de 	comportamento, 
trabalhando junto 	a 
equipe para a busca 
de um ambiente e 
relações 	saudáveis 
para os participantes 
do grupo de SCFV e 
seus familiares. 

x 06 RPA 
(Contrato por 

tempo 
determinado) 

Assistente 
Administrativo 

1 x Responsável 	por 
prestar 	assistência 
na 	 area  
administrativa 	na 
organização 	de 
arquivos, na revisão 
de 	listas 	de 
presença, 	relatórios 
e 	na 	prestação de 
contas. 

x 06 RPA 
(Contrato por 

tempo 
determinado) 

Instrutor de 
violão 

1 x Responsável 	por 
ministrar 	aulas 	de 
violão, 	ensinando 
técnicas 	de 	como 
tocar o instrumento e 
avaliar o 	progresso 
da turma. 

x 05  NF  (Contrato 
por tempo 

determinado) 

Instrutor de 
percussão 

1 x Responsável 	por 
ministrar 	aulas 	de 
percussão, 
ensinando 	técnicas 
de 	como 	tocar 	o 
instrumento e avaliar 
o 	progresso 	da 
turma. 

x 05  NF  (Contrato 
por tempo 

determinado) 
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6. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (R$) 

ITEM DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORARIA 
SEMANAL 

QUANT. 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

UNIDADE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MENSAL (R$) 

médio 

VALOR 
ACUMULADO (R$) 

1 Lanche semanal para alunos 
de fortalecimento de vEnculo e 
confraternizações (6 meses) 

- 1 verba 2.670.00 445,00 2.670,00 

2 Material didático e para 
fortalecimento de vincula 
(materiais de armarinho, 
papelaria, expediente e de 
consumo) 

- 1 verba 660,00  N/A  660,00 

3 Lembrancinhas para datas 
comemorativas - 1 verba 250,00  N/A  250,00 

4 Atividade de socialização 
externa (passeios) - 1 verba 1.750,00  N/A  1.750,00 

5 
Transporte municipal - 1 verba 2.280,00 380,00 2.280,00 

6 
Instrutor de violão 2 5 mês 500,00 500,00 2.500,00 

7 
Instrutor de percussão 2 5 mês 500,00 500,00 2.500,00 

8 
Assistente Social 4 6 mês 500,00 500,00 3.000,00 

9 
Orientador Social 4 6 mês 500,00 500,00 3.000,00 

10 
Psicólogo 4 6 mês 500,00 500,00 3.000,00 

11 
Assistente Administrativo 25 6 mês 450,00 450,00 2.700,00 

12 
INSS 20% - 1 verba 2.340,00 390,00 2.340,00 

TOTAL 
---------.--,.. 

26.650,00 	' 

Obs.: item 3 - estão previstos dois passeios incluindo lanche e/ou refeição, transporte, eventuais 
ingressos em locais pagos (cinema, museu,  etc.),  rodas de conversa nas praças da cidade, 
piquenique em local a ser definido de acordo com a verba orçada e sugestão dos alunos. 

Item 4 — passagens para alunos que moram em bairros distantes da sede do Instituto 
Preservarte e dependem de ônibus para se deslocarem. 
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