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PLANO DE TRABALHO 2019
I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

CNPJ: 04.520.426/0001-27
19/01/2001

Data da Inscrição CNPJ:

NOME DA EXECUTORA: Ass. de Apoio ao Fissurado Labiopalatal e Deficiente Auditivo de
Presidente Prudente e Região - AFIPP
Endereço: Pedro Grotto, nº. 45
CEP: 19030-630

BAIRRO: Parque Residencial Jarina

Tel. (18 ) 3223-5770 - 99694-9050
E-Mail: afipp.presidenteprudente@gmail.com
Numero de Inscrição CMDCA: nº. 13 - Validade 13/08/2019
Registro em outros conselhos: (identificar): Condef: 24/08/2019 - Conselho M.
Saúde: 13/04/2019 CMAS – Inscrição nº. 33 Validade: 01/02/2019
Imóvel (X) Próprio

( ) Cedido

( ) Alugado

Carga Horária de funcionamento semanal: 40 h
Quantos dias na semana funciona a entidade: 05 dias
Áreas das atividades preponderante e secundária, de acordo com os artigos 1º e 2º
da Lei
Federal nº12.101, de 27/11/2009.
Área da atividade preponderante:
( ) Área de Assistência Social
(x) Área de Saúde
( ) Área de Educação
Área da atividade secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1)
(X) Área de Assistência Social
( ) Área de Saúde
( ) Área de Educação
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Natureza da entidade e/ou organização de Assistência Social de acordo com o artigo 3º
da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, regulamentado pelo Decreto Federal
nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007 e Resolução CNAS nº16 de 05/05/2010 - artigo 2,
incisos I, II, III. (pode assinalar mais de 1)
(x) De atendimento
( ) De assessoramento
( ) De defesa e garantia de direitos.
O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº13.019/2014, regulamentada pelo
Decreto Municipal 27.543/2016.
(x) Sim ( ) Não ( ) Em adequação

II - APRESENTAÇÃO
A Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal e deficiente auditivo de Presidente
Prudente e Região – AFIPP é uma associação civil, de fins não econômicos, criada a partir
da sensibilização e mobilização de pais, pacientes e profissionais liberais, com o objetivo de
desenvolver ações e projetos de apoio ao tratamento de pacientes com Fissura Labiopalatina
e Deficiência Auditiva, em todos os aspectos, prevenindo e/ou removendo dentro de suas
possibilidades, problemas que possam interferir na concretização do tratamento. A instituição
foi fundada em 26 de outubro de 2.000, está localizada rua Pedro Grotto, nº. 45 – Parque
Residencial Jarina em Presidente Prudente/SP. O foco da entidade está no cumprimento de
sua missão que é o de “facilitar e promover o atendimento da pessoa com fissura
labiopalatina de Presidente Prudente e Região, contribuindo para o exercício de sua
cidadania”. O público alvo é composto por pessoas com fissura Labiopalatina e Deficiência
Auditiva, sendo que neste projeto serão contemplados crianças e adolescentes, sobretudo
aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, decorrente da situação de
pobreza ou do precário ou nulo acesso aos serviços socioassistenciais. As ações realizadas
são de caráter continuado na área da saúde e assistência social, visando promover a
inclusão social, a qualidade de vida, o acesso aos serviços socioassistenciais e a rede de
proteção social, bem como aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de
direitos. Realiza atendimento através das áreas de serviço social, fonoaudiologia, psicologia,
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psicopedagogia, odontologia, ortodontia, otorrinalaringologia, que são realizados através de
profissionais contratados, profissionais liberais voluntários e por meio de parcerias.
III - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
( ) Proteção Social Básica
(x) Proteção Social Especial – média complexidade
( ) Proteção Social Especial – alta complexidade
( ) Outros:
___________________________________________________________________

IV - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE DE ATENDIMENTO: Serviço de
Proteção Social Especial de Média Complexidade, para Crianças e Adolescentes com
Fissura Labiopalatina e/ou Deficiência Auditiva.

V - IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO/PROJETO
Nome completo do Coordenador: Maria Inês de Souza
Formação: Serviço Social
Número do Registro Profissional: 23.796
Telefone do coordenador para contato: (18) 3223-5770 – 99743-0176/99120-0342
E-mail do coordenador: ines.afipp@gmail.com
VI – JUSTIFICATIVA
Este projeto visa atender crianças e adolescentes com fissura labiopalatina e
deficiência auditiva na habilitação e reabilitação, sendo que neste projeto serão inseridos
também os irmãos, uma vez que, os pais trazem queixas de dificuldades semelhantes, tanto
na fala, quanto na aprendizagem, e levando em consideração que o núcleo familiar não pode
ser visto de forma isolada, que todos precisam estar bem, desta forma pensamos na
complementariedade desta proposta, incluindo os irmãos que necessitarem de atendimento,
conforme a necessidade e peculiaridade de cada caso.
A realidade dos usuários atendidos pela Afipp na sua maioria compõem-se de famílias
em situação de vulnerabilidade social, visto que as mesmas não dispõem de recursos
financeiros e informações para a continuidade do tratamento, seja com psicólogos,
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psicopedagogos, fonoaudiólogos, ortodontistas, otorrinolaringologista, dentistas, e demais
profissionais necessários para a habilitação/reabilitação. Sendo assim, de acordo com suas
possibilidades, Afipp viabiliza todo atendimento de forma gratuita, desta forma este projeto
vem suprir necessidades primordiais, principalmente no que tange ao acompanhamento
Fonoaudiológico e Psicopedagógico e Social que será de suma importância para as crianças,
adolescentes, e os irmãos que serão inseridos no projeto.
a) Problema social que o serviço pretende solucionar;
Levando em consideração que as fissuras afetam os aspectos funcional e emocional
das crianças e dos adolescentes, e o aspecto funcional acarretam dificuldades para sucção,
deglutição, mastigação, respiração, fonação e audição, no qual é de extrema importância o
acompanhamento fonoaudiológico, para que tais dificuldades sejam trabalhadas e assim
reduzidas, além do acolhimento, da orientação e acompanhamento familiar desde os
primeiros dias de vida do bebê.
Já no que se refere ao aspecto emocional, o ajustamento pessoal e social da criança e
do adolescente pode ser comprometido, resultando em um déficit do desenvolvimento,
podendo ocasionar defasagens relacionadas a fatores do desenvolvimento integral do
indivíduo, além de defasagens de conteúdos escolares específicos, em relação aos
conteúdos de linguagem, envolvendo comunicação, expressão e interpretação.
Tal constatação torna-se possível, por meio do acompanhamento da equipe
multidisciplinar, que reconhece essas situações através da observação nas vivências do
contexto do atendimento, por meio das respostas educacionais obtidas, e do baixo
rendimento escolar, frequentemente pontuado através das famílias e pela própria escola,
baseado também em relatórios, laudos médicos, e de profissionais de órgãos especializados,
que realizam atendimento a esses sujeitos.
Sabemos que a escola tem o papel de promover todas as formas de ensino para que
o estudante desenvolva aprendizagens bem sucedidas, onde o docente desempenha papel
primordial como mediador no processo de construção do conhecimento, porém também
sabemos que nem sempre este mesmo mediador da conta de atender a todas as
necessidades de aprendizagem de seus alunos, sobretudo aqueles que apresentam
dificuldades particulares e únicas, já que os resultados em grupo de estudantes não são
homogêneos, requerendo trabalhos e atendimentos específicos aos que apresentam
dificuldades, de modo a possibilitar o aperfeiçoamento do desempenho escolar.
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A participação da família será fundamental nesse processo, uma vez que a criança e o
adolescente não pode ser visto fora do contexto sóciofamiliar, pois a mesma tem o dever de
participar do processo de reabilitação, formação e desenvolvimento de seus filhos.

