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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 Fortu nata, 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@amigosdajustiça.org  

Site:  

Banco: 
021 (Banestes) 

Agência: 
148 

Conta Corrente: 
XXXXXXX 

Praga de Pagamento: 
Ibiraçu 

4.400,03„R 	SAVE 	JOADZ 	' 	
, 

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: 
lbiraçu 

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 

, 	- 	, 	,s- 	. 	, 	. 
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 Compteto 
SAMARA  SANTINI SARCINELLI 

Cargo  
SECRETARIO 
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1.4 HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO: 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA CIDADANIA EDUCAÇÃO E ARTE, organização não 
governamental, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 10.653.530/0001-92 foi 
constituída em 18 de novembro de 2008, o Projeto Amigos da Justiça, passa a ter personalidade jurídica 
de direito privado sem fins lucrativos, passando a ser Associação Amigos da Justiça, Cidadania, Educação 
e Arte, em 20 de maio de 2009 a Associação é decretada de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei 
Municipal N°2.956/2009. Pela Lei N°9.991 de 15/03/2013 é decretada pelo Governo do Estado do Espirito 
Santo como Utilidade Pública Estadual. 

Em 02 de agosto de 2016 a Associação Amigos da Justiça é reconhecida pelo MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME através da certificação CEBAS n° 
71000.054678/2016-26, 50015 de entidades de assistência social que executa ações de caráter 
continuado, permanente e planejado, bem como garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais, priorizando a autonomia e garantia de direitos dos usuários. 

Em 27 de setembro de 2016 6 reconhecido pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE através da certificação 
(PRONAS/PCD) n° 25000.102779/2016-01, de entidades de assistência social que executa ações de 
caráter a estimular e desenvolver ações de reabilitação/habilitação das pessoas com deficiência e para 
ações de prevenção e combate ao câncer. 

A Associação Amigos da Justiça tem como missão: 
• Promover a inclusão e promoção social de crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas 

famílias; 
• Promover o conhecimento e potencializar as capacidades intelectuais; 
• Contribuir para o desenvolvimento humano, em busca de qualidade de vida; 
• Garantir os direitos da criança e adolescente em consonância com o Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei N° 8.069/90); 
• Valorizar adolescente, jovens e adultos como ser ativo e social, sendo sujeito protagonista das 

ações desenvolvidas; 
• Executar as ações de forma integrada com a equipe do projeto, as crianças, os adolescentes, suas 

famílias e a comunidade; 
• Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos 

de solidariedade; 
Articular com rede de serviços locais, programas e projetos existentes na comunidade, de forma 
a garantir a sustentabilidade e continuidade das ações desenvolvidas e a promoção das famílias. 

A Associação Amigos da Justiça atua nas áreas de Cidadania, Educação e Arte voltadas para pessoas em 
vulnerabilidade e exclusão social, atendendo o público de crianças, adolescentes, jovens e adultos (idade 
de 05 a 12, de 13 a 29 e acima de 30 anos) extensivo a seus familiares e tem como objetivo: Oferecer 
estratégias preventivas e atuantes para despertar a capacidade de criação através de atividades lúdicas e 
pedagógicas; Promover o acesso à cidadania, educação e arte, proporcionando aos adolescentes, jovens 
e adultos alternativas para que os mesmos possam através de projetos adquirirem valores importantes e 
essenciais durante toda a sua vida. 

Registro e Certificações 

Utilidade Pública Municipal, conforme LEI N° 2.956/2009 em 20/05/2009. 
Utilidade Pública Estadual, conforme LEI N° 9.991/2013 em 15/03/2013. 
Inscrição no CMDCA de Aracruz, conforme n° 28/2016 em 01/04/2016. 
Inscrição no CMDCA de lbiraçu, conforme n° 04/2014 em 02/05/2014. 
Inscrição no CMAS de lbiraçu, conforme n° 02/2015 em 02/05/2015. 
Inscrição no CMDCA de João Neiva, conforme n° 09/2014 em 17/12/2014 
Inscrição no CMAS de  Joao  Neiva, conforme n° 12/2014 em 25/11/2014 



ORIGEM DOS RECURSOS: 

Pessoas jurídicas: Por meio da elaboração de projetos em editais, com propostas de patrocínio (Lei do 
Esporte, PRONAS ou Fundo da Criança e Adolescente), desenvolvendo ações de  Marketing  Relacionado 
e Causa (MRC) ou por meio de um projeto conjunto, que alie os interesses das empresas aos da OSC. 

