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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome: GRUPO ESPÍRITA PAZ, AMOR E RENOVAÇÃO (GEPAR) 

Endereço (sede): Rua das Garças, lt 3 qd 166 Piratininga – Niterói – RJ 

Bairro: PIRATININGA CEP:24350-610 Município/Estado: NITEROI- RJ 

Telefone: 2619-5792 
3741-5792 

e-mail: direcao@geparpromocaointegral.org.br 

CNPJ:39503966/0001-87 Fundação: 03/10/1991 Site: www.geparpromocaointegral.org.br 

 

2.  IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nome: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho Data de Nascimento: 12/02/1941 

Endereço: Rua Permínio Mendonça de Souza, 190 C.4  

Bairro: Itaipu CEP: 24346-052 Município/Estado: NITEROI- RJ 

Telefone: (21) 987660303 e-mail: daclesantana@oi.com.br RG: 21093919-9 

CPF: 43564577734 Data do início e término do 

mandato: 01/01/2019 a 

31/12/2021 

Cargo: Diretora de Assistência e 

Promoção Social 

 

3. INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE 

 

INSCRIÇÃO / CADASTRO NÚMERO VALIDADE 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS N. 022  de  09/3/99  

Atualizado p/Inscrição N. 023/14    

Indeterminado 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 

N. 079  de  28/11/ 98 
079.01- Creche Comunitária 
Meimei 
079.02-Oficina Mário 
Barbosa 

Março/2015 

Prorrogado pela 

Deliberação N.133  

DO 18/12/2014. 

Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social - CEBAS 

R0218/03 Resolução No..89 
de 11/7/03. 

Indeterminado 

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS RCEAS2055/2007 Resolução 
N. 214 18/12/2007 
 

Aguardando 

parecer do CEBAS 

MEC 

Ministério da Justiça - UPF Portaria MJ Nº 988, de 

28/08/02 

Indeterminado 
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Utilidade Pública Municipal Lei No. 1128  de 11/11/92 Indeterminado 

Utilidade Pública Estadual Lei No. 2691 de 14/02/97 D.O 

17/02/97 

Indeterminado 

Utilidade Pública Federal Portaria N. 988 de 

28/08/02 D.O. 29/08/02 

30/09/2016 

 

4.  FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

 

Promover a prática da caridade espiritual, moral e material, com o exercício pleno da 
solidariedade e da cidadania, como dever social e princípio da moral cristã; 
 Promover a prestação de serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais em 
conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS ou outro ordenamento jurídico que 
venha substituí-la; 

Promover, também, a prestações de serviços educacionais, culturais e esportivos.  
De acordo Capítulo II, Art. 2º, Incisos III, VI, IV do Estatuto do GEPAR Registrado em 03/10/2008 

 

5.  BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 

Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, GEPAR, fundado em 03 de outubro de 1991, é uma 
associação civil, sem fins lucrativos, com certificado de utilidade Pública Federal desde 2002, renovada 
anualmente pelo poder público desde então. Além de estar registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e Adolescente e no Conselho Municipal de Assistência 
Social.  

O GEPAR iniciou na década de 80 (oitenta) seus trabalhos assistenciais, com o intuito de suprir 
algumas necessidades de ordem socioeconômica da população já encontrada. O trabalho Social 
desenvolvido teve como objetivo a socialização desta comunidade através da doutrina Espírita, visando à 
melhoria e o crescimento desta população de baixa renda. A partir desta socialização do grupo com a 
comunidade, foi acontecendo um trabalho muito rico e solidário de uma moradora que teve como iniciativa 
cuidar de algumas crianças para que seus pais pudessem trabalhar. Através desse gesto solidário e 
atendendo aos apelos da comunidade os membros do Gepar, decidiram implantar um trabalho de 
assistência e promoção social.  

Iniciamos nosso trabalho de assistência e promoção social realizando um levantamento em no ano 
de1998 junto à população alvo, que vem sendo assistida pelo GEPAR, utilizando-se da ficha de promoção 
social fornecida pelo Lar Fabiano de Cristo atingindo, nesta primeira fase, 56 famílias deste universo.  

No ano de 1998, fundamos em 13 de junho a Creche Meimei para atendimento das crianças de 2 
a 5 anos, inicialmente só podemos atender a oito crianças, mais com a ajuda de voluntários e colaboradores, 
logo este número passou para 60, em horário integral. Meses depois inauguramos a Oficina Mario Barbosa, 
visando o atendimento de 40(quarenta) crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, em contra turno ao horário 
escolar e o Espaço de Convivência com as famílias visando o desenvolvimento da autoestima, trabalhando 
questões como educação de filhos, valores, cidadania, sexualidade.  

O ano de 2001 foi marcado por profundas transformações, cresceu muito em qualidade. Nossas 
ações se solidificaram e ganharam maior estrutura. Tudo isso em face da assinatura de convênio e 
parcerias com o poder público e instituições privadas, podemos assim ampliar significativamente nossos 
projetos passando a atender 100(cem) crianças em nossa creche e 80 (oitenta) crianças e adolescentes 
em nossas Oficinas, além da ampliação do quadro de funcionários.   

Em 2015, tivemos que a reformulação da nossa Oficina Mário Barbosa devido o encerramento 
dos convênios e parcerias, deixou de prestar atendimento em contra turno escolar e passou a ofertar 
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atividades em horários específicos com oficinas pontuais, tais como Judô, Karatê, Muay Thai, artesanato, 
entre outros. 

 
 
 

6.  CARACTERISTICA DA ENTIDADE: 

( X ) Atendimento 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

(   ) Assessoramento (   ) Defesa e garantia de direitos 

Seguir Resolução CNAS Nº 27 de 19 de setembro de 2011. 

 

 
7. SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIOASSISTENCIAIS OU 

IDENTIFICAÇÃO DA MATRIZ PARA CARACTERIZAÇÃO DO ASSESSORAMENTO E 
DA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS: 

 

O Projeto Semeando o Futuro está de acordo com os Serviços da Proteção Social Básica: Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As atividades e oficinas a serem desenvolvidas em 

2016/2017, seguem a descrição especifica do serviço por faixa etária, como prevê a Resolução 

CNAS nº 109/2009. 

 

8. OBJETIVOS 

 

1.8.1 - OBJETIVO GERAL 

 

A principal finalidade do trabalho é propiciar aos usuários oportunidades para o seu crescimento 
pessoal, de modo a garantir aquisições progressivas, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.  

 Nossas intervenções sociais são planejadas a fim de criar situações desafiadoras, estimular e 
orientar os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na 
família e no território. 

Organizamos nosso trabalho de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 
sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos 
direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 

Nossos projetos preveem o desenvolvimento de ações Inter geracionais e a heterogeneidade na 
composição dos grupos por sexo, portadores de necessidades especiais, etnia, raça entre outros. 

Possuímos articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, de 
modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade 
sócio familiar da política de assistência social.  

De acordo com CNAS Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. 
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1.8.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Trabalho Social Essencial ao SCFV 
É considerado trabalho social essencial ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais: 
- Acolhida;  
- Orientação e encaminhamentos; Grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Fortalecimento da função protetiva da família; 
- Mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio; 
- Organização da informação com banco de dados de usuários e organizações, elaboração de 

relatórios e/ou prontuários; 
- Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; 
- Mobilização para a cidadania. 
(MDS, 2010, p. 51) 
 
Eixos Estruturantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
A - Convivência Social 
O convívio é parte da dinâmica social na qual se desenvolve o sentimento de pertença, a 

construção da identidade e a afirmação da individualidade. Por meio dele se realiza a transmissão dos 
códigos sociais e culturais e se estabelecem os valores que norteiam a vida em sociedade. É também 
por meio do convívio que se estabelecem e se solidificam os vínculos humanos, inicialmente no âmbito 
familiar, constituindo uma rede primária de relacionamentos e tecendo-se redes secundárias, essenciais 
ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. A segurança sentida na convivência familiar e comunitária 
oferecerá as bases necessárias para o exercício das funções parentais de proteger, cuidar e orientar. 

