
                                              

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

1.1. Nome do projeto: Novos Horizontes: ressignificando em tempos difíceis 

1.2. Diretriz (es) e item (s) correspondente (s): Resolução CMDCA Nº 03/2020, que dispõe sobre 

repasse emergencial às Organizações da Sociedade Civil, que desenvolvem Serviço de Acolhimento 

no município de Sorocaba/SP face ao estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do 

COVID-19. 

1.3. Organização proponente: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção (AEBVB) - 
Casa Nova Vida 
1.4 CNPJ: 50.811.330/0002-16                         

 
1.5 Site: www.valedabecao.org.br 

1.6 E-mails para contato: casanovavida@hotmail.com /casanovavida@valedabencao.org.br                                            
 
1.7 Nome do Responsável legal da Organização: Elio Zarpelon 

1.8 RG: 4.268.599-0 1.9. Órgão Expedidor: SSP/SP 

1.10 Nome do Responsável do Projeto: Luciana Helena Mariano Lopes Mattos 

1.11 RG: 32.834.739-5 1.12. Órgão Expedidor: SSP/SP 

2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

2.1. Capacidade Técnica:  

 

A AEBVB atua há 35 anos, desenvolvendo projetos sociais que integram crianças, 

adolescentes e suas famílias.  

Os profissionais que idealizaram este projeto utilizaram-se da sua formação: pedagogo, 

psicopedagogo, psicóloga e assistente social, e da experiencia que possuem no trabalho desenvolvido 

com crianças, adolescentes acolhidos na Instituição.  

A Casa Nova Vida possui a equipe técnica composta por: coordenadora, psicóloga e assistente 

social e equipe de apoio e área administrativa.   

Além dos educadores os quais executam suas funções diretamente com as crianças e 

adolescentes na Casa de Acolhimento, conta com a coordenadora de projetos da instituição e 

assistente social Geni Goulart, para acompanhar e supervisionar o trabalho realizado nas unidades.  

Desde sua fundação, a AEBVB tem procurado desenvolver um trabalho com excelência nesse 

segmento, visando à autonomia do indivíduo, possibilitando a oportunidade de valorização pessoal e 

fortalecimento da autoestima, o acompanhamento na vida escolar e profissional, o cuidado com a 

saúde física, emocional e psíquica, promovendo ferramentas para a reflexão e conscientização do 

exercício da cidadania. 

O projeto será implantado na Casa Nova Vida, em espaço apropriado para o desenvolvimento 

das atividades propostas, como também no desenvolvimento de oficinas artísticas/recreativas, grupos 



                                              

 

reflexivos/palestras, com crianças, adolescentes e famílias, que contará com recursos audiovisuais e 

multimídia. Também, terá abrangência nos espaços públicos e privados: parques, cinemas, teatro, 

centros esportivos, recreativos e outros.  

O projeto contará com profissionais da rede de serviços, públicos e privado, com apoio de 

voluntários e colaboradores das áreas da educação, esporte, lazer, cultura e saúde. 

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O Serviço de Acolhimento Institucional (Art. 90 IV-ECA), tem em sua finalidade ser um espaço 

de proteção provisório e excepcional, destinado a crianças e adolescentes privados da convivência 

familiar e que se encontra em situação de risco pessoal ou social ou que tiveram seus direitos violados. 

As crianças e adolescentes acolhidos na Casa Nova Vida, são vítimas de diversos tipos de violência:  

negligência,  abandono,  violência doméstica e sexual, vivenciando também situaçãos de uso abusivo 

de álcool  e drogas.  

A história dessa família, bem como o processo de vulnerabilidade social e negligência, se 

perpetua na sua história pregressa e na vida dos filhos, sem que ela tenha as condições necessárias 

para assumir a sua responsabilidade no desempenho da sua função protetiva. Neste contexto, a 

equipe técnica objetiva atender de modo integral as familias e seus individuos que vivenciam tais 

fragilidades e violações, o que vem requisitar intervenções mais efetivas, a fim de promover a criança e 

adolescente à proteção integral.  