Na

tentativa de intervir nessa realidade, a efetividade desta proposta possibilitará o acesso e a
participação das crianças, adolescentes, e irmãos, no sentido de assegurar-lhes seus
direitos, uma vez que, os espaços de atendimento fonoaudiológico e psicopedagógico da
rede pública não dispõem de vagas suficientes para atender está demanda, e com a intenção
de preencher esta lacuna e amenizar situações de vulnerabilidades social é de suma
importância a complementariedade deste projeto.
Levando em conta as dificuldades que as crianças e adolescentes passam no
transcorrer do desenvolvimento, se faz visível um suporte para um processo de formação
como cidadão, com qualidade de vida, inclusão social, viabilizando assim dificuldades, tendo
em vista que todo o desenvolvimento da linguagem encontra-se defasado, quer seja na
linguagem oral, no sistema auditivo, ou na da aprendizagem, etc...
b) Impacto social do serviço e as transformações positivas e duradouras
esperadas;
Com a realização deste projeto espera-se um melhor desenvolvimento das crianças e
adolescentes, seja no atendimento psicopedagógico e/ou fonoaudiológico, em todos os
segmentos do processo espera-se, melhora do aprendizado, do desenvolvimento da
linguagem, voz, e o equilíbrio emocional que possa comprometer a construção do saber, a
autoestima e o desenvolvimento como um todo.
Além das ações desenvolvidas individualmente, mensalmente será realizado, grupo de
mães com crianças de 0 a 03 anos idade, sendo que nestes grupos serão discutidos as
dúvidas trazidas pelas mesmas, bem como palestras com profissionais externos com
assuntos de interesse do grupo, esses serão trabalhados de acordo com os desdobramentos
que venham a viabilizar a proposta de trabalho, sendo esta essencial para o
desenvolvimento, e uma ferramenta que irá auxiliar no aprimoramento de novas habilidades.
Serão realizados também exames audiológicos, em horário distinto ao da terapia, sendo
assim o paciente será beneficiado e consequentemente terá um melhor resultado na
reabilitação.
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Espera-se com esta proposta a redução e prevenção de situações de isolamento
social, fortalecimento da convivência familiar e comunitária, melhoria na qualidade de vida,
inclusão social, e acesso aos serviços socioassistencial. Por fim é importante ressaltar que o
compromisso com a prestação de serviços a equidade e justiça social são ações importantes
no acesso aos direitos fundamentais para a vida das crianças e adolescentes e também no
processo de construção da cidadania.
c) Área geográfica em que o serviço se insere.
As ações desenvolvidas pela Afipp são de abrangência Municipal e Regional, sendo
elencados os municípios que pertencem ao Departamento Regional de Saúde (DRS –XI) de
Presidente Prudente e Região, sendo que nesta proposta serão contemplados as crianças,
adolescentes, e irmãos do munícipio de Presidente Prudente.
VII - DESCRIÇÃO DA META:
Meta de atendimento direto: 64 Crianças e Adolescentes
Capacidade de atendimento anual: 80 Crianças e Adolescentes
Capacidade de atendimento mensal: 64 Crianças e Adolescentes

VIII - PÚBLICO ALVO
O publico alvo para o desenvolvimento deste projeto são crianças e adolescentes de 0
a 17 anos e 11 meses, que se encontra com defasagem nos aspectos funcional, social e
escolar, com fissura labiopalatina, e/ou deficiência auditiva, irmãos e respectiva família.

IX - OBJETIVO GERAL:
Avaliar, identificar e esclarecer as necessidades na habilitação, reabilitação e
aprendizado de crianças e adolescentes com fissura labiopalatina e/ou deficiência auditiva,
irmãos e respectiva família, desenvolvendo estratégias que possibilitem, a melhoria na
qualidade de vida, através de atendimento fonoaudiológico,

psicopedagógico e Social,

favorecendo assim a inclusão escolar e social, buscando o sucesso global na habilitação,
reabilitação e aprendizado.
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X – OBJETIVOS ESPECÍFICOS ( De acordo com o anexo II.I)

FONOAUDIOLOGIA
 Intervir de forma precoce nos primeiros dias de vida, orientando a família da
importância do aleitamento materno e seus benefícios e quando necessário, auxiliar
o mesmo, com orientação de posicionamento, pega, higiene oral e sanando
possíveis dúvidas dos pais; Funções Neurovegetativas: prevenir e tratar as
dificuldade de respiração, mastigação, deglutição, etc..


