nexo II da Resolução nº 004 de 11 de Março de 2015
A
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL  2015
1. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE EXECUTORA
Unidade Executora/Razão Social
C.N.P.J.
Núcleo Criança de Valor
05.926.131̸
000118
Endereço
(DDD) Telefone/Fax
Rua Guimarães Rosa, 528
45 – 3025 4784
Cidade
UF CEP
Email Institucional
Foz do
Pr 85.8650 ncv@criancadevalor.org.br
Iguaçu
40
Nome do responsável pela Unidade
Marcelo Rodrigues de Almeida
C.P.F.
Data de Nascimento
703.282.18987
27 ̸
05 ̸
69
R.G. /Órgão
Cargo
Email do responsável
3.846.2121
expedidor. SSP ̸
PR
Presidente
marceloalmeida@foz.net
Endereço completo
Rua Jorge Sanwais, 1000 Apto 102

CEP

(DDD) Tel/Cel do Responsável
45 3025 2002

2. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE MANTENEDORA (quando houver)
Unidade Mantenedora/Razão Social
C.N.P.J.
Endereço
Cidade

(DDD) Telefone/Fax
UF

CEP

Email Institucional

Nome do responsável pela Unidade
C.P.F.
R.G. /Órgão
expedidor.
/
Endereço completo

Data de Nascimento
Cargo

Email do responsável

CEP

(DDD) Tel/Cel do Responsável

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E/OU INSTITUCIONAIS
O 
Núcleo Criança de Valor 
tem como finalidade estatuaria prestar serviços gratuito,
sem descriminação de clientela; objetivando o amparo às crianças e adolescentes de 06 a
14 anos em vulnerabilidade, enquanto estratégia de enfrentamento da pobreza, no
atendimento de suas necessidades. Tem ainda finalidade de implementar serviços
assistenciais por meio de atividades continuadas de caráter socioeducativo que visam a
melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes através de ações voltadas
para o acolhimento, convivência e socialização das crianças e adolescentes, com vista ao
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O Núcleo Criança de Valor, designado como NCV, fundado em 23 de setembro de 2003,
foi criado pela preocupação de um cenário de violência e situação de vulnerabilidade,
risco pessoal e social que a comunidade vivenciava. O trabalho começou no Albergue
Noturno com intuito de atender as crianças e adolescentes que necessitavam de
atendimento assistencial que se restringia apenas aos sábados.
No decorrer do tempo, houve necessidade de um lugar adequado para atender o publico
alvo de maneira mais efetiva. Visando a necessidade, em 2003, inaugurouse a sede do
NCV que esta localizada a Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América.
No inicio de suas atividades o NCV atendia 37 crianças, porém hoje atendemos 100
crianças e adolescentes, em contra turno social, das 08h às 16:30hs, tendo por missão
assistir crianças e adolescentes com supremacia do amor, apoiar a evolução de seus
potenciais, nas relações afetivas e sociais. Desenvolver ações e serviços sócio
assistenciais de forma partilhada com o poder pública, como forma de garantir a primazia
do atendimento às crianças e adolescentes vinculados à realidade social desses sujeitos
contribuindo para a superação da condição de subalternidade.
As ações desenvolvidas pela entidade são para 
proteção social básica e propõem
qualificar crianças e adolescentes por meio de ações socioedutavivas, pedagógicas,
esportivas e também políticas sociais no âmbito social.
Desde sua fundação, o NCV vem desenvolvendo atividades, a fim de cumprir com suas
finalidades estatutárias, atendendo crianças e adolescentes em diversas oficinas,
atendimento psicológico para nossos inscritos e familiares; contando com diversas
parcerias para a realização das atividades.
A parceria com a Faculdade Uniamérica e Anglo Americano firmada há mais de 6 anos,
que encaminham seus estagiários de psicologia, pedagogia e enfermagem 
a fim de
realizarem seus estágios, acompanhados de um monitor, fazendo um período de
observação e posteriormente trazendo atividades a serem desenvolvidas, buscando
possibilitar uma maior interação e socialização entre os mesmos. A Uniamerica
desenvolve o projeto: Cidadania e Humanização que visa desenvolver atividades praticas,
experimentais e interdisciplinares, que despertam a atenção, a coordenação motora,
psicomotrocidade, raciocínio lógico, investigação cientifica e valores, bem como o
reconhecimento do ser social em direitos e deveres, contribuindo para a sua
transformação em um cidadão capaz de conviver com as diferenças, respeitando os
limites da convivência social.
Temos um laboratório de informática, que é utilizados para pesquisas, jogos e
conhecimentos básicos de informática; também é utilizado para curso de informática
básica, que num primeiro momento, oportuniza os atendidos de baixa renda aprenderem
a utilizar o computar, com as operações básicas como: domínio do teclado, sistema
operacional, jogos educativos, editor de texto, planilhas, digitação, internet e
posteriormente o curso de Montagem e Manutenção de Computadores, dando assim a
possibilidade desses adolescentes utilizarem essa atividade como forma de ajudar na
renda familiar. As atividades são desenvolvidas conforme a faixa etária, utilizando as
atividades básicas para as crianças de 6 a 8 anos e de 9 a 14 com as atividades mais
complexas.
Citamos ainda as oficinas pedagógicas que propõe auxiliar nas tarefas escolares, quando
há duvidas nas atividades encaminhadas pela escola.

