
PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADATRAIS 
1.1 DADOS ENTIDADE 
Nome da Entidade: 
Associação Amigos da Justiça, Cidadania, Educação e Arte 

C.N.P.J: 
10.653.530/0003-54 

Endereço (rua, avenida, número, complemento, bairro): 
Rua Irmã Fortunata, 36 e 44, Centro 

Cidade: 
João Neiva 

U.F: 
ES 

C.E.P: 
29.680-000 

DDD: 
(27) 

Telefone: 
3257-1803 

Celular: 
(27) 99892-0642  

E-mail:  
pollianny@amigosdajustiga.org  

Site:  

,!'i' 	.1 
Banco: 
021 (Banestes) 

Agência: 
148 

Conta Corrente: 
XXXXXXX 

Praça de Pagamento: 
lbiraçu 

:__  
Nome do Responsável 
Pollianny Siqueira Silva Santos 

C.P.F. 
071.290.557-07 

RG/órgão Expedidor: 
1.094.915 SPTC-ES 

Endereço (rua, avenida, número, complemento, bairro): 
Avenida Conde D'Eu, 109, Centro, Ibiraçu/ES 

CEP: 
29670-000 

Cidade: 
Ibiraçu 

U.F: 
ES 

C.E.P: 
29.670-000  

E-mail:  
pollianny@amigosdajustiça.org  

Telefone: 
3257-1395 

Celular: 
(27) 99857-1063 

Cargo: 
Presidente 

Eleito em: 
01/08/2018 

Vencimento do Mandato: 
31/07/2022 

Nome Completo 
POLLIANNY SIQUEIRA SILVA SANTOS 

Cargo 
PRESIDENTE 

Nome Completo 
TERESA CRISTINA CAMPOS SIQUEIRA 

Cargo 
VICE-PRESIDENTE 

Nome Completo 
BRUNO FELIPPE AVANCINI 

Cargo 
TESOUREIRO 

Nome Completo 
SAMARA  SANTINI SARCINELLI 

Cargo  
SECRETARIO 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
2.1. TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

inicio 
17/11/2019 

Término 
17/01/2020 

2.2. OBJETIVO GERAL 

Cooperação técnica e financeira para promover ações articuladas que contribuam para o 
desenvolvimento e garantia da convivência social, bem como o acesso as atividades culturais e de 
lazer na comunidade. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

• Oportunizar aos adolescentes, jovens e adultos desenvolverem suas capacidades artísticas; 
• Desenvolver o raciocínio matemático para determinação de volumes e/ou medidas no material 

convencional; 
• Confeccionar material para o NATAL MAIS QUE LUZ com reciclagem; 
• Reaproveitar as embalagens de produtos industrializados; 
• Transformar o lixo urbano em brinquedos e objetos de forma simples e criativa; 
• Adaptar materiais úteis ao ensino de educação ambiental; 
• Apresentar Banda de Barra do Triunfo com regente aos munícipes de João Neiva na Praça 

da Igreja Católica Matriz. 

2.4 JUSTIFICATIVA 

O Projeto Mais que Luz: um luxo foi idealizado com o propósito de incentivar os educandos a 
conhecerem o verdadeiro espirito do Natal, estimulando a formação de bons hábitos e o respeito às 
crenças, aos símbolos e sentimentos alheios, à natureza e à religiosidade de cada um e, além do 
mais, desenvolver o raciocínio e a capacidade, estimulando a socialização. É por isso que trabalhar-
se-6 com atividades que possibilitam o desenvolvimento da sensibilidade criativa dos alunos de modo 
que haja uma mudança de atitude. Acredita-se que o projeto ao desenvolver suas ações e atividades 
despertará mais um sentimento de amor ao ser supremo e ao seu próximo na comunidade que 
participará da culminância, pois ao utilizar a técnica de reciclagem como alicerce pedagógico, 
possibilitando ao educando uma experiência de cidadania concreta, colocando-o em relação com o 
mundo do trabalho concebido como uma possibilidade de interação com o mundo para transforma-
lo. A Associação Amigos da Justiça possibilitará através de experiências concretas e reflexivas a 
construção do saber no que diz respeito à lógica da vida profissional na realidade na qual o educando 
está inserido. 

