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ASSISTÊNCIA SOCIAL IRMÃ 

MARIA DOLORES 

 
 Ações Previstas – 2015 

 

Projetos e Oficinas 
Atendi 

dos 
Faixa 
Etária 

Duração 
Meses 

Aulas/ 
Semana 

Convênio 

Serviço de atendimento 
Familiar 

60 18 a 50 4/4 1 SEDESC 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

205 06 a 17 12 1 
SEDESC/ 
CAJUV 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

60 
60 anos 
ou mais 

12 1 SEDESC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Projetos: 
 

 Faça Acontecer           

Este projeto está 
dividido em 7 (sete) 
oficinas: 

 Auxiliar de 

cabelereiro; 

 Depilação; 

 Artesanato em 

geral; 

 Manicure e 

Pedicure; 

 Customização; 

 Culinária; 

 Artesanato em 

Barbante 

 
 Convivência - 

Crianças e 

Adolescentes 

 
Este projeto está 
dividido em 7 (sete) 
oficinas:  
 
 Artes Integradas;         

 Capoeira;    

 Percussão; 

 Parkour;      

 Jiu-jítsu; 

 Circo Aéreo;                  

  Teatro;        

 

 Convivência – 

Idosa 

Este projeto oferece 
oficina:  
 
 Dança 
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 Descrições e Custos dos Projetos: 

 

 Serviço Social Irmã Maria Dolores 
 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações Complementares. 

Projeto: Faça Acontecer – 60 usuárias 

 Descrição do Projeto: 

 
 
 

1. OBJETO DO PROGRAMA/PROJETO:  

Prestar atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, propiciando às mesmas, condições de 
aprendizagem e crescimento, para que possam gerir ou contribuir para melhoria do seu orçamento 
doméstico. Para tanto, oferecemos cursos com foco na geração de renda, juntamente com orientação 
socioeducativa para melhor desenvolvimento do projeto. 
2. JUSTIFICATIVA:  
Com a implantação e implementação desse serviço, acreditamos suprir em parte as necessidades das 
famílias e também contribuir efetivamente com ações capazes de criar mecanismos para o enfrentamento 
da pobreza e todas as formas de violência social, propiciando uma melhoria na qualidade de vida das 
famílias. Esse projeto visa mostrar a essas famílias que é possível transformar uma realidade totalmente 
adversa em uma condição de vida mais promissora. Oficinas de Preparação para o Mercado de Trabalho 
abordam a relação entre trabalho e cidadania; proporcionam um espaço para o autoconhecimento; fornecendo 
informações sobre o mercado de trabalho e o perfil profissional; e reforçam a importância da qualificação e da 
construção de um projeto profissional. 
3. METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

  Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; 

 Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de 
fragilidade social vivenciadas; 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

 Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos. 
 

4. Este projeto está dividido em 7 (sete) oficinas: 
1. Auxiliar de cabelereiro; 
2. Depilação; 
3. Artesanato em geral;  
4. Manicure e Pedicuro; 
5. Customização; 
6. Culinária; 
7. Artesanato em Barbante. 

mailto:asimd@uol.com.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br
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 Descrição das Oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Auxiliar de cabelereiro: Esta oficina reúne técnicas e ensinamentos básicos usados por profissionais 

nos salões de beleza. Os alunos poderão realizar os seguintes procedimentos: noções de hidratação, 

química em geral, reconhecimento dos fios capilares, alisamento térmico, corte de cabelos, cuidados 

para recuperar queda de cabelo, técnicas de escovas e prancha, entre outros. 

2. Depilação: Técnica de extração de pelos e/ou cabelos do corpo, através de métodos 
seguros de higiene e assepsia com técnicas consagradas pelo mercado. Inclui apostila 
teórica. As aulas são o básico da depilação, cera quente, cera fria, rollon, banho de 
lua, tratamento de foliculite, clareamento (a xilas e virilha), esfoliação, gomagem e 
depilação facial.  

3. Artesanato em Geral: A história do artesanato tem início no mundo com a própria história do 
homem, pois a necessidade de se produzir bens de utilidades e uso rotineiro, e ate mesmo adornos, 
expressou a capacidade produtiva e criativa como forma de trabalho o artesanato é uma 
manifestação cultural muito utilizada que faz parte do folclore e revela usos, costumes, tradições e 
características de cada região. Busca-se, através das oficinas, despertar a criatividade e liberdade de 
expressão artística e o resgate da autoestima, através da disseminação de valores positivos tais 
como autonomia, trabalho coletivo, transparência, honestidade e criatividade. 

