
 

 

Plano de Ação 2020 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SOCIAL 

Associação para o Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 

End: Rua: Dr. João Romeiro, Centro        CEP – 12 4000-030 

Município de Pindamonhangaba SP 

Contato: 12-36485506( sede)/ 12-991018398- falar com Bethi 

Email: projetocrescer.net@hotmail.com 

Site:www.aacaprojetocrescer.com/ facebbok: Projeto crescer.39 

CNPJ: 07076249/0001-20 

2-FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

Art. 2º - Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, 

sem fins lucrativos, tem por fim o auxílio á formação e educação de crianças e 

adolescentes e desenvolver programas, projetos e serviços que sejam 

considerados de interesse da Associação, visando o bem-estar social e a 

garantia de direitos de seus associados e assistidos com objetivos voltados a 

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 

§ 1º - Para a consecução de suas finalidades, a associação irá: 

\a-) Propiciar ás crianças e adolescentes formação e educação complementar 

tendo como lema: “ para que as crianças possam crescer com dignidade de filhos 

de Deus e consciência de cidadãos”, através de práticas esportivas, culturais, 

educacionais e de lazer e o que venha a ser executado em favor das crianças e 

adolescentes que auxiliem na formação moral, cívico, social e de saúde. 

§ 2º - Para o fiel cumprimento das ações do parágrafo anterior, a Associação 

poderá ainda firmar apoios e convênios com Órgãos Públicos, Empresas 

Privadas, Instituições Religiosas, sociais, etc. 

§ 3º - Promover através de Radiodifusão Comunitária informações e prestação 

de serviços de utilidade pública, sempre visando o bem estar social, cultural e 

intelectual dos menos favorecidos na sociedade da cidade de Pindamonhangaba 

e Região. 

 

3-OBJETIVO GERAL: 

Garantir os direitos de crianças e adolescentes de 05 a 17 anos, através práticas 

esportivas, culturais, educacionais, de lazer e atendimento psicossocial 

estendendo aos familiares, visando o desenvolvimento humano do individuo e a 
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organização social e comunitária para o exercício da cidadania, promovendo a 

Inclusão Social, fortalecendo os vínculos familiares e minimizando o tempo de 

crianças e adolescentes nas ruas prevenindo a violação dos direitos contra 

crianças e adolescentes e desenvolver um trabalho que contribua para a 

proteção de crianças e adolescentes com intuito de reduzir transtornos sociais, 

emocionais e psicológicos causados pela vivência de violência e/ou abuso 

sexual, orientando e apoiando às vítimas e seus familiares através do 

atendimento psicológico, terapeutico e social, atuando contra os cinco tipos de 

violência: Negligência, Abandono, Violência psicológica,Violência física e 

Violência sexual. 

 

4-IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Proteção social Básica:Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. e 
Programa socio assistencial- atendimento às vítimas de violência. 

5-ORIGEM DOS RECURSOS: 

Municipal/ Estadual/Fumcad 

Eventos: Festas, Bingo, venda de pizzas, rifas entre outros. 

6-INFRAESTRUTURA 

A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer (A.A.C.A.), fica 
instituída com sede alugada na Rua Dr. João Romeiro, Centro- na cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP124000-30 telefone (12)36485506. 

Contamos também com os espaços da escola municial Profª Yvone Apparecida Arantes 
Correa, Centro Comunitário e quadra esportiva do. 

Regime de atendimento conforme Art. 90 da lei n° 8.069/90 

I-Orientação e apoio sócio familiar 

a) Público alvo 

Crianças e adolescentes de 05 a 17 anos e onze meses e seus familiares 

b) Área de abrangência 

Município de Pindamonhangaba: Centro 

Goiabal e adjacências 

c)Capacidade de atendimento 

Goiabal:  100 

Centro: 75 

d) Recursos financeiros: 

Termo de Colaboração nº 55/2019 R$ 88.560,00 (oitenta e oito mil seiscentos e sessenta 

reais) 

Termo de Fomento Fumcad R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) 

Ações Beneficentes e doações espontâneas.  



 

e) Recursos humanos envolvidos: 

Remunerados: Coordenadora Pedagógica, Auxiliar administrativo, Assistente Social, 

Psicóloga, Orientador Social, Professor de jogos de tabuleiro, Professor de capoeira, Arte 

terapeuta, Professor de Música, Professor de dança, Auxiliar de Serviços Gerais. 

Voluntários: Estudantes de Serviço Social, logística, educação física, administração e 

pedagogia. 

Voluntários: atuam em ações sociais, eventos e atividades de lazer. 

Parceiros: Equipe de saúde do PSF  do bairro Goiabal, Equipe da escola Municipal do 

Goiabal, Secretaria de Educação,Clínica de pscologia da UNITAU,  Clínica de psicologia 

da Anhanguera de Pindamonhangaba, CRAS, CREAS, 1º e 2ºConselho Tutelar, 

Universidade Anhanguera, Lar São Gabriel, AG1 Publicidade, LATASA, Vita Química, 

Viva Pinda, Transpectro e Secretaria de assistência social. 

7-Abrangência territorial: 

Pólo Goiabal abrange os bairros, Campinas, Sangrai-la, Lago Azul, Fazenda Canta Galo, 

Borba e Pouso frio. 

Pólo centro: abrange todo o município de Pindamonhangaba. 

 

 
8-Cronograma de ações. 
 