Partindo desse pressuposto, o projeto se efetivará da seguinte forma: 

• Integração do grupo. 
• Proposta integral da oficina e aprendizado prático da reutilização das garrafas  PET.  
• Estabelecimento de regras determinando direitos e deveres. 
• Técnicas artísticas com as garrafas. 
• Conversações diárias sobre assuntos relevantes vivenciados na rotina do andamento da 

oficina. 
• Educação Ambiental (compreensão da importância do ato de reciclar para a melhoria das 

condições do meio ambiente quanto ao uso indiscriminado dos recursos naturais e a produção 
de lixo urbano); 
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• Reciclagem em geral: apresentação e estudo de materiais recicláveis e não recicláveis; 
desenvolver o conceito geral de reciclagem como forma de desenvolver e aplicar a 
criatividade: "Criar é formar, relacionando as coisas e apresentando-lhes uma forma nova. 
Criar adquire um caráter de transformação, onde o homem, ao transformar o mundo, também 
se transforma e, percebendo-se nessas mudanças, cresce, esclarecendo coisas dentro de si". 
"Recriar é uma forma criativa de tornar o velho, novo." 

• Separação do material a ser reaproveitado e reciclado. 
• Reeducação através de uma palestra sobre coleta seletiva. 
• Reutilização dos materiais na confecção de objetos e enfeites. 
• Reaproveitamento do material para complementação da ornamentação. 
• A reconstrução da autoestima construindo uma nova identidade vivenciando a transformação 

de materiais e a transformação de conceitos e preconceitos reciclando suas vidas adquirindo 
uma consciência ecológica. 

A Associação Amigos da Justiça no que tange as suas obrigações não desempenhará funções 
especificas de eletricista e outras atividades afins, tais como: pendurar os enfeites em postes e outra 
dimensão de altura — não permitindo que seus educandos suba em escadas para ornamentação da 
cidade, portanto, prezará por confeccionar todo o material com apreço e zelo para que o Município 
de  Joao  Neiva/ES tenha um Natal com mais luz e luxo através de um trabalho de dedicação voltado 
para a sustentabilidade da comunidade. 

0 Projeto Mais que Luz: um luxo  sera  desenvolvido de segunda a sexta-feira no horário de 8hs as 
15hs no espaço cedido pela Prefeitura Municipal. 

2.5 PUBLICO BENEFICIÁRIO 

• Adolescentes acima de 14 anos; 
• Jovens e adultos; 

2.6 AREA DE  ABRANGÊNCIA 

Município  de Joao Neiva. 

• A praga da Igreja Católica Matriz; 
• Rua Presidente Vargas — Centro; 
• Avenida Brasil; 
• Rua  Negri  Orestes; 
• Praga da Unidade Sanitária do Município de João Neiva/ ES. 

2.7 METODOLOGIA 

Este projeto, Mais que Luz, foi idealizado com o propósito de incentivar os educandos a conhecerem 
o verdadeiro espirito do Natal, estimulando a formação de bons hábitos e o respeito as crenças, aos 
simbolos e sentimentos alheios, a natureza e a religiosidade de cada um e, além do mais, 
desenvolver o raciocínio e a capacidade, estimulando a socialização. É por isso que trabalhamos 
com atividades que vieram possibilitar o desenvolvimento da sensibilidade criativa dos alunos de 
modo que houvesse uma mudança de atitude. No geral, despertar também na comunidade que 
participou da culminância o sentimento de amor ao ser supremo. 
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MN  CAPACIDADE TÉCVIPA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA   

Cargo 
n° de 

Profissio 
nais 

Escolaridade 
Atribuições 

Já trabalha 
na instituição Período de 

Contratagao 
Contratação  Superb  

r 
Med 
io Sim Não  

Coordenador Geral 01 X 

Coordenar o projeto, 
zelando 	pela 
integralidacle 
harmônica de suas 
ações e atividades; 

X 02 meses P.S 

Oficineiro 
01 

X 

Executar 	as 	oficinas 
junto 	 aos 
adolescentes, jovens e 
adultos; 	contribuir 	na 
elaboração 	dos 
relatórios 	mensais; 
Participar de reuniões 
técnicas. 

X X 02 meses P.S 

Maestro 

01 

X 

Controlar 	a 	disciplina 
dos 	músicos 	e 
instrumentais, 	bem 
como a conservação 
dos 	uniformes, 
estantes e partituras, 
instrumentos musicais 
e outros; programar e 
realizar os ensaios da 
Banda, 	escolher 	o 
repertório 	adequado; 
reger 	 as 
apresentações 	de 
cunho 	cultural 	dentro 
do Município de João 
Neiva; 	Orientar 
artística 	 e 
estilisticamente 	os 
músicos na 	leitura 	e 
escrita musical. 