4. Manicure e Pedicuro: A arte de embelezar mãos e pés vem desde a antiguidade, com o passar do 
tempo às técnicas foram evoluindo. O Brasil é atualmente o segundo país que mais gasta com 
procedimentos de beleza. Neste curso você estará se aperfeiçoando através das novas técnicas e 
procedimentos na área da beleza, aprenderá desde o básico ao avançado método de manicuração. 
Realizar procedimentos de manicure e pedicuro. No curso aprenderá a conhecer cada instrumento 
necessário na profissão, realizar procedimentos de esterilização, analisar as unhas e aprender fazer 
massagens nas mãos e pés. 

5. Customização: Customizar é personalizar, adaptar, adequar. Desta forma, customizar é adaptar ou 
adequar algo de acordo com o gosto ou necessidade.  Alterar algo para fazer com que sirva melhor 
aos requisitos de alguém. Customização pode ser entendida como sendo adequação ao gosto 
do cliente. O termo customização é muito utilizado no mundo da moda para designar peças de 
roupas compradas prontas e depois modificadas por seus donos para tornarem-se diferentes e 
exclusivas. As roupas normalmente mais customizadas são as camisetas por permitirem uma 
variedade de possibilidades, tanto às camisetas básicas do dia a dia e como as chamadas abadás, 
que funcionam como "camisetas ingresso" para festas, baladas e carnavais. Essas modificações 
podem ser feitas com recortes, costuras, tingimentos e aplicações. 

6. Culinária: Este curso visa iniciar aluno no conhecimento de habilidades básicas de cozinha e a 
oportunidade de compreender os principais métodos e técnicas de cocção, os principais cortes de 
carnes, aves, peixes e legumes. Abordamos, ainda, temas variados que vão facilitar o seu dia a dia 
na elaboração das refeições:        
• Técnicas de congelamento e descongelamento; 
• Elaboração de cardápios variados; 
• Manipulação e higiene dos alimentos; 
• Técnicas dietéticas e culinárias. 

mailto:asimd@uol.com.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente
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 Atividades inerentes ao serviço: 

 

Objetivo da Atividade 
 

Metodologia 
 

Periodicidade 

Auxiliar de Cabeleireiro 
Passar as noções básicas da profissão, além de trabalhar a 
concentração, dinamismo criatividade, habilidades e o 
trabalho em equipe.  

2° feira das  
9hs às 11hs 

Depilação 
Passar as noções básicas  da  profissão, além de  trabalhar 
a  concentração, habilidades e o respeito ao próximo. 

2° feira das  
14hs às 16hs 

Artesanato em geral 
Trabalhar a habilidade, concentração, o trabalho em 
equipe, criatividade, comunicação, dinamismo e qualidade 
na elaboração das  peças. 

3° feira das  
9hs às 11hs 

Manicure e Pedicure 
Passar as noções básicas da profissão, além de desenvolver  
aptidão,  concentração, dinamismo, habilidades.  

4° feira das 
 14hs às 16hs 

Customização 
Trabalhar a habilidade, concentração, o trabalho em 
equipe, criatividade, comunicação, dinamismo e qualidade 
na  elaboração das  peças. 

5° feira das  
9hs às 11hs 

Culinária 
Trabalhar a criatividade na elaboração e  apresentação de  
pratos, higiene, aptidão, comunicação. 

5° feira das  
14hs às 16hs 

Artesanato em Barbante 
Trabalhar a habilidade, concentração, o trabalho em 
equipe, criatividade, comunicação, dinamismo e qualidade 
na elaboração das peças. 

6° feira das       
14hs às 16hs 

 

 

7. Artesanato em Barbante: O trabalho de artesanato é uma forma de suscitar a criatividade, a 

autoestima, através da percepção de sua capacidade de criação; a sustentabilidade, pois a 

produção artesanal, a contribui  para o sustento da família através da produção e comercialização 

dos objetos confeccionados. A oficina de artesanato busca desenvolver nos alunos habilidades 

manuais e cognitivas despertando em cada um o desejo de socializar com seus pares o seu 

aprendizado. Desenvolve habilidades manuais através do contato direto dos alunos com o universo 

do trabalho informal, experimentando materiais e técnicas que poderão utilizar futuramente na 

produção de objetos artesanais e assim gerar renda. OBJETIVOS ESPEÍFICOS: 

• Desenvolver a criatividade e habilidade específicas de cada um dos indivíduos; 

• Proporcionar o contato com diversos tipos de artesanato; 

• Explorar a potencialidades de criação de cada aluno; 

• Estimular a produção artesanal como fonte de renda familiar; 

• Despertar o senso de coletividade. 