Elaboração/ e execução das ações Responsável Período 
Mês 

Monitoramento 

Reunião de equipe, estudo de casos com as 

técnicas do projeto, Reunião de planejamento, 

divulgação, Elaboração do Regimento interno, 

elaboração de projeto para os concursos e 

editais. 

Acolhimento psicológico, atendimento social, 

arte terapia, Percurso temático, Recreação. 

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Janeiro 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, e 

elaboração de 

relatórios 

Acolhimento das equipes do Projeto e da 

escola. Reunião e integração das equipes do 

projeto com a escola. Planejamento anual 

sobre o contraturno escolar. Apresentação do 

Regimento interno. Articulação com a rede. 

Atendimento social, oficina de percussão, 

dança, aulas de musica, jogos educativos, 

Capoeira, Percurso temático, a, contação de 

histórias, terapia, atendimento social, 

atendimento psicológico. Curso de capacitação 

para a equipe sobre o SCFV, BNCC, 

elaboração de relatórios,   

Participação nas reuniões do CMDCA, 

CMAS, cadastramento de novos usuários e 

Reunião de pais. 

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Fevereiro 

2020 

Fotos, vídeos, listas 

de presença, e 

elaboração de 

relatórios 



 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS, entre outras. 

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Março 

2020 

Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação de 

equipe, auto 

avaliação, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

Articulação com a rede. Atendimento social, 

acolhimento psicológico, grupo de orientação 

aos pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, contação de histórias, arte terapia, 

elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS Festa da Pascoa, 

entre outras.  

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Abril 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação e 

monitoramento, 

auto avaliação, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS entre outras. 

Oficina de percurso- Identidade  

Festa do dia das mães.  

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Maio 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação e 

monitoramento 

avaliação e 

monitoramento, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS entre outras. 

Festa Junina  

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Junho 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação e 

monitoramento, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS entre outras. 

Fechamento de Percurso 

Participação na festa da cidade.  

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Julho 

2020 

Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação e 

monitoramento 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 



 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS entre outras 

Oficina de Percurso- Meio ambiente/ saúde 

Festa do dia dos pais. 

Dia do Folclore  

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

agosto 

2020 

Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação e 

monitoramento, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS entre outras. 

Comemorações cívicas; 

Festa da primavera. 

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Setembro 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS entre outras 

Mostra de melhores práticas 

Reunião de pais. 

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Outubro 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação e 

monitoramento, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

 

Articulação com a rede. 

Atendimento social, grupo de orientação aos 

pais, oficina de percussão, dança, aulas de 

musica, jogos educativos, Capoeira, Percurso 

temático, a, contação de histórias, arte te 

terapia. 

Elaboração de relatórios, participação nas 

reuniões do CMDCA, CMAS entre outras 

Oficina do SCFV-tema Cultura dos Povos indignas 
e negros 

Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Novembro 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

 

Festa de encerramento das atividades. Entrega 

dos presentes de natal.  
Equipes do 

Projeto/ 

escola/ 

voluntários/ 

parceiros 

Dezembro 

2020 
Fotos, vídeos, listas 

de presença, 

avaliação e 

monitoramento   

apresentação dos 

trabalhos e 

elaboração de 

relatórios 

 



 

 

9-Monitoramento e Avaliação: 

O monitoramento e avaliação serão mensais, com levantamento de dados através de 

instrumental técnico operacional, questionário e reunião avaliativa do projeto com a 

participação dos profissionais envolvidos, para que possamos detectar os desafios, 

falhas e avanços de acordo com o planejamento e metas.  

10.Atividades                      

Oficinas de música, dança, percurso temático, jogos educativos, capoeira, jogos de 

tabuleiro, contação de histórias, arte terapia para crianças, atendimento social, 

atendimento psicológico, grupo de orientação aos pais, atendimento psicológico e 

atendimento social.               

                             

 11. Indicadores de Progresso    

 Participação nas atividades, nas Competições, festivais e intercâmbios e 

apresentações em eventos.    

Desenvolvimento pessoal, compreensão de valores, conhecimentos sobre variados 

temas transversais e cotidianos. 

Melhora no convívio familiar, minimização de conflitos, busca da autonomia e da 

qualidade de vida. 

Melhora no comportamento com os colegas e na comunicação. 

Demonstram clareza nas respostas sobre os assuntos tratados ao longo do ano ou 

frente aos novos desafios. 

Meios de Verificação      

• Relatórios, lista de presença registros Fotográficos, vídeos.   

•  Devolutivas, contatos com órgãos públicos e estudo de casos com CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar e escola.      

• Levantamento de dados através de questionários e reunião avaliativa feita pela 

equipe técnica com a participação dos profissionais envolvidos. 

• Participação nas aulas, ensaios individuais, apresentações, boletim acadêmico,  

• Busca da autonomia, melhora na qualidade de vida, elevação da autoestima, no 

desenvolvimento intelectual e cognitivo, redução de casos de negligência e 

violência e minimização de conflitos. 

• Dispensa do acompanhamento psicológico, recuperação do equilíbrio 

emocional, elevação da autoestima, melhora no convívio familiar. 

• Melhora no convívio escolar, melhoria do desenvolvimento físico motor e 

emocional; 



 

• Participação dos pais, conscientização dos deveres e responsabilidades no 

cuidado com seus filhos, melhora no convívio familiar e social, redução da 

reincidência nos órgãos de defesa da criança e do adolescente. 

 

 

Pindamonhangaba, 17 de abril de 2020 

 

 