Diante destas requisições já com a medida de proteção aplicada, pode-se observar uma 

demanda emergente de atendimento diante de uma das violações de direitos mais recorrentes, sendo 

esta relacionada ao direito a educação e a convivência comunitária.  

Mais de 90% das crianças e adolescentes sob medida de proteção, tem seu direito a educação 

violado, sendo este na ausência de inserção ao ambiente pedagógico e escolar adequado, ou na 

inserção tardia ou precária, nas inúmeras evasões escolares ou ausência de frequência regular. 

Reflexo desta violação é o alto índice de crianças e adolescentes com defasagem escolar, 

atrasos no desenvolvimento cognitivo e psicopedagógico, analfabetismo funcional, entre ouras 

demandas pedagógicas.  

Quanto a violação do direito a convivência comunitária, pode-se interpretar que as violências e 

negligencias sofridas por estas crianças e adolescentes o apartam da convivência e ocupação de 

espaços públicos e de convivência, o que os privam de desenvolver o que chamamos de inteligência 

emocional e competências para a vida.  

Os valores agregados no desenvolvimento de atividades de lazer, esporte, cultura, cidadania e 

prevenção, estão presentes na vida das pessoas, mas nem todos sabem e podem usufruir desses 

benefícios, que contribuem para qualidade de vida e efetivação de algumas das nuances da 

inteligência socioemocional. Esses valores são essenciais como fatores de proteção à infância e 

adolescência, e necessário ao processo de desenvolvimento integral. 

O Estatuto da Criança e Adolescente ocupou-se de dar a criança e adolescente o direito ao 



                                              

 

educação, lazer, cultura, esporte e cidadania, além de influenciá-los para que desenvolvam outras 

potencialidades e bom relacionamento social. 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas 

para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de importância internacional; como 

também o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de 

calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo; 

acrescidas do Decreto Municipal nº 25.656 e 25.663/2020, declarando e reconhecendo o Estado 

de Emergência na Saúde Pública no Município de Sorocaba em razão de surto de doença 

respiratória Coronavírus - COVID-19 e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, 

previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a Constituição Federal/88 Art.227; a 

Lei 8069/90, que dispõe sobre a Proteção Integral à Criança e ao Adolescente; e a Lei 8627/08, 

que dispõe sobre a proteção Integral à Criança e ao Adolescente no município de Sorocaba; e a 

Recomendação do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

para a proteção integral a crianças e adolescentes durante a pandemia do Covid-19 de 25 de 

março de 2020. 

Diante de todas as determinações legais e do estado de calamidade pública instalado e 

decretado através de todas as instâncias  governamentais, o Serviço de Acolhimento Institucional, no 

trabalho desenvolvido verificamos a necessidade da implementação de um projeto que envolvesse de 

forma abrangente questões voltadas as demandas pedagógicas, desenvolvimento da inteligência 

socioemocional e as competências para a vida, como também que ampliassem e desenvolvessem a 

ludicidade, o lazer,  ampliassem o universo cultural,  fomentando ações que vislumbrassem a 

cidadania, ampliando a convivência social entre os acolhidos neste período da pandemia.  

Diante dessa situação, vimos a necessidade de implementarmos ações de vislumbrem o 

universo pedagógico e educativo para as crianças e adolescentes acolhidas, oferecendo atividades 

grupais focadas nas necessidades apresentadas, visando à expansão dos horizontes socioculturais, 

estimulando a construção e reflexão sobre projeto de vida, desenvolvimento da resiliência, empatia, 

sororidade. 

Diante o exposto a AEBVB por meio da execução deste projeto, busca intensificar a 

implementar ações educativas, que fortaleçam a autonomia, o empoderamento, promovendo o 

protagonismo infanto-juvenil.  

Contemplamos ser primordial estabelecer ações que vislumbrassem e acrescessem os 

horizontes educacionais e de formulação de um projeto de vida, por meio de ações preventivas e 

educacionais para crianças e adolescentes acolhidos através do desenvolvimento de uma dimensão 

de cidadania como o alcance do protagonismo infanto-juvenil e de futuro profissional, com base do 

desenvolvimento do respeito mútuo, resiliência, crença em si, entre outros.  