 

mailto:asimd@uol.com.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br
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 Atividades de acompanhamento, registro de dados e informações: 

Objetivo Atividades Metodologia Periodicidade 

Prontuário 
Registrar todos os dados de  identificação das 
usuárias   visando o conhecimento das demanda  
da família. 

Semanal 

Lista de presença Acompanhar a frequência das usuárias nas 
oficinas. 

Mensal 

Relatórios de atendimentos 
particularizados (Serviço Social / 

Psicologia) 

Levantar as demandas trazidas no atendimento 
particularizado. 

Quando Necessário 

Relatório mensal Registrar todas as atividades executadas no mês. Mensal 

 

 Trabalho Social: 

Objetivo da Atividade Metodologia Periodicidade 

Atendimento Socioassistencial  Acolher, Orientar e encaminhar o usuário (a) para a 
rede Socioassistencial. 

2ª as 6ª das    
8hs às 17hs 

Entrevista Social 
Identificar o histórico familiar bem como o perfil 
socioeconômico dos usuários. 

2ª as 6ª das  
8hs às 17hs 

Atendimento Particularizado 
Orientar e encaminhar o usuário (a) para rede  
Socioassistencial em função da demanda trazida  pelo 
mesmo(a).  

2ª as 6ª das  
8hs às 17hs 

Visita domiciliar 
Conhecer as condições do cotidiano dos  usuários (as) e 
seu ambiente de convivência familiar e comunitária, 
que geralmente escapam à entrevista  social. 

Quando necessário 

Roda de conversa 
Verificar se os objetivos da  atividade  foram atingidos, 
se houve  compreensão da  atividade e trabalhar  as 
demandas que  surgiram ao  longo da  atividade. 

Todas as oficinas 

Convivência Familiar 

Por meio da equipe interdisciplinar (Assistente  Social, 
psicóloga  e  educador  social)  discutir as  demandas 
trazidas  pelos  usuários(as), afim de trabalhar  
questões  que  irão contribuir  para  o fortalecimento 
dos  vínculos  familiares.  

Mensal 

Reunião Psicossocial 

Por meio da equipe interdisciplinar (assistente social e 
psicólogo), trabalhar questões  que visem  a melhoria  
da  auto estima, autonomia, protagonismo  além de  
possibilitar  o reconhecimento do trabalho e da  
formação  profissional. 

Mensal 

Atendimento Psicológico 
Realizar atendimento particularizado às usuárias cuja 
demanda não seja possível de ser trabalhada em 
grupo. 

Semanal 

Articulação com CRAS III e 
Rede Socioassistencial 

Promover a mobilização e o fortalecimento da rede 
Socioassistencial, visando a organização e construção 
de fluxo de referência e contra referência dos usuários 
(as). 

Quando Necessário 

mailto:asimd@uol.com.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br
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 Avaliações Anuais do Trabalho 
 

 

 Despesas Previstas 

Plano de Contas - Projetos Serviço Social 2015 

Total Gasto 2015 - Serviço Social- Projeto: Faça Acontecer R$ 88.569,55 

Projetos Verba Convênio 
Nº de 

Atendidos/Ano 
Custo/ASIMD 

Custo/ 
Assistido/Ano 

Custo/Projeto 

  

Faça 
Acontecer 

 R$ 18.537,60  60 R$ 70.031,95 R$ 1.476,16  R$ 88.569,55   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Atividade 

 
Indicadores 

 
Meios de Verificação 

Atividade Socioassistencial 
 

Demanda Interesse e procura 

Atividade Psicossocial 
 

Observação Participação dos usuários (as) durante a reunião. 

Atendimento Psicológico 
 

Demanda Interesse e procura 

Convivência Familiar 
 

Observação Comparecimento e participação nas atividades. 

Avaliação com os monitores Observação Verbalização dos monitores. 

Oficinas   
Interesse 

 

Aprendizado 

Verbalização dos usuários (as). 
 