Estimular a linguagem em casos de atraso de aquisição na primeira infância e
terapia de linguagem oral para crianças ou adolescentes que apresentarem desvio
fonético/fonológico na fala, sendo para as crianças de forma lúdica e para os
adolescentes de forma direta;

 Proporcionar a adequação da musculara facial e oral, como prevenção a habilitação
e ou reabilitação de problemas articulatórios e odontológicos;
 Realizar terapia indireta ou direta em pacientes deficientes auditivos, com ou sem
aparelho de amplificação sonora individual ou implante coclear, juntamente com
orientação a família para continuidade da estimulação em casa;
 Intervir nas alterações de voz e ressonância ocasionados pela fissura, como
hipernasalidade e coarticulação, para produção adequada da fala;
 Mensalmente será realizado grupo de mães com crianças de 0 a 03 anos idade
 Realizar exames de audiometria e impedânciometria anualmente, e conforme o caso
semestralmente, como prevenção, encaminhamentos para outras condutas, e
acompanhamento das habilidades auditivas, etc...
Meta: Atender as 64 crianças, adolescentes, irmãos e respectiva família.
Metodologia: a fonoaudióloga realizará semanalmente terapia individual com 30 minutos
de duração, sendo que de acordo com a necessidade, poderá realizar as terapias 02 vezes
por semana, devido alguns usuários tem a fala bem comprometida devido a fissura.
Realizará também grupo de mães de crianças de 0 a 03 anos de idade mensalmente, com
60 minutos de duração, sendo que nestes grupos serão discutidos as dúvidas trazidas
pelas, bem como palestras com profissionais externos. Será realizado também exames de
audiometria e imitânciometria semestral/anual, conforme a necessidade e peculiaridade de
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cada caso, uma vez que os usuários com fissura de palato tem uma maior probalidade de
apresentar perdas do tipo condutiva, devido o mau funcionamento da tuba auditiva.
Periodicidade: As terapias individuais serão realizadas semanalmente, de 01 a 02 vezes
por semana, dependendo da necessidade, já o grupo mães de crianças de 0 a 03 anos
será realizado mensalmente, e os exames de audiometria e imitânciometria, semestral e/ou
anual, de acordo com a necessidade e peculiaridade de cada caso.
Resultados esperados:
Quantitativo: Atingir 100% da meta.
Qualitativo: Promover a inclusão social do individuo por meio da comunicação oral, tanto
no aspecto da emissão, quanto da recepção da linguagem oral e escrita, possibilitar melhor
qualidade de vida através da fala e escuta, fortalecer vínculos, oferecer orientação as
escolas, equipes de professores e família, para que juntos seja possível proporcionar um
melhor desenvolvimento da criança e adolescente atendido.
Profissional Envolvido: Fonoaudiológa
SERVIÇO SOCIAL:


Informar, orientar e encaminhar usuários atendidos junto aos recursos da
comunidade;



Elaborar relatórios e prontuários, levantamento e diagnóstico socioeconômico das
famílias;



Contribuir com as famílias em situação de vulnerabilidade social repassando gêneros
alimentícios, vale transporte, roupas, calçados, provenientes de doações da
comunidade local e de campanhas realizadas por órgãos governamentais;



Atuar na conscientização dos usuários e familiares sobre a importância da
assiduidade nos agendamentos tanto da entidade, quanto do centrinho, buscando o
sucesso global e adequado na reabilitação;

 Possibilitar o acesso das crianças e adolescentes e familiares à rede de serviços
pública e privada, de forma integrada.
Meta: Atender as 64 crianças, adolescentes, irmãos e respectiva família.
 Metodologia: O Serviço Social ira realizar atendimento de casos novos, com realização de
entrevista de acolhimento de forma integral e cadastro, buscando identificar a situação
socioeconômica e familiar dos usuários, tendo em vista a construção do perfil para
possibilitar a formulação de estratégias de intervenção especifica para cada caso.
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Realizando também junto à equipe técnica, encontros objetivando a orientação e
fortalecimento de vinculo entre usuário, família e instituição. Além de visita domiciliar,
hospitalar, orientação, encaminhamento, elaboração de relatórios, etc...
PERIODICIDADE: Semanal/Diário
Resultados esperados:
Quantitativo: Atingir 100% da meta;
Qualitativo:
 Viabilizar os interesses, necessidades e possibilidades das crianças e adolescentes
em todas as ações;


Aumentar o acesso aos benefícios socioassistencial e programas de transferência
de renda;



Possibilitar formas de acesso aos direitos sociais;



Melhoria na qualidade de vida, inclusão social, autoestima;



Contribuir para a redução das desigualdades, iniquidades, ampliando os níveis de
cidadania, justiça social, e bem estar das crianças e adolescentes.