(MDS, 2009, p. 78) 
B - Participação 
A formação para a cidadania supõe a sensibilização e o desenvolvimento da percepção das 

famílias sobre a realidade social, econômica, cultural, ambiental e política em que estão inseridos; a 
apropriação de seus direitos de cidadania e o reconhecimento de deveres; o estímulo ao 
desenvolvimento de práticas associativas e de formas de expressão e manifestação de seus interesses, 
visões de mundo e posicionamento no espaço público. (MDS, 2009, p. 80) 

C - Mundo do trabalho 
A formação para o mundo do trabalho define-se aqui como processo vital e educativo que 

contribui para tornar possível aos adolescentes a sua existência autônoma e a sua cidadania. O trabalho 
é estruturador de identidades, cria espaço de pertencimento social, é organizador de práticas sociais 
específicas de caráter histórico e cultural, por meio das quais se constroem as condições de existência 
em sociedade. Nessa perspectiva, é constituinte do sujeito na sua totalidade; é o espaço onde o cidadão 
se realiza enquanto produtor de si mesmo e produtor de cultura. 

Na perspectiva da ação socioeducativa, O Mundo do Trabalho, ainda que não vise à 
qualificação profissional, é imprescindível para a socialização e desenvolvimento de valores e 
habilidades que estruturam o adolescente para a vida em sociedade. Propõe  uma formação para o 
trabalho que incorpora também a sua dimensão subjetiva e de fonte de realização pessoal e de 
autoconhecimento. Valoriza a atividade humana, diferenciando-a da forma histórica do trabalho 
assalariado, tornando-a como ponto de partida para a produção de conhecimento e de cultura. 
Articulando a relação entre conhecimento e atividade produtiva, possibilita aos adolescentes-jovens 
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apreensão de elementos culturais, que concorrem para configuração de seus horizontes em termos de 
cidadania e de vida economicamente ativa. (MDS, 2009, p. 27) 

 

 
 
Temas 
Entende-se por Temas o conjunto de questões identificadas como de atenção e reflexão no SCFV 

que atravessam e perpassam, toda a sua extensão, as ações de convivência em suas atividades teóricas 
e práticas, recobrindo os vários domínios e conteúdos imprescindíveis para a compreensão da realidade 
e para a participação social de crianças e adolescentes em seu processo de crescimento e 
desenvolvimento individual e coletivo. 

(MDS, 2010, p. 84) 
Oficinas 
Os temas são abordados em Oficinas estruturadas em Dinâmicas e, dentro destas, momentos. As 

dinâmicas propiciam que as crianças e adolescentes vivenciam sua formação, experimentando conceitos 
e as atividades propostas, sempre que possível de forma lúdica. (MDS, 2009, P.42) 

Dimensões Metodológicas: 
As principais referências metodológicas dos grupos de convívio e fortalecimento de vínculos 

(Oficinas com Famílias e/ou com crianças e adolescentes) estão apoiadas nas seguintes dimensões: 

 Dimensão Dialógica – O alargamento da percepção e da aprendizagem se produz em diálogo 
entre iguais. Significa considerar a todos como portadores de saberes e favorecer ações socioeducativas 
que se realizem na troca de ideias e de experiências, na socialização de conhecimentos, no trato de 
conflitos e na negociação de consensos, facilitados pela convivência e pelo trabalho coletivo. 

 Dimensão Reflexiva – O desenvolvimento de postura crítica a partir da reflexão sobre o 
cotidiano, sobre as experiências pessoais, coletivas e comunitárias e sobre as práticas socializadoras 
vivenciadas pelas famílias. A dimensão reflexiva está voltada para a elaboração do que é vivido – 
assim como o projetado na ordem imaginária – e para a sistematização dos novos conhecimentos 
adquiridos. 

 Dimensão cognitiva – A ampliação da capacidade de analisar, comparar, refletir, não só sobre 
o que se aprende, mas sobre como se aprende; capacidade de acessar informações e conhecimentos, 
de apropriar-se das aprendizagens, reproduzir e criar novos saberes e transformá-los em novas 
experiências. 

 Dimensão Afetiva – O desenvolvimento e ampliação de relacionamentos interpessoais, 
envolvimento e comprometimento, construção de interesses comuns, cumplicidades e criação de vínculos 
afetivos que proporcionam alegria e prazer na participação das ações socieducativas. 

 Dimensão Ética – O exercício da participação democrática, da tolerância, da cooperação, da 
solidariedade, do respeito às diferenças nas relações entre as famílias e a equipe de profissionais, para 
o desenvolvimento de princípios e valores relacionados aos direitos, à dignidade humana, à cidadania 
e à democracia. 

 Dimensão Estética – O estímulo ao desenvolvimento das sensibilidades estéticas na perspectiva 
da percepção do outro em suas diferenças, independentemente dos valores e padrões impostos como 
mecanismos de exclusão e invisibilidade social. A valorização e legitimação das diferentes expressões 
artísticas, culturais, de condições físicas, origem étnica, racial, de opção religiosa e de orientação sexual. 
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 Dimensão lúdica – O estímulo ao espírito de liberdade, à alegria de viver, ao desenvolvimento 
integral de todas as potencialidades humanas, favorecendo a livre expansão das individualidades, base 
para uma real emancipação humana. 

 
 

9.  RETRATO DA COMUNIDADE ASSISTIDA 

 

Localizado no município de Niterói, o bairro de Piratininga apresenta muitos contrastes. 
Belíssima, mas sem infraestrutura. De um lado ricos condomínios e de outro, a população desempregada 
ou no trabalho informal, habitando residências sem as condições mínimas de sobrevivência, na sua 
maioria, nos quarteirões próximos ao Gepar, na orla da lagoa, em casa de alvenaria, outras de 
madeira, em piso de “aguada” ou com chão de barro batido. Na quase totalidade, as casas 
apresentam goteiras, com telhas de amianto, sem banheiro, com esgoto a céu aberto passando pelo 
acesso às casas, que quando chove, invadem as mesmas, pois a região é baixa e alagadiça. 

A comunidade local constitui-se por famílias, em grande parte oriunda de outros estados, essas 
sem renda fixa, com baixa escolaridade, em sua maioria são empregados domésticos (babás, 
cozinheiras, faxineiras, jardineiros) e biscateiros da área de construção civil, sem vínculo empregatício 
e sem documentação completa.  

A atividade econômica original da região era a pesca, porém, devido à poluição da lagoa 
de Piratininga ocasionada pelo aumento da população regional, pela falta de saneamento básico e 
pela consequente degradação de suas riquezas naturais, vem sendo substituída pelos trabalhos 
temporários citados acima. 

Estas famílias se encontram em situação de desfavorecimento social e econômico, vivendo 
precariamente, principalmente no que diz respeito às questões de viciações, de violência, de habitação 
e de educação. 