Através da avaliação escrita e oral. 

mailto:asimd@uol.com.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br
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Projeto: Convivência  - 205 Crianças e Adolescentes (06 á 17 anos) 

 

1. OBJETO DO PROGRAMA/PROJETO:  

Através de oficinas diversificadas com caráter formativo prático, proporcionar as crianças/adolescentes 
abordar por meio de atividades lúdicas outras experiências como, culinária, bijuteria, artesanato entre 
outras, fazer o atendimento psicossocial, onde é escolhido um tema e trabalhado com as 
crianças/adolescentes, no intuito de prevenir a ocorrência de situação de risco social, fortalecendo a 
convivência familiar e comunitária. Desenvolver a noção de cidadania, protagonismo e a autonomia das 
crianças/adolescentes, a partir dos seus interesses, demandas e potencialidades. 

2. JUSTIFICATIVA:  

A ASIMD – Assistência Social Irmã Maria Dolores, desejando ampliar seus serviços de atendimento na 
assistência social e objetivando o combate e prevenção a todas as formas de violência contra crianças e 
adolescentes, executa um projeto com crianças na faixa etária de 06 a 17 anos, que frequentam o Campo 
do Palmeirinha. As atividades lúdicas, socioeducativas e oficinas diversas tem como foco não só o 
desenvolvimento de talentos, como também fortalecer os laços familiares, a autoestima, cidadania e o 
protagonismo infantil. Este serviço contribui efetivamente com ações e mecanismos para o enfrentamento 
de todas as formas de violência contra crianças, em especial o abuso e exploração sexual, trabalho infantil 
e o envolvimento das mesmas com as drogas. Vale salientar, que esse projeto através de suas atividades, 
tem dado ferramentas às crianças para transformar uma realidade adversa em uma condição de vida mais 
promissora e feliz. 

3.  METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento das crianças e no 
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 

 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relação 
de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social. 

 Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. 
4. O Projeto “Convivência”: 

Este projeto está dividido em 8 (oito) oficinas, que compõem: 

1. Artes Integradas;          
2. Capoeira;    
3. Percussão; 
4.  Parkour;      
5.  Jiu-jítsu; 

       6.   Circo Aéreo;                  
       7.   Teatro.        

    
 
 

mailto:asimd@uol.com.br
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 Descrição das Oficinas 

 

1. Artes Integradas: Através de oficinas diversificadas com caráter formativo prático, proporcionar, as 

crianças e adolescentes, atividades lúdicas experiências como: culinária, bijuteria, artesanato entre outra.  

2. Capoeira: Desenvolvida pelos escravos, que a utilizavam para se defender de seus senhores e capatazes 
na época da escravatura, a capoeira nasceu da necessidade que não parecesse uma luta. Foi 
acrescentada música aos movimentos que davam a impressão de ser apenas uma dança. Em aula os 
participantes aprenderão a parte técnica e se exercitarão em grupo. Desenvolvendo a coordenação 
motora, qualidade de vida e resistência física. 

3. Percussão: As Oficinas de Percussão possibilitam o acesso de crianças e adolescentes uma vivência 

musical e, ao mesmo tempo, oportuniza a imersão na reflexão, criação e aplicação de propostas práticas 

de construção de conhecimento em música, através da prática orientada. Na vivência musical percussiva, 

os alunos conhecem a diversidade rítmico-cultural brasileira, bem como a riqueza de possibilidades 

musicais do instrumental de percussão e de objetos sonoros alternativos. Através da execução, criação, 

apreciação e improvisação, busca-se reconhecer a diversidade e valorizar a singularidade dos alunos no 

grupo.  

4. Parkour: É uma modalidade em que os praticantes, usam seu corpo para ultrapassar obstáculos de forma 
rápida e fluente. Pode-se dizer que é o método natural de treinar o corpo para se mover com agilidade, 
fazendo o uso dos obstáculos que estão a nossa volta o tempo todo. Essa prática é uma disciplina atlética 
acessível a todos, pois apenas combina as capacidades naturais do corpo como: correr, saltar, escalar e 
outros. É um esporte que permite explorar todo o potencial do corpo. Trata-se da combinação de 
exercícios físicos e mentais que buscam o equilíbrio, o autoconhecimento e autocontrole. 
Desenvolve a forma física e a coordenação enquanto estimula o desenvolvimento da determinação, 
motivação, força, resistência e coragem. São atributos de grande importância para formação de um 
jovem cidadão. 