 Desenvolvimento da autonomia e habilidades para o convívio social;
 Redução e prevenção de situações de isolamento social, etc...

Profissional Envolvido: Assistente Social
PSICOPEDAGOGIA:
 Realizar a Avaliação Psicopedagógica com os usuários indicados pela equipe ou
encaminhados através de outros órgãos a está Organização;
 Proporcionar o processo de intervenção Psicopedagógica e encaminhamentos
adequados ao contexto singular dos casos;
 Favorecer o trabalho multidisciplinar, contribuindo com os instrumentos da Ação
Psicopedagógica;
 Orientar as famílias e a escola nos sentido da adequação de um contexto de
aprendizagem que melhor desenvolva as habilidades das crianças e ou
adolescentes atendidos;
 Organizar grupos de atendimento com crianças de 03 a 06 anos, e com
adolescentes a partir de 12 anos, realizando intervenções com o objetivo de
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prevenção de dificuldades e estimulação das habilidades relacionadas ao aprender;
 Esclarecer os sintomas de não aprendizagem favorecendo a melhora dos vínculos
afetivos relacionados ao desejo de aprender.
META: Atender as 64 crianças, adolescentes, irmãos e respectiva família.
Metodologia/Estratégias: A psicopedagogia irá realizar sessões de avaliação de acordo
com as necessidades de cada caso com 30 minutos de duração, e atendimentos de grupo
com duração de 60 minutos, sempre que aliado e oportuno ao desenvolvimento das
habilidades dos sujeitos atendidos, através de abordagem de temas comemorativos do
calendário como recurso de sociabilização, interação e envolvimento buscando sempre a
participação de todos. Serão realizadas reuniões com discussão de casos com a equipe,
orientação com as famílias, visitas as escolas para discussão e esclarecimento dos casos
sempre que necessário. Em relação às estratégias de trabalho serão realizadas de acordo
com a singularidade dos casos: atividades variadas que estimulem a alfabetização, o
desenvolvimento do raciocínio lógico, sessões lúdicas, atividades com jogos e brincadeiras
específicas, leituras de textos diversos, produção escrita e também, atividades variadas e
em grupo como: construção de maquetes e materiais de estudo, pesquisas, jogos e
brincadeiras, dramatizações, atividades com músicas, teatro de fantoches, dança,
atividades artísticas, desenhos, pinturas e colagens além de outras que se mostrem
oportunas frente as necessidades dos sujeitos visando sempre a melhora na qualidade de
vida desse sujeito e suas famílias.
Periodicidade: Atendimento individual e grupal semanalmente, sendo que de acordo com
a necessidade do caso poderá ser atendido duas vezes por semana.
Resultados esperados:
Quantitativos: Ampliação do número de atendimentos semanais para as crianças de 03 a
06 anos, e a manutenção dos que já estão em intervenção, de idade entre 06 e 17 anos e
11 meses.
Qualitativos: Melhora das habilidades cognitivas, piscoafetivas e motoras dos usuários
com fissura lábiopalatina e deficiência auditiva, colaborando com a criação de estratégias
que culminem no desenvolvimento da aprendizagem e o favorecimento de conceitos
escolares e a assimilação de conteúdos curriculares do ensino infantil, fundamental e
médio, proporcionando ainda melhores condições de linguagem, interação, comunicação,
expressão, potencialidades, habilidades, e inclusão social.
Profissional Envolvido: Pedagogo/Psicopedagogo
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XI - METODOLOGIA DE TRABALHO
O projeto de atendimento “SEMEANDO SORRISOS – HABILITAR E REABILITAR”
terá a duração de 10 meses, com início previsto para março de 2019.
O projeto contará com três profissionais: fonoaudióloga, psicopedagogo e uma
assistente social. Cada profissional terá uma carga horária que varia entre 20 e 30 horas
semanais.
As ações desenvolvidas terão o suporte psicopedagógico, fonoaudiológico e social,
visando à habilitação e reabilitação, com ações e estratégias, envolvendo a participação
familiar,