Pessoas físicas: é desenvolvido estratégias muito efetivas. Os principais meios são ferramentas de  
marketing  direto, como mala direta,  telemarketing, e-mail marketing,  anúncios em revistas, TV, jornal,  
outdoor, banners  em  sites etc.  

Órgãos governamentais: são inúmeras as formas de parceria com o Governo, nas esferas Federal, 
Estadual e Municipal, através de Acordos de Cooperação, Termo de Parcerias, Termo colaboração e 
Termo de Fomento. 

Imposto de Renda (IR): outra prática comum é o estimulo a doações dedutiveis do imposto de renda feitas 
por pessoas físicas ou jurídicas. No Brasil, nas  areas  sociais e culturais, as doações feitas a entidades de 
Utilidade Pública, aos fundos de direitos da criança e do adolescente. 

*INFRAESTRUTURA: 

Filial -02 (João Neiva) 

Possuímos um Imovel na Rua Irmã Fortunata, 36, Centro- João Neiva — ES, alugado com 350m2  de área 
construída, sala coordenação, sala de reuniões, salas de atendimento as famílias e o sala da equipe 
técnica, salas de oficinas, sanitário masculino e feminino instalações elétricas bivolt, para funcionamento 
dos Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de  LA  e 
de (PSC). 

*IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS / SERVIÇOS  / PROGRAMAS / BENEFÍCIOS: 

Projeto: "PROJETO SABER VIVER" (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
oficinas socioeducativas para crianças e adolescentes e demais familiares) 

Endereço: Av. Luiz Cariacica Santos, n°910 A— Barra do Riacho. 
Cidade: Aracruz UF: Espirito Santo CEP: 29.197.910 
Telefone: (27)3296-9378 - cel. (27)9 99389933  
E-mail:  amigosdajustica@amigosdajustica.org  
Natureza Jurídica Associação Amigos da Justiça: Organização da Sociedade Civil 
CNPJ da Associação Amigos da Justiça: 10.653.530/0002-73 

Projeto: "AMIGOS DA ALEGRIA" - Idosos (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos) 
Endereço: Rua Paulo Roberto D'Angeli, s/n° 
Cidade: Ibiraçu UF: Espirito Santo CEP: 29.670-000 
Telefone: 3257.1703 - cel. (27) 99857-1063  
E-mail:  amigosdajustica@amigosdajustica.org  
Natureza Jurídica Associação Amigos da Justiça: Organização da Sociedade Civil 
CNPJ da Associação Amigos da Justiça: 10.653.530/0001-92 

Projeto: "EMPODERAMENTO X CONHECIMENTO DAS MENINAS E MULHERES DE ARICANGA" 
" — (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — adolescentes e adultos (gênero 
feminino) 
Endereço: Rua Paulo Roberto D'Angeli, s/n° 
Cidade: Ibiraçu UF: Espirito Santo CEP: 29.670-000 

PLANO DE TRABALHO 



PLANO DE TRABALHO 

Telefone: 3257.1703 - cel. (27) 99857-1063  
E-mail:  amigosdajustica@amigosdajustica.org  
Natureza Jurídica Associação Amigos da Justiça: Organização da Sociedade Civil 
CNPJ da Associação Amigos da Justiça: 10.653.530/0001-92 

*RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: 
Os recursos financeiros utilizados são adquiridos através de recursos aportados diretamente por 
empresas parceiras atuantes no distrito de Barra do Riacho: Fibria, Portocel, Evonik, Andriz, Instituto 
Júlio Simões, Expresso Nepomuceno, Contrex, Cenibra, Norsul, IMETAME e através de Termo de 
colaboração 004/2017, Termo de Fomento n°9034/2017 e Termo de convênio Autos n° 
0068913020178080006 (Aracruz), Termo de Convênio 009/2017 (Ibiraçu). Alem da cooperação técnica 
com a SESPORT - Secretaria de Esportes do Estado do Espirito Santo (Processo 7407398, Emendas 
parlamentares: Termo de Fomento n° 9012/2016 e 9018/2016 (lbiraçu).  
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2- Caracterização do serviço socioassistencial 