 Algumas das crianças em idade escolar encontram-se defasadas nas séries, em relação à 
faixa etária e acabam passando o restante do dia pelas ruas da comunidade, subindo nos telhados, 
brigando com outras crianças, na casa dos vizinhos ou sozinhos em casa, correndo todo tipo de risco.  As 
drogas e o tráfico estão presentes em todo canto e atingem os adolescentes cada vez mais cedo, o 
envolvimento com as drogas e roubos e gravidez precoce, necessitam de apoio e orientação para a 
vida social 

Frente a todas as dificuldades citadas acima conseguirmos alcançar mudanças significativas e 
de grande impacto na comunidade sendo a de maior alcance a formação da turma de auxiliar de 
eventos, podendo encaminhar nossos jovens diretamente no mercado de trabalho. 

Pontualmente observamos também grandes mudanças comportamentais em nossos assistidos 
no que diz respeito à disciplina e fortalecimento da autoestima 

 

10.  ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

Região: Região Oceânica  

Bairro: Piratininga 

Município: Niterói 
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11.  INFRAESTRUTURA 

 
As atividades ocorrem em sede própria, situada na Rua das Garças, Lt 3 Qd 166, no Bairro 

de  Piratininga - Niterói , possui 884 m2. 
 
 

12. ORIGEM DOS RECURSOS 

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão 

oriundos de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e 

privadas e outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados 

eventos e bazares. 

 

13.  COMUNICAÇÃO 

  

O GEPAR e as empresas patrocinadoras terão sua logomarca afixada em todas as peças 
impressas do projeto e será mencionada como patrocinadora, em entrevistas, artigos e outras peças de 
difusão, bem como em materiais como: site, redes sociais, folders, panfletos, banners e outros impressos, 
mala direta, bonés, uniformes, etc. 
 

14. METODOLOGIA 
 

   A metodologia do projeto far-se-á mediante a teoria das inteligências múltiplas, pois acreditamos 
que não existe uma inteligência única. E sim, que o ser pode se desenvolver através de várias inteligências 
desde que sejam estimuladas. O projeto a oferecer oficinas de aprendizagem profissional, esporte, cultura 
e cidadania entre outras estabelecidas no mesmo fidelizando a ideia do teórico pensador HOWARD 
GARDNER, que defende; “que devemos considerar as inúmeras capacidades existente em cada ser humano, 
sem pretensão de desejar um desenvolvimento total e sim procurar desenvolver a inteligência em que cada 
pessoa em particular se interesse e seja mais apta.” 

Embora nunca tivéssemos feito uso do método por inteiro, já o adotamos parcialmente em algumas 
atividades e foi possível observar a sua eficácia perante aos alunos que se envolviam mais nas execução 
das atividades uma vez que, partiu dele próprio a escolha da atividade bem de acordo com as suas 
aptidões, consequentemente o resultado qualitativo se torna mais prazeroso e bem sucedido para ambas 
as partes. 

 

15. ACOMPANHMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

   Os acompanhamentos das atividades serão feitas continuamente através de relatórios individuais 
por oficinas, reuniões quinzenalmente com os professores responsáveis, trimestralmente com os 
patrocinadores e semestralmente com os pais para esclarecer em que ponto o projeto está.  

Através deste acompanhamento serão traçados gráficos que nortearão a evolução das atividades 
e participação dos alunos. Porem, o nosso termômetro de averiguação para mensurar o impacto do projeto 
na comunidade serão a assiduidade dos alunos e a demanda de procura através da lista de espera, bem 
como o comportamento do aluno analisado em um relatório individual desde a sua entrada no projeto até 
o momento que o mesmo permanecer nas atividades.  
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16.       DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A divulgação dos trabalhos e resultados será realizada de todos os meios disponíveis, tais como: 

Internet, imprensa escrita falada e televisiva, folders, folhetos, reuniões com a comunidade e etc. 
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17. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 
 

1 – CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA MEIMEI 
 

“ Jardins dos valores, cultivando as virtudes.” 

 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: ( x ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     (   )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
  Indefinido (Projeto em continuidade desde 2001) 
  Duração do ano letivo: Fev/2019 à Dez/2019 
 

PÚBLICO ALVO:   
A comunidade da Barreira onde o projeto será desenvolvido, a margem da beira da lagoa de 
Piratininga – Niterói é povoada por aproximadamente quinhentas famílias que residem em posses. 
Segundo o cadastro da instituição 80% dos responsáveis financeiros dessas famílias não possuem 
renda fixa, uma vez que exercem atividades autônomas tais como: cuidadora, vendedor ambulante, 
faxineira, pedreiro, servente entre outras. Os outros 20% ainda com base no cadastro da instituição 
exercem atividades em regime de CLT tendo então uma renda fixa. Partindo desses indicadores 
observasse que essas atividades temporárias sem nenhuma instabilidade gera um grande índice de 
desemprego, ocasionando uma inconstância financeira o que acaba infringindo direitos básicos 
sociais da pessoa humana. Em especial a alimentação saudável que se faz notória quando esses 
responsáveis deixam seus filhos na creche. Nesse momento identificasse que através dos relatos dos 
pais que muitos confiam seus filhos lá porque sabem que a alimentação é assegurada. 
Sendo um diferencial do nosso projeto justamente o estimulo a prática e o conhecimento de uma 
alimentação saudável, objetivando o reaproveitamento dos alimentos. Essa diretriz também se 
estende as famílias desses alunos.  
E através de atividades realizadas pela Instituição em parceria com o Projeto Amor ao Próximo faz-
se uma distribuição de Legumes e verduras semanalmente para as famílias cadastradas previamente. 
Esses alimentos são doados por redes de supermercados locais e pelo CEASA São Gonçalo.  
Embora na criação da Instituição seus objetivos incluem estudos religiosos, a criação, execução e 
metodologias dos seus projetos não envolvem nem um tipo de relação e obrigação religiosa. Portanto 
é importante ressaltar a desvinculação da origem da Instituição com seus fins religiosos 
 
 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
Atendimento a 60 crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, assim distribuído: 
 
I – CRECHE: 

3º ano de Educação Infantil  -  2 anos a 2 anos e 11 meses; 
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4º ano de Educação Infantil  -  3 anos a 3 anos e 11 meses; 
 
 
II - PRÉ-ESCOLA: 

5º ano de Educação Infantil -  4 anos a 4 anos e 11 meses; 
6º ano de Educação Infantil  -  5 anos a 5 anos e 11 meses. 

 
 
RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
 
Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão oriundos 

de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e privadas e 

outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados eventos e 

bazares. 

 
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: (Para atendimento se 60 crianças em horário integral) 

 
1 Direção 40h 
1 Coordenação Pedagógico 20h 
3 Professores 20h 
2 Auxiliares de Educação Infantil 40h 
2 Estagiárias 20h 
1 Merendeira 40h 
1 Serviços Gerais 40h 
1 Nutricionista Voluntária 8h 

 
DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ, INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 

EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 
Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos da educação infantil acerca dos temas 
que envolvam meio ambiente e cidadania. Desenvolver, acompanhar e assumir a Educação Ambiental 
na escola de forma permanente, envolver a comunidade escolar e o entorno onde vivemos para 
pensar nas soluções para os problemas atuais e na construção de um futuro desejado por todos, onde 
a natureza possa ser compreendida como um todo, e o ser humano como agente de transformação 
do mundo em que vive. 
Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e senso de responsabilidade 
para com as gerações futuras; 
Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais através de suas próprias 
ações; 
Conscientizar as crianças sobre a importância do meio ambiente e como o homem está inserido neste 
meio; 
Estimular para que perceba a importância do homem na transformação do meio em que vive e o que 
as interferências negativas tem causado à natureza; 
Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente. 
Reconhecer que os cuidados com o meio ambiente promovem a qualidade de vida para os seres 
vivos. 
Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos com relação à utilização dos 
recursos naturais. 
Envolver a família na produção de brinquedos recicláveis; 
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Conscientizar sobre o uso adequando e renovação de certas matérias primas: Reciclagem 