Salientamos o trabalho realizado pela assistente social junto às famílias, citamos o
atendimento aos inscritos e seus familiares nas necessidades básicas de alimentação,
vestuário, saúde e moradia. Fazer o primeiro contato com o Conselho Tutelar e rede de
serviços de proteção, quando identificado à situação de risco familiar. Acompanhar e
orientar as famílias inseridas no NCV. Realizar campanha de cestas básicas, e agasalho
objetivando assim beneficiar as famílias inseridas no NCV e outras em casos
emergenciais, Encaminhar os adolescentes em fase de aprendiz através de parcerias
como a Guarda Mirim e Recursos Humanos de diversas empresas.
Temos também as atividades realizadas por voluntários que auxiliam nas atividades
como: literatura
,
Hapkido e
tênis.

Como o objetivo do NCV é melhorar sempre o atendimento, hoje a instituição conta com
psicóloga, pedagoga, professor de educação física, assistente social, monitora, secretaria
administrativa, auxiliar administrativa, cozinheira, serviços gerais e uma professora
formada em letras e cursando pedagogia que auxilia os inscritos nas tarefas escolares,
pesquisas e revisão da matéria para prova.

4. OBJETIVO GERAL
Proporcionar atividades socioedutavivas, de esportes, cultura, lazer e pedagógicas no
contra turno social para crianças e adolescentes de 06 14 anos e serviços de convivência
e fortalecimento de vínculos.
4.1 Objetivos Específicos
1. Proporcionar às crianças e aos adolescentes do NCV um espaço amplo,
confortável e adequado para o desenvolvimento das atividades socioeducativas,
possibilitando a elevação da autoestima;
2. Estimular o exercício da escolha, da liderança a partir da vinculação e participação
das crianças e adolescentes no projeto do NCV, espaço que permite o
desenvolvimento que poderá ser aplicado na elaboração de seus projetos de vida;
3. Proporcionar atividades que permitam o estímulo e o exercício da
corresponsabilização das crianças e adolescentes com o NCV e com a
comunidade;
4. Fortalecer os vínculos das crianças e dos adolescentes com a sua família e a
comunidade;
5. Desenvolver atividades que complementem e reforcem o aprendizado escolar;
6. Oferecer oficina de inclusão digital com a informática básica e montagem e
manutenção de computadores;
7. Promover palestras sobre diversos temas, sempre levando em conta os interesses
dos educandos;
8. Fortalecer os princípios e valores do cidadão;
9. Desenvolver atividades recreativas, de esporte e lazer;

10. Capacitar à equipe envolvida; funcionários e voluntários.
11. Palestras desenvolvendo áreas como a saúde, profissionalização; educação
ambiental e fortalecimento de vínculo.

5. METAS
O Núcleo Criança de Valor tem por meta atender 100 crianças e adolescentes com
atividades socioeducativas, implementar novos projetos e dar continuidade aos que já
estão em desenvolvimento para, dessa forma, contribuir ainda mais com a formação e
educação dos acolhidos.
Outra meta é a cobertura da quadra, para que nossos atendidos não fiquem expostas ao
tempo, sol e chuva; e ainda atingir um fluxo constante de caixa para atender as
demandas fixas como água, luz, telefone, alimentação, material didático e impostos,
possam ter seu pagamento garantido através da sustentabilidade da instituição.

6. ORIGEM DOS RECURSOS
FONTE

VALOR ANUAL (R$)

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

R$ 148.500,00

Bazar doação Receita Federal

R$ 97.522,00

1 Vara Criminal

R$ 90.147,00

Exemplo: Instituição Privada – Pessoa Jurídica
Exemplo: Instituição Pública
Sub – Total

R$ 336.169,00

Exemplo: Doações em produtos ou serviços
Exemplo: Doação Pessoa Física

R$ 58.061,58

TOTAL GERAL

R$ 394.230,00

7. INFRAESTRUTURA
7.1 Recursos Físicos
RECURSOS FÍSICOS
Secretaria
Sala de aulas
Sala de video, palestras
Saguão (utilizado como refeitorio)
Sala de Informatica
Espaço para jogos e recreação (espaço aberto)
Banheiros (feminino e masculine)
Cozinha
Depósito

QUANTIDADE
1 – 13 m2
2 – 35 m2
1  40 m2
1 – 80 m2
1 – 30 m2
1 – 500 m2
2 – 15 m2
1 – 25 m2
1 – 13 m2