Nesse sentido elaboramos um projeto de extensão para as crianças, que visa a potencializar 

atividades lúdicas, recreativas, contação de histórias e oficinas. Desenvolveremos ações específicas 



                                              

 

com os adolescentes, como orientação pedagógica, leitura dirigida, leitura grupal, atividades de 

motricidade e física, roda de conversas, além de fomentar a elaboração de projeto de vida.    

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

4.1. Objetivo Geral 
Ofertar apoio e suporte pedagógico, educativo e socioemocional, através do desenvolvimento 

de atividades educacionais, educativas, culturais, lúdicas e de lazer, a fim de ampliar o conhecimento 

no âmbito da educação, desenvolvendo o protagonismo, autoestima, proteção e promoção da criança 

e adolescente; trabalhar as funções cognitivas e expressivas, conhecimentos específicos relacionados 

à inteligência emocional, educação, fortalecendo a autonomia.  

4.2. Objetivo (s) Específico(s) 
- Desenvolver e potencializar as condições reais de aprendizagem de cada criança e adolescente, 

acolhidos na instituição, respeitando o nível de desenvolvimento em que cada um se encontra; 

- Alfabetizar crianças e adolescentes, possibilitando-lhes condições para prosseguir seus estudos;  

- Promover o desenvolvimento do ser humano, como agente transformador, tomando posse da 

verdadeira cidadania; 

- Estimular a linguagem oral e escrita; 

- Despertar crianças e adolescentes para aprendizagem da leitura e da escrita de forma atrativa e 

dinâmica; 

- Compreender o processo de leitura e escrita a partir do letramento; 

- Desenvolver a autonomia intelectual;  

 - Maximizar o aproveitamento da criança e do adolescente, despertando o prazer em aprender e se 

socializar; 

 - Oferecer suporte nas diferentes fases de aprendizagem das crianças e adolescentes em idade 

escolar;  

 - Desenvolver atividades lúdicas e de aprendizagem, voltadas para as áreas que envolvem o conceito 

de cidadania; 

 - Promover atividades que permitam o desenvolvimento de competências para vidas como também as 

demais competências diversas;  

 - Desenvolver as habilidades emocionais e de inteligência emocional; 

 - Desenvolver habilidades socioemocionais que estão ligadas ao respeito, à convivência social e à 

comunicação inter e intrapessoal, entre outras competências; 

- Promover a conquista e elevação da autoestima, autoconhecimento e despertar de seu potencial. 

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

5.1 Atividades 

Reunião com a coordenação e equipe técnica e de trabalho, para o planejamento e execução das 
ações 

Arteterapia grupal para ajudar a superar os obstáculos além de permitir o convívio, a interação e o 
diálogo 

Oficinas com temas educativos que permitam trabalhando o respeito, cidadania e a convivência em 
tempos de pandemia 



                                              

 

Atividades grupais: convivência, resiliência, empatia e sororidade. O respeito ao outro em tempos de 
afastamento físico. A convivência em situação de isolamento social. Respeitando as diferenças físicas, 
raciais, sociais e gêneros. 

Encontros para abordar temas específicos escolares permitindo trabalhar as dificuldades trazidas pelos 
acolhidos 

Reunião com a coordenação e equipe técnica e de trabalho, para o planejamento e execução das 
ações 

Triagem dos atendidos a fim de realizar sondagem pedagógica 
Oficinas de desenvolvimento dos pilares da Inteligência Emocional 

Oficinas de ressignificação e desenvolvimento das competências para a vida a partir da construção de 
projetos de vida 
Atendimento individual em atividades lúdicas 

6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
A área de abrangência corresponde ao território da zona oeste de Sorocaba. 

7. BENEFICIÁRIOS 
7.1. Beneficiários Diretos: 20 crianças e adolescentes  

7.2. Beneficiários Indiretos: 60 pessoas  

8. METODOLOGIA 

ATIVIDADE  METODOLOGIA  

Reunião com a 

coordenação e equipe 

técnica e de trabalho, 

para o planejamento e 

execução das ações 

- Agendamento das reuniões, semanalmente, início e durante a 

execução do projeto; 

- Orientações quanto aos objetivos do projeto; 

- Delegação de funções para a operacionalização; 

- Avaliações e planejamentos das atividades semanais e mensais 

realizada pela equipe técnica. 

