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IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO (OBJETO) 

 

O objeto da parceria visa a execução de atividades e/ou ações na área de garantia de direitos fundamentais, 

a fim de estimular o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade 

para a população idosa, a partir de 60 (sessenta) anos de idade, residentes no município de Jundiaí, enfatizando 

ações de intergeracionalidade e que favoreçam o desenvolvimento e/ou recuperação cognitivas e/ou atividades de 

lazer. 

 

Nome da OSC: Associação Acolhimento Bom Pastor  

Endereço: Estrada Municipal do Varjão, 1641  

Bairro: Jardim Novo Horizonte / Cep: 13212-590 

SITE: www.associacaobompastor.org.br 

E-mail da OSC: contato@associacaobompastor.org.br 

Tel. Da OSC: (11) 4582-4163 

 

Vigência do mandato da diretoria atual: de 01/05/2020 até 30/04/2023  

 

Nome do representante legal: Maria de Lourdes Silva Cazotti 

Endereço: Rua Moacir Lopes, 630 – Jardim Caçula, Jundiaí – SP, 13.218-580 

Rg: 26.272.221-5 Cpf: 196.571.998-83 

Fone: (11) 4582-4163 Cel: (11) 9 7361-0100 

E-mail pessoal: contato@associacaobompastor.org.br 

 

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA  

Nº do CNPJ: 04.115.907/0001-57 

Data de abertura no CNPJ: 05/09/2000 

Atividade econômica principal:  

94.30-8-00 – Atividades de Associações de Direitos Sociais 

Atividades econômicas secundárias: 94.93-6-00 – Atividade de Organizações 

 

IDENTIFICAÇÃO 

(X) Atendimento  

(   ) Assessoramento  

(   ) Defesa e Garantia de Direitos  

 

Número da inscrição no CMAS: 10078 

Município: Jundiaí  

Número de inscrição no CMDCA: 2.2.0.0.0.0.7.7 

Município: Jundiaí 

Número de inscrição no COMDIPI: 13022018 

Município: Jundiaí 

Certificação CEBAS: 235874.0017192/2020 

Vigência: 13/07/2020 a 12/07/2025  

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

 

A Associação Acolhimento Bom Pastor tem como finalidade: 

 Promover e agir no resgate da dignidade de pessoas humanas; 

 A proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice; 

 Promover a integração ao mercado de trabalho; 

 Desenvolver trabalho sócio educativo com famílias em vulnerabilidade social; 

 Promover formação de Centros e Empresas de Economia Comunitária; 
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 Subsidiar as famílias no processo de conscientização; 

 Promover capacitação para os usuários em vulnerabilidade social; 

 Promover capacitação para os profissionais que atuam com famílias em situação de vulnerabilidade social; 

 Acolher pessoas que estão em extrema exclusão social; 

 Promover ações culturais, de esporte e de lazer para a comunidade, visando o acolhimento e fortalecimento 
de vínculo. 

 

UNIDADE EXECUTORA (Parque dos Ingás) 

Nome: Centro Comunitário Parque dos Ingás 

Endereço: Rua Benedicto de Paula, 93 

Bairro: Parque dos Ingás CEP: 13.214-747 

Fone da unidade executora: (11) 4582-4163 (11) 9 9278-3279 

E-mail da unidade executora: escritório@comunidadebompastor.com.br 

 

UNIDADE EXECUTORA (Vila Maringá) 

Nome: Centro Comunitário Maringá 

Endereço: Rua Lino Pizol, S/N 

Bairro: Vila Maringá CEP: 13.210-040 

Fone da unidade executora: (11) 4582-4163 (11) 9 9278-3279 

E-mail da unidade executora: escritório@comunidadebompastor.com.br 

 

UNIDADE EXECUTORA (Jardim Tamoio) 

Nome: Centro comunitário TUPI 

Endereço: Rua Manoel Almeida Curado, 137 

Bairro: Jardim Tamoio CEP: 13.219-220 

Fone da unidade executora: (11) 4582-4163 (11) 9 9278-3279 

E-mail da unidade executora: escritório@comunidadebompastor.com.br 

 

UNIDADE EXECUTORA (Jardim FEPASA) 

Nome: Casa Azul 

Endereço: Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, 345 

Bairro: Jardim FEPASA CEP: 13.215-592 

Fone da unidade executora: (11) 4582-4163 (11) 9 9278-3279 

E-mail da unidade executora: escritório@comunidadebompastor.com.br 

 

UNIDADE EXECUTORA (Santa Gertrudes) 

Nome: Associação Acolhimento Bom Pastor (Filial) 

Endereço: Rua Alice Guimarães Pelegrini, 741 

Bairro: Jardim Santa Gertrudes CEP: 13.205-250 

Fone da unidade executora: (11) 4582-4163 (11) 9 9278-3279 

E-mail da unidade executora: escritório@comunidadebompastor.com.br 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE 

O usuário é acolhido com 100% de gratuidade em condições de dignidade, tendo sua identidade, integridade 

e história de vida preservada. As instalações estão dentro dos padrões de qualidade quanto a: higiene, 

acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto. O funcionamento acontece de segunda a sexta-

feira das 08:00 às 17:00hs, sempre tendo a disposição dos usuários: equipe técnica, equipamento e material, para a 

prestação dos serviços propostos. O acolhimento é feito pela equipe técnica. Todas as unidades executoras estão 

dentro do padrão exigido para a realização de parcerias com o Poder Público, o que garante um nível excelente de 

qualidade para a execução das atividades. 
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DESCRIÇÃO SOBRE INFRAESTRUTURA 

 

UNIDADE EXECUTORA (Parque dos Ingás) 

Nome: Centro Comunitário Parque dos Ingás 

 

O centro comunitário do Parque dos Ingás fica localizado no bairro de mesmo nome, em um terreno amplo, com 

acessibilidade para a entrada e locomoção de pessoas idosas. Possui um salão amplo (100 mt² aproximadamente), 

dois banheiros, uma cozinha com os equipamentos básicos (fogão, geladeira, mesa, pia e bancada). O centro 

comunitário é utilizado pelos moradores do bairro para eventos e reuniões. 

 

UNIDADE EXECUTORA (Vila Maringá) 

Nome: Centro Comunitário Maringá 

 

O centro comunitário da Vila Maringá fica localizado no bairro de mesmo nome, dentro de um núcleo de submoradia 

existente. O espaço possui acessibilidade para a locomoção de pessoas idosas. Possui um salão amplo (80 mt² 

aproximadamente), dois banheiros, uma sala de apoio, uma cozinha e um mezanino. O centro comunitário está em 

fase de adequação, pois ficou por mais de dois anos abandonado. 

 

UNIDADE EXECUTORA (Jardim Tamoio) 

Nome: Centro Comunitário TUPI 

 

O centro comunitário do residencial TUPI fica localizado entre os bairros TUPI e Balsan, ambos na região do Jardim 

Tamoio. Os bairros citados possuem uma densidade populacional bastante grande e um alto índice de 

vulnerabilidade social. O espaço citado possui acessibilidade para a locomoção de pessoas idosas. Possui um salão 

(50mt² aproximadamente), dois banheiros, uma cozinha com geladeira e um espaço externo bastante amplo (quadra 

poliesportiva, playground e academia ao ar livre). O centro comunitário é utilizado pelos moradores dos bairros para 

eventos e reuniões. 