acompanhamento,

orientação,

o

atendimento

individual

será

realizado

semanalmente com 30 minutos de duração, e conforme a necessidade e especificidade do
caso poderá ser realizado 02 vezes por semana, já o grupo de mães com crianças de 0 a 03
anos será realizado mensalmente, com 60 minutos de duração, e os exames audiológicos,
semestral e/ou anual dependendo da necessidade e peculiaridade de cada caso, todas as
ações visa a inclusão social, melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes,
irmãos e respectiva família.
Os técnicos envolvidos realizarão avaliações com as crianças e adolescentes e/ou
família para conhecer a realidade, vivências e assim possibilitar a formulação de estratégias
de intervenção de acordo com a necessidade de cada individuo.
Cada profissional responsável pela ação desenvolvida, deverá manter registro diário
dos atendimentos nos prontuários. Semanalmente haverá discussão de casos entre os
técnicos responsáveis pelos atendimentos e o coordenador.
Conforme surja a necessidade ao longo dos atendimentos, será oferecido orientação e
esclarecimento aos professores, cuidadores, e familiares, visando melhor entendimento do
contexto de desenvolvimento, favorecendo assim um bom prognóstico dos casos,
incentivando o fortalecimento de vínculos sempre com o objetivo de melhora na qualidade de
vida e ainda proporcionando um melhor desenvolvimento da criança e do adolescente em
atendimento, tanto pela atuação da fonoaudióloga quanto através da atuação do
psicopedagogo, sempre acompanhados pelo setor de Serviço Social.
De acordo com a necessidade será realizado atendimento em conjunto com a
fonoaudióloga e psicopedagogo visando à melhora no desenvolvimento global da criança e
adolescente no aprendizado e no cotidiano escolar.
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Para execução deste projeto, contaremos com a parceria do FMDCA/GEPAC (Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), e recursos próprios da OSC.
Para as crianças, adolescentes e seus cuidadores (pai, mãe, avó, avô), etc.., que não
dispuser de recursos financeiros, será viabilizado a aquisição do vale transporte para uma
assiduidade nos atendimentos.
Em cada período será fornecido um lanche para as crianças, adolescentes e
acompanhante, (café da manhã/lanche da tarde), cabe ressaltar que em datas
comemorativas estabelecidas pela equipe técnica, poderá ser oferecido lanches diferenciado
como bolo, lanches com mini sírio, cachorro quente, salgados, sucos, refrigerantes, bombom,
balas, doces, poderá ser ofertado também almoço, jantares, brinquedos (cama elástica,
tobogam, piscina de bolinha), etc.. todos com intuito da socialização e confraternização. Em
datas comemorativas poderá ser realizado também atividades externas, como passeios,
visitas, visando a participação, socialização, respeito, autonomia, etc..
Bimestralmente serão realizados encontros com os usuários e familiares objetivando a
orientação, o fortalecimento de vínculo entre usuário, família e instituição, realização de
palestras com profissional especializado com temas de interesse dos mesmos, todos os
técnicos envolvidos no projeto participará deste momento. Para execução do projeto será
utilizado a sede própria da Organização, e para o custeio será necessário gêneros
alimentícios, material de consumo, didático pedagógico, serviço de terceiro jurídico,
etc...(mais informações no anexo II.II)

XII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.
Atividade

Periodic

Dia da

Carga

idade

Semana/Mês

Horári

1

1

1

0

1

2

20 H

x x x x x x x x x

x

x

20H

X X X X X X X X X

X

X

a
Atendimento

Semanal

Segunda,

Fonoaudiológico

/mensal

terça e quarta

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- feira
Atendimento

Semanal

Segunda a

Serviço Social

/mensal

sexta-feira
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Atendimento

Semanal

psicopedagógico

Segunda,

30H

X X X X X X X X X

terça, quarta e
quinta-feira

FONOAUDIOLOGA
20 hs

Segunda e
Terça-Feira
Quarta – Feira

Psicopedagogia

8:00/12:00 hs 13:00 hs às 17:00 hs

Dia da

13:00 hs às 17:00 hs
Horário

Semana
30 hs

Segunda,Terça

8:00/12:00 - 13:00 hs às 17:00 hs

e Quarta-Feira
Quinta-Feira
Assistente Social

Dia da

8:00/14:00 hs
Horário

Semana
20 hs

Segunda a
Sexta-feira

13:00 às 17:00

X

X
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XIII - ARTICULAÇÃO EM REDE

Instituição/Órgão

Natureza da

Periodicidade

Metodologia/

Interface
Conselhos de políticas
públicas e de defesa de
direitos, TFD, conselho
tutelar,
Serviços
públicos de saúde,
ministério público, Cras,
Creas,
judiciário,
secretaria municipal de
educação, etc..

