PLANO DE TRABALHO - 2018
Assistência e Promoção Social Exército de Salvação - Centro Integrado Recanto de Alegria

A.DADOS DA SEDE:
Nome: Assistência e Promoção Social Exército de Salvação
Endereço: Rua Juá, 264
CEP: 04138-020
Bairro: Bosque da Saúde Município: São Paulo UF: SP
CNPJ: 43.898.923/0001-15
Telefone: (11) 5591-7077
E-mail: social@bra.salvationarmy.org
Nome do Responsável Legal: Samuel Edward Horwood

Registros Federais
• Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CMAS: Inscrição n° 05 de 30
novembro de 2005. Renovado em 21/05/2015 valido por tempo indeterminado.
(Inscrição numero 05)
• Registro no Conselho Municipal de Assistência Social. Lei N° 12.435/2011, orientações
e normativas do SUAS.
• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS
• SICONV – Sistemas de Convênios. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. (FUNDEB) e
com o Município de Carmo do Rio Claro.

Histórico sobre a criação da Organização
Em 1865 o Exército de Salvação surge na Inglaterra, com William e Catherine Booth, em meio à
Revolução Industrial, numa sociedade que passava por uma das maiores transformações da
sua história. Sua motivação? Deus. Desde o início, os salvacionistas tem sido motivados pelo
seu amor à Deus e à Sua criação especial – feita à Sua imagem e semelhança- o ser humano.
Conscientes de que Deus ama as pessoas de forma singular e que Ele quer atingir todas as
áreas da vida das pessoas (o espiritual, o emocional, o social, o psicológico, o físico), os
primeiros salvacionistas lançaram-se na luta para aliviar a humanidade sofredora, tendo essa
visão holística do ser humano como um todo complexo e indivisível. Assim é que desde cedo, o
slogan: “sopa, sabão e salvação” tornou-se um marco do Exército, que abalou as estruturas e
métodos das igrejas da Inglaterra naquele período.
Em 1922, o Exército de Salvação chega ao Brasil, com a mesma visão de atender o ser humano
de uma forma integral. Isso aconteceu tanto no dar um prato de sopa, como no
aconselhamento; na ajuda familiar tanto quanto no atendimento às vítimas de enchentes; ou
seja, de qualquer forma em que o amor de Deus pudesse ser demonstrado de forma prática.
Aos poucos, no Brasil, o trabalho começou a demandar lugares mais estruturados e, assim em
1928 o Exército de Salvação abriu sua primeira Instituição Social: um Lar para marinheiros em
Santos. Neste mesmo ano, foi realizada também a primeira Ação de Emergência e Socorro a
vítimas de enchentes, acidentes, etc, em Monte Serrat, Santos.

Em 1938, o Exército de Salvação iniciou programas de educação e saúde, ampliando seu
atendimento para Lares de crianças e chegando ao marco zero legal do trabalho – a
inauguração do “Rancho do Senhor” (Lar de Moças) em São Paulo e a fundação da APROSES
(Assistência e Promoção Social Exército de Salvação), inicialmente vinculada ao Rancho do
Senhor.
Neste mesmo ano foi inaugurada também a Clínica Médica e Dentária “Dr. Leopoldo Rössler”
em Porto Alegre.
Passados 94 anos, a Assistência e Promoção Social Exército de Salvação (nome da entidade
após a incorporação dos diversos trabalhos sociais existentes, em 28 de dezembro de 1973)
continua com a mesma motivação de servir a Deus e a humanidade, que Ele ama, e deseja
fazer isso de maneira cada vez mais efetiva.
A APROSES reafirma seu compromisso com a sociedade civil na busca de soluções relevantes e
eficientes, que venham a promover o ser humano e alterar o estado de vulnerabilidade social,
no qual se encontra parte expressiva da sociedade brasileira.
a) Finalidades Estatutárias
A “Assistência e Promoção Social Exército de Salvação”, doravante denominada simplesmente
“APROSES”, é uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de uma associação sem fins
econômicos, de caráter beneficente, com a finalidade de prestação e serviços
preponderantemente na área de assistência social, bem como projetos voltados para área de
educação.
b) Objetivos
A APROSES tem por missão prestar serviços nas áreas da assistência social e educação, bem
como desenvolver programas de forma gratuita, continuados e planejados, a quem deles
necessitar, sem qualquer discriminação, nas modalidades de atendimento, assessoramento,
defesa e garantia de direitos, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS (Lei 8.7242/1993), bem como alterações trazidas pela Lei 12.435/2011, Estatuto da
Criança e Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei
10.741/2003, Lei 12.101/2009, Decreto 7.237/2010, Lei de Diretrizes e Bases na Educação
Nacional, Plano Nacional de Educação, e demais normativos legais, tendo como público alvo as
famílias e indivíduos em estado de vulneração social e risco assim definidas pela Política
Nacional de Assistência Social – PNAS.
B. DADOS DA FILIAL:
Nome: APROSES – Assistência e Promoção Social Exército de Salvação/ Centro Integrado
Recanto de Alegria
Endereço: Rua: Luiz Amélio Freire, 250 – Porto
CNPJ: 43.898.923/0049-60
Telefone: (35) 3561-2175
E-mail:recantodealegria@oi.com.br
Nome do Responsável pela unidade: Rosiane Feliciano dos Santos