 

UNIDADE EXECUTORA (Santa Gertrudes) 

Nome: Associação Acolhimento Bom Pastor (Filial) 

 

A filial da Associação Bom Pastor fica localizada no bairro Santa Gertrudes. O espaço citado é uma casa térrea, com 

acessibilidade para a locomoção de pessoas idosas. Possui cozinha ampla com fogão, geladeira e todos os 

utensílios necessários para a preparação de refeições e lanches, além de duas salas para oficinas e uma ampla área 

externa coberta. A Associação Bom Pastor do bairro Santa Gertrudes é utilizada atualmente para o SCFV da região.  

 

UNIDADE EXECUTORA (Jardim FEPASA) 

Nome: Casa Azul 

 

O centro comunitário do Jardim FEPASA fica localizado no bairro de mesmo nome e leva o nome de Casa Azul. O 

espaço citado possui acessibilidade para a locomoção de pessoas idosas. Possui cozinha com utensílios básicos, 

fogão, geladeira e armários, além de um amplo salão (80mt² aproximadamente), dois banheiros, uma sala auxiliar, 

um playground e uma área externa ampla. Fica bem na entrada do bairro e é utilizado pelos moradores do bairro 

para atividades da cultura. 

 

CONTA BANCÁRIA PARA PARCERIA: 

 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência:  

Operação:  

Conta Corrente:  
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Imóvel onde funcionará o Serviço no Morada das Vinhas – Parque dos Ingás é:  

(  ) Próprio (X)Cedido (  ) Público (  ) Particular (  ) Alugado  

 

Imóvel onde funcionará o Serviço no Vila Maringá é:  

(  ) Próprio (X)Cedido (  ) Público (  ) Particular (  ) Alugado  

 

Imóvel onde funcionará o Serviço no Jardim Tamoio é:  

(  ) Próprio (X)Cedido (  ) Público (  ) Particular (  ) Alugado  

 

Imóvel onde funcionará o Serviço no Jardim FEPASA é:  

(  ) Próprio (X)Cedido (  ) Público (  ) Particular (  ) Alugado  

 

Imóvel onde funcionará o Serviço no Santa Gertrudes é:  

(  ) Próprio (  )Cedido (  ) Público (  ) Particular (X) Alugado  

 

A unidade executora no Morada das Vinhas ficará aberta quantas horas por semana?:  

(X) Até 20 horas (  ) De 21 a 39 horas (  ) 40 horas (  ) Mais de 40 horas (  ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias /semana)  

 

A unidade executora no Vila Maringá ficará aberta quantas horas por semana?:  

(X) Até 20 horas (  ) De 21 a 39 horas (  ) 40 horas (  ) Mais de 40 horas(  ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias /semana)  

 

A unidade executora no Jardim Tamoio ficará aberta quantas horas por semana?:  

(X) Até 20 horas (  ) De 21 a 39 horas (  ) 40 horas (  ) Mais de 40 horas (  ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias /semana) 

 

A unidade executora no Jardim FEPASA ficará aberta quantas horas por semana?:  

(X) Até 20 horas (  ) De 21 a 39 horas (  ) 40 horas (  ) Mais de 40 horas (  ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias /semana)  

 

A unidade executora no Santa Gertrudes ficará aberta quantas horas por semana?:  

(X) Até 20 horas (  ) De 21 a 39 horas (  ) 40 horas (  ) Mais de 40 horas (  ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias /semana)  

 

Quais dias da semana a unidade executora no Morada das Vinhas – Parque dos Ingás funciona?  

(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X)Quinta-feira (  ) Sexta-feira ( ) Sábado ( ) Domingo  

 

Quais dias da semana a unidade executora no Vila Maringá funciona?  

(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X)Quinta-feira (  ) Sexta-feira ( ) Sábado ( ) Domingo  

 

Quais dias da semana a unidade executora no Jardim Tamoio funciona?  

(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X)Quinta-feira (  ) Sexta-feira ( ) Sábado ( ) Domingo  

 

Quais dias da semana a unidade executora no Jardim FEPASA funciona?  

(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X)Quinta-feira (  ) Sexta-feira ( ) Sábado ( ) Domingo  

 

Quais dias da semana a unidade executora no Santa Gertrudes funciona?  

(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X)Quinta-feira (  ) Sexta-feira ( ) Sábado ( ) Domingo  

 

Território que pretende realizar o Projeto  

 

(X) CRAS Central (Maringá e FEPASA) 

(X) CRAS Vista Alegre 

(X) CRAS Tamoio 

(X) CRAS Santa Gertrudes 
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IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/ PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL  

 

PROTEÇÃO 

 

Proteção Social Básica 

 

RESPONSÁVEIS 

 

COORDENADOR TÉCNICO  

Nome Completo: Rodrigo Pierobon Rodrigues 

CPF: 218.084.638-03 

RG: 32.101.434-0 

Número do Registro Profissional: CPR 06/114072 

Telefone para contato: CEL: (11) 9.9801-1103 

Email: rodrigopierobon@yahoo.com.br 

 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  

 

Nome Completo: Rodrigo Pierobon Rodrigues 

CPF: 218.084.638-03 

RG: 32.101.434-0 

Número do Registro Profissional: CPR 06/114072 

Telefone para contato: CEL: (11) 9.9801-1103 

Email: rodrigopierobon@yahoo.com.br 

 

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

Nome Completo: Ricardo Luiz Dido 

CPF: 352.004.778-08 

RG: 41.118.509-3 

Número do Registro Profissional: (CRC) 1SP252541/O-0 

Telefone para contato: 4582-4163 

CEL: (19) 98159-1244 

Email: contabilidade@comunidadebompastor.com.br 
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DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE - OBJETO DA PARCERIA (DIAGNÓSTICO) 

 

TERRITÓRIO CRAS Vista Alegre 

 

A região do Morada das Vinhas - Parque dos Ingás e Jardim Sales, compreende a região de abrangência do 

Cras Vista Alegre do município de Jundiaí. Considerando sua abrangência territorial que aproxima as regiões ao 

contexto de vulnerabilidade social haja vista o cadastro de 1864 famílias no CadÚnico, os respectivos territórios, 

encontram-se situados próximos a outras regiões com a mesma expressividade, formando uma ampla área total, 

geograficamente próxima ao centro do município, porém, contanto com serviços públicos distantes das regiões 

referidas, o que inclui o CRAS de referência. O entorno abrangido pelo CRAS Vista Alegre conta com uma população 

total de 39.922 habitantes. Compreendendo a faixa etária do público alvo que será ofertado o Projeto, as regiões 

como um todo contam com um total de 3.564 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso demonstra a alta 

densidade demográfica nas regiões que o projeto se propõe a atuar e a importância do Serviço para complementar 

os atendimentos de políticas públicas, transversalizando a Política de Assistência para demanda local. 

 Para atender toda a população residente no território do Morada das Vinhas - Parque dos Ingás e a região do 

entorno, os equipamentos públicos mais próximos são: CAPS III, UBS Morada das Vinhas, CECE (Complexo 

Educacional, Cultural e Esportivo), uma escola estadual e três municipais. 

Por situar-se de forma descentralizada, ambos os serviços citados são referências para os dois territórios 

como um todo e para acessar esses equipamentos preconizados por cada política pública do município, a população 

residente nos bairros Parque dos Ingás e de outras regiões de abrangência do CRAS Vista Alegre, precisam fazer 

uso da estrutura de transporte coletivo, o que sinaliza a descentralidade dos espaços e justifica  a importância de 

aproximar o Serviço da Assistência à realidade local. 