 
Avaliação:  
 
O projeto foi bem trabalhado pelas professoras em sala de aula, tanto na teoria como na pratica. 
Muito se falou da questão da preservação do meio ambiente uma vez que a nossa instituição 
fica próximo a uma lagoa. As crianças confeccionaram brinquedos com material reciclado. 
Aproveitamos também para disseminar no ambiente escolar valores que estavam esquecidos 
tais como: companheirismo, amizade, carinho, gratidão, verdade entre outros, pois no dia a dia 
observávamos que muitos não tinham o habito de agradecer, de pedir licença, por favor entre 
outros. Frente a essas questões o professor aproveitava o ocorrido para concretizar e falar com 
as crianças sobre a importância dessas atitudes para um bom convívio social. Para o êxito do 
projeto estendemos o mesmo aos responsáveis, solicitando sempre que todas os valores 
trabalhados em sala fossem reforçados em casa. O retorno foi maravilhoso pois as crianças 
chegavam a escola com um outro comportamento. Enfim ficamos felizes porque o objetivo do 
projeto de disseminar valores e virtudes foi alcançado e a parceria entre escola e família foi 
estabelecida. 
 



Oficina Mário Barbosa 

 

Página 12 

2 - PROJETO CRESCENDO COM ESPORTE 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: ( x  ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     ( x )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 Iniciando em Janeiro de 2018, não tendo prazo para terminar. 
 

PÚBLICO ALVO:  
O público alvo são crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidades ou risco social 
moradores da cidade de Niterói, em especial moradores das comunidades próximas à instituição, 
tais como: Comunidade da Barreira, Caniçal, Jacaré e Boa Esperança. 
O GEPAR usará como critérios de seleção dos usuários de seus serviços, programas e projetos, o grau 
de maior vulnerabilidade ou risco pessoal e social apresentado pelo usuário. Outro critério também 
utilizado é a idade, uma vez que cada grupo é destinado a uma faixa etária. 
 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
Judô – 02 (duas turmas) = 45 crianças e adolescentes 
Muay Thai - 02 (duas turmas) = 45 crianças e adolescentes 
Karate - 02 (duas turmas) = 45 crianças e adolescentes 
 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão oriundos 
de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e privadas e 
outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados eventos e 
bazares. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
Nossa equipe é composta por um coordenador geral e a equipe técnica da instituição é composta 
por uma assistente social, um coordenador, uma pedagoga. 
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante papel 
de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número de 
equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio de 
entidades parceiras do projeto.  
Dependendo do tipo de conhecimento requerido, para o tipo de projeto demandado. Além do 
voluntariado, serão propostos parcerias e convênios com empresários da região buscando apoio 
financeiro para efetuar contratações temporárias.  
Assim, a entidade pretende montar equipes qualificadas conforme exigências legais. 
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Compõem a equipe técnica da instituição: 01 Diretor Operacional (40h), 01 Coordenador Geral 
(40h semanais), 01 Pedagogo (40h), 01 Assistente Social com 8hs/semanais, 01 Oficineiro de Judô 
(08h), 01 Oficineiro de Muay Thai, 01 Oficineiro de Karate. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ,INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 
O presente projeto é elaborado e executado pela equipe técnica da instituição, definindo estratégias 
e atividades desenvolvidas planejadas a partir das necessidades dos usuários do projeto, já a 
avaliação e o monitoramento serão realizados através de reuniões mensais com a equipe, pesquisa 
de satisfação com o usuário, relatório de atendimento e de atividade, levantamento das necessidades 
e Cadastramento, além da definição de cronograma de atividades. 
A avaliação será feita através de pesquisa de satisfação junto às pessoas e famílias  usuárias , os 
quais avaliarão o trabalho com relação ao atendimento de forma adequada às necessidades e às 
expectativas da comunidade. Da mesma forma se fará pesquisa de avaliação das entidades e 
agentes envolvidos no projeto. 
A coordenação geral fará um monitoramento permanente adequando às atividades e tomando as 
providências necessárias para o melhoramento contínuo dos projetos da entidade. No final de cada 
período fará um relatório final contendo os resultados da avaliação e análise. 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES:   
 

JUDÔ, MUAY THAI e KARATE 

Oferecer práticas desportivas que permitam as crianças participarem de atividades corporais, 
estabelecendo relações equilibradas com os outros, como também reconhecer e respeitar as regras 
estabelecidas e as potencialidades de cada um. 
Competitivo e Desportivo: Divido em 2 módulos 
Modulo Iniciante: aprendendo os Princípios, Fundamentos, Hierarquias, Posturas e Golpes Básicos. 
Modulo Avançado: aprofundando as técnicas para Competição. Até que as crianças comecem a 
participar dos Campeonatos na Região. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Possibilitar a prática esportiva para crianças e adolescentes em situação de risco social, 
estimulando ações socioeducativas e esportivas. 

b) Colaborar para o desenvolvimento socioeducativo de crianças e adolescentes, além de 
promover a autoestima dos alunos por meio do ensino desportivo, competitivo e da prática 
de ações culturais. 

c) Ampliar a integração das crianças e da comunidade, da esfera esportiva à social, através 
dos princípios fundamentais do esporte, contribuindo para o desenvolvimento integral e na 
construção de valores éticos e morais de seus praticantes. 
 

AVALIAÇÃO: Ofertamos duas modalidades de esporte Judô e karate, sendo o Judô direcionada 

para a competição uma vez que nossos alunos participam de torneios em suas categorias. A 

participação nas competições faz com que os alunos se concentrem mais nas aulas e criem 

disciplina. O karate utilizamos como ferramenta para auxiliar no desenvolvimento 

socioeducativo da criança afim de ampliar a integração das mesmas com a comunidade e 

proporcionar o seu desenvolvimento integral na construção de valores. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmooHq0YrMAhUFjJAKHf6UAV4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minhavida.com.br%2Ffitness%2Fgalerias%2F14643-muay-thai-nove-bons-motivos-para-praticar&usg=AFQjCNFIJUxiXbtCfuxiMMOV516EE7Ci9A&sig2=RZY0iKpWyrPMYRLHIv5tYA
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3 - PROJETO SEMEANDO O FUTURO 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: ( X ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     (   )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 Iniciando em Fevereiro de 2018, não tendo prazo para terminar. 
 

PÚBLICO ALVO:  
Crianças regularmente matriculadas na rede municipal de educação, com idade de 6 à 12 anos. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
Até 30 Crianças  

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão oriundos 
de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e privadas e 
outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados eventos e 
bazares. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
Os recursos humanos está composto por um coordenador geral e a equipe técnica da instituição é 
composta por uma assistente social, um coordenador, uma pedagoga. 
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante papel 
de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número de 
equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio de 
entidades parceiras do projeto.  
Dependendo do tipo de conhecimento requerido, para o tipo de projeto demandado. Além do 
voluntariado, serão propostos parcerias e convênios com empresários da região buscando apoio 
financeiro para efetuar contratações temporárias.  
Assim, a entidade pretende montar equipes qualificadas conforme exigências legais. 
Compõem a equipe técnica da instituição: 01 Diretor Operacional (40h), 01 Coordenador Geral 
(40h semanais), 01 Pedagogo (40h), 01 Assistente Social (8h)/semanais, 04  Oficineiros (4h). 
 