0 Projeto 13ern QLicrer configura-GC  C mo urria das grandeS agões  quo  a Associa0 0 Arnig 0 :3 da 
Justiça executará juntamente com o Serviço de Assistência Social Municipal, cuja 
regulamentação dar-se-6 pela Resolução CNAS n° 109/2009 (Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais) e seu reordenamento em 2013 por meio da Resolução CNAS n° 01/2013. A 
atividade SCFV consistirá em desenvolver ações em prol da contribuição do desenvolvimento da 
autonomia e de sociabilidades. 

A Acenr¡ag5n ,Aryljgner4  Ii  fui ASI u rna ^rgnr1i7nÇan  !la^  gr".""rM.2q1t1, eem fine irrntivr,s, de 
objetivos assistencs e filantrópicos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 10.653.530/0001-92 
que tem como finalidade a prestação de serviços nas  areas  de assistência social, educacional, 
cultural, filantrópica e de cidadania, comprometidos  corn  o resgate social de pessoas que vivem 
em situação de risco e vulnerabilidade. 

A Associação Amigos da Justiça através do Projeto BEM QUERER, de forma proativa na 
preven0c) das sittiacjies de vulnerabiliciade e risco social, devido sue característica de projeto 
social e configura-se como dos executores da Política de Proteção Social Básica no município, 
desenvolvera ações de caráter protetivo e proativo, para um público de crianças e adolescentes 
de 03 anos a 17 anos que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade social, com precário 
acesso a renda e a serviços públicos. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
2.1. TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

BEM QUERER 
Inicio 	 Término 
17/09/2019 	 17/12/2019 

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 de João Neiva/ES. 

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 as crianças e adolescentes desenvolverem suas capacidades esportivas e artísticas; 
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
• Estimular sua participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão critica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional. 

2.4 JUSTIFICATIVA 

A construção do presente Projeto Bem Querer tem como foco a garantia dos direitos dos cidadãos 
que comporão as atividades e desenvolverão as ações e estrutura-se de forma coletiva a partir de 
uma articulação e envolvimento dos segmentos usuários x família x escola x comunidade em geral. 

Em relação a aquisição de materiais de consumo, muito interessa a todos os parceiros e beneficiários 
do projeto tendo em vista serem necessários para o melhor desempenho das atividades e permitindo 
melhor resposta ás necessidades dos beneficiários a fim de que os mesmos possam realizar suas 
atividades com maior qualidade. 

A Associação Amigos da Justiça ressalta-se que todas as oficinas serão gratuitas por demanda do 
CRAS e espontânea, por ordem de inscrição realizada no próprio equipamento ou a partir da 
avaliação dos técnicos, considerando situações de prioridade. 

Todos os equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades serão feitos por 
intermédio de contratação de mão de obra com fornecimento de material. 
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2.5 PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

De forma direta: 140 crianças e adolescentes de 03 anos a 17 anos 11 meses e 29 dias, de ambos 
os sexos, residentes no Município de João Neiva — ES, com renda per capita de até 1/2  salário mínimo. 

• Crianças e adolescentes que vivenciam situações de fragilização de vínculos; 
• Crianças e adolescentes de 03 anos a 17 anos que apresentam através de comprovação ser 

baixa renda; 
• Crianças e adolescentes regularmente matriculado na rede de ensino e que estejam em 

situações de risco social e vulnerabilidade encaminhados pelo CRAS ou demanda 
espontânea. 

2.6 AREA DE  ABRANGÊNCIA  

• Município  de Joao Neiva/ ES. 

2.7 METODOLOGIA 

0 Projeto Bem Querer foi idealizado com o propósito de incentivar os educandos a conhecerem o 
verdadeiro espirito esportivo e competitivo na interação com o ouro, estimulando a formação de bons 
hábitos e o respeito além de desenvolver a capacidade, estimulando a socialização. É por isso que 
trabalhar-se-á com atividades que possibilitam o desenvolvimento da sensibilidade criativa das 
crianças e adolescentes de modo que haja uma mudança de atitude. Acredita-se na possibilidade de 
interação com o mundo de cada educando para transforma-lo. A Associação Amigos da Justiça 
possibilitará através de experiências concretas e reflexivas a construção do saber no que diz respeito 

lógica da vida profissional na realidade em que o educando esta inserido. 