As problemáticas identificadas entre a população residente nos territórios referidos são a negligência nas 

famílias, violência doméstica, situação de risco social associado ao uso e tráfico de drogas, situação de abandono e 

isolamento social. 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE - OBJETO DA PARCERIA (DIAGNÓSTICO) 

 

TERRITÓRIO CRAS Central 

 

A região da Vila Maringá e Jardim FEPASA compreende a região de abrangência do CRAS Central do 

município de Jundiaí. Considerando sua abrangência territorial que aproxima as regiões ao contexto de 

vulnerabilidade socioeconômica, haja vista o cadastro de 3.208 famílias no CadÚnico, os respectivos territórios, 

encontram-se situados próximos a outras regiões com a mesma expressividade, formando uma ampla área total, 

geograficamente no centro do município. O entorno abrangido pelo CRAS Central conta com uma população total de 

145.982 habitantes. Compreendendo a faixa etária do público alvo que será ofertado no Projeto, as regiões como um 

todo contam com um total de 26.017 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso demonstra a alta 

densidade demográfica nas regiões que o projeto se propõe a atuar e a importância do Serviço para complementar 

os atendimentos de políticas públicas, transversalizando a Política de Assistência para demanda local. 

 Para atender toda a população residente nos territórios acima referidos nos quais de forma prioritária a OSC 

pretende atuar, os equipamentos mais próximos que atendem a população do entorno de forma gratuita são: 

Conselho Tutelar 1, CREAS, CRAS, CRIJU, CADÚnico, Centro Pop, Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, 

Hospital Regional de Jundiaí, Hospital Universitário, UBS Central, UBS Vila Comercial, UBS Hortolândia, 

Organizações da Sociedade Civil atuantes na Política de Assistência Social da região central e escolas municipais e 

estaduais. 

 É importante ressaltar que devido à grande área territorial referente a região central do município, tais 

equipamentos acima citados, realizam atendimentos designados a grande parte da população total de Jundiaí e 

encontram-se situados de forma centralizada no território, o que revela que a população vulnerável residente nos 

territórios mais afastados da região central como a Vila Maringá e Jardim FEPASA ainda que também se constituam 
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como bairros pertencentes ao centro do município, acessam tais serviços com algumas dificuldades, dentre elas, o 

uso de transportes coletivos.  

Diante da necessidade de ampliação do atendimento a integralidade da população, a atuação da OSC é 

justificada pela importância de aproximar o Serviço da Assistência à realidade local, sobretudo, diante das 

problemáticas existentes nos territórios que são significativas, como a de tráfico de drogas entre crianças e 

adolescentes, negligência nas famílias, conflitos familiares devido ao uso de drogas por um ou mais membros no 

núcleo familiar, situação de risco social e evasão escolar entre os adolescentes que se estendem a fatores diversos e 

acabam potencializando situações de risco social e vulnerabilidades, além de situação de abandono e isolamento 

social dos idosos. 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE - OBJETO DA PARCERIA (DIAGNÓSTICO) 

 

TERRITÓRIO CRAS Tamoio  

 

A região do Jardim Tamoio compreende a região de abrangência do CRAS Tamoio do município de Jundiaí. 

Considerando sua abrangência territorial total que aproxima as regiões ao contexto de vulnerabilidade social haja 

vista o cadastro de 2.683 famílias no CadÚnico, os respectivos territórios, encontram-se situados próximos a outras 

regiões com a mesma expressividade, formando uma ampla área total, geograficamente distante do centro do 

município, bem como, contanto com serviços públicos também distantes das regiões acima referidas. O entorno 

abrangido pelo CRAS Tamoio conta com uma população total de 48.365 habitantes. Compreendendo a faixa etária 

do público alvo que será ofertado o Serviço, as regiões do CRAS como um todo, contam com um total de 6.091 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso demonstra a alta densidade demográfica nas regiões que o 

projeto se propõe a atuar e a importância do Serviço para complementar os atendimentos de políticas públicas, 

transversalizando a Política de Assistência para demanda local. 

 Para atender toda a população residente no território do Jardim Tamoio e Projeto Vida Longa, os 

equipamentos públicos mais próximos são: UBS Tamoio, CRAS Tamoio, uma escola estadual, quatro escolas de 

ensino fundamental, 1 escola de ensino infantil e quatro creches. 

  As problemáticas identificadas entre a população residente nos territórios referidos são a negligência nas 

famílias, violência doméstica, situação de risco social associado ao uso e tráfico de drogas que são expressivos entre 

os adolescentes, evasão escolar também entre os adolescentes e vulnerabilidades relacionais de vínculos com a 

população idosa, que justificam a importância de ampliar a oferta do Serviço da Assistência, sobretudo de 

fortalecimento de vínculos, à realidade local. 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE - OBJETO DA PARCERIA (DIAGNÓSTICO) 

 

TERRITÓRIO CRAS Santa Gertrudes 

 

A região do bairro Santa Gertrudes, considerada de alta vulnerabilidade, forma uma ampla área geográfica, 

distante do centro do município, com grande número de moradores e em constante crescimento habitacional. 

Compreendendo a faixa etária do público alvo que será ofertado o Serviço, as regiões do CRAS como um todo, 

contam com um total de 3460 famílias no CadÚnico e desse total, 457 pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos inscritas no Cadúnico. Isso demonstra a alta densidade demográfica nas regiões que o projeto se propõe a 

atuar e a importância do Serviço para complementar os atendimentos de políticas públicas, transversalizando a 

Política de Assistência para demanda local. 

 Para atender toda essa população os equipamentos públicos na área da educação são, na região do bairro 

Santa Gertrudes a população conta com duas Creches Municipais, duas Escolas Municipais de Educação Básica, 

uma Escola Estadual. Na área da saúde a população é atendida por uma Unidade Básica de Saúde e na área da 

assistência social conta com um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, e o Programa de 

Suplementação Alimentar, instalado em um Centro Comunitário da FUMAS. As atividades de lazer monitoradas 

ocorrem um único Centro Esportivo da Prefeitura Municipal de Jundiaí.  

Além dos serviços públicos para atendimento desta população, existem na região do bairro Santa Gertrudes 

o trabalho da Associação Acolhimento Bom Pastor com o SCFV desde janeiro de 2016, além do trabalho voluntário 
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das pastorais sociais e associações comunitárias, que atendem as famílias, crianças e adolescentes, em busca da 

promoção e qualidade de vida desta comunidade. 

As problemáticas identificadas entre os idosos são a negligência nas famílias, situação de risco social, além 

de situação de abandono e isolamento social dos idosos. 

Abaixo demonstramos, com dados da Prefeitura de Jundiaí, a distribuição de idosos por CRAS de 

abrangência: 

 

 
 

 

 A situação da pessoa idosa nos territórios mencionados no referido diagnóstico é observada pela falta de 

serviços públicos direcionados para essa população de forma descentralizada. Os serviços existentes nos territórios 

mencionados se limitam ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvido pela OSC Bom 

Pastor. Os demais serviços direcionados para a população idosa do Município de Jundiaí é realizado de forma 

centralizada em Centros de Convivência para Idosos e pelo CRIJU.  

 Segundo o IBGE (2018), 

 
A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de 

idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. 

Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em 
cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais 
representativo no Brasil. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), 
enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo). 