Formação de oficinas 

temáticas, lúdicas com 

as crianças e 

adolescentes. 

- Formação grupos divididos por faixa etária com periodicidade de duas 

vezes na semana, sendo dois no período da manhã e dois períodos da 

tarde. 

- Serão utilizados como método recursos e materiais lúdicos, didáticos, 

pedagógicos e recursos audiovisuais/multimídia. 

- Serão desenvolvidas atividades que ofertem um espaço de escuta, a 

fim de partilhar de sentimentos, visando o fortalecimento emocional, 

melhoria nos relacionamentos e autonomia, nos qual possa se 

desenvolver pilares da Inteligência Emocional, como também na 

Formação da Identidade, Interatividade, Construção de Autonomia e de 

Competências para Vida. 

- Serão utilizadas técnicas de dinâmica de grupo com profissionais 

convidados para a abordagem dos temas abrangentes no projeto. 

Formação do grupo 

temático de leitura 

- Formação de grupo de leitura de acordo com a faixa etária, o qual irá 

englobar temas diversas e contemporâneos direcionados a educação. 

Triagem dos atendidos 
-  Apresentação do projeto paras as crianças e adolescentes. 
- Levantamento e adequação dos horários para as atividades lúdicas e 
de apoio psicopedagógico (reforço escolar) 

Atendimento individual  
- Monitoramento personalizado quinzenal e circunstanciado, caráter de 
urgência (observação e relatórios); 

- Utilização do espaço da Brinquedoteca, contação de histórias, e jogos 
pedagógicos (Observação das habilidades e competências expressada 
pelas crianças e adolescentes favorecendo a ideia dos brinquedos como 
facilitador na construção de aprendizagens) 

Atendimento grupal  
- Acompanhamento semanal (observação e relatórios);  

- Aplicação de brincadeiras, contação de histórias, dinâmicas e 



                                              

 

jogos pedagógicos  

Oficinas - Oficina de criatividade e desenvolvimento de habilidades manuais; 

- Oficinas de desenvolvimento dos pilares da Inteligência Emocional; 

- Oficina de construção e ressignificação das Competências para a Vida; 

- Oficina de construção de projetos de vida. 
 

9. METAS DO PROJETO 
 
9.1. Descrição das Metas: 
- Ofertar às crianças e adolescentes ambientes e cuidados que promovam seu desenvolvimento 
integral; 
- Propiciar espaços de escuta e construções coletivas com as crianças e adolescentes, fortalecendo 
suas habilidades de comunicação, participação e autonomia; 
 

10. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Os indicadores poder ser dos seguintes tipos, dentre outros: beneficiários diretos, beneficiários 

indiretos, eficiência e qualidade. 
 

Meta(s) Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meios de Verificação 

Ofertar às crianças e 
adolescentes ambientes e 
cuidados que promovam 
seu desenvolvimento 
integral 
 

- Oferecer ações que 
vislumbrem o 
desenvolvimento 
biopsicossocial de 
forma saudável; 
- Ofertar espaço 
diferenciado de 
socialização e 
interação/integração 
- Ofertar ambiente de 
convivência resiliente e 
de empatia; 
- Preservar a 
integridade física e 
mental da criança e do 
adolescente. 

- 100% de crianças e 
adolescentes 
atendidos em suas 
singularidades e 
particulares; 
- 100% de crianças e 
adolescentes 
orientados quanto a 
violência; 
- 100% de crianças e 
adolescentes 
atendidos em suas 
questões de saúde 
física e mental. 
 