7.2 Recursos Materiais
RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES
Ar Condicionado
Armários de Ferro
Armários de Madeira
Arquivos
Batedeira
Bebedouro
Estante de metal
colchonetes
Cadeiras de plástico cinza e branca
Cadeiras de plástico vermelha
Cadeiras escolares
Cadeiras giratórias
Computadores com acesso a internet
DVD
Fogão
freezers
Geladeira
Impressoras
Liquidificador
Lousas
Mesas de Madeira
Mesas de ping pong
Mesas de plástico
Mesas escolares ̸
bege
Mesas para computador
Mesa de professor ̸
bege
Microondas
Maquina de Lavar
sofás
Teclados
Televisores
ventiladores
Ventiladores de teto
Prateleiras
Cilindro
Tatame
Mesa de escritorio
Suporte balões de decoração

QUANTIDADE
05
06
01
02
01
01
04
19
32
04
45
10
14
01
01
02
01
02
01
02
01
02
09
42
01
03
01
01
01
02
02
01
02
03
01
20
02
01

7.3 Recursos Humanos (Todos os prestadores de serviços da Entidade)
NOME
Maria Zirene Ferreira
Maria José Techelatcka D’Andréa e Ribeiro

Assistente Social
Secretaria ADM

CLT
CLT

HORAS
SEMANAIS
30hs
40hs

Jennifer Ferreira Santos
Manoel Germano dos Santos Filho
Daniele Cristina Pontes Higashi
Karen Kleinkauf Diniz
Sylvania Iluska Kazmierski
Maria Isabel Gauna

Professora
Prof Ed Fisica
Psicóloga
Monitora
Pedagoga
Cozinheira
Serviços Gerais
Aux Adm

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
Estagio

40hs
20hs
20hs
40hs
40hs
40hs
20hs
40hs

Gladir Vieira de Ávila Oliveira

Bruna Martins

CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO

Obs. Anexar cópias dos Termos de Voluntariados e Freqüência dos Voluntários que
prestaram serviços à entidade no ano a que se refere o Relatório de Atividade
8. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
8.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
8.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
I
nclusão Digital
8.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Núcleo Criança de Valor  Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do Iguaçu
Pr
8.2 DESCRIÇÃO
A atividade atendeu às crianças e adolescentes num trabalho de inclusão digital, que de
inicio ofereceu a oportunidade para crianças e adolescentes de baixa renda inseridos na
entidade, com o intuito de ajudar a aprender a ultilizar o computador com as oprerações
básicas como: dominio do teclado, sistema operacional, jogos educativos, editor de
textos, planilhas, digitação, uso da internet, dando a possibilidade os mesmos para que
no futuro tenham conhecimeto para exercer no seu profissionalismo. As atividades foram
desenvolvidas conforme a faixa etária, ultilizando atividades mais básicas para crianças
de 69 anos e atividades mais complexas, insentivando a pesquisas, para crianças e
adolescentes de 10  14 anos
8.3 PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos inscritos no NCV, no contra turno social,
residentes no Jardim América e comunidades em torno: Bambu I, II, Jd. Cristina e Beira
Rio.
8.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Foram realizados os atendimentos numa sala com 11 computadores, atendendo um
numero de 12 a 13 crianças e adolescentes divididos por faixa etária. As faixas etárias
são divididas da seguinte forma: 67 anos, 89 anos e 1014 anos.
8.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 95 crianças de 6 14 adolescentes.
8.6. OBJETIVOS
Oferecer às crianças e adolescentes a oportunidade de ultilizar os recursos da informática
para aprimorar conhecimento, estreitando relação com a tecnologia, adquirindo
conhecimento, e inserindose melhor no contexto da modernidade.
8.7 METAS
Atendemos 95 crianças e adolescentes. Não atendemos a meta, pois alguns atendidos
fazem atividades fora da entidade como: recurso e reforço escolar, exigido pela a escola
secular e conhecide no mesmo dia da oficica.
8.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Mês Final

Oferecer às crianças e
adolescentes a
oportunidade de
ultilizar os recursos da
informática para
aprimorar
conhecimento,
estreitando relação
com a tecnologia,
adquirindo
conhecimento, e
inserindose melhor no
contexto da
modernidade.

A atividade trabalhou as operações
Fevereiro Novembro
básicas como: dominio do teclado,
sistema operacional, jogos educativos,
editor de texto, planilhas, digitação, o
uso da internet monitorado.