“Não só no Brasil, mas no mundo todo vem se observando essa tendência de envelhecimento da 
população nos últimos anos. Ela decorre tanto do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de 
saúde quanto pela questão da taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. Esse é 
um fenômeno mundial, não só no Brasil. Aqui demorou até mais que no resto do mundo para acontecer”, explica a 
gerente da PNAD Contínua, Maria Lúcia Vieira. 

 

 

 A Associação Acolhimento Bom Pastor está inserida na rede de proteção aos idosos de Jundiaí, 

desenvolvendo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em todos os territórios descritos nesse Plano de 

trabalho, além de estar inserida nos conselhos COMDIPI e CMAS, ambos que atuam na proteção de direitos e 

fiscalização das políticas direcionadas a pessoas idosas. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Ampliar a capacidade do idoso de convivência familiar e comunitária através de atividades de formação, 

oficinas e eventos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Atender 20 participantes da faixa etária igual ou acima de 60 anos no território do CRAS Vista Alegre – Pq. 

Dos Ingás. 

 

 Atender 20 participantes da faixa etária igual ou acima de 60 anos no território do CRAS Central – Vila 

Maringá. 

 

 Atender 20 participantes da faixa etária igual ou acima de 60 anos no território do CRAS Tamoio – Bairro 

Tamoio. 

 

 Atender 20 participantes da faixa etária igual ou acima de 60 anos no território do CRAS Central – Jardim 

FEPASA. 

 

 Atender 20 participantes da faixa etária igual ou acima de 60 anos no território do CRAS Santa Gertrudes – 

Filial. 

 

 Promover capacitações para os idosos em temas relevantes e atuais  

 

 Promover oficinas de acordo com o interesse dos idosos, visando o fortalecimento de vínculos entre os 

idosos e suas famílias.  

 

 Promover um evento de fechamento, fortalecendo o vinculo entre os idosos de diferentes territórios.  

 

 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DE USUÁRIOS E FAMÍLIAS 

 

O acesso ao Projeto ocorrerá pelos integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com 

encaminhamento do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social - CREAS, mediante formulário elaborado pelos Centros de referência. Na hipótese de o número de 

pessoas encaminhadas pelo CRAS de referência e pelo CREAS não ser suficiente para o preenchimento total das 

vagas, a Associação Acolhimento Bom Pastor indicará isso ao CRAS de referência e incluirá os participantes. 

A Associação Acolhimento Bom Pastor poderá indicar usuários, como ainda, poderão ser inclusos usuários 

de outros serviços da rede, desde que, estejam dentro dos critérios de público alvo previstos na parceria e, 

prioritariamente, serem membros de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Estas inclusões deverão ser 

informadas ao CRAS de referência. 

 

COBERTURA DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO 

 

 A Associação Acolhimento Bom Pastor pretende desenvolver o Projeto: Acolhimento e Bem Estar nos 

territórios supracitados. A organização já desenvolve trabalhos nesses territórios, possuindo vínculo com os lideres 

comunitários desses bairros. No Vista Alegre – Parque dos Ingás, desenvolveremos o trabalho com idosos com idade 

igual ou superior a 60 anos. No Central – Vila Maringá e Jardim FEPASA, desenvolveremos o trabalho com idosos 

com idade igual ou superior a 60 anos. No Jardim Tamoio, desenvolveremos o trabalho com dois grupos, 01 grupo 

com idosos com idade igual ou superior a 60 anos no território do CRAS. No Santa Gertrudes desenvolveremos o 

trabalho com 01 grupo com idosos com idade igual ou superior a 60 anos. 
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ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO - COVID-19 

Grupos de Idosos 

 

Periodicidade: 

 

Em razão da necessidade de aderir às Normas da Vigilância Social para prevenção do COVID-19 durante a 

execução do Projeto, considerou-se importante a divisão do grupo limitando-o a no máximo 20 participantes por 

encontro. Assim, a periodicidade dos encontros se dará da seguinte forma: As atividades terão o tempo reduzido para 

prevenção ao contágio do COVID-19, fazendo com que o distanciamento seja respeitado. Cada atividade com 

indicação de 2h00 será realizada respeitando todas as normas vigentes. As normas de segurança e distanciamento 

serão realizadas enquanto a pandemia durar, voltando ao que se apresenta nesse plano de trabalho após a 

imunização dos profissionais e participantes dos grupos e liberação por parte dos órgãos de controle e proteção. A 

seguir listamos os cuidados que serão seguidos durante a execução do plano de trabalho em período de pandemia 

COVID-19: 

 

● Organização e higienização prévia do espaço. 

Todo o espaço de execução dos grupos e transição dos participantes será devidamente higienizado de acordo 
com as orientações da OMS. 

● Uso obrigatório de máscaras, lavar as mãos, ao entrar, antes de iniciar as atividades e álcool em gel durante 

as atividades.  

Para acessar o espaço onde se darão as atividades, cada participante deverá estar utilizando sua máscara de 
proteção individual e será disponibilizado na entrada álcool em gel para higienização das mãos. 

● Nº de participantes dos grupos. 

Os grupos não poderão exceder o limite de no máximo 20 participantes 

● Atividades que possibilitem distanciamento de no mínimo 2 metros.  

As atividades serão elaboradas considerando o distanciamento, podendo ser mais reflexivas e individuais no 
sentido de interação física, mas que possibilitem o entrosamento e construção do vínculo do grupo.   

● Não realizar compartilhamento de objetos. 

Não será permitido o compartilhamento de objetos da instituição ou pessoais entre os usuários durante todo o 
período de execução do grupo. 

● Entrega de lanche ao final da atividade (na saída). 

Os lanches serão entregues ao final da atividade, na saída para que não haja compartilhamento de espaço 
sem o uso da máscara de proteção. 

● Organização e higienização do espaço para entrada do próximo grupo. 

Entre a finalização de uma atividade e início da próxima, será realizada a higienização de todo o espaço físico 
como medida de proteção. 

● Organização e higienização dos banheiros a cada uso. 

Os banheiros e demais ambientes compartilhados serão higienizados a cada uso, sendo necessário a 
permanência de um profissional junto ao técnico responsável pela execução do grupo, para mediação destas 
ações sem comprometimento da atividade que está sendo realizada.  
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

IDOSOS(AS) COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, 

PRIORITARIAMENTE:  

 

- Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada;  

- Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;  

- Idosos com vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e 

comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. 

 

 Levando em consideração que na maioria dos territórios propostos nesse plano de trabalho já existe o SCFV 

em andamento para esse público (Isenta-se dessa consideração o território do Jardim FEPASA que não possui 

SCFV para idosos), informamos que o projeto em questão tende a complementar as ações do SCFV nesses 

territórios, qualificando as ações já desenvolvidas e ampliando o acesso dos idosos a serviços e atividades, sendo 

que a grande maioria não acessa os serviços disponibilizados na área central da cidade. Porém, o acesso de idosos 

não pertencentes ao SCFV será possível, já que o projeto se propõe a atender idosos dos territórios, não tendo como 

pré requisito a participação no SCFV. 

 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

GRUPOS 

 

Após avaliação e planejamento da equipe técnica da OSC, serão constituídos os grupos, a fim de que os 

usuários sejam inseridos em grupos mais adequados às suas vivências, necessidades e potencialidades. Nessa 

avaliação, os profissionais consideraram o ciclo de vida do usuário, as vulnerabilidades e as situações de risco por 

ele vivenciadas, as características dos demais integrantes do grupo, a quantidade mínima de tempo em que o 

usuário deverá permanecer no serviço, a quantidade máxima de usuários por grupo, entre outros aspectos.  