5. Jiu-jítsu: É a 'Arte suave de autodefesa', uma perfeita arte marcial de defesa pessoal que utiliza leis da 
física como: sistema de centro de gravidade, equilíbrio, entre outros. As aulas são desenvolvidas com ou 
sem quimono. Desenvolve o raciocínio lógico técnicas da arte e resistência corporal. 

6. Circo Aéreo: Com cordas indianas, trapézio, lira e tecidos os alunos exercitam a força, a flexibilidade e a 
resistência valorizando a expressão corporal e a arte do circo. As aulas são praticas e feitas em tecidos, 
abordando também a parte teórica. Desenvolve os participantes artisticamente e socialmente a 
criatividade e a expressividade do jovem, ampliando o conhecimento cultural e a prática da arte. 

7. Teatro: A arte expressiva teatral trabalhada com jogos que visam à integração do grupo até a 
compreensão das estruturas fundamentais da linguagem cênica (personagem, espaço ação e 
acontecimentos). Integram o aluno a um processo de criação, estimulando a expressão e autonomia para 
si e para meios sociais. 
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 Atividades inerentes ao serviço: 

 

Objetivo da 
Atividade 

Metodologia Periodicidade 

Artes Integradas 
Estimular o raciocino, concentração, companheirismo, 
respeito ao próximo, trabalho em grupo, dinamismo. 

Semanal: 2ª feira das 

9hs às 11hs e14hs às 16hs 

Capoeira 
Discutir a questão de gênero, cultura afro brasileira, 
concentração, disciplina, trabalho em grupo, respeito 
ao próximo, flexibilidade, raciocínio. 

Semanal: 3ª e 6ª feira das 

9hs às 11hs e 15hs às 17hs 

 

Percussão 

Refletir sobre a questão de gênero, cultura brasileira, 
concentração, disciplina, trabalho em grupo, respeito 
ao próximo, flexibilidade, raciocínio, desenvolvimento 
auditivo para identificação de diversos instrumentos e 
seus  sons. 

Semanal: 4ª feira das 

9hs às 11hs e 

13hs30min às 15hs 

 

Parkour 
Trabalhar a consciência corporal disciplina, respeito, 
flexibilidade, dinamismo, conscientização e superação 
de obstáculos de qualquer natureza. 

Semanal: 4ª feira das 

15hs30min às 17hs 

 

Jiu-Jitsu 

Trabalhar a consciência corporal, disciplina, respeito 
ao próximo, flexibilidade, dinamismo, raciocínio, 
trabalho em grupo, equilíbrio, senso de oportunidade, 
suavidade, brandura e cultura. 

Semanal: 5ª feira das 

14hs às 16hs 

 

Circo Aéreo 

Facilitar a participação e o desenvolvimento da 
autoconfiança bem como o trabalho em equipe, a 
disciplina, coragem para superar os próprios limites 
entre outros valores.   

Semanal 

5ª feira das 

14hs às 16hs 

Teatro 

Proporcionar aos participantes experimentar das 
particularidades do ambiente físico e social, além do 
desenvolvimento do nível intelectual e conectivo, bem 
como da intuição, da liberdade de expressão e a 
transformação do indivíduo. 

Semanal 

6ª feira das 

15hs30min às 17hs 
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 Trabalho Social: 

 

 
Objetivo da Atividade 

 
Metodologia 

 
Periodicidade 

Atendimento 
Socioassistencial 

 Acolhida, orientação e encaminhamentos 
para a rede Socioassistencial. 

2ª as 6ª feira - 8hs às 17hs 

Entrevista Social Identificar o histórico familiar bem como o 
perfil socioeconômico dos usuários 

2ª as 6ª feira - 8hs às 17hs 

Atendimento Individual Orientação e  encaminhamento do usuário em 
função da demanda trazida  pelo mesmo  

2ª as 6ª feira - 8hs as 17hs 

Visita domiciliar 

Conhecer as condições do cotidiano dos 
usuários (as) e seu ambiente de convivência 
familiar e comunitária, que geralmente 
escapam à entrevista  social. 

Quando necessário 

Roda de conversa 

Verificar se os objetivos da atividade foram 
atingidos, se houve compreensão da atividade 
e trabalhar as demandas que surgiram ao 
longo da  atividade. 

Todas as oficinas 

Fortalecimento da Família 
Integração dos adolescentes em atividades 
lúdicas, leitura de histórias, vídeos, oficinas 
culturais.  