8.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL

8.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

CARGO/FUNÇÃO

VÍNCULO

HORAS SEMANAIS

Jennifer Ferreira Santos

Professora

CLT

40 horas

Priscila Angel Dias Rodrigues
Karem Kleinkauf
Isaac da Silva
Elson Eros Marques

Pedagoga
Monitora
Instrutora
Instrutor

CLT
CLT
Voluntária
Voluntario

40 horas
40 horas
08 horas
08 horas

8.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangendo as
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
8.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
Nesta atividade articulamos com a faculdade Anglo Americano e os voluntarios que
execultaram o serviço.
8.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Geralmente a participação dos usuários aconteceram através de reuniões de orientação
familiar e juntos com a entidade avaliaram os serviços prestados, verificaram a
sastifação ou insastifação, ouviram e deram suas opiniões, desejos, para melhor
atendimento. Através da discursão em pauta, então a equipe tecnica e a diretoria se
reúnem e, elaboramse os critérios e se define as prioridades, visando o bem comum.
A procura pelo serviço é de forma buscativa e espontanea.
8.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da
reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
na construção do conhecimento.
9. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
9.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
9.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Cidadania e Humanização
9.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Núcleo Criança de Valor  Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do iguaçu
 PR.
9.2 DESCRIÇÃO
O projeto foi desenvolvido em parceria com o Parque Tecnologico Itaipu e a
UNIAMÉRICA, a qual deu suporte ao processo de ensino e aprendizagem, a partir de
elementos básicos da psicomotricidade para o desenvolvimento do esquema corporal,
lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal, escrita e trocas afetivas, pois
são fundamentais para o aprendizado. Além da parte recreativa, psicomotora e afetiva,
os os atendidos tiveram orientações básicas de saúde preventiva e coletiva, bem como

atividades práticas experimentais tendo como tema gerador o ensino das ciências
naturais e o cuidado com o meio ambiente. Descatouse que todas as atividades foram
trabalhadas de forma interdisciplinar para que os usuários tivessem um aprendizado
significativo.
9.3 PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, no contra turno social, residentes no Jardim
América e comunidades em torno.
9.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
O atendimentos foi realizado com todas as faixas etárias: 6 a 7 anos, 8 a 9 anos, 10 a 11
anos, 12 a 14 anos.
9.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 100 usuários, sendo crianças de 6  11 anos (87) e
adolescentes de 1214 anos (13).
9.6. OBJETIVOS
O objetivo foi trabalhar a identidade das crianças e adolescentes, fazendo com que se
reconheçam como um ser social em direitos e deveres, contribuindo para a sua
transformação em um cidadão capaz de conviver com as diferenças, respeitando os
limites da convivência social, proporcionando conhecimentos significativos, através de
atividades práticas e experimentais e interdisciplinares partindo das ciências naturais e o
cuidado com o meio ambiente.
9.7 METAS
Conseguimos atender 100 usuários com resultados satisfatório.
9.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Mês Final

O objetivo foi trabalhar
a
identidade
das
crianças
e
adolescentes, fazendo
com
que
se
reconheçam como um
ser social em direitos e
deveres, contribuindo
para
a
sua
transformação em um
cidadão
capaz de
conviver
com
as
diferenças,
respeitando os limites
da convivência social,
proporcionando
conhecimentos
significativos, através
de atividades práticas
e experimentais e
interdisciplinares
partidno das ciências

Projeto foi desenvolvido em parceria Fevereiro Novembro
com o Parque Tecnologico Itaipu e a
UNIAMÉRICA, a qual deu suporte ao
processo de ensino e aprendizagem, a
partir de elementos básicos da
psicomotricidade
para
o
desenvolvimento do esquema corporal,
lateralidade,
estruturação
espacial,
orientação temporal, escrita e trocas
afetivas, pois são fundamentais para o
aprendizado. Além da parte recreativa,
psicomotora e afetiva, os alunos tiveram
orientações básicas de saúde preventiva
e coletiva, bem como atividades práticas
experimentais tendo como tema gerador
o ensino das ciências naturais e o
cuidado com o meio ambiente.
Descatouse que todas as atividades
foram
trabalhadas
de
forma
interdisciplinar para que os usuários
tivessem um aprendizado significativo.

naturais e o cuidado
com o meio ambiente.
9.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL
9.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

CARGO/FUNÇÃO

VÍNCULO

HORAS SEMANAIS

Jennifer Ferreira Santos

Professora

CLT

40 horas

Priscilla Angel Dias Rodrigues
Lucélia Regina Kurtz
Amanda Corbari Razan
Thaisa Lysa da Silva

Pedagoga
Instrutora
Instrutota
Instrutora

CLT
PTI
PTI
PTI

40 horas
24 horas
24 horas
24 horas

9.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangemodoas
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
9.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
A articulação foi feita em parceria com o PTI, Faculdade UNIAMÉRICA e Estação
Ciência.
9.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
A instituição convocou reuniões de pais para avaliação dos serviços prestados,
verificando a satisfação ou insatisfação, suas opiniões para o melhor aproveitamento no
atendimento. De acordo com as solicitações e aprovações, então a equipe técnica e a
diretoria reuniramse e elaborouse critérios e definiuse as prioridades, visando o bem
comum.
9.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da
reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
e na construção do conhecimento.
10. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
10.1 TIPOLOGIA
( X

)
Proteção Social Básica
( )P
roteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento

( )
Defesa e Garantia de Direitos
10.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Atividades Esportivas
10.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Núcleo Criança de Valor  Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do iguaçu
 PR.
10.2 DESCRIÇÃO
Está oficina teve por finalidade de proporcionar atividades de voleibol, handebol, futsal e
outras atividades recreativas que contribuiram para o desenvolvimento integral dos
usuários através de vários aspectos, como a motricidade, força, resistência, reflexo,
flexibilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade.
10.3 PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, no contra turno social, residentes no Jardim
América e comunidades em torno.
10.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
O atendimentos foi realizado com todas as faixas etárias: 6 a 7 anos, 8 a 9 anos, 10 a 11
anos, 12 a 14 anos.
10.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 100 usuários, sendo crianças de 6  11 (87) anos e
adolescentes de 1214 ANOS (13)..
10.6. OBJETIVOS
Conseguimos incentivar a prática esportiva, desenvolvendo nos usuários a percepção,
coordenação motora, o senso de cooperação, interação e socialização.
10.7 METAS
Conseguimos atender 100 usuários com resultados satisfatório.
10.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Mês Final

Conseguimos
Está oficina teve por finalidade Fevereiro Dezembro
incentivar a prática proporcionar atividades de voleibol,
esportiva,
handebol, futsal e outras atividades
desenvolvendo
nos recreativas que contribuiram para o
usuários a percepção, desenvolvimento integral dos usuários
coordenação motora, o através de vários aspectos, como a
senso de cooperação, motricidade, força, resistência, reflexo,
interação
e flexibilidade, equilíbrio, coordenação e
socialização.
velocidade.
10.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL
10.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO

Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

Manoel Germano

CARGO/FUNÇÃO

Professor de
Educação Física

VÍNCULO

CLT

HORAS SEMANAIS

20 horas

10.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangemodoas
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
10.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
A articulação foi feita em parceria com a associação de esportes do Jardim América e
com a comunidade.
10.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
A instituição convocou reuniões de pais para avaliação dos serviços prestados,
verificando a satisfação ou insatisfação, suas opiniões para o melhor aproveitamento no
atendimento. De acordo com as solicitações e aprovações, então a equipe técnica e a
diretoria reuniramse e elaborouse critérios e definiuse as prioridades, visando o bem
comum.
10.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da
reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
e na construção do conhecimento.
11. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
11.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
11.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Atividades Recreativas e Lúdicas
11.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do Iguaçu  PR  Núcleo Criança de
Valor
11.2 DESCRIÇÃO
Está oficina teve por finalidade trabalhar com os usuários a interação com outros
usuários, melhorando e fortalecendo as relações já existentes e desenvolvendo a
criatividade de cada participante.
11.3 PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, no contra turno social, residentes no Jardim
América e comunidades em torno.
11.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

O atendimentos foi realizado com todas as faixas etárias: 6 a 7 anos, 8 a 9 anos, 10 a 11
anos, 12 a 14 anos.
11.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 100 usuários, sendo crianças de 6  11 (87) anos e
adolescentes de 1214 anos (13) .
11.6. OBJETIVOS
Nessa oficina trabalhamos o equilíbrio, agilidade, atenção, confiança, resistência física,
coordenação, memória, observação, reflexão e a paciência para conviver com o
próximo.
11.7 METAS
Conseguimos atender 100 usuários com resultados satisfatório.
11.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Mês Final

Nessa
oficina Está oficina teve por finalidade trabalhar Fevereiro Novembro
trabalhamos
o com os usuários a interação com outros
equilíbrio,
agilidade, usuários, melhorando e fortalecendo as
atenção,
confiança, relações já existentes e desenvolvendo
resistência
física, a criatividade de cada participante.
coordenação,
memória, observação,
reflexão e a paciência
para conviver com o
próximo.
11.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL
11.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

Manoel Germano
Jennifer Ferreira dos Santos
Priscilla Angel Dias Rodrigues
Karen Kleinkauf Diniz

CARGO/FUNÇÃO

Professor de
Educação Física
Professora
Pedagoga
Monitora

VÍNCULO

HORAS SEMANAIS

CLT

20 horas

CLT
CLT
CLT

40 horas
40 horas
40 horas

11.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangemodoas
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
11.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
Na realização desta oficina não foi necessário a articulação com a rede socioassistencial
e e/ou intersetorial.

11.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
A instituição convocou reuniões de pais para avaliação dos serviços prestados,
verificando a satisfação ou insatisfação, suas opiniões para o melhor aproveitamento no
atendimento. De acordo com as solicitações e aprovações, então a equipe técnica e a
diretoria reuniramse e elaborouse critérios e definiuse as prioridades, visando o bem
comum.
11.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da
reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
e na construção do conhecimento.

12. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
12.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
12.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Artes Marciais
12.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do Iguaçu  PR  Núcleo Criança de
Valor
12.2 DESCRIÇÃO
Está oficina teve por finalidade trabalhar com os usuários o alto desenvolvimento de
defesa mediante diversas técnicas, trabalhando a motricidade, força, resistência, reflexo,
flexibilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade, além de que os usuários tiveram a
oportunidade de adquirir ganhos como autoconfiança, autocontrole e respeito ao outro,
contribuíndo para o processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento social.
12.3 PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, no contra turno social, residentes no Jardim
América e comunidades em torno.
12.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
O atendimentos foi realizado com todas as faixas etárias: 6 a 7 anos, 8 a 9 anos, 10 a 11
anos, 12 a 14 anos.
12.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 100 usuários, sendo crianças de 6  11 (87) anos e
adolescentes de 1214 anos(13).
12.6. OBJETIVOS
Nessa oficina trabalhamos o trabalho em grupo e atitudes de confiança.
12.7 METAS
Conseguimos atender 100 usuários com resultados satisfatório.
12.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Nessa
oficina
trabalhamos o trabalho
em grupo e atitudes de
confiança.

Está oficina teve por finalidade trabalhar Março
com os usuários o alto desenvolvimento
de defesa mediante diversas técnicas,
trabalhando a motricidade, força,
resistência,
reflexo,
flexibilidade,
equilíbrio, coordenação e velocidade,
além de que os usuários tiveram a
oportunidade de adquirir ganhos como
autoconfiança, autocontrole e respeito
ao outro, contribuíndo para o processo
de
ensino
aprendizagem
e
desenvolvimento social.

Mês Final

Novembro

12.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL
12.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

Márcio Rosa da Silva

CARGO/FUNÇÃO

Hapkido

VÍNCULO

Voluntário

HORAS SEMANAIS

04 horas

12.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangemodoas
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
12.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
Na realização desta oficina foi necessário a parceria com voluntários de artes marciais.
12.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
A instituição convocou reuniões de pais para avaliação dos serviços prestados,
verificando a satisfação ou insatisfação, suas opiniões para o melhor aproveitamento no
atendimento. De acordo com as solicitações e aprovações, então a equipe técnica e a
diretoria reuniramse e elaborouse critérios e definiuse as prioridades, visando o bem
comum.
12.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da

reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
e na construção do conhecimento.
13. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
13.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
13.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Hora Feliz
13.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do Iguaçu  PR  Núcleo Criança de
Valor
13.2 DESCRIÇÃO
Está oficina teve por finalidade trabalhar com os usuários a reflexão sobre o cotidiano
tendo como pano de fundo o amor. Trabalhouse a vivencia de um relacionamento
adequado com seu semelhante para um desenvolvimento social saudável.
13.3 PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, no contra turno social, residentes no Jardim
América e comunidades em torno.
13.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
O atendimentos foi realizado com todas as faixas etárias: 6 a 7 anos, 8 a 9 anos, 10 a 11
anos, 12 a 14 anos.
13.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 100 usuários, sendo crianças de 6  11 anos (87) e
adolescentes de 1214 anos (13).
13.6. OBJETIVOS
Os objetivos foram satisfatórios, lembrando que o desenvolvimento humano é constante
e o ensino de princípios e valores é diário para a formação de cidadões de bens.
13.7 METAS
Conseguimos atender 100 usuários com resultados satisfatório.
13.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Mês Final

Os objetivos foram Está oficina teve por finalidade trabalhar Fevereiro Novembro
satisfatórios,
com os usuários a reflexão sobre o
lembrando
que
o cotidiano tendo como pano de fundo o
desenvolvimento
amor. Trabalhouse a vivencia de um
humano é constante e relacionamento adequado com seu
o ensino de princípios semelhante para um desenvolvimento
e valores é diário para social saudável.
a
formação
de
cidadões de bens.
13.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS

Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL
13.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

CARGO/FUNÇÃO

VÍNCULO

HORAS SEMANAIS

Andréa Gueiros de Cornejo

Hora Feliz

Voluntário

02 horas

Marisa Wagner Machado
Cléia Mara Guglielmi Moro
Bruna da Silva Belin

Hora Feliz
Hora Feliz
Hora Feliz

Voluntário
Voluntario
Voluntario

02 horas
02 horas
02 horas

13.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangendo as
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
13.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
A articulação foi realizada com a parceria de voluntários da Comunidade Evangélica das
Nações.
13.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
A instituição convocou reuniões de pais para avaliação dos serviços prestados,
verificando a satisfação ou insatisfação, suas opiniões para o melhor aproveitamento no
atendimento. De acordo com as solicitações e aprovações, então a equipe técnica e a
diretoria reuniramse e elaborouse critérios e definiuse as prioridades, visando o bem
comum.
13.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da
reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
e na construção do conhecimento.
14. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
14.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
14.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Tênis
14.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do Iguaçu  PR  Núcleo Criança de
Valor
14.2 DESCRIÇÃO
Está oficina teve por finalidade trabalhar com os usuários na coordenação motora,
concentração e raciocínio lógico e atividades em grupo e dupla.
14.3 PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, no contra turno social, residentes no Jardim
América e comunidades em torno.
14.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
Os atendimentos foram realizados com as faixas etárias:06 e 07, 8 e 09, 10 a 11 anos e
12 a 14 anos.
14.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 51 usuários, sendo 13 no período matutino e 38 no
período vespertino.
14.6. OBJETIVOS
Os objetivos foram satisfatórios, pois os usuários conseguiram desenvelver as
qualidades físicas básicas como: força, velocidade e resitência.
14.7 METAS
Conseguimos atender 51 usuários com resultados satisfatório. Nesta oficina não
atendemos a meta de 100 porque foi direcionado apenas para crianças e adolescentes
de 1014 anos.
14.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Mês Final