A heterogeneidade será garantida na composição dos grupos, sendo preservadas as diversidades no âmbito 

das relações sociais cotidianas, assegurando a participação de usuários de diferentes condições socioeconômicas, 

gêneros, raças/etnias, entre outros, além de garantir a participação das pessoas com deficiência.  

Levando em consideração que o nome do grupo deverá ser definido com a participação efetiva de seus 

componentes e refletir os objetivos do serviço e/ou expressar as aquisições pretendidas pelos profissionais e 

CRAS 
Bairro dentro do 

território do CRAS 
Público 60 anos ou mais 

Número de Grupos 

Vista Alegre Parque dos Ingás 01 

Tamoio Tupi/Balsan 01 

Central 
Vila Maringá 01 

Jardim FEPASA 01 

Santa Gertrudes Santa Gertrudes 01 

Total 05 
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usuários, deixaremos para nomear no momento em que esses grupos derem início. Assim sendo iremos nomear, 

nesse momento apenas, os grupos de uma forma mais abrangente, como segue abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto Acolhimento e Bem Estar é uma intervenção social planejada, que se materializa por meio dos 

grupos, com vistas a estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências 

individuais e coletivas, na família e no território. Assim, os encontros dos grupos do Projeto Acolhimento e Bem Estar 

visam criar situações de convivência para a realização de diálogos e fazeres que constituem alternativas para o 

enfrentamento de vulnerabilidades e a construção de alternativas. Nessa direção, esses encontros são um espaço 

para promover:  

 

 Processos de valorização/reconhecimento: trata-se de considerar as questões e os problemas do outro 

como procedentes e legítimos;  

 Escuta: trata-se de criar um ambiente em que os usuários relatem ou partilhem suas experiências - 

segurança, interesse, etc.;  

 Produção coletiva: trata-se de estimular no projeto a construção de relações horizontais – de igualdade -, a 

realização compartilhada, a colaboração;  

 Exercício de escolhas: trata-se de fomentar a responsabilidade e a reflexão sobre as motivações e 

interesses envolvidos no ato de escolher;  

 Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo: trata-se de estimular a capacidade de 

responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de assumir uma escolha;  

 Diálogo para a resolução de conflitos e divergências: trata-se de favorecer o aprendizado e o exercício 

de um conjunto de habilidades e capacidades de compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos 

ou restaurativos;  

 Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas: trata-se de analisar as situações 

vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de conduta, de atitude, de entendimento do outro;  

 Experiências de escolha e decisão coletivas: trata-se de criar e induzir atitudes mais cooperativas a partir 

da análise de situações, da explicitação de desejos, medos e interesses; negociação, composição, revisão de 

posicionamentos e capacidade de adiar realizações individuais em prol do coletivo;  

 Aprendizado e ensino de forma igualitária: trata-se de construir, nas relações, lugares de autoridade para 

determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de autoridade por hierarquias previamente definidas;  

 Reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas: trata-se de aprender e ter domínio 

sobre os sentimentos e afetações, de modo a enfrentar situações que disparam sentimentos intensos e 

negativos;  

Parque dos Ingás – CRAS Vista Alegre 

Grupo 01 

Vila Maringá – CRAS Central 

Grupo 02 

Jardim FEPASA – CRAS Central 

Grupo 03 

Residencial Tupi – CRAS Tamoio 

Grupo 04 

Santa Gertrudes – CRAS Santa Gertrudes 

Grupo 05 
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 Reconhecimento e admiração da diferença: trata-se de exercitar situações protegidas, em que as 

desigualdades e diversidades podem ser analisadas e problematizadas, permitindo que características, 

condições e escolhas sejam tomados em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor 

hegemônico.  

 

Os encontros dos grupos do Projeto Acolhimento e Bem Estar devem criar oportunidades para que os 

usuários vivenciem as experiências anteriormente mencionadas. Isso pode ser efetivado mediante variadas ações 

estratégicas, que precisam ser atrativas e atender às demandas e especificidades de cada grupo, sempre com 

objetivos muito bem definidos. 

 Os grupos serão divididos durante os períodos do dia e sua duração será de aproximadamente de 02 horas 

diárias. 

 Cada grupo deverá ser constituído de 20 participantes. Quando houver intervenções intergeracionais esse 

número poderá ser excedido. A frequência de cada grupo no projeto será de 02 vezes na semana, totalizando de 04 

horas por semana. Acontecerá um encontro formativo a cada bimestre com duração de 02 horas.  

 

Grupo de Idosos 

 

Para as pessoas idosas, o Projeto Acolhimento e Bem Estar deve estar pautado nas características, 

interesses e demandas dessa faixa etária e levar em consideração que a vivência em grupo, as experimentações 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer, bem como a valorização das experiências vividas constituem formas 

privilegiadas de expressão, interação e proteção social. As atividades com os participantes dessa faixa etária devem 

incluir vivências que valorizem as suas experiências e que estimulem e potencializem a capacidade de escolher e 

decidir. 

O potencial de atendimento de idosos na Associação Acolhimento Bom Pastor pode ser ampliado com novas 

parcerias. Sabe-se que a demanda de idosos nos bairros é grande e o número de idosos em situação de 

vulnerabilidade social é alto.  

   

Eixos Norteadores  

 

 Os eixos norteadores que definem o Projeto Acolhimento e Bem Estar e devem, necessariamente, um 

possuir um início, um meio e um fim. Isso implica que cada grupo deverá percorrer um trajeto e no final obter uma 

avaliação das aquisições previstas na tipificação dos serviços socioassistenciais.  

 Para o Projeto Acolhimento e Bem Estar no ano de 2022 na Associação Acolhimento Bom Pastor os eixos 

norteadores a serem trabalhados com os usuários serão:  

 

 Ações de intergeracionalidade envolvendo transmissão de saberes, trocas de experiências, segurança do 
convívio, fortalecimento de vínculos familiares e do convívio comunitário, prevenção de situações de risco social 
e o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade dos idosos. 

 

 Programas e ações voltadas à pessoa idosa com o objetivo de assegurar seus direitos sociais e criar condições 
para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.   

 

 Ações e práticas evidenciando o protagonismo da pessoa idosa: atividades esportivas, culturais, de lazer e 
demais áreas de prevenção e proteção aos direitos da pessoa idosa.  

 

 Apoio às iniciativas que divulguem os direitos da pessoa idosa; programas de formação continuada.  
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES NOS GRUPOS 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

08h – 09h 
Grupo 01 

Atividade 01 
Grupo 02 

Atividade 01 
Grupo 01 

Atividade 02 
Grupo 02 

Atividade 02 

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 

 

09h – 10h 
Grupo 01 

Atividade 01 
Grupo 02 

Atividade 01 
Grupo 01 

Atividade 02 
Grupo 02 

Atividade 02 

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 

 

10h – 11h 
Grupo 03 

Atividade 01 
 

Grupo 03 
Atividade 02 

 

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 

 

11h – 12h 
Grupo 03 

Atividade 01 
 

Grupo 03 
Atividade 02 

 

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 

 

12h – 13h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço  

13h – 14h     

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 

 

14h – 15h 
Grupo 04 

Atividade 01 
Grupo 05 

Atividade 01 
Grupo 04 

Atividade 02 
Grupo 05 

Atividade 02 

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 

 

15h – 16h 
Grupo 04 

Atividade 01 
Grupo 05 

Atividade 01 
Grupo 04 

Atividade 02 
Grupo 05 

Atividade 02 

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 

 

16h – 17h     

Capacitação 
Passeios 

Relatórios 
Reuniões 
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ATIVIDADES PROPOSTAS  

 

As atividades que serão propostas a seguir fazem parte do repertório da instituição para trabalhar com o 

público proposto. Trabalharemos com as atividades sugeridas a seguir, tendo como objetivo atingir o que se pede no 

Projeto Acolhimento e Bem Estar. Dentro de cada relatório mensal destacaremos quais foram as estratégias 

utilizadas naquele período. Novas atividades poderão ser propostas ao logo do percurso para que possamos 

enriquecê-lo. 