X 02 meses P.S 
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or  2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivo Geral: 

Promover ações articuladas que contribuam 
social, bem como o acesso as atividades 
Neiva/ES. 

para o desenvolvimento 
culturais e de la7er na comunidade 

e garantia da convivência 
no Município de João 

Objetivo Específicos Metas Resultados Esperados 

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

Integração dos usuários nas 
 

ações e atividades a serem  
desenvolvidas 	com 	a 
reciclagem 	 e 
reaproveitamento 	das 
garrafas  PET.  

Melhoria da qualidade de vida 
dos usuários e suas famílias. 

Oportunizar 	aos 	adolescentes, 
jovens 	e 	adultos 	desenvolverem 
suas capacidades artísticas; 

Sep 	ão  do material a seraraç 
reaproveitado e reciclado. 

Reconhecimento do trabalho  
e 	da 	formação 	profissional 
como direito de cidadania. 

Desenvolver 	o 	raciocínio 
matemático para determinação de 
volumes e/ou medidas no material 
convencional; 

Reeducação através de uma 
palestra 	sobre 	coleta 
seletiva. 

Ampliação 	do 	universo 
informacional, 	artístico 	e 
cultural. 

Confeccionar 	material 	para 	o 
NATAL 	MAIS 	QUE 	LUZ 	com 
reciclagem; 

Reutilizar as garrafas  PET  
na confecção de objetos e 
enfeites. 

Adaptação de materiais úteis 
ao 	ensino 	de 	educação 
ambiental. 

Reaproveitar 	as 	embalagens 	de 
produtos industrializados;  

Reaproveitar 	as 	garrafas 
PET  para complementação 
da ornamentação. 

Estimular 	e 	orientar 	os 
usuários 	na 	construção 	e 
reconstrução de suas histórias 
e 	vivências 	individuais 	e 
coletivas. 

Transformar 	o 	material 	reciclado 
urbano em objetos decorativos de 
forma simples e criativa; 

Reconstrução 	 da 
autoestima, 	ao transformar 
materiais reciclados. 

Aumentar o acesso a serviços 
socioassistenciais e setoriais. 

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

Integração dos usuários nas 
ações e atividades a serem 
desenvolvidas 	com 	a 
reciclagem 	 e 
reaproveitamento 	das 
garrafas  PET.  

Melhoria da qualidade de vida 
dos usuários e suas famílias. 

Oportunizar 	aos 	adolescentes, 
jovens 	e 	adultos 	desenvolverem 
suas capacidades artísticas; 

- Separação do material a ser 
reaproveitado e reciclado. 

Reconhecimento do trabalho 
e 	da 	formação 	profissional 
como direito de cidadania. 

Desenvolver 	o 	raciocínio 
matemático para determinação de 
volumes e/ou medidas no material 
convencional; 

Reeducação através de uma 
palestra 	sobre 	coleta 
seletiva. 

Ampliação 	do 	universo 
informacional, 	artístico 	e 
cultural. 

Confeccionar 	material 	para 	o 
NATAL 	MAIS 	QUE 	LUZ 	com 
reciclagem; 

Reutilizar as garrafas  PET  
na confecção de objetos e 
enfeites. 

Adaptação de materiais ateis 
ao 	ensino 	de 	educação 
ambiental. 

Reaproveitar 	as 	embalagens 	de 
produtos industrializados;  

Reaproveitar 	as 	garrafas 
PET  para complementação 
da ornamentação. 

Estimular 	e 	orientar 	os 
usuários 	na 	construção 	e 
reconstrução de suas historias 
e 	vivências 	individuais 	e 
coletivas. 

Transformar 	o 	material 	reciclado 
urbano em objetos decorativos de 
forma simples e criativa; 

Reconstrução 	 da 
autoestima, 	ao transformar 
materiais reciclados. 

Aumentar o acesso a serviços 
socioassistenciais e setoriais. 

l 
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Complementar o trabalho social com 
família, prevenindo a ocorrência de 

Integração dos usuários nas 
 c 

a  »1)-es e atividades a serem  
situações 	de 	risco 	social 	e de  senvolvidas com a Melhoria da qualidade de vida 

fortalecendo a convivência familiar e reciclagem e dos usuários e suas famílias. 

comunitária; reaproveitamento 
garrafas  PET.  

das 

2.10 DADOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PARCERIA 

MATRIZ DE MONITORAMENTO 

Objetivos 
Específicos 

Indicadores 
Quantitativos 

Indicadores 
Qualitativos 

Fonte de 
Informação 

Forma de 
Coletas de 

Dados 

Responsável Pela 
Coleta de dados Periocidade 

Confeccionar 
material 
reciclado 

para o 
NATAL 

MAIS QUE 
LUZ. 