Os objetivos foram Está oficina teve por finalidade trabalhar Fevereiro Novembro
satisfatórios, pois os com os usuários na coordenação
usuários conseguiram motora, concentração e raciocínio lógico
desenvelver
as e atividades em grupo e dupla.
qualidades
físicas Utilizando
raquetes
e
bolinhas
básicas como: força, específicas para aulas de tênis.
velocidade
e
resitência.
14.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL
14.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

José Ernesto de Azevedo de
Carneiro
Dimitre Kedzierski Rodrigues
Maurilio de Souza Lima

CARGO/FUNÇÃO

VÍNCULO

HORAS SEMANAIS

Tênis

Voluntário

03 horas

Tênis
Tenis

Voluntario
Voluntario

03 horas
03 horas

Alan da Silva Souza Ferreira

Tenis

Voluntario

03 horas

14.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangemodoas
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
14.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
A articulação foi realizada com a parceria de voluntários da Comunidade Evangélica das
Nações e do CITI TÊNIS.
14.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
A instituição convocou reuniões de pais para avaliação dos serviços prestados,
verificando a satisfação ou insatisfação, suas opiniões para o melhor aproveitamento no
atendimento. De acordo com as solicitações e aprovações, então a equipe técnica e a
diretoria reuniramse e elaborouse critérios e definiuse as prioridades, visando o bem
comum.
14.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da
reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
e na construção do conhecimento.

15. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
15.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
15.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Montagem e Manutenção
15.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do Iguaçu  PR  Núcleo Criança de
Valor
15.2 DESCRIÇÃO
Está oficina teve por finalidade ensinar com os usuários a montar, configurar e a fazer
manutenção de mocrocomputadores, identificando peças que compõem a máquina.
15.3 PÚBLICO ALVO
Adolescentes apartir de 14 anos, no contra turno social, residentes no Jardim América e
comunidades em torno.
15.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
O atendimentos foi realizado com a faixa etária acima de 14 anos, dividido em duas
turmas: avançada e iniciantes, sendo 15 egressos e 10 adolescentes de 14 anos
inseridos na entidade em tempo continuado. A meta proposta não foi atendidas porque
15 adolescentes estiveram que atender o chamado da Guarda mirim para o mercado de
trabalho.

15.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
Nesta atividade foram atendidos 25 adolescentes.
15.6. OBJETIVOS
Os objetivos foram satisfatórios, pois os usuários adquiriram um novo conhecimento
sobre os componentes de um computador e o seu funcionamento.
15.7 METAS
Não conseguimos atender a meta de 40 usuários neste curso, porque 15 adolescentes
foram chamados ao mercado de trabalho, através do menor aprendiz.
15.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Os objetivos foram
satisfatórios, pois os
usuários
adquiriram
um novo conhecimento
sobre os componentes
de um computador e o
seu funcionamento.

Está oficina teve por finalidade ensinar Março
com os usuários a montar, configurar e
a
fazer
manutenção
de
mocrocomputadores,
identificando
peças que compõem a máquina. Foram
desenvolvidas aulas laboratoriais com
os softwares e introdução de partes de
um sistema operacional.
15.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS

Mês Final

Dezembro

Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

TOTAL GERAL
15.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

CARGO/FUNÇÃO

Fabricio Carceres

Montagem e
Manutenção
Marcos Antônio Teixeira Junior Montagem e
Manutenção
Régis Onishi
Montagem e
Manutenção

VÍNCULO

HORAS SEMANAIS

Voluntário

01 hora

Voluntário

01 hora

Voluntário

01 hora

15.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O projeto fica localizado na Comunidade Jardim América e em torno abrangemodoas
comunidades: Beira Rio, Bambu I, II, Jd. Cristina.
15.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
A articulação foi realizada com a parceria com o curso de Ciência da Computação da
Faculdade Anglo Americano.
15.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
A instituição convocou reuniões de pais para avaliação dos serviços prestados,
verificando a satisfação ou insatisfação, suas opiniões para o melhor aproveitamento no
atendimento. De acordo com as solicitações e aprovações, então a equipe técnica e a

diretoria reuniramse e elaborouse critérios e definiuse as prioridades, visando o bem
comum.
15.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação foi executada no decorrer das atividades, levando em consideração os
aspectos observados no acompanhamento, frequencia dos usuários nas atividades,
mudanças de comportamento e postura, atenção e concentração, raciocínio por meio da
reflexão e ação, além de desenvolver a capacidade de comunicação e participação ativa
e na construção do conhecimento.

16. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá
ser preenchido um quadro específico).
16.1 TIPOLOGIA
( 
X
)
Proteção Social Básica
( )
Proteção Social Especial Média Complexidade
( )
Proteção Social Especial Alta Complexidade
( )
Assessoramento
( )
Defesa e Garantia de Direitos
16.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Atendimento Psicológico em Grupo Terapêutico e Individual
16.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Rua Guimarães Rosa, 528 – Jardim América  Foz do Iguaçu  PR  Núcleo Criança de
Valor
16.2 DESCRIÇÃO
O grupo terapêutico possibilitou o aprendizado com a experiência, por intermédio do
relato da angústia e formas de enfrentamentos diferenciados de cada criança ou
adolescente. O desenvolvimento da sensibilidade vista por meio do apoio e incentivo, e
assim melhora da autoestima. Houve melhoras notáveis pela equipe nos
relacionamentos possibilitando melhor desenvolvimento integral das crianças e
adolescentes. Alguns atendimentos individuais devido a demanda que auxiliou a criança
no enfrentamento e desenvolvimento específico.
16.3 Público Alvo
Crianças e adolescentes de 06 a 14 a nos, no contraturno social, residentes no Jardim
América, Jardim Cristina, Comunidade Bambu I e II e Beira Rio.
16.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
O atendimento dos grupos foram feitos em até 10 crianças ou adolescentes, de cada
faixa etária, totalizando 93 crianças e adolescentes no grupo.
61 crianças e adolescentes atendidas individualmente.
Obs.: tem crianças e adolescentes que são atendidas no grupo e individualmente,
conforme a demanda.
16.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS

Descrever o número de indivíduos/famílias que foram atendidas mensalmente,
considerando a média anual

Atendimento Individual

Atendimento em
Grupo

Atendimento Individual de
Pais na sede,
Responsáveis / Reunião

Fev

32

54

06

Mar

35

50

05

Abr

17

72

04

Mai

13

56

03

Jun

08

97

03

Jul

18

35



Ago

41

69

03 / 33

Set

31

108

07 / 14

Out

35

73

06

Nov

33

74

04

Dez

11

52

04 / 48

● Também é feito visitas domicialires em conjunto com a assistente social.
16.6. OBJETIVOS
Trabalhou atividades que proporcionem o desenvolvimento das demandas das crianças
e adolescentes.
16.7 METAS
Foram atendidas 93 crianças e adolescentes em grupo terapêutico e 61 crianças e
adolescentes atendidas individualmente.
16.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivos

Descrição das Atividades

Mês
Inicial

Copiar os objetivos Elencar as atividades que foram janeiro
citados acima no item realizadas para alcançar cada um dos
8.6.
objetivos deste Serviço, Programa,
Projeto ou Benefício.
Trabalhar
atividades Observação das interações das crianças Fev
que proporcionem o nas oficinas e intervalos, escuta da
desenvolvimento das equipe técnica, da queixa do
demandas
das atendimento com a mãe, pai ou
crianças
e responsável, são montados os grupos
adolescentes.
conforme demandas e faixa etária, para
desenvolver as atividades que podem
ser estruturadas ou conforme demanda

Mês Final

dezembro

Dez

do dia. Dentre os temas propostos são
trabalhados demandas angustiantes,
questões de autoestima, identidade,
agressividade, medos, melhor
convivência em família e nos grupos,
com duração em média de 45 minutos.
Quando de alguns casos que a criança
e adolescente não conseguem trabalhar
as demandas no grupo, também é feito
o atendimento individual.
16.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Descrever qual foi o montante de recursos financeiros utilizados para manutenção deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
Os recursos financeiros são os mesmos já elencados acima para mantuenção do NCV.
FONTE
VALOR ANUAL (R$)
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçul

TOTAL GERAL
16.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste
Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME

CARGO/FUNÇÃO

VÍNCULO

HORAS SEMANAIS

Daniele Cristina P. Higashi

Psicóloga

CLT

20h

Maria Zirene Ferreira

Assistente Social

CLT

30h

Os trabalhos são desenvolvidos em parceria com a Assistente Social, em todas as
visitas domiciliares e na compreensão do histórico familiar.
16.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Comunidade do Jardim América, Jardim Cristina, e Comunidade Bambu I e II e Beira
Rio.
16.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL
Articulação foi feita pelas profissionais de Assistência Social com a Psicóloga.
16.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
De forma investigativa e espontânea.
16.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A instituição convoca reuniões com familiares e responsáveis para avaliação dos
serviços prestados, verificando os resultados dos trabalhos e os pontos a melhorar do
atendimento. De acordo com as solicitações, aprovações, a equipe técnica e diretora se
reúnem, elaboram critérios e define as prioridades, visando o bem comum.
17. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que as
informações prestadas neste documento são expressão da verdade e possuem Fé
Pública.

Foz do Iguaçu, 27 de
abril de 2016.
Local e data
_____________________________________
Marcelo Rodrigues de Almeida
Presidente do NCV