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

• Integração do grupo. 
• Proposta integral da oficina e aprendizado pratica das atividades. 
• Estabelecimento de regras determinando direitos e deveres. 
• Noções das técnicas esportivas. 
• Conversações diárias sobre assuntos relevantes vivenciados na rotina do andamento da 

oficina. 
• A reconstrução da autoestima construindo uma nova identidade vivenciando a transformação 

através da pratica esportiva. 

A entidade é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de objetivos assistenciais e 
filantrópicos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 10.653.530/0003-54 que tem como finalidade 
a prestação de serviços nas  areas  de assistência social, educacional, cultural, filantrópica e de 
cidadania, comprometidos com o resgate social de pessoas que vivem em situação de risco e 
vulnerabilidade. 

A Associação Amigos da Justiça através do PROJETO BEM QUERER desenvolverá suas atividades 
de segunda a sexta feira, no período matutino e vespertino. Desta forma, a Associação Amigos da 
Justiça contribuirá para que haja melhoria das condições gerais do desenvolvimento dos educandos 
— beneficiários de programas, projetos, serviços socioassistenciais que compõem a rede 
socioassistencial através do Projeto BEM QUERER que executará oficinas importantíssimas 
contemplando uma idade tão valiosa que é a de crianças e adolescentes, tornando-se assim, 
referência no Município onde atua e levando em consideração a prestação continuada dos serviços 
que são referenciados ao ORAS da localidade, com foco na eficiência e eficácia de suas ações, bem 
como na ampliação da perspectiva de inovação utilizando as fontes de informação e de interação 
para aquisição de competências especificas, buscara e articulara entre os beneficiários e equipe, 
conhecimentos de natureza e origem diversas: alguns públicos e explícitos, outros, tácitos, vindo da 
experiência, cuja transmissão, assimilação e utilização são bastante complexas. 
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O serviço de Formação Social  sera  organizado de conformidade com os facilitadores que 
desenvolverão as atividades semanalmente e conforme previsto haverá fornecimento de lanche para 
os participantes. No processo de formação do grupo  sera  construido em conjunto com os usuários 
as regras e estabelecido um pacto de compromisso. A Formação Social dos grupos não dispensa a 
realização de atividades intergeracionais. 

As atividades comuns entre grupos ou entre diferentes grupos etários são estratégias para o 
fortalecimento de vínculos e de inclusão social. Assim como o planejamento de atividades envolvendo 
a família, tais como: encontros para trocas culturais, de saberes, discussões apresentações, 
atividades extras  etc.  Os facilitadores deverão ser planejadas ações favorecendo a inclusão no 
convívio comunitário e experiências extra grupo. 

Para cada oficina  sera  preenchida a lista de participação do usuário para comprovação de presença 
e participação ativa. Todas as atividades e ações se desenvolverão em espaço determinado pela 
Secretaria de Assistência Social e a ele se referenciará toda a equipe da Associação Amigos da 
Justiça. 
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2.8 CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

Cargo 
n° de 

Profissiona 
is 

Escolaridade 
Atribuições 

Já trabalha 
na 

instituição 
Período de 
Contratação 

Contratação 

Superior Médio Sim Não 

Coordenador 
Geral 

01 x 

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

X 03 meses P.S 

Educador 
Social 

01 x 

Profissional 	utilizer  
ferramentas 
pedagógicas 	para 
intervir 	nas 
problemáticas 	dos 
indivíduos. 

x 03 meses P.S 

Falicitador 
de Jiu Jitsu 

01 x 

Executar 	as 	oficinas 
melhorar 	a 
concentração, 	o 
equilíbrio 	mental, 
desenvolver 	o 
raciocínio, fortalecer a 
autoconfiança, 
melhorar 	a 
coordenação 	motora, 
com 	as técnicas da 
arte do Jiu-Jitsu. 