Ao se lidar com pessoas, a grande questão não é “o que fazer”, mas “como fazer”. É possível chegar em um 

mesmo objetivo com uma infinidade de atividades diferentes, e, não necessariamente, o que funciona para um 

funciona para outro.  

Os eixos referem-se ao que se tem como objetivos principais propostos ao trabalho do Projeto Acolhimento e 

Bem Estar, que devem ser o foco de todas as atuações realizadas. De certo modo, todos os eixos são interligados e 

estão presentes em todas as atividades humanas, podendo ser trabalhados de modos diversos. Dificilmente se 

trabalha um sem o outro, sendo uma questão mais didática, para facilitar o planejamento, separá-los. No caso, as 

principais atividades do projeto seriam: 

 

ATIVIDADES INTERATIVAS 

 

 São encontros realizados duas vezes por semana com os usuários do Projeto Acolhimento e Bem Estar. 

Para cada grupo é realizado um tipo de atividade, dependendo do interesse do grupo, com o objetivo de desenvolver 

temas e habilidades juntamente com os participantes do grupo. Para o desenvolvimento do encontro e realização das 

atividades, o facilitador de oficinas utilizará de meios lúdicos e atividades interativas para atingir o objetivo proposto 

para cada encontro, como: exibição de filmes, brincadeiras, vivências, teatros, músicas, desenhos. Abaixo listaremos 

os tipos de atividades que serão ser executadas: 

 

 Oficina de Artesanato; 

 Oficina de Dança; 

 Oficina de Xadrez; 

 Oficina de Esportes adaptados; 

 Atividades de Alongamento e Ginástica; 

 

 

Vale ressaltar que todos os participantes já estarão participando de encontros no SCFV promovidos pela 

Associação e que essas atividades irão complementar o trabalho e promover uma maior interação aos participantes. 

Não existirá sobreposição de recursos, uma vez que os territórios contemplados no projeto não possuem atividades 

direcionadas para esse público e as atividades serão diferentes das do SCFV.  

Cada grupo poderá optar por duas atividades simultâneas, fazendo com que a frequência de permanência na 

instituição seja produtiva e inspiradora. As atividades poderão sofrer mudanças se assim o grupo demandar. 

Após cada atividade serão entregues aos participantes um lanche para consumirem no local. O lanche 

disponibilizado será individualizado (Frutas e/ou alimentos saudáveis). 

 
GRUPOS DE IDOSOS 
 
Público alvo – 20 idosos, em cada grupo, de ambos os sexos com faixa etária igual ou acima de 60 anos, em 

situação de vulnerabilidade social, com Cadastro Único/NIS, encaminhados pelos CRAS e CREAS, em especial 

vindo de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda (PBF e BPC) e / ou prioritário. 

 

RH: Facilitadores de Oficina e Administrativo. 

  

Periodicidade: 

 

- Duas vezes por semana 
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- Duração de 2h00 cada atividade. 

- Totalizando 4h00 semanais 

 

ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DURANTE PANDEMIA  

 

 Caso o Plano de Trabalho entre em execução e a Pandemia ainda esteja impossibilitando a realização dos 

grupos e das atividades do Projeto Acolhimento e Bem Estar, a organização adotará estratégias para alcance do 

público encaminhado. Dentre as ações que a organização adotará estão o contato por via telefônica e/ou aplicativo 

de mensagens, visitas domiciliares (respeitando o distanciamento e higienização), elaboração e divulgação de 

materiais digitais que ficarão disponíveis no site e nas redes sociais da instituição, acompanhamento dos núcleos 

familiares para a detecção de vulnerabilidades e encaminhamentos possíveis. 

 As atividades regulares serão realizadas assim que a liberação ocorrer por parte das autoridades de saúde e 

sanitárias.  

 

ESTABELECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 

Por vínculo, pode-se entender as ligações emocionais advindas de um relacionamento, seja consigo mesmo, 

com o outro, com animais e mesmo com objetos, pedras e o “misterioso” (ou mesmo religioso). Os vínculos surgem 

espontaneamente, não necessitam ser trabalhados em si, sendo necessário promover-se em um ambiente seguro, 

protegido e em que as pessoas possam ser elas mesmas sem medo de grandes represálias para que cada pessoa 

busque o que necessita. 

Nas relações que são estabelecidas, uma confluência de diversas emoções, desejos, modelos anteriores de 

relação, condições ambientais e outras variáveis estão juntas. De modo a ser socialmente aceito, essa relação 

necessita de uma “negociação”, um modo em que seja possível conciliar todas as vontades, modelos e condições 

existentes para uma vida em “sociedade saudável”. 

Assim, de modo geral, não existem vínculos certos ou errados, mas estilos de relacionamento diferentes que 

conseguem lidar com os desejos dos envolvidos e do ambiente (sociedade) em que se inserem ou não. Fortalecer 

vínculos não é dizer o que é certo, errado ou promover o amor e a amizade entre as pessoas, mas aumentar a 

capacidade dos envolvidos de obter o que desejam de modo que todos os envolvidos sejam respeitados, assim como 

respeitar e dar um lugar ao desejo do outro. E este é um trabalho de toda uma vida, onde, quem tiver um 

compromisso com o tema, desenvolve-se e refina-se cada vez mais. 

Vale dizer que ao se trabalhar o relacionamento em um nível, todos os outros são igualmente trabalhados, 

dado que o ser humano é uno em si. Mais capacidade de lidar consigo mesmo resulta em mais capacidade de lidar 

com o outro que resulta em mais capacidade de lidar com animais e objetos que resulta em maior capacidade de 

lidar com o transcendente e vice versa. 

Para o nosso trabalho, o estabelecimento de vínculos e modo com que este se dará depende muito do 

próprio facilitador, como este se relaciona e quem ele é de verdade. Depois disso, outro ponto importante é que este 

auxilie os membros do grupo a conciliar os desejos sociais e do CRAS com os dos idosos com quem trabalha. 

 

FORMAÇÃO PARA UM DESENVOLVIMENTO PLENO E SAUDÁVEL (capacitações) 

 

 Os encontros de formação acontecerão para todos os grupos de forma bimestral, totalizando cinco formações 

ao longo do Projeto Acolhimento e Bem Estar. Para a ministração dos temas escolhidos, contaremos com 

profissionais contratados de forma pontual para tal incumbência. Todos os profissionais deverão ter vivência nos 

temas e farão uma explanação de forma lúdica e que seja capaz de atingir os idosos participantes.  

 As capacitações ocorrerão no ambiente dos participantes, onde estes já estão habituados a frequentar. A 

utilização de equipamentos de som e vídeo, bem como os materiais utilizados durante os encontros de formação, 

ficarão a cargo dos profissionais contratados. 