Mensal  

Convivência Familiar 

Atividades interdisciplinar (Assistente Social, 
psicóloga e educador social) que através de  
dinâmicas de  grupo discutem demandas dos  
pais  e  adolescente , possa  trabalhar  
questões  que  irão contribuir  para  o 
fortalecimento dos  vínculos  familiares e o 
desenvolvimento de  seus filhos  nas  
atividades. 

Mensal 

Reunião Psicossocial 

Atendimento interdisciplinar (assistente social 
e psicólogo), através de dinâmicas em grupo, 
escuta e demanda das crianças trabalhar 
questões que visem o fortalecimento dos 
vínculos familiares, melhoria da autoestima 
despertar as potencialidades e qualidade das 
mesmas.  

Mensal 

Atendimento Psicológico 
Atendimento particularizado efetuado pela 
psicóloga as crianças/familiares cuja demanda 
não seja possível ser trabalhada em grupo. 

Semanal 

Articulação com CRAS III e 

Rede Socioassistencial 

Mobilização e fortalecimento de redes  sociais  
de  apoio, banco de  dados de  usuários e 
organizações e construção de  fluxos de  
referência e  contra referência. 

Quando Necessário 
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 Atividades de acompanhamento, registro de dados e informações dos usuários: 

Objetivo Atividades Metodologia Periodicidade 

Prontuário 
Registrar todos os dados da criança/ 
adolescentes. 

Semanal 

Lista de presença 
Acompanhar a frequência das crianças/ 
adolescentes nas oficinas 

Mensal 

Relatórios atendimento individual 
(Serviço Social / Psicologia) 

Registrar as demandas levantadas no 
atendimento particularizado 

Quando Necessário 

Relatórios mensais 
Registrar todas as atividades executadas no 
mês 

Mensal 

 
 Avaliação Anual do Trabalho 

 
 Despesas Previstas 

Plano de Contas - Projetos Serviço Social 2015 

Total Gasto 2015 - Serviço Social- Projeto: “Convivência” R$ 228.005,22 

Projetos Verba Convênio 
Nº de 

Atendidos/Ano 
Custo/ASIMD 

Custo/ 
Assistido/Ano 

Custo/Projeto 

  

Projeto 
Convivência 

 R$ 66.160,80  205 R$ 161.844,42 R$ 1.112,22 R$ 228.005,22 

Atividade Indicadores Meios de Verificação 

Atividade Socioassistencial Demanda Interesse e procura 

Atividade Psicossocial Observação Participação dos adolescentes durante a reunião. 

Atendimento Psicológico Demanda Interesse e procura 

Convivência Familiar Observação 
Comparecimento e participação dos pais na 

atividade. 

Avaliação com os monitores Observação Verbalização dos monitores. 

Oficinas   
Interesse 

 

Aprendizado 

Verbalização das crianças/ adolescentes. 
 

Através da avaliação escrita e oral. 
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Projeto: Dança – 60 idosos - 60 anos ou mais -                

 

1. OBJETO DO PROGRAMA/PROJETO:  

O desafio está em adotar atividades que permitam o bem-estar da população da terceira idade. Surgem 

as danças, em que as participantes se expressam pelo movimento, utilizando somente o corpo, 

participando ativamente de suas transformações e da modificação social. Os benefícios se refletem na 

vida das participantes. A Terapia Ocupacional, busca através da dança a manutenção da autonomia e 

independência do indivíduo bem como sua integração social, oferecendo melhor qualidade de vida às 

idosas.  

2. Justificativa: 

 O projeto com os idosos nasceu através do desejo dos mesmos, em terem uma atividade voltada 
exclusivamente para esta faixa etária, o que em parte viria suprir as necessidades do bairro, como 
também contribuir efetivamente com ações capazes de permitir o bem estar desta população. Os 
benefícios se refletem na vida dos participantes que buscam através da dança/movimento, a 
manutenção da autonomia e independência do indivíduo, garantia de direitos, bem como sua 
integração social, oferecendo melhor qualidade de vida às pessoas idosas. O trabalho com idoso, vem de 
encontro com o contexto da política nacional, que visa criar mecanismos para a prevenção e o 
enfrentamento de todas as formas de violência e isolamento, bem como fortalecer o convívio e os 
vínculos familiares da população da terceira idade.  

3. Metas e Resultados: 

 Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 

 Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros Inter geracionais de modo a promover a sua 
convivência familiar e comunitária; 

 Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de 
vida; 

 Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de 
escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos 
usuários; 

 Incentivar os idosos a manter em sua rotina atividades sociais, através do trabalho em grupo, em 
atividades sociais, culturais e artísticas. 

