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PLANO DE TRABALHO 2019
I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

CNPJ: 04.520.426/0001-27

Data da Inscrição CNPJ: 19/01/2001

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.
(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 pessoas 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 Afipp 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 e/ou
deficiência auditiva de Presidente Prudente e Região, contribuindo para o exercício de
sua cidadania”.
A fissura labiopalatina é uma deformidade de grande complexidade, atinge
várias estruturas faciais, como: nariz, lábio, dentes, palato duro e mole. As fissuras de lábio e
de palato podem ocorrer isoladamente, associadas entre si ou mesmo em combinação com
outras malformações, apresentando-se em diversos graus de severidade (MANGANELLO
SOUZA, 1985). A etiologia das malformações faciais ainda é desconhecida, no entanto,
existem evidências que fatores genéticos e ambientais atuam em associação na origem das
fissuras labiopalatinas.
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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
O público alvo da Afipp é composto por crianças, adolescentes e adultos, com Fissura
Labiopalatina e Deficiência Auditiva, neste projeto será viabilizado as atividades em grupo
que já vem sendo executado pela equipe, mas que necessita de ampliação da carga horária,
para que seja desenvolvido de acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistencias,
resolução 12101/2009 e NOB/RH.
Neste projeto será priorizado as crianças e adolescentes, sobretudo aquelas com algum
grau de dependência, o qual tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos,
isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas, tendo em vista, que
aqueles que tem a fissura do lábio apresenta cicatriz, e a do palato na maioria das vezes
apresenta um comprometimento na fala, podendo sofrer atitudes discriminatória na escola e
no meio em que vive.
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Este projeto está sendo desenvolvido através de uma Assistente Social, uma Psicóloga,
um Educador Social e um Coordenador, o qual será realizado adequações na carga horária
dos mesmos e para complementar as ações já desenvolvidas será contratado um oficineiro.
O oficineiro realizará um trabalho voltado ao teatro, proporcionando vivências,
aprendizado e desenvolvimento de algumas características da personalidade, do
comportamento individual e coletivo.
A ideia surgiu em virtude do perfil emocional mais prevalecente dos nossos usuários, que
estão relacionadas a introversão, timidez e dificuldade de contato e interação social. Apesar
do trabalho em grupo que já vem sendo executado estará contribuindo para com este
desenvolvimento, acreditamos que este diferencial trará um grau novo de contribuição e
alcançará novos níveis de desenvolvimento social e emocional.
O teatro está inserido em nossas vidas desde a primeira infância, presente e vivo em
vários lugares, podendo ser encontrado nas brincadeiras das crianças, no faz-de-conta dos
livros e até nas aulas expositivas. Sendo parte do nosso meio, abre uma possibilidade lúdica
de resolver problemas, discutir conceitos, brincar, sorrir e aprender.
A dramatização a princípio é complexa para crianças, devido aos problemas mais
comuns como timidez e falta de interação, nesse caso o grande motivador dessa atividade
lúdica, o oficineiro, possibilitara a criança a compreender o pensamento e a linguagem do
outro e o brincar pode se transformar num instrumento de construção do conhecimento, pois
equilibra as tensões, constrói a individualidade, a personalidade da criança e se torna
ferramenta pedagógica.
Este recurso ultrapassa as linhas imaginárias e abstratas da criança, de modo a
estabelecer ligação direta com o concreto.