 Os temas a seguir são sugestões da OSC para o trabalho de formação com os idosos. Porém, os temas 

podem ser alterados se a demanda dos idosos no início do projeto for percebida de forma diferente. Seguem os 

temas: 
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Tema Central das Palestras: Qualidade de Vida. 

 

 Envelhecimento e Velhice. 

Conceituação de envelhecimento e velhice na contemporaneidade de acordo com as características atuais 

observadas na sociedade. Estilos de vida e padrões de comportamentos predominantes em função de maior 

longevidade e condições favoráveis do envelhecimento. 

 

 Fragilidade Biológica na Velhice. 

Observar as principais causas que ainda afetam a saúde física na velhice, com suas consequências 

psicológicas, familiares e sociais. Reflexão sobre possíveis medidas preventivas e busca de recursos 

necessários para atenuar sofrimentos e promover bem estar físico. 

 

 Saúde Mental e Aspectos Psiquiátricos na Velhice. 

Discussão sobre os principais transtornos psiquiátricos observados na velhice, seus sintomas e possíveis 

formas de prevenção. Ênfase na importância da qualidade positiva dos vínculos afetivos como garantia de 

gratificação emocional e bem estar psíquico.  

 

 Autonomia e Independência na Velhice. 

Conceituação de autonomia e independência e a correlação com outros conceitos determinantes como 

desenvolvimento e maturidade.  

 

 Entretenimentos, Lazer e Socialização na Velhice. 

Discussão sobre a importância de atividades recreativas, esportivas, culturais, espirituais e sociais durante a 

velhice como formas de manter a integridade física e psíquica e de proporcionar novas experiências 

significativas. 

 

 Palestra de Encerramento . 

Será ministrada no evento de encerramento. O objetivo desse encontro será fazer um apanhado geral de 

todos os temas. 

 

 

Todas as formações serão ministradas para os cinco grupos. Sendo assim, o total de encontros formativos do 

projeto será de 25. Um sexto tema será abordado com os participantes no último encontro do ano, em nossa 

atividade de encerramento. Esse tema será ministrado simultaneamente para os 100 participantes do grupo e logo 

após faremos uma confraternização para o encerramento do Projeto Acolhimento e Bem Estar. 

 

CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

 O encerramento das atividades do Projeto Acolhimento e Bem Estar deve contemplar todas as atividades 

realizadas durante o ano, como a apresentação de dança e/ou baile de encerramento, exposição dos artesanatos, 

apresentação de músicas e o que mais for trabalhado durante o período do projeto. Uma palestra de encerramento 

será feita e todos poderão dispor de um tempo para a confraternização. Serviremos um café da manhã ou da tarde 

nesse dia. O espaço do CECCO será solicitado para a realização do evento. Caso não seja possível a OSC se 

compromete a buscar outro local que comporte o público pretendido. 
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RESULTADOS 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

METAS ETAPAS 
QUANT- 
QUALI 

INDICADORES 
Nº         %       %Total 

1) Atender 05 Grupos  
(CRAS referência: Vista 

Alegre, Central, Tamoio, 
Santa Gertrudes, CREAS) 
Totalizando 100 pessoas. 

1.1. Contratação da equipe e 
planejamento das atividades. 

Qualitativo 02 15% 

100% 
1.2. Oferta de atividades 
semanais para os grupos. 

Quantitativo 12 85% 

2) Realizar 02 atividades 
(oficinas) com cada grupo 

durante o projeto. 

2.1. Planejamento das atividades. Quantitativo 04 20% 

100% 
2.2. Realização das atividades de 

para cada grupo. 
Quantitativo 12 80% 

3) Realizar 25 capacitações 
para os idosos (05 para cada 

grupo) 

3.1 Contratação e planejamento Quantitativo 05 15% 100% 

3.2 Realização das capacitações 
Quantitativo 
Qualitativo 

25 85% 100% 

4) Realizar atividade de 
encerramento 

(confraternização) 

4.1 Organização e execução da 
atividade 

Quantitativo 
Qualitativo 

01 100% 100% 

5) Avaliar as atividades 
realizadas. 

5.1. Realizar pesquisa de 
satisfação com os usuários. 

Quantitativo 
Qualitativo 

04 20% 

100% 
5.2. Realizar avaliação entre a 

equipe técnica. 
Quantitativo 
Qualitativo 

12 80% 

6) Prestar conta da parceria 
para o Poder Público e 

COMDIPI. 

6.1 Apresentar relatórios mensais 
para o órgão gestor. 

Quantitativo 
Qualitativo 

12 90% 

100% 
6.2 Apresentar relatório final 

para o órgão gestor. 
Quantitativo 
Qualitativo 

01 10% 

 

 

RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

 

 Ampliar o atendimento da Associação Acolhimento Bom Pastor, oferecendo melhores condições no 

desenvolvimento de atividades e no acompanhamento dos idosos, prevenindo e enfrentando o isolamento 

social em todos os territórios de execução. 

 Potencializar o desenvolvimento psicossocial dos idosos e instrumentaliza-los nos temas propostos. 

 Promover condições favoráveis ao desenvolvimento do idoso incentivando a participação ativa de idosos ao 

construir espaços de protagonismo. 
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 Disseminar ações do Sistema de Garantia de Direitos das pessoas Idosas essencialmente ao que tange a 

prevenção e enfrentamento ao isolamento social, instrumentalizando idosos e seus familiares a identificar 

situações de risco social.   

 Reforçar a disseminação dos direitos do idoso tornando pública a real a participação deles na sociedade 

enquanto sujeito de direitos.  

 

Os resultados qualitativos serão verificados através de pesquisas de satisfação e observação desses 

resultados nos públicos atendidos. Mensalmente serão colocadas em relatórios as aquisições que serão esperadas 

durante as atividades propostas. 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

ID = Indicadores de Desempenho 
NPA = Número de Pessoas Atendidas 
V = Vagas 
Cálculo para obter o percentual de desempenho: número de pessoas atendidas vezes (x) 100 (cem), dividido pelo 
número de vagas. 
 

 

 

 

 

 

Resultado(s) 
Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meta a ser 
atingida 

Meios de Verificação 

Oferecer melhores 
condições no 

desenvolvimento das 
atividades. 

Opinião sobre os 
atendimentos e 

ampliação da Bom 
Pastor. 

 
02 pesquisas ao 

longo do ano 
 

100% 

Pesquisa de opinião 
semestral sobre as 

atividades desenvolvidas 
na Bom Pastor. 

Atender 20 idosos acima 
de 60 anos no território 

CRAS Vista Alegre. 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

50% 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal 

de cada atividade; 
Registros fotográficos. 

Atender 20 idosos acima 
de 60 anos no território 

CRAS Central (Maringá). 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

50% 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal 

de cada atividade; 
Registros fotográficos. 

Atender 20 idosos acima 
de 60 anos no território 

CRAS Tamoio. 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

50% 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal 

de cada atividade; 
Registros fotográficos. 

Atender 20 idosos acima 
de 60 anos no território 
CRAS Santa Gertrudes. 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

50% 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal 

de cada atividade; 
Registros fotográficos. 

Atender 20 idosos acima 
de 60 anos no território 

CRAS Central (FEPASA). 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

50% 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal 

de cada atividade; 
Registros fotográficos. 

Realização de capacitação 
para os idosos sobre 

temas diversos 

Opinião sobre as 
capacitações 
ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

100% 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal 

de cada atividade; 
Registros fotográficos. 

Realização de evento de 
encerramento 

(confraternização) 

Opinião sobre a 
atividade de 

encerramento. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

100% 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal 

de cada atividade; 
Registros fotográficos. 