 
DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ,INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 
O presente projeto é elaborado e executado pela equipe técnica da instituição, definindo estratégias 
e atividades desenvolvidas planejadas a partir das necessidades dos usuários do projeto, já a 
avaliação e o monitoramento serão realizados através de reuniões mensais com a equipe, pesquisa 
de satisfação com o usuário, relatório de atendimento e de atividade, levantamento das necessidades 
e Cadastramento, além da definição de cronograma de atividades. 
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A avaliação será feita através de pesquisa de satisfação junto às pessoas e famílias assistidas, os 
quais avaliarão o trabalho com relação ao atendimento de forma adequada às necessidades e às 
expectativas da comunidade. Da mesma forma se fará pesquisa de avaliação das entidades e 
agentes envolvidos no projeto. 
A coordenação geral fará um monitoramento permanente adequando às atividades e tomando as 
providências necessárias para o melhoramento contínuo dos projetos da entidade. No final de cada 
período fará um relatório final contendo os resultados da avaliação e análise. 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES:   
 

CONTRA TURNO ESCOLAR 
 
Contraturno é o período do dia em que a criança não está no colégio, mas cujos trabalhos e 
atividades nele desenvolvidos são igualmente direcionados à educação e ao desenvolvimento infantil. 
Trata-se de uma importante atividade complementar ao estudo regular da criança, realizada 
durante as manhãs ou tardes livres, conforme a sua disponibilidade, ou seja, de um a cinco dias na 
semana (de segunda a sexta-feira). 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

As atividades do contra turno escolar têm como objetivo formar cidadãos conscientes de suas 
capacidades para reconstruir uma sociedade justa, equilibrada e sustentável, a partir de uma prática 
educacional acolhedora e participativa.   
Oferecemos apoio na realização de atividades escolares de forma planejada, atividades lúdicas 
para fomentar o treino de habilidades de interação social e de manejo das emoções, bem como o 
cultivo de hábitos saudáveis, alimentação e atividade física.  
O estudante pesquisa e planeja de forma colaborativa, faz tarefas escolares, trabalha a 
sensibilidade artística e amplia seu repertório cultural. Com apoio de professores qualificados, o 
aluno é incentivado a desenvolver habilidades de estudo e de pensamento. 
 

 

AVALIAÇÃO: Em 2019 conseguimos voltar com a oficina de contra turno. A mesma foi ofertada 

somente no turno da manhã atendendo a 20 crianças. Sucesso total entre os pais e as escolas. 

Uma vez que recebíamos o retorno dos mesmos dizendo que o desenvolvimento escolar da 

criança melhorou muito com o apoio do projeto.  
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4 - OFICINA DE CABELEIREIRO 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: (   ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     ( X )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 Início Junho de 2016, com carga horária prevista de 100h  
 

PÚBLICO ALVO:  
 
Adolescentes e Adultos, estudantes e/ou traballhadores que tenham o Ensino Fundamental Completo. 
O Gepar tem como público alvo as minorias e excluídos do desenvolvimento econômico que vivem 
em situação de pobreza e/ou em estado de vulnerabilidade social, ou ainda, que estejam sujeito a 
qualquer tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil e etc. O atendimento 
será prestado aos moradores da cidade de Niterói, em especial moradores das comunidades 
próximas a instituição, tais como: Comunidade da barreira, Caniçal, Jacaré e Boa Esperança.     
A Instituição foca suas atividades e ações "população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)", conforme prevê a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS,2004). 
O GEPAR usará como critérios de seleção dos beneficiários de seus serviços, programas e projetos, 
o grau de maior vulnerabilidade ou risco pessoal e social apresentado pelo usuário. Outro critério 
também utilizado é a idade, uma vez que cada grupo é destinado a uma faixa etária. 
 
 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
 
Até 30 Adolescentes e Adultos 
 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
 

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão oriundos 
de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e privadas e 
outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados eventos e 
bazares. 
 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
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Os recursos humanos está composto: um coordenador geral e a equipe técnica da instituição é 
composta por uma assistente social, um coordenador, uma pedagoga. 
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante papel 
de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número de 
equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio de 
entidades parceiras do projeto.  
Dependendo do tipo de conhecimento requerido, para o tipo de projeto demandado. Além do 
voluntariado, serão propostos parcerias e convênios com empresários da região buscando apoio 
financeiro para efetuar contratações temporárias.  
Assim, a entidade pretende montar equipes qualificadas conforme exigências legais. 
Compõem a equipe técnica da instituição: 01 Diretor Operacional (40h), 01 Coordenador Geral 
(40h semanais), 01 Pedagogo (40h), 01 Assistente Social (8h)/semanais, 01  Professor Técnico. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ,INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação do curso será feita de maneira contínua e permanente no ambiente do curso, durante 
todo o período de aprendizagem. Assim contribuindo para um melhor desempenho, onde podemos 
resolver problemas e falhas no decorrer do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para o 
desenvolvimento das capacidades dos alunos.  
No produto, várias formas de avaliação poderão se somar, tais como trabalhos individuais e/ou em 
grupo;  demonstração de técnicas em laboratório; apresentação de trabalhos; portfólios; seminários; 
resenhas; autoavaliação, entre outros. Todos estes instrumentos são bons indicadores da aquisição de 
conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades e competências. Ressalta-se a importância de se 
expor e discutir os mesmos com os alunos no início de cada módulo 
Os procedimentos de avaliação do curso serão realizados e definidos de comum acordo entre a 
coordenação e a orientação dos cursos de Formação Inicial e Continuada. Todo o material produzido 
em aula será avaliado, assim como o envolvimento e a participação dos alunos com as atividades 
propostas.  
Além disso, para ser considerado aprovado o estudante deve obter pelo menos 75% de frequência 
sobre o total da carga horária do curso.  
 

MATRIZ CURRICULAR: 

A matriz curricular do curso de Cabeleireiro, na modalidade presencial, está organizada por 
componentes curriculares em regime modular, com uma carga horária total de 400 horas. 
A hora aula dos cursos é definida como tendo 60 minutos de duração. 
Vale salientar que os componentes curriculares que compõem a matriz estão articulados, 
fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil profissional de conclusão, 
ensejando uma formação técnico-humanística. 
Abaixo descrevemos a matriz curricular do curso 
 
Módulo I: Mercado de Trabalho (Carga horária total = 80h)  
Eixos:      Mercado profissional e suas tendências (Ch 20h) 
              Apresentação e postura profissional (Ch 20h) 
              Gestão e organização do trabalho (Ch 20h) 
              Profissão e o atendimento ao cliente (Ch 20h) 
 
 
Módulo II: Cosmetologia aplicada (Carga horária total = 140h)  
Eixos:       Tratamentos (Ch 46h) 
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               Técnicas de escova e enrolamentos (Ch 46h) 
               Coloração (Ch 46h) 
             
Módulo III:   Geometria aplicada (Carga horária total = 180h)  
Eixos           Conhecendo o cabelo (Ch 20h) 
                  Arquitetura do corte (Ch 70h) 
                  Penteados (Ch 70h) 
             Forma e textura (Ch 20h) 
                         
             

OBJETIVO GERAL: 
 
Capacitar profissionais a atuarem como cabeleireiro, em salões de beleza, no tratamento de cabelos. 
O curso, além de profissionalizar o aluno, incentiva sua atitude autônoma e exploratória diante do 
universo da beleza. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Capacitação e geração e renda e inclusão no mercado de trabalho, homens e mulheres com grau 
mínimo de escolaridade que não tem condições de ingressarem em cursos de nível técnico e superior, 
dando a oportunidade de serem profissionalizados e preparados para o mercado de trabalho 
formal e informal. 
 