A função principal desta atividade não será apenas uma prática educativa, mas um meio
de interação, assimilação, desenvolvimento cognitivo, psico-motor e social, fazendo que seja
entendido como um meio imprescindível na formação crítica da criança e do adolescente.
A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento da criança e adolescente e
sua família, na aceitação, valorização da diversidade cultural, e que sofrem com a
desvalorização de suas potencialidades e discriminação, com pouco ou nenhum acesso às
atividades culturais, o contato com o mundo da arte e às expressões artísticas, muitas vezes
são tolhidas de oportunidades e de se expressarem emocional e socialmente.
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Considerando suas dimensões de criação, apreciação, comunicação, contribuindo para a
reflexão e diálogo, possibilitando ao indivíduo, entender e posicionar-se diante dos conteúdos
artísticos, estéticos e culturais, incluindo as questões sociais. De um modo geral as pessoas
têm a necessidade de expressar sentimentos de modo próprio e incomum. A ausência da
atividade artística pode alterar seu equilíbrio interno, mas por outro lado, quando bem
encaminhadas, as atividades artísticas melhoram a autoestima o desenvolvimento afetivo e
facilitam a capacidade de se relacionar, melhorar e de se adequar à sociedade.
a) Problema social que o serviço pretende solucionar;
Levando em consideração que a fissura labiopalatina e a deficiência auditiva afetam os
aspectos social e emocional das crianças e dos adolescentes, o projeto tem a finalidade de
reduzir os impactos negativos que surgem na vida das crianças e adolescentes
acompanhados pela OSC, uma vez que muitas das questões trazidas por eles, podem afetar
o desenvolvimento social e emocional no futuro.
A identificação dos impactos torna-se possível, por meio de acompanhamento da
equipe, que reconhece essas situações através de observação nas vivências do contexto
dos grupos e oficinas, por meio das atividades desenvolvidas e das devolutivas dadas pelas
crianças e adolescentes e suas famílias.
A participação da família será fundamental nesse processo, uma vez que a criança e o
adolescente não podem ser visto fora do contexto sócio familiar, pois a mesma tem o dever
de participar do processo de construção da autonomia, formação e desenvolvimento de seus
filhos, participando de grupos de orientação e troca de vivências.
Com o objetivo de realização desta proposta, serão possíveis o acesso e a
participação das crianças, adolescentes, irmãos e família no sentido de assegurar-lhes seus
direitos. Cabendo ressaltar que para oficina de teatro o usuário poderá convidar um
amigo, primo, vizinho a participar, uma vez que ter um conhecido acompanhando,
facilita a interação com o grupo.
Diante dos inúmeros desafios atuais e do futuro, a solidariedade é essencial na
construção das ideias de paz, liberdade e de justiça social, como via que conduz a um
desenvolvimento humano mais harmonioso e mais real, quanto mais pessoas estiverem
conscientes dessa necessidade e tiverem sensibilidade para viabilizar contribuições com
propostas criativas, melhor. Sendo assim, a proposta de estar trabalhando com OFICINA DE
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TEATRO, não só tenta suprir a carência de espetáculos artísticos para crianças e
adolescentes do munícipio de presidente Prudente, mas oferece a possibilidade de terem
acesso a uma qualidade de vida melhor.
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 no seu contexto global, através dos grupos psicossociais, oficinas de
desenvolvimento pessoal, social e de cidadania, oficinas de teatro e grupo de orientação
familiar. Em todos os segmentos do processo esperam-se, a elevação da autoestima,
melhoria na qualidade de vida, inclusão social, desenvolvimento global e melhor projeção do
futuro.