Serão 
ornamentadas 
(três) ruas e 
duas praças 

durante o 
serviço 

Atendimento 
semanal de 
15 pessoas 

Registro 
de 

frequência, 
memória 

fotográfica 

Através 
de 

reunião 
nos dias 

de 
oficina 
com OS 

usuários. 

Secretaria 
Municipal de 

Trabalho, 
Assistência e 

Desenvolvimento 
Social 

E Coordenador 

02 
meses 

3. METAS E ETAPAS 

Meta 1: Realização de uma amostra do Projeto nas ruas descritas e 
em praças públicas para comunidade local através da exposição dos 
materiais reciclados. 

Valor (R$): 13.300,00  

Indicador (es): 

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

- Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda; 
- Jovens fora da escola. 
- Jovens em situação de isolamento social; 
- Jovens com vivência de violência e, ou negligência; 
- Adultos com defasagem escolar; 

Metodologia de execução: 

0 Projeto contemplará a execução das atividades e ações necessárias ao cumprimento dos objetivos 
propostos reforçando os conceitos como solidariedade e união, valorizando a convivência dos 
usuários e suas respectivas famílias através da confecção dos materiais recicláveis.  
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4.1 — NOVA EXECUCAO  

PERÍODO (MÊS) 

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

Desenvolver 
atividades 
onde os alunos 
adquiram 	a 
percepção 	de 
mundo 
melhorando 
assim 	a 
autovalorizaçã 
o. 

Reunião 	com 	os 
usuários 	em 	local 

Coordenação 
determinado 	pela  

Separação de materiais 
feito 	pelos 	usuários e 
oficineiro - - 

Limpeza dos materiais 
realizada 	pelos 
usuários e oficineiro. - - 

Confecção de objetos 
para o Natal Mais que 
Luz feita por todos do 
Projeto  

- - 

Ornamentação das ruas 
e pragas pelos usuários 
e 	oficineiros 	em 
parceria 	com 	outras 
secretarias e/ou setores 
da PMJN. 

- - - - - - - - - - - - 

Retirada 	do 	material 
após o Nata Luz em 
parceria 	com 	outras 
secretarias e/ou setores 
da PMJN. 

_ _ _ _ 

Ensaios 	da 	Banda 
Musical 

- - 

Apresentação da Banda 
Musical em pragas e 
Igrejas da Comunidade 
em geral 

_ _ _ _ 

Momento de interação e 
confraternização 	dos 
usuários com a PMJN e 
Secretarias 	e/ou 
setores envolvidos. 

- - - - - - - - - - - - 
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pp  5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REPASSE 

Mês de Repasse Total 

3° Parcela (Aditivo) R$ 13.300,00 

ANO DEMCAÇÃO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CONCEDENTE PROPONENTE 

3.3.50.43 

Material de consumo - R$ 2.000,00 
Serviços de terceiros — pessoa física - R$ 11.300,00 
Serviços de terceiros — pessoa jurídica - - 
Equipe encarregada pela execução - - 

4.4.50.42 Equipamentos e materiais permanentes - - 
TOTAL - R$ 13.300,00 

7. PRAZOS 

Eta  pas/atividades Valor (R$) 
Período de Execução  

Início Término 

1.1.Natal Mais que Luz R$ 13.300,00 NOV/2019 JANEIRO/2020 

8. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro para fins de prova junto a Prefeitura 
Municipal de João Neiva/ES, e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação 
de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer Orgão ou Entidade da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, que impeça a celebração da parceria, na forma deste Plano de 
Trabalho. 

Em, 30 de julho de 2019 

ÇA0 AMIGOS DA JUSTIÇA 
Y SIQUEIRA SILVA SANTOS 

PRESIDENTE 
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RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO 
Mangueira de  Led  vermelha 100m Alto Brilho 
Mangueira de  Led  vermelha 100m Alto Brilho 
Mangueira de  Led  azul 100m Alto Brilho 
Mangueira de  Led  amarela 100m Alto Brilho 
Mangueira de  Led  branca 100m Alto Brilho 
Mangueira de  Led  verde 100m Alto Brilho 
Fio paralelo 4mm 
Fio paralelo 2,5mm 
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