Avaliar a realização de 
todas as atividades 

propostas. 

Reunião de equipe 
para discussão e 

avaliação dos 
percursos. 

13 relatórios. 100% Relatório Mensal e final. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Plano de Trabalho Anual 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contratação e capacitação dos 
profissionais 

x            

Busca ativa em parceria com os 
CRAS de referência de cada 
território 

x x           

Atender 20 idosos acima de 60 
anos no território CRAS Vista 

Alegre. 
 x x x x x x x x x x x 

Atender 20 idosos acima de 60 
anos no território CRAS Central. 

 x x x x x x x x x x x 

Atender 20 idosos acima de 60 
anos no território CRAS Tamoio. 

 x x x x x x x x x x x 

Atender 20 idosos acima de 60 
anos no território CRAS Santa 

Gertrudes. 
 x x x x x x x x x x x 

Atender 20 idosos acima de 60 
anos no Programa Vida Longa 

(CREAS). 
 x x x x x x x x x x x 

Realização de capacitação para 
os idosos sobre temas diversos 

  x  x  x  x  x x 

Avaliar a realização de todas as 
atividades propostas. 

 x x x x x x x x x x x 

Realização de encerramento do 
projeto - confraternização 

           x 

Elaboração de relatórios parciais x x x x x x x x x x x x 

Elaboração de relatório final            x 
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ORIGEM DOS RECURSOS – TOTAL 

 

As atividades serão mantidas através de recursos da parceria firmada entre o Conselho do Idoso de Jundiaí e 

a Associação Acolhimento Bom Pastor. 

 

Descrição Anual 2021 

Recursos Públicos 

COMDIPI - PMJ R$ 100.000,00 

Total R$ 100.000,00 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS  

 

Função Escolaridade Quantidade Formação 

Carga 

Horária 

Semanal 

Fonte 

pagadora 

Regime de 

contratação 

Facilitador de 
Oficinas - 
Artesanato 

Ensino Médio 01 
Conhecimento na 

área 
04 Parceria MEI 

Facilitador de 
Oficinas - 
Dança 

Ensino Médio 01 
Conhecimento na 

área 
04 Parceria MEI 

Facilitador de 
Oficinas – 
Esportes 
Adaptados 

Ensino Médio 01 
Conhecimento na 

área 
04 Parceria MEI 

Facilitador de 
Oficinas – 
Alongamento 
e Ginastica 

Ensino Médio 01 
Conhecimento na 

área 
04 Parceria MEI 

Facilitador de 
Oficinas - 
Xadrez 

Ensino Médio 01 
Conhecimento na 

área 
04 Parceria MEI 

Administrativo Ensino Médio 01 

Cursos e 

conhecimento na 

área 

20 Parceria MEI 

A equipe de referência para a oferta deste Serviço deve ser composta por:  

 

COORDENADOR DO PROJETO 

 

Profissional referenciado na NOB-RH/SUAS, cedido pela Organização, responsável pelo desenvolvimento, 

monitoramento e manutenção da parceria desde o início até que o mesmo se finde. Deve acompanhar o andamento 

da proposta da parceria, visando compreender se a execução do mesmo alcança os objetivos nele elencados. Zelar 

para que o cumprimento das ações inerentes a parceria ocorra de maneira efetiva e com a participação da 

comunidade. Revisão da prestação de contas realizadas pelo profissional administrativo. O profissional não será 

remunerado com recursos do termo de fomento, sendo o custo assumido pela OSC. 
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ADMINISTRATIVO 

 

Cuidar da parte administrativa da parceria, realizando o levantamento quantitativo dos participantes das 

atividades, a prestação de contas, o controle das compras e dos gastos que envolvam a parceria. Realizar o cadastro 

informatizado dos participantes, alimentar planilhas de controle de presença. Contratação de Facilitadores de Oficina, 

acompanhamento das atividades e apoio para a realização das mesmas. Contratação dos palestrantes, 

acompanhamento das atividades de capacitação. Organização e acompanhamento da atividade de encerramento. 

 

FACILITADOR DE OFICINAS 

 

Usualmente é um prestador de serviços que desenvolve fazeres e práticas junto aos usuários dos serviços 

socioassistenciais como estratégia para o alcance dos objetivos desses serviços. É possível que atue em parceria 

com o administrativo, desenvolvendo as práticas e os fazeres planejados pela equipe para serem realizados com os 

usuários. São comuns facilitadores de práticas esportivas, artísticas e culturais. Desenvolverão atividades de convívio 

para a faixa etária contida no projeto. 

 

 

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DA OSC 

 

 Como os territórios de execução do Projeto estão distantes geograficamente da sede da Associação, faz-se 

necessária a locomoção com o carro da OSC para a distribuição do lanche que será servido e deslocamento da 

equipe administrativa e coordenação da OSC para acompanhamento das atividades, justificando assim o 

requerimento de combustível. 
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

 

 

Valor Solicitado 

 Solicitamos para execução desta Proposta o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). 

 

A parceria terá a duração de 12 meses, assim como consta em edital para a celebração de 

termo de Fomento. 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Natureza da despesa 
Total Mês / 

Unitário 

Quant. 

Meses 
Total Tipo 

Contratação 
Especificação Quant. 

Horas 

Semanais 

MEI 
Contratação – Serviços 

Administrativos 
01 20 R$ 2.000,00 12 R$ 24.000,00 

MEI 
Contratação – Facilitador de 

Oficinas - Artesanato 
01 04 R$ 800,00 11 R$ 8.800,00 

MEI 
Contratação – Facilitador de 

Oficinas - Dança 
01 04 R$ 800,00 11 R$ 8.800,00 

MEI 
Contratação – Facilitador de 

Oficinas – Esportes Adaptados 
01 04 R$ 800,00 11 R$ 8.800,00 

MEI 

Contratação – Facilitador de 

Oficinas – Alongamento e 

Ginastica 

01 04 R$ 800,00 11 R$ 8.800,00 

MEI 
Contratação – Facilitador de 

Oficinas - Xadrez 
01 04 R$ 800,00 11 R$ 8.800,00 

PJ Capacitação 01 05 - R$ 800,00 - R$ 4.000,00 

PJ Capacitação 02 05 - R$ 800,00 - R$ 4.000,00 

PJ Capacitação 03 05 - R$ 800,00 - R$ 4.000,00 

PJ Capacitação 04 05 - R$ 800,00 - R$ 4.000,00 

PJ Capacitação 05 05 - R$ 800,00 - R$ 4.000,00 

- Alimentação 00 - R$ 700,00 11 R$ 7.700,00 

- 

Confraternização final – 

Salgadinhos, sucos e 

descartáveis 

01 - R$ 1.000,00 01 R$ 1.000,00 

- Combustível 00 - R$ 300,00 11 R$ 3.300,00 

Total R$ 100.000,00 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jundiaí, 25 de Novembro de 2021 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
Maria de Lourdes Silva Cazotti 

CPF: 196.571.998-83 
Presidente 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Rodrigo Pierobon Rodrigues 

CRP: 06/114072 
Responsável pela Coordenação Técnica/Execução 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Mês 01  Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06  

Valor total:  

R$ 8.333,37 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Mês 07  Mês 08  Mês 09  Mês 10  Mês 11  Mês 12  

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

Valor total:  

R$ 8.333,33 

VALOR TOTAL DO PROJETO EM 12 MESES: R$ 100.000,00 