E também espera-se com esta proposta

auxiliar no desenvolvimento cultural, educacional e emocional, das crianças e adolescentes,
ampliando seus horizontes, suas possibilidades e consequentemente prevenir situações de
isolamento social, preconceito, exclusão social, etc...
Além do trabalho de grupos, será realizado o acompanhamento do setor de Serviço
Social, uma vez que as crianças e adolescentes atendidos na maioria das vezes encontra-se
em situação de vulnerabilidade social, decorrente da situação de pobreza ou do precário ou
nulo acesso aos serviços socioassistenciais.

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, do munícipio de Presidente Prudente.
VII - DESCRIÇÃO DA META:
Meta de atendimento direto: 50 Crianças e Adolescentes
Capacidade de atendimento anual: 50 Crianças e Adolescentes
Capacidade de atendimento mensal: 50 Crianças e Adolescentes
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VIII - PÚBLICO ALVO

O publico alvo para o desenvolvimento deste projeto são crianças e adolescentes de
06 a 17 anos e 11 meses, com fissura labiopalatina, e/ou deficiência auditiva, irmãos,
amigos, e respectiva família.

IX - OBJETIVO GERAL

Oferecer as crianças e adolescentes com fissura labiopalatina, deficiência auditiva,
irmãos e respectiva família, atendimento e acompanhamento através de grupos psicossocial,
oficinas de desenvolvimento pessoal, social e de cidadania, oficinas de teatro e grupos de
orientação familiar. Buscando assegurar o desenvolvimento da cidadania, a inclusão social,
elevação da autoestima, a melhoria na qualidade de vida e o pleno desenvolvimento de suas
potencialidades, buscando o sucesso global e adequado na vida social e emocional,
melhorando a perspectiva para o futuro.

X - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OFICINA DE TEATRO
 Desenvolver dinâmicas variadas através desse instrumento.
 Realizar diversas vivência com instrumentos e recursos que proporcionem a melhora
na atenção, concentração, sociabilização, comunicação, entre outras.
 Proporcionar atividades que trabalhe a elevação da autoestima e autonomia.
 Utilizar instrumentos que viabilizem melhores condições de expressão e interação com
o meio em que vivem.
 Promover o acesso à informação e formação dos seres humanos através de diferentes
formas de cultura.
 Contribuir com a inclusão social, melhora do emocional e inclusão escolar da criança e
adolescente com fissura lábio palatina e/ou deficiência auditiva de forma a valorizar
suas potencialidades.
META: Atender as 50 crianças, adolescentes, irmãos, amigos e respectiva família.
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Metodologia: Realizar oficinas com grupos de crianças de 6 a 12 anos. E oficinas com
adolescentes acima de 12 anos até 17 anos e 11 meses. Tendo cada oficina 2 h de duração
em contra turno escolar.
Periodicidade: 1 vez por semana com duração de 2 h.
Resultados esperados/Quantitativos Atender as 50 crianças, adolescentes, irmãos, amigos
e respectiva família.
Qualitativos: Alcançar a elevação da autoestima, ampliar as relações sociais, melhorar a
comunicação, a expressão corporal e artística, desenvolvendo a criatividade e capacidade
critica. Potencializar a criatividade, o desenvolvimento do pensamento, da imaginação, da
percepção e sensibilidade.
Profissional Envolvido: Oficineiro de teatro

XI - METODOLOGIA DE TRABALHO
O projeto CRIANÇAS E ADOLESCENTES – “SEMENTES DO FUTURO” terá a
duração de 10 meses, com início previsto para março de 2019.
O projeto contará com os seguintes profissionais: Assistente Social e Oficineiro.
As ações a serem desenvolvidas terão como foco atividades e estratégias, que
potencializem o desenvolvimento social e emocional das crianças e adolescentes envolvidos
e fortaleça os vínculos com suas famílias e comunidade, proporcionando melhor
desenvolvimento interpessoal, reduzindo a exclusão social, contribuindo assim, para a
melhoria na qualidade de vida das crianças, adolescentes, e respectiva família.
Já ás oficinas será realizada por um oficineiro de teatro e também acontecerão 1 vez
por semana com duração de 2 horas.
O profissional responsável deverá manter registro diário das atividades desenvolvidas,
bem como lista de presença dos participantes.

Semanalmente haverá reunião com os

profissionais envolvidos no projeto, para esclarecimentos, andamento das ações e do pensar
coletivamente, para um bom resultado e caso necessário um replanejamento.
Para execução deste projeto, contaremos com a parceria do FMDCA/GEPAC (Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do a 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 passe para uma assiduidade no projeto.
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Em cada período será fornecido um lanche para as crianças e adolescentes
participantes do projeto (café da manhã/lanche da tarde).
Bimestralmente serão realizados encontros com os usuários e familiares, objetivando
a orientação e fortalecimento de vínculo entre usuário, família e instituição, com os técnicos
envolvidos no projeto.

Trabalho a
ser
Desenvolvido
Oficina de
Teatro

Local que será
Desenvolvido

Sede da OSC

Técnico
Responsável pelo
Acompanhamento
Professor de Teatro

Quando será
Desenvolvido

Será
desenvolvido à
partir de abril de
2019, terá
duração de 09
meses.