Lista de avaliação, 
avaliações individuais 
diárias 

Propiciar espaços de 
escuta e construções 
coletivas com as crianças e 
adolescentes, fortalecendo 
suas habilidades 
pedagógicas, de 
comunicação, participação 
e autonomia; 

- Preservar e 
proporcionar espaço 
que respeite a 
individualidade e a 
privacidade; 
- Garantir acolhimento 
pedagógico de 
qualidade 
- Garantir espaço 
acolhedor com acesso 
aos meios de 
comunicação 
respeitando o direito à 
informação; 
- Proporcionar bem 
estar e convivência 
saudável durante o 
período de pandemia 

-100% de crianças e 
adolescentes 
acolhidos em suas 
especificidades e 
particularidades em  
processos de escuta  

Lista de avaliação, 
avaliações individuais 
diárias 

 

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Plano de Trabalho  



                                              

 

 
Atividades/Mês Abril  Maio 

Reunião com a coordenação e equipe técnica e de trabalho, para 
o planejamento e execução das ações 

X X 

Triagem dos atendidos X X 
Formação de oficinas temáticas, lúdicas com as crianças e 
adolescentes 

X X 

 Formação do grupo temático de leitura X X 
Atendimento individual em atividades lúdicas X X 
Atendimento grupal X X 
Oficina sobre Inteligência Emocional  X X 
Oficina sobre Competências para Vida X X 
Oficina de criatividade  X X 

 
12. Recursos humanos 

Formação Profissional 
(cargo) 

Formação / Função no 
projeto 

Nº de 
horas/mês 

 

Vínculo 
(CLT, prestador serviços, 

voluntário) 

Pedagogo Licenciatura em 
Pedagogia. 
Desenvolverá as 
atividades pedagógicas 
e afins. 

20 MEI / Prestador de Serviço / 
CLT 

Educador Social  Graduação na área das 
ciências sociais e 
humanas. Desenvolverá 
e também auxiliará no 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
lúdicas, recreativas, 
entre outras 

20 MEI / Prestador de Serviço / 
CLT 

 
 
 



                                 
 

 

14) Demonstração da vinculação entre a realidade objeto da parceria, as atividades, os materiais a serem adquiridos e as metas. 

 

 

 

Sorocaba/ SP, 03 de abril de 2020 

Meta Atividades 
relacionadas à 

meta 

Prazo por 
atividade 

Materiais relacionados à meta Prazo para 
conclusão da 

meta 
Ofertar às crianças e 
adolescentes 
ambientes e 
cuidados que 
promovam seu 
desenvolvimento 
integral 

Oficinas temáticas, 
lúdicas com as 
crianças e 
adolescentes 

2 meses Material pedagógico e de escritório (sulfite, lápis de cor, lápis preto, papel 
cartão, papel almaço, brinquedos diversos, livros, tinta de impressora para 
impressão de material das oficinas, caneta azul). 

2 meses 

Oficina de 
inteligência 
socioemocional e 
de competências 
para vida 

2 meses Material pedagógico e de escritório (sulfite, lápis de cor, lápis preto, 
cartolina, caderno, papel cartão, papel almaço, brinquedos diversos, livros, 
tinta de impressora para impressão de material das oficinas, caneta azul) 

Propiciar espaços de 
escuta e construções 
coletivas com as 
crianças e 
adolescentes, 
fortalecendo suas 
habilidades 
pedagógicas, de 
comunicação, 
participação e 
autonomia; 

Atendimento 
individual em 
atividades lúdicas 

2 meses Material pedagógico e de escritório (sulfite, lápis de cor, lápis preto, 
cartolina, caderno, papel cartão, papel almaço, brinquedos diversos, livros, 
tinta de impressora para impressão de material das oficinas, caneta azul) e 
material de higiene (sabão em barra, sabonete, álcool gel 70% com 
hidratante, álcool 70%, cloro, papel toalha de mão, papel higiênico (uso 
para higienização de equipamentos e da sala, uso dos acolhidos) 

2 meses 

Atendimento grupal 

2 meses Material pedagógico e de escritório (sulfite, lápis de cor, lápis preto, 
cartolina, caderno, papel cartão, papel almaço, brinquedos diversos, livros, 
tinta de impressora para impressão de material das oficinas, caneta azul) e 
material de higiene (sabão em barra, sabonete, álcool gel 70% com 
hidratante, álcool 70%, cloro, papel toalha de mão, papel higiênico, xampu, 
condicionador, sabão em pó (uso para higienização de equipamentos e da 
sala, uso dos acolhidos) 



                                 
 

 

 
 

Assinatura do representante legal / Carimbo 

 