INFRAESTRUTURA: 

As instalações disponíveis para o curso terão: sala de aula com cadeiras individuais para cada aluno, 

biblioteca, data show e banheiro masculino e feminino. Material básico da instituição para o 

desenvolvimento do curso será disponibilizado para o professor e uso compartilhado dos alunos, sedo 

necessário para um melhor aproveitamento que os alunos durante o curso adquiram seu material de 

uso individual. 

CERTIFICAÇÃO 

Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Qualificação Profissional em Cabeleireiro 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, Carga Horária: 400 horas 

Baseado na seguinte legislação: Lei nº 9.394/96 Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 

(Indicação CEE 14/97) Parecer 285/04 

BIBLIOGRAFIA 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Guia Pronatec de 
Cursos Fic. Minas Gerais, MG, 2013. Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/index.php 
SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Minas Gerais, MG, 2013. Disponível em: 
http://www.mg.senac.br/internet. 

AVALIAÇÃO 
 
 
NÃO OFERTADO 
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5 - OFICINA DE MANICURE E PEDICURO 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: (   ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     ( X  )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 06/2016, com carga horária prevista de 263h  
 

PÚBLICO ALVO:  
 
Adolescentes e Adultos, estudantes e/ou traballhadores que tenham o Ensino Fundamental Completo ou 

Incompleto. 
O Gepar tem como público alvo as minorias e excluídos do desenvolvimento econômico que vivem 
em situação de pobreza e/ou em estado de vulnerabilidade social, ou ainda, que estejam sujeito a 
qualquer tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil e etc. O atendimento 
será prestado aos moradores da cidade de Niterói, em especial moradores das comunidades 
próximas a instituição, tais como: Comunidade da barreira, Caniçal, Jacaré e Boa Esperança.     
A Instituição foca suas atividades e ações "população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)", conforme prevê a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS,2004). 
O GEPAR usará como critérios de seleção dos beneficiários de seus serviços, programas e projetos, 
o grau de maior vulnerabilidade ou risco pessoal e social apresentado pelo usuário. Outro critério 
também utilizado é a idade, uma vez que cada grupo é destinado a uma faixa etária. 
 
 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
 
Até 30 Adolescentes e Adultos 
 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
 

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão oriundos 
de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e privadas e 
outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados eventos e 
bazares. 
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
 
Os recursos humanos está composto: um coordenador geral e a equipe técnica da instituição é 
composta por uma assistente social, um coordenador, uma pedagoga. 
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante papel 
de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número de 
equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio de 
entidades parceiras do projeto.  
Dependendo do tipo de conhecimento requerido, para o tipo de projeto demandado. Além do 
voluntariado, serão propostos parcerias e convênios com empresários da região buscando apoio 
financeiro para efetuar contratações temporárias.  
Assim, a entidade pretende montar equipes qualificadas conforme exigências legais. 
Compõem a equipe técnica da instituição: 01 Diretor Operacional (40h), 01 Coordenador Geral 
(40h semanais), 01 Pedagogo (40h), 01 Assistente Social (8h)/semanais, 01  Professor Técnico. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ,INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação do curso será feita de maneira contínua e permanente no ambiente do curso, durante 
todo o período de aprendizagem. Assim contribuindo para um melhor desempenho, onde podemos 
resolver problemas e falhas no decorrer do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para o 
desenvolvimento das capacidades dos alunos.  
No produto, várias formas de avaliação poderão se somar, tais como trabalhos individuais e/ou em 
grupo;  demonstração de técnicas em laboratório; apresentação de trabalhos; portfólios; seminários; 
resenhas; autoavaliação, entre outros. Todos estes instrumentos são bons indicadores da aquisição de 
conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades e competências. Ressalta-se a importância de se 
expor e discutir os mesmos com os alunos no início de cada módulo 
Os procedimentos de avaliação do curso serão realizados e definidos de comum acordo entre a 
coordenação e a orientação dos cursos de Formação Inicial e Continuada. Todo o material produzido 
em aula será avaliado, assim como o envolvimento e a participação dos alunos com as atividades 
propostas.  
Além disso, para ser considerado aprovado o estudante deve obter pelo menos 75% de frequência 
sobre o total da carga horária do curso.  
 

MATRIZ CURRICULAR: 

A matriz curricular da Oficina de Manicure e Pedicuro, na modalidade presencial, está organizada 
por componentes curriculares em regime modular, com uma carga horária total de 263 horas. 
A hora aula dos cursos é definida como tendo 60 minutos de duração. 
Vale salientar que os componentes curriculares que compõem a matriz estão articulados, 
fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil profissional de conclusão, 
ensejando uma formação técnico-humanística. 
Abaixo descrevemos a matriz curricular do curso 
 
Mercado profissional e suas tendências  
Apresentação e postura profissional  
Gestão e organização do trabalho  
Profissão e o atendimento ao cliente  
Técnicas profissionais de manicure e pedicure             
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OBJETIVO GERAL: 
 
Capacitar profissionais a atuarem como manicure e pedicure, em salões de beleza ou em domicílio. 
O curso, além de profissionalizar o aluno, incentiva sua atitude autônoma e exploratória diante do 
universo da beleza. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Capacitação e geração e renda e inclusão no mercado de trabalho, homens e mulheres com grau 
mínimo de escolaridade que não tem condições de ingressarem em cursos de nível técnico e superior, 
dando a oportunidade de serem profissionalizados e preparados para o mercado de trabalho 
formal e informal. 
 

INFRAESTRUTURA: 

As instalações disponíveis para o curso terão: sala de aula com cadeiras individuais para cada aluno, 

biblioteca, data show e banheiro masculino e feminino. Material básico da instituição para o 

desenvolvimento do curso será disponibilizado para o professor e uso compartilhado dos alunos, sedo 

necessário para um melhor aproveitamento que os alunos durante o curso adquiram seu material de 

uso individual. 

CERTIFICAÇÃO 

Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Qualificação Profissional em Manicure e 

Pedicure, Carga Horária: 263 horas 

Baseado na seguinte legislação: Lei nº 9.394/96 Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 

(Indicação CEE 14/97) Parecer 285/04 

BIBLIOGRAFIA 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Guia Pronatec de 
Cursos Fic. Minas Gerais, MG, 2013. Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/index.php 
SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Minas Gerais, MG, 2013. Disponível em: 
http://www.mg.senac.br/internet. 

AVALIAÇÃO 
 
NÃO OFERTADO 
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6 - OFICINA DE COSTURA LINHA&ARTE 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: (   ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     ( X )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
  
Fevereiro à Novembro 
 

PÚBLICO ALVO:  
 
Adolescentes e Adultos, estudantes e/ou traballhadores que tenham o Ensino Fundamental Completo. 
O Gepar tem como público alvo as minorias e excluídos do desenvolvimento econômico que vivem 
em situação de pobreza e/ou em estado de vulnerabilidade social, ou ainda, que estejam sujeito a 
qualquer tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil e etc. O atendimento 
será prestado aos moradores da cidade de Niterói, em especial moradores das comunidades 
próximas a instituição, tais como: Comunidade da barreira, Caniçal, Jacaré e Boa Esperança.     
A Instituição foca suas atividades e ações "população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)", conforme prevê a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS,2004). 
O GEPAR usará como critérios de seleção dos  usuárias  de seus serviços, programas e projetos, o 
grau de maior vulnerabilidade ou risco pessoal e social apresentado pelo usuário. Outro critério 
também utilizado é a idade, uma vez que cada grupo é destinado a uma faixa etária. 
 