Ocorrera conforme
demanda
apresentada
por
cada
caso
e/ou
através
de
identificação
da
situação,
pelo
Serviço Social e
intervenção
pela
equipe envolvida no
trabalho, com órgãos
públicos,
privado,
OSC, etc...

Como?
Conforme
a
necessidade
e
peculiaridade de cada
caso, podendo ser
semanal,
eventual,
etc...

De acordo com a
necessidade
é
realizado contato
seja com órgãos
públicos, privados,
OSC, através de
telefone,
email,
e/ou
pessoalmente,
para
esclarecimentos,
dúvidas,
encaminhamentos,
etc...

XIV - RESULTADOS ESPERADOS/AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS
 Viabilizar os interesses, necessidades e possibilidades das crianças e adolescentes
em todas as ações;
 Aumentar o acesso aos benefícios socioassistencial e programas de transferência de
renda;
 Possibilitar formas de acesso aos direitos sociais;
 Melhoria na qualidade de vida, inclusão social, autoestima;
 Contribuir para a redução das desigualdades, iniquidades, ampliando os níveis de
cidadania, justiça social, e bem estar das crianças e adolescentes.
 Desenvolvimento da autonomia e habilidades para o convívio social;
 Redução e prevenção de situações de isolamento social;
 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária, e etc...
 Melhora das habilidades escolares através de estímulos;
 Construção de vinculo entre instituição e o meio em que vive a criança e o
adolescente;
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XV – SUSTENTABILIDADE
Devido a relevância deste projeto a diretoria se empenhará na realização de eventos para
captação de recursos, busca de novos colaboradores, para que seja possível se autoprover,
caso haja contratempos financeiros.
XVI - RECURSOS A SEREM UTILIZADOS

ESTRUTURA FÍSICA: São 400 m², com diversos ambientes: 04 banheiros, 10 salas:
Recepção, sala administrativa, serviço social, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia,
coordenação, informática, salão, lavanderia, ampla área externa. Os ambientes dispõe de sala
de atendimento individualizado e em grupos, com instalações sanitárias, iluminação adequada,
ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza, acessibilidade, etc...
RECURSOS MATERIAIS DISPONIVEIS: Permanentes: diversos equipamentos duráveis
(eletro, eletrônicos), mobiliários diversos, materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza,
jogos pedagógicos, gêneros alimentícios, arquivos de usuários dos serviços, etc...
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM ADQUIRIDOS:
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁTICO: Será utilizado para o desenvolvimento de
atividades, com os profissionais envolvidos no projeto;
MATERIAL DE LIMPEZA: Utilizado para a limpeza dos ambientes utilizados pelos técnicos,
crianças e adolescentes;
SERVIÇOS DE TERCEIRO JURÍDICO: Será utilizado na aquisição de passe para as crianças
e adolescentes, aluguel de brinquedos, máquina de churros e algodão doce, etc..
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: Será utilizado no café da manhã, lanche da tarde, almoço/jantar
de confraternização, etc...
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RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO

Quantidade

01

01

Cargo

Formação

Assistente
Social

Fonoaudióloga

Serviço Social

Fonoaudiologia

Carga horária

30 h
Semanais

24 h
Semanais

Remuneração

Fonte de

Anual/Vínculo

Financiamento

R$ 27.768,40
CLT

R$ 21.069,48
CLT

R$ 32.263,31
01

Psicopedagogo

Pedagogia

40 h Semanais
CLT

GEPAC Aditivo
48,42 %
GEPAC
Complementar
21,41 %
PRÓPRIO
30,17 %

GEPAC Aditivo
68,59 %
Sub. Municipal
11,54%
PRÓPRIO
19,87 %
GEPAC Aditivo
59,63 %
Sub. Municipal
19,96 %
PRÓPRIO
20,41 %

XVII - TRABALHO SOCIAL REALIZADO

(X) Articulação da rede socioassistencial (reuniões com a rede, estabelecimento de
contatos, fluxos de informações, encaminhamentos, procedimentos, estratégias p/ unificar
procedimentos conforme SUAS);
(X) Articulação Intersetorial;
(X) Reuniões de equipe para troca de informações, estudos e planejamento das ações;
(X) Promoção da participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações dos
serviços;
(X)