 
 

 Atividades inerentes ao serviço: 

 

 

Objetivo da Atividade 
 

Metodologia 
 

Periodicidade 

Dança 
Possibilitar a vivencia de vários ritmos 
brasileiros, visando adquirir maior flexibilidade 
do corpo, concentração, melhor respiração, 

Semanal - 3ª feira das 
14hs às 16hs 
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entre outros. Além de fortalecer os vínculos 
entre membros do grupo. 

Ações socioculturais 

Organizar atividades sociais que permitam aos 
idosos conhecerem lugares fora da sua 
comunidade que tenham ações voltadas 
especificamente para este público alvo. 

Semestral 

 

 

 Atividades de acompanhamento, registro de dados e informações: 

 
 Objetivo Atividades 

 
Metodologia 

 
Periodicidade 

Prontuário Registrar todos os dados do idoso. Semanal 

Lista de presença 
Acompanhar a frequência do idoso nas  
oficinas 

Mensal 

Relatórios atendimento individual 
(Serviço Social / Psicologia) 

Registrar as demandas levantadas no 
atendimento particularizado 

Quando Necessário 

Relatório mensal  
Registrar todas as atividades executadas 
no mês 

Mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalho Social: 

 

Objetivo da Atividade Metodologia Periodicidade 

Atendimento Socioassistencial 
 Acolhida, Orientação e encaminhamentos para 
a rede Socioassistencial. 

2ª as 6ª feira das  
8hs às 17hs 
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Entrevista Social 
Identificar o histórico familiar bem como o perfil 
socioeconômico dos usuários 

2ª as 6ª feira das  
8hs às 17hs 

Atendimento Individual 
Orientação e encaminhamento do usuário em 
função da demanda trazida pelo mesmo  

2ª as 6ª das  
8hs às 17hs 

Visita domiciliar 

Conhecer as condições do cotidiano dos  usuários 
(as) e seu ambiente de convivência familiar e 
comunitária, que geralmente escapam à 
entrevista  social. 

Quando necessário 

Roda de conversa 
Verificar se os objetivos da atividade foram 
atingidos e trabalhar as demandas que surgiram 
ao longo da atividade. 

Todas as oficinas 

Fortalecimento do idoso na 
Família 

Por meio de atividades lúdicas, leitura de textos, 
vídeos, oficinas culturais promover a integração 
dos  idosos.  

Mensal  

Reunião Psicossocial 

Atendimento interdisciplinar (assistente social e 
psicólogo), através de dinâmicas em grupo, 
escuta e demanda dos idosos trabalhar questões 
que visem o fortalecimento dos vínculos 
familiares, melhoria da autoestima  despertar as  
potencialidades e qualidade das  mesmas.  

Mensal 

Atendimento Psicológico 
Atendimento particularizado efetuado pela 
psicóloga aos idoso-familiares cuja demanda 
não seja possível ser trabalhada em grupo. 

Semanal 

Articulação com CRAS III e 
Rede Socioassistencial 

Mobilização e fortalecimento de redes sociais de 
apoio, banco de dados de usuários e 
organizações e construção de fluxos de 
referência e contra referência.    

Quando Necessário 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Avaliação Anual do Trabalho 

Atividade Indicadores Meios de Verificação 

Atividade Socioassistencial Demanda Interesse e procura 
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 Despesas Previstas 

 

Plano de Contas - Projetos Serviço Social 2015 

Total Gasto 2015 - Serviço Social- Projeto: “Dança Idoso” R$ 40.777,98 

Projetos 
Verba 

Convênio 
Nº de 

Atendidos/Ano 
Custo/ASIMD 

Custo/ 
Assistido/Ano 

Custo/Projeto 

 

Projeto  
“Dança Idoso” 

 R$ 27.806,40 60 R$ 12.971,58 R$ 679,63  R$ 40.777,98  

 

Atividade Psicossocial Observação 
Participação dos adolescentes durante a 

reunião. 

Atendimento Psicológico Demanda Interesse e procura 

Fortalecimento Familiar Observação Participação nas atividades. 

Avaliação com os monitores Observação Verbalização dos monitores. 

Oficina 
Interesse 

 

Aprendizado 

Verbalização das idosas. 
 

Através da avaliação escrita e oral. 
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