X 03 meses P.S 

Falicitador 
de 

Taekwondo  
01 

X 

Instrutor de taekwondo 
para 	adolescentes, 
jovens, 	responsável 
pela 	coordenação 	e 
execução de projetos 
na  area  de taekwondo, 
organizar eventos na 
area 	de 	taekwondo, 
técnico 	e 	atleta 	da 
equipe de competição, 
responsável 	pela 
inscrição dos alunos 

X 03 meses P.S 

Falicitador 
de Ginastica 

ritmica 
01 X 

Favorecer 	o 
crescimento e também 
iteração 	social, 	bem 
como 	aprimorar 	a 
coordenação 	motora, 
além do prazer e do 
estimulo da pratica. De 
ginastica rítmica. 

Nesta 	pratica 	a 
ginastica 	desenvolve 
ainda 	as 	seguintes 
habilidades: 	força, 
energia, 
Flexibilidade, 
agilidade, 	destreza, 
resistência e vigor, 

X 03 meses P.S 
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W  2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivo Geral: 

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 no Município de João 
Neiva/ES. 

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 

Redução 	da 	ocorrência 	de 
situações 	de 	vulnerabilidade 
social 	no 	território 	de 
abrangência do CRAS. 

• Oportunizar 	as 	crianças 	e 
adolescentes 	desenvolverem 
suas capacidades esportivas e 
artísticas. 

Acolhida 	nos 	serviços 	em 
condições de dignidade, 

- Prevenção da ocorrência de 
riscos 	sociais, 	seu 
agravamento ou reincidência 
no território de 
Abrangência do CRAS. 

• Assegurar 	espaços 	de 
referência 	para 	o 	convívio 
grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento 	de 	relações 
de afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo. 

Assegurar 	o 	convívio 
familiar, 	comunitário 	e/ou 
social. 

- 	Aumento 	de 	acessos 	a 
serviços socioassistenciais e 
setoriais. 

• Estimular sua participação na 
vida 	pública 	do 	território 	e 
desenvolver competências para 
a 	compreensão 	critica 	da 
realidade social e do mundo 
contemporâneo. 

A identidade, 	integridade e 
história de vida preservada 
de cada educando. 

- 	
Melhoria 	da 	qualidade 	de 

vida 	das famílias 	residentes 
no território de abrangência do 
CRAS. 

• C 	para 	a 	inserção, ontribuir 
reinserção e permanência no 
sistema educacional. 

Desenvolver 	capacidades 
para autocuidados, construir 
projetos de vida e alcançar a 
autonomia. 

- Contribuem para resinificar 
vivências de isolamento e de 
violação 	de 	direitos, 	bem 
como 	propiciar 	experiências 
favorecedoras 	 do 
desenvolvimento de 
Sociabilidades 	e 	na 
prevenção 	de 	situações 	de 
risco social. 
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MATRIZ DE MONITOFtAMENTO 

Objetivos Específicos Indicadores 
Quantitativos 

Indicadores 
Qualitativos 

Fonte de 
Informação 

Forma de 
Coletas de 

Dados 

Responsável Pela 
Coleta de dados 

Periocida 
de 

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

• Oportunizar 	as 
crianças 	e 
adolescentes 
desenvolverem suas 
capacidades 
esportivas 	e 
artísticas; 

• Assegurar 	espaços Atividades e Secretaria 
de referência para o Serão ações 

Relatórios Através de 
Municipal de 

convívio 	grupal, 
comunitário e social 

executadas 
as oficinas 

desenvolvida 
s com 

mensais
'  Registros de 

reunião nos 
dias de 

Trabalho, 
Assistência e 03  

e o desenvolvimento 
de 	relações 	de 

com 140 
educandos 

facilitadores 
de Educação 

frequência, 

m
emória 

oficina com 
os 

Desenvolvimento 
Social 

meses 
 

afetividade, 
solidariedade 	e 
respeito mútuo; 

Física. fotográfica educandos. e Coordenador 

• Estimular 	sua 
participação na vida 
pública do território e 
desenvolver 
competências para a 
compreensão critica 
da realidade social e 
do 	mundo 
contemporêneo; 

• Contribuir 	para 	a 
inserção, reinsergão 
e 	permanência 	no 
sistema 
educacional. 
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r  3. METAS E ETAPAS 