Produção

de

material

socioeducativo

(para

dar

concretude

às

atividades

coletivas/comunitárias, sensibilizar a comunidade para algumas questões, mobilizar para a
realização de eventos ou campanhas;
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(X) Fornecimento de informações e dados para o órgão gestor (para subsidiar elaboração do
Plano Municipal; planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços; alimentação dos
sistemas de informação do SUAS);
(X) Reuniões com a equipe do CRAS/CREAS e rede em geral, para troca de informações,
com discussões de casos e acompanhamento dos encaminhamentos realizados as unidades
referenciadas.
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XVIII – AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

O que será

Como será

Qual a

Quais

Avaliado?

Avaliado?

Periodicidade?

Instrumentais?

Será avaliado a
participação das
crianças e
adolescentes nos
atendimentos
oferecidos, bem
como o planejamento
das ações
desenvolvidas com
os mesmos, tendo
como intuito a
melhoria das
atividades e
aprimoramento do
conhecimento.

O processo de
avaliação ocorrerá
através de reuniões
técnicas, para
avaliação dos
relatórios e de todas
as atividades
desenvolvidas, com
planejamento das
ações,
procedimentos
técnicos, registros,
levantamento de
indicadores,
sugestões, e do
pensar
coletivamente, como
resposta as
demandas.

Reunião semanal
com o coordenador e
os técnicos
contratados e
reuniões mensais
com a diretoria para
avaliação das
atividades
desenvolvidas.

Registros,
levantamento de
indicadores, controle
de frequência,
sugestões, relatórios
de atividades,
Pesquisa de
satisfação com os
usuários, etc..

Presidente Prudente, 10 de abril de 2019.

__________________________
Fernando Rodrigues Carballal
Presidente
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METODOLOGIA DE AÇÃO DO PROJETO APRESENTADO (Continuação das páginas
11/12).

Trabalho a ser
Desenvolvido

Local que será
Desenvolvido

Técnico
Responsável pelo
Acompanhamento

Quando será
Desenvolvido

Como será
Desenvolvido

Habilitação e
Reabilitação de
crianças e
adolescentes.

Sede da OSC

Fonoaudióloga,
Assistente Social e
Psicopedagogo

Será
desenvolvido
semanalmente, e
terá a duração de
10 meses, com
início previsto
para março de
2019, sendo que
estará em
execução pela
OSC em
fevereiro de
2019.

Os técnicos envolvidos
realizarão avaliações com
as crianças e
adolescentes e/ou família
para conhecer a realidade
e vivências, e assim
possibilitar a formulação
de estratégias de
intervenção de acordo
com a necessidade e
especificidade de cada
caso;
caso haja necessidade
serão oferecidos
orientações e
esclarecimento aos
professores, cuidadores e
familiares para um bom
prognóstico da criança e
adolescente atendido.
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Atendimento

Sede da OSC

Psicopedagogo

Terá a duração
de 10 meses,
com
início
previsto
para
março de 2019,
sendo que estará
em
execução
pela OSC em
fevereiro
de
2019.

Será
realizado
semanalmente grupo de
crianças de 03 a 06 anos
e de 06 a 17 anos e 11
meses, os atendimentos
em grupo terão duração
de 60 minutos, visando
melhor entendimento do
contexto
de
desenvolvimento,
favorecendo assim um
bom
prognóstico
dos
casos,
incentivando o
fortalecimento de vínculos
sempre com o objetivo de
melhora na qualidade de
vida
e
ainda
proporcionando
um
melhor desenvolvimento
da
criança
e
do
adolescente
em
atendimento, tanto pela
atuação da fonoaudióloga
quanto através da atuação
do
psicopedagogo,
sempre
acompanhados
pelo setor de Serviço
Social.

Sede da OSC

Toda equipe da
organização

Data não definida

Bimestralmente serão
realizados encontros com
os usuários e familiares
objetivando a orientação e
fortalecimento de vinculo
entre paciente, família e
instituição, com os
técnicos envolvidos no
projeto.

Grupal

Encontro Bimestral
com famílias
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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
PROJETO
SEMEANDO SORRISOS

2018
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