 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
 
Até 30 Adolescentes e Adultos 
 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
 

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão oriundos 
de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e privadas e 
outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados eventos e 
bazares. 
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
 
Os recursos humanos está composto: um coordenador geral e a equipe técnica da instituição é 
composta por uma assistente social, um coordenador, uma pedagoga. 
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante papel 
de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número de 
equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio de 
entidades parceiras do projeto.  
Dependendo do tipo de conhecimento requerido, para o tipo de projeto demandado. Além do 
voluntariado, serão propostos parcerias e convênios com empresários da região buscando apoio 
financeiro para efetuar contratações temporárias.  
Assim, a entidade pretende montar equipes qualificadas conforme exigências legais. 
Compõem a equipe técnica da instituição: 01 Diretor Operacional (40h), 01 Coordenador Geral 
(40h semanais), 01 Pedagogo (40h), 01 Assistente Social (8h)/semanais, 01  Professor Técnico. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ,INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação do curso será feita de maneira contínua e permanente no ambiente do curso, durante 
todo o período de aprendizagem. Assim contribuindo para um melhor desempenho, onde podemos 
resolver problemas e falhas no decorrer do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para o 
desenvolvimento das capacidades dos alunos.  
No produto, várias formas de avaliação poderão se somar, tais como trabalhos individuais e/ou em 
grupo;  demonstração de técnicas em laboratório; apresentação de trabalhos; portfólios; seminários; 
resenhas; autoavaliação, entre outros. Todos estes instrumentos são bons indicadores da aquisição de 
conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades e competências. Ressalta-se a importância de se 
expor e discutir os mesmos com os alunos no início de cada módulo 
Os procedimentos de avaliação do curso serão realizados e definidos de comum acordo entre a 
coordenação e a orientação dos cursos de Formação Inicial e Continuada. Todo o material produzido 
em aula será avaliado, assim como o envolvimento e a participação dos alunos com as atividades 
propostas.  
Além disso, para ser considerado aprovado o estudante deve obter pelo menos 75% de frequência 
sobre o total da carga horária do curso.  
 

MATRIZ CURRICULAR: 

A matriz curricular do curso de Costura, na modalidade presencial, está organizada por componentes 
curriculares em regime modular, com uma carga horária total de 400 horas. 
A hora aula dos cursos é definida como tendo 60 minutos de duração. 
Vale salientar que os componentes curriculares que compõem a matriz estão articulados, 
fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil profissional de conclusão, 
ensejando uma formação técnico-humanística. 
Abaixo descrevemos a matriz curricular do curso 
 
Módulo I: Mercado de Trabalho (Carga horária total = 34h)  
Eixos:      Mercado profissional e suas tendências (Ch 4h) 
              Mercado formal (Ch 4h) 
              Empreendedorismo (Ch 4h) 
              Associativismo (Ch 8h) 
              Economia Solidária (Ch 8h)  
              Segurança no trabalho (Ch 6h)   
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Módulo II: Processo de confecção de peças do vestuário e acessórios  (Carga horária total = 366h)  
Eixos  Apresentação dos instrumentos e materiais de trabalho (Ch 8h) 
         Medidas do corpo (Ch 10 h); 
         Manuseio da máquina de costura (Ch 40h); 
         Confecção de peças conforme medidas (Ch 60h); 
         Traçado da modelagem (Ch 60h); 
         Corte dos tecidos (Ch 60h); 
         Costura das peças (Ch 60h); 
         Acabamento das peças: colocação dos botões, bainha e caseado (Ch 60h); 
         Orçamento: custos e venda (Ch 8h).            

OBJETIVO GERAL: 
 
Qualificar profissionalmente pessoas para a área de confecção que poderão obter rendimentos 
financeiros e melhorar a qualidade de vida. 
O curso, além de profissionalizar o aluno, incentiva sua atitude autônoma e exploratória diante do 
universo da moda. 
Proporcionar capacitação profissional, conhecimentos básicos e técnicas para produção, 
comercialização e geração de renda na área de corte e costura domestica e industrial. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-  Capacitar tecnicamente para a prática de modelagem corte e costura domestica; 
- Aumentar a renda das famílias que vivem em situação de pobreza e/ou em estado de 
vulnerabilidade social; 
- Construir conhecimentos relacionados com a economia doméstica e empresarial; 

- Entender o que é economia solidária e associativa e como praticá-la. 

 

INFRAESTRUTURA: 

As instalações disponíveis para o curso terão: sala de aula com máquinas individuais para cada 

aluno, data show e banheiro masculino e feminino. Material básico da instituição para o 

desenvolvimento do curso será disponibilizado para o professor e uso compartilhado dos alunos, sedo 

necessário para um melhor aproveitamento que os alunos durante o curso adquiram seu material de 

uso individual. 

CERTIFICAÇÃO 

Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Qualificação Profissional em Corte e 

Costura,  Carga Horária: 400 horas. 

Baseado na seguinte legislação: Lei nº 9.394/96 Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 

(Indicação CEE 14/97) Parecer 285/04 

 
  

AVALIAÇÃO: Assim como nos anos anteriores a oficina continua sendo um sucesso. As assistidas já 
estão aptas no corte e costura e agora mais capacitadas na modelagem. Algumas já ganham um 
dinheirinho extra com o que aprendeu. O que nos deixa muito feliz uma vez que a oficina é para a 
geração de renda. Isso nos mostra que a mesma ocasiona impacto na comunidade. As alunas também 
confeccionaram enxovais para serem distribuídos em um outro projeto da casa (Obra do berço)   
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7 – APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ÁREA DE EVENTOS 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: (   ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     ( X )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

  Início Fevereiro à Dezembro , com carga horária prevista de 400h  
 

PÚBLICO ALVO:  
 
Adolescentes e Adultos, estudantes e/ou traballhadores que tenham o Ensino Fundamental Completo. 
O Gepar tem como público alvo as minorias e excluídos do desenvolvimento econômico que vivem 
em situação de pobreza e/ou em estado de vulnerabilidade social, ou ainda, que estejam sujeito a 
qualquer tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil e etc. O atendimento 
será prestado aos moradores da cidade de Niterói, em especial moradores das comunidades 
próximas a instituição, tais como: Comunidade da barreira, Caniçal, Jacaré e Boa Esperança.     
A Instituição foca suas atividades e ações "população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)", conforme prevê a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS,2004). 
O GEPAR usará como critérios de seleção dos  usuárias  de seus serviços, programas e projetos, o 
grau de maior vulnerabilidade ou risco pessoal e social apresentado pelo usuário. Outro critério 
também utilizado é a idade, uma vez que cada grupo é destinado a uma faixa etária. 
 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
 
Até 30 Adolescentes por turma 
 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
 

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão oriundos 
de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas e privadas e 
outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão realizados eventos e 
bazares. 
 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
 
Os recursos humanos está composto: um coordenador geral e a equipe técnica da instituição é 
composta por uma assistente social, um coordenador, uma pedagoga. 
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante papel 
de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número de 



Oficina Mário Barbosa 

 