Como será
Desenvolvido

Será
desenvolvido
semanalmente
as sextas-feiras,
com crianças de
06 a 11 anos
incompletos e
com
adolescentes de
12 a 17 anos
incompletos.,
com
aproximadamen
te 2 hs de
duração.

XII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.

Atividade

Periodic

Dia

da Carga

idade

Semana/Mês

Horári
a

Oficina de teatro

Semanal

Sexta- Feria

08h

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1

1

0

1

2

X X X X X X X X X

X

X
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ASSISTENTE SOCIAL

Quinta-feira

08:00 ás 13:00 h

10 hs

Sexta-feira

12:00 ao 17:00 h

OFICINEIRO

Sexta-feira

08:00/12:00 – 13:00/17:00 h

8h

XIII - ARTICULAÇÃO EM REDE

Instituição/Órgão
Conselhos
públicas

de
e

de

Natureza da Interface

Periodicidade

políticas Ocorrera conforme demanda De acordo com a necessidade é
defesa

de apresentada por cada caso realizado

contato

seja

com

direitos, TFD, conselho tutelar, e/ou através de identificação órgãos públicos, privados, OSC,
Serviços públicos de saúde, da

situação,

ministério público, Cras, Creas, Social

e

pelo

Serviço através de telefone, email, e/ou

intervenção

pela pessoalmente,

judiciário, secretaria municipal equipe envolvida no trabalho, esclarecimentos,
de educação, etc..

para
dúvidas,

com órgãos públicos, privado, encaminhamentos, etc...
OSC, 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.
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 Desenvolvimento da autonomia e habilidades para o convívio social;
 Redução e prevenção de situações de isolamento social;
 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;
 Melhora das habilidades escolares através de estímulos;
 Construção de vinculo entre instituição e o meio em que vive a criança e o
adolescente, etc...
XV – SUSTENTABILIDADE
Mediante a importância deste projeto, os diretores investirá na captação, diversificação
e ampliação das fontes de recursos, na busca de novos colaboradores, investidores, com as
possibilidades de angariar recursos suficientes para o pagamento de suas despesas, para
assim cumprir a sua missão, bem como divulgar as suas ações a fim de conquistar a
credibilidade.
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:
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..
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RECURSOS HUMANOS (DO SERVIÇO)

Quantidade

Cargo

Carga horária

Remuneração

Fonte de

Anual/Vínculo

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

R$ 27.768,40

Assistente
Social

Serviço Social

Professor de
Oficinas teatro

Superior

01

01

Formação

30 h Semanais
CLT

R$ 11.520,00

08 hs
Semanais

100% GEPAC
Complementar

MEI

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;
(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.

Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Região – AFIPP
Rua Pedro Grotto, nº 45 – Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630– Fone: (18) 3223-5770/99694-9050
CNPJ: 04.520.426/0001-27
afipp.presidenteprudente@gmail.com

XVIII – AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
O que será Avaliado?

Como será Avaliado?

Qual a Periodicidade?

Quais Instrumentais?

Será avaliado a

O processo de

Reunião semanal com

Registros,

participação das

avaliação ocorrerá

o coordenador e os

levantamento de

crianças e

através de reuniões

técnicos envolvidos nas

indicadores, controle de

adolescentes no

técnicas, para

atividades, e reuniões

frequência, sugestões,

projeto em questão,

avaliação dos

mensais com a diretoria

relatórios de atividades,

bem como o

relatórios e de todas as

para avaliação das

Pesquisa de satisfação

planejamento das

atividades

atividades

com os usuários, etc..

ações desenvolvidas

desenvolvidas, com

desenvolvidas.

com os mesmos, tendo

planejamento das

como intuito a melhoria

ações, procedimentos

das atividades e

técnicos, registros,

aprimoramento do

levantamento de

conhecimento.

indicadores,
sugestões, e do pensar
coletivamente, como
resposta as demandas.

Presidente Prudente, 10 de abril de 2019