Meta 1: Integração dos usuários nas ações e atividades a serem 
desenvolvidas. Valor (R$): 20.400,00  

Indicador (es): 

✓ Crianças e Adolescentes de famílias com perfil de renda de programas de transferência de 
renda; 

• Crianças e adolescentes que vivenciam situações de fragilização de vínculos; 
• Crianças e adolescentes de 03 anos a 17 anos que apresentam através de comprovação ser 

baixa renda; 
✓ Crianças e adolescentes regularmente matriculado na rede de ensino e que estejam em 

situações de risco social e vulnerabilidade encaminhados pelo CRAS ou demanda 
espontânea 

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

• Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com 
dificuldades para manter. 

✓ Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação 
do 
Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros. 

Metodologia de execução: 

0 Projeto Bem Querer 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. 

As atividades da Associação Amigos da Justiça através do PROJETO BEM QUERER, serão 
desenvolvidas de segunda a sexta feira, no período matutino e vespertino, cada atividade acontecerá 
em dias diferentes. Para cada oficina será preenchida a lista de participação do usuário e assinada 
pelo responsável de cada um ao final do mês para comprovação de presença e participação ativa. 

Todas as atividades e ações se desenvolverão em espaço concedido pela Secretaria de Assistência 
Social e na própria Associação para atendimento aos Adolescentes em conflito com a Lei, 
executando, monitorando e gerindo as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (notadamente as 
medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço â Comunidade) aplicadas 
aos mesmos. Enseja-se alcançar resultados esplêndidos com as oficinas e que nosso público 
beneficiado, ludicamente possam se desenvolver nas suas habilidades e aproveitem as 
possibilidades infinitas do universo do movimento, podendo assim, obter através da estimulação uma 
experiência corporal em um amplo sentido: criação/ produção, análise/compreensão critica e estética 
das diferentes produções. 

Através do incentivo ao esporte e as práticas corporais , o Projeto Bem Querer oportunizará a 
valorização das potencialidades e que a autoestima de nossas crianças e adolescentes, cada vez 
mais, seja elevada para o bem estar de todos que assim se identificar e se esforçar para bem cumprir 
com as atividades propostas. 

Para cada oficina será preenchida a lista de participação do usuário e assinada pelo mesmo para 
comprovação de presença e participação ativa. Todas as atividades e ações se desenvolverão no 
CRAS e a ele se referenciará toda a equipe da Associação Amigos da Justiça. 
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META ETAPAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

OUT  NOV DEZ 

1 

Oficina de Jiu Jitsu X X X 

Oficina de Taekwondo X X X 

Oficina de Ginastica X X X 

Controle 	do 	sentimento 
emocional 	e 	físico 	dos 
beneficiários 	através 	das 
orientações 	dos 
facilitadores. 
Adquirir 	materiais 	para 
realização 	das 	atividades 
desportivas, 	Conforme 
planilha abaixo descritas. 
Apresentação da oficina de 
Ginastica 	rítmica 	como 
demonstração 	das 
habilidades adquiridas para 
a comunidade. 
Apresentação da oficina de 
Jiu 	Jitsu 	como 
demonstração 	das 
habilidades adquiridas para 
a comunidade. 
Apresentação da oficina de 
Taekwondo 	como 
demonstração 	das 
habilidades adquiridas para 
a comunidade. 

x 

Momento de interação e 
confraternização 	dos 
educandos. 

x 
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CROIOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REPASSE 

.Mês de Repasse Total 

3a Parcela (2°Aditivo) R$ 20.400,00 

7-1=PMFDE APLICAÇÃO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇA0 CONCEDENTE PROPONENTE 

3.3.50.43 

Material de consumo - - 
Serviços de terceiros - pessoa física - - 
Serviços de terceiros - pessoa jurídica - R$ 20.400,00 
Equipe encarregada pela execução - - 

4.4.50.42 Equipamentos e materiais permanentes - - 
TOTAL - R$ 20.400,00 

7. PRAZOS 

03 meses de execução 

8. DECLARAÇÃO 

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

João Neiva, 30 de julho de 2019. 

k A k  

ASSOC! 9.fk0 AMIGOS DA JUSTIÇA 
POLLIANNY SIQUEIRA SILVA SANTOS 

PRESIDENTE 
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