Página 26 

equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio de 
entidades parceiras do projeto.  
Dependendo do tipo de conhecimento requerido, para o tipo de projeto demandado. Além do 
voluntariado, serão propostos parcerias e convênios com empresários da região buscando apoio 
financeiro para efetuar contratações temporárias.  
Assim, a entidade pretende montar equipes qualificadas conforme exigências legais. 
Compõem a equipe técnica da instituição: 01 Diretor Operacional (40h), 01 Coordenador Geral 
(40h semanais), 01 Pedagogo (40h), 01 Assistente Social (8h)/semanais, 01  Professor Técnico. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ,INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação do curso será feita de maneira contínua e permanente no ambiente do curso, durante 
todo o período de aprendizagem. Assim contribuindo para um melhor desempenho, onde podemos 
resolver problemas e falhas no decorrer do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para o 
desenvolvimento das capacidades dos alunos.  
No produto, várias formas de avaliação poderão se somar, tais como trabalhos individuais e/ou em 
grupo;  demonstração de técnicas em laboratório; apresentação de trabalhos; portfólios; seminários; 
resenhas; autoavaliação, entre outros. Todos estes instrumentos são bons indicadores da aquisição de 
conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades e competências. Ressalta-se a importância de se 
expor e discutir os mesmos com os alunos no início de cada módulo 
Os procedimentos de avaliação do curso serão realizados e definidos de comum acordo entre a 
coordenação e a orientação dos cursos de Formação Inicial e Continuada. Todo o material produzido 
em aula será avaliado, assim como o envolvimento e a participação dos alunos com as atividades 
propostas.  
Além disso, para ser considerado aprovado o estudante deve obter pelo menos 75% de frequência 
sobre o total da carga horária do curso.  
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

AUXILIAR DE EVENTOS 
 
 
INTERPRETAÇÃO PERSONAGENS VIVOS, MUSICAL E TEATRO PARA FESTAS INFANTINS 
 
A oficina compreende atividades dinâmicas, práticas e lúdicas. Os alunos realizam o exercício do faz 
de conta, fingir, imaginar ser o outro; criam situações imaginárias, as quais são atitudes 
essencialmente dramáticas, que são criadas pelo homem para desenvolver habilidades, capacidades 
e prover sua existência.  
São trabalhadas a construção de peças teatrais, com a interpretação de vários temas, desenvolvendo 
a expressão corporal e vocal, por meio de atividades interpretativas, dinâmicas e jogos pedagógicos 
voltados para o apresentações em festas infantis. 
 
RECREADOR INFANTIL 
 
Este curso tem objetivo de habilitar o seu estudante a promover atividades de recreação, jogos e 
brincadeiras, sempre procurando a integração e o entretenimento entre os participantes. O mercado 
para o profissional de recreação é bem amplo, tendo diversas vagas em escolas públicas e privadas, 
creches, Ongs e qualquer evento. 
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OBJETIVO GERAL: 
 
O mercado de eventos  e festa infantil vem crescendo a cada dia que passa, sendo necessário 

profissionais capacitados. Os cursos serão voltados para as áreas de eventos, porem trabalhando 

amplamente conforme a necessidade, atendendo adolescentes e adultos. Desenvolverá no aluno a 

capacidade de interagir, propondo atividades que sejam capazes de combinar diversão socialização 

e aprendizagem simultaneamente com profissionalismo e competências oferecendo serviços de 

qualidade. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Elaborar, organizar e aplicar atividades recreativas em eventos; 
- Planejar, organizar e atuar em cerimoniais públicos e privados; 
- Planejar, organizar e controlar a gestão operacional e logística dos eventos; 
- Montar, organizar e decorar mesas, cardápios, utilizando técnicas de higienização e equipamentos 
específicos para cada tipologia de eventos;  
- Planejar, organizar e controlar o armazenamento de alimentos e bebidas, materiais e equipamentos 
de acordo com sua natureza;  
- Auxiliar nos processos de seleção, contratação, alocação de profissionais em eventos de acordo 
com o perfil e a atividade; 

- Atuar no mercado de trabalho de forma ética, com responsabilidade social e ambiental em 

benefício de todos. 

 

INFRAESTRUTURA: 

As instalações disponíveis para o curso terão: sala de aula com carteira individuais para cada aluno, 

data show e banheiro masculino e feminino. Material básico da instituição para o desenvolvimento 

do curso será disponibilizado para o professor e uso compartilhado dos alunos, sedo necessário para 

um melhor aproveitamento que os alunos durante o curso adquiram seu material de uso individual. 

CERTIFICAÇÃO 

Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Qualificação Profissional em Auxiliar de 
Eventos,  Carga Horária: 400 horas. 
Baseado na seguinte legislação: Lei nº 9.394/96 Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 
(Indicação CEE 14/97) Parecer 285/04 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Guia Pronatec de 
Cursos Fic. Minas Gerais, MG, 2013. Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/index.php 
SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Minas Gerais, MG, 2013. Disponível em: 
http://www.mg.senac.br/internet. 

AVALIAÇÃO 
 

A oficina foi ofertada com cem por cento de aproveitamento. Os adolescentes receberam 

capacitação de tatuagens artísticas, bola mania, recreação e atendimento ao público. Os mesmos 

também receberam a oportunidade de vivenciarem o aprendizado em eventos realizados aos 

finais de semana. A oficina também proporcionou a colocação de alguns no mercado formal de 

trabalho. 
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9 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI 
ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-
87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: ( x  ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     ( X )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 Início Janeiro de 2016, sem previsão para o termino.  

 

PÚBLICO ALVO:  

O público alvo são os familiares dos nossos assistidos e comunidade em situações de vulnerabilidades ou 

risco social moradores da cidade de Niterói, em especial moradores das comunidades próximas à 

instituição, tais como: Comunidade da Barreira, Caniçal, Jacaré e Boa Esperança. Esses familiares recebem 

a concessão de bolsas de legumes, verduras e frutas divididos em dois dias da semana segunda-feira e 

quarta-feira. 

O GEPAR usará como critérios de seleção dos usuários de seus serviços, programas e projetos, o grau de 
maior vulnerabilidade ou risco pessoal e social apresentado pelo usuário. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 200 famílias  

 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários nos projetos e programas serão 
oriundos de doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com empresas públicas 
e privadas e outros organismos da comunidade em geral. Também quando necessário serão 
realizados eventos e bazares. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

O recurso humano está composto: um coordenador geral e a equipe técnica da instituição é 
composta por uma assistente social, um coordenador, uma pedagoga. 
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante 
papel de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número 
de equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio 
de entidades parceiras do projeto.  
Dependendo do tipo de conhecimento requerido, para o tipo de projeto demandado. Além do 
voluntariado, serão propostos parcerias e convênios com empresários da região buscando apoio 
financeiro para efetuar contratações temporárias.  
Assim, a entidade pretende montar equipes qualificadas conforme exigências legais. 
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Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

Diretora de Assistência e Promoção Social - GEPAR 

 

 

 

Compõem a equipe técnica da instituição: 01 Diretor Operacional (40h), 01 Coordenador Geral 
(40h semanais), 01 Pedagogo (40h), 01 Assistente Social (8h)/semanais, 01  Professor Técnico. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FOMENTARÁ, INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU 
ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, 
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Para alcançar nossos objetivos, no que tange principalmente a alcançar os familiares e 
responsáveis das crianças atendidas na creche, à proposta é:  
Ciclo de palestras de experimentação e preparação de alimentos utilizando produtos doados 
pelos parceiros, compreendendo uma capacitação de 20 horas que cada responsável pelo 
educando atendido será convidado a participar para ter direito as doações semanais de verduras, 
legumes e frutas.  
A função deste programa participativo é despertar no adulto responsável/cidadão o senso da 
pratica da cidadania a sua autoestima, a supervalorização dos alimentos recebidos e a 
participação mais presente na vida dos educandos. O responsável pelo educando também será 
convidado a participar da seleção e distribuição dos alimentos doados visando conscientizá-los 
da proporção desta atividade de cidadania e de amor ao próximo contida nesta simples ação. 

 

AVALIAÇÃO: Durante todo ano em parceria com o supermercado Grand Marche foi ofertada 
as assistidas bolsas de legumes e frutas. A distribuição acontece três vezes na semana. 
Também foi realizado a oficina de reaproveitamento por voluntários que confeccionavam 
quitutes e vendiam para angariar recursos para o projeto. 
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