Registros Estaduais
• Utilidade Pública Estadual: Certidão SJDC

•
•

Certificado de Regularidade Cadastral CRCE
Cadastro no Pró-Social:

Registros Municipais
• Utilidade Pública Municipal: Lei n° 1.224/1993 (Conselho Municipal de Educação)
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA): Inscrição de
agosto de 2008.
• Secretaria de Estado de desenvolvimento social: Registro n° 252/SIRES Emitido:
01/07/2015 válido até 01/07/2016
• Conselho Municipal de Assistência Social COMAS (CMAS): Inscrição n° 05 de 30 de
Novembro de 2005. Renovado em 21/05/2015 – valido por tempo indeterminado.
• Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
• Certificado do Corpo de Bombeiros: Serviço de segurança contra incêndio e pânico –
Processo n° 324/13 – válido até 03/04/2019
• Alvará Sanitário: Processo 249/2017 emitido em 15/12/17 válido até 15/12/18
Histórico da Unidade Executora
O Centro de Educação Infantil Recanto de Alegria nasceu da constatação de que no bairro
Porto havia várias crianças de 0 a 5 anos de idade que não eram assistidas enquanto os pais
trabalhavam; o problema se agravava ainda mais durante a colheita do café.
Em março de 1997, o Exército de Salvação começou a lutar para viabilizar a construção de um
espaço adequado para assistência a estas crianças. Foi adquirido em dezembro de 1997 um
terreno de 360 metros quadrados em frente à Igreja do Exército de Salvação. Em julho de 1998
adquiriram mais um terreno de 120 metros quadrados e em fevereiro de 1999 mais 15 metros
ao lado.
Iniciou-se a construção com 249 metros quadrados em agosto de 1998, sendo concluída em
setembro de 1999. Durante o ano de 2000 o prédio foi mobiliado. Em 02 de janeiro de 2001
começaram os preparativos com alguns funcionários para organização do prédio e
cadastramento das crianças.
Em 15 de janeiro de 2001 iniciaram as atividades do Centro
com berçário e maternal. Neste mesmo ano foi planejada a sua ampliação. Em abril de 2002
foi comprado um terreno de 1005 metros quadrados atrás do prédio, e em 11 de junho de
2002 iniciou a ampliação da Creche (2º prédio e ampliação do 1º). Em abril de 2003 foram
concluídas as obras e em maio de 2003 iniciaram as atividades no 2º prédio.

C. PROGRAMA:

EDUCAÇÃO INFANTIL
Em conformidade com a Lei n0 9.394/96, oferece atendimento de Creche para crianças de 04
meses até 03 anos e onze meses de idade em horário parcial ou integral.
Justificativa
A proposta pedagógica do Centro Integrado Recanto da Alegria, leva em conta a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e as
Deliberações E/CME n0 03/2000, n0 06/2001 e n0 15/2007, todas do Conselho Municipal de
Educação do Município de São Paulo. Reconhecendo a importância das experiências
vivenciadas na primeira infância e acreditando ser a educação um direito da criança, o Centro

Integrado Recanto da Alegria formula seu Projeto Político Pedagógico voltado para o
atendimento das necessidades básicas de educação, afeto e socialização, numa ação
complementar à educação familiar e da comunidade.
Segundo estudos de Piaget e Vygotsky, desde o nascimento, o bebê passa a integrar uma
comunidade marcada por hábitos, gestos, linguagens e tradições específicas, que orientam os
rumos do desenvolvimento infantil. O processo de aquisição dos conhecimentos relacionados
à linguagem e à matemática é essencialmente dependente das interações das crianças com o
meio e com os outros, especialmente com adultos que utilizam e dominam as diferentes
linguagens simbólicas. O brincar é o eixo principal para o desenvolvimento das atividades, pois
a brincadeira favorece a criança em todos os aspectos, emocional, psicomotor, perceptivo e
cognitivo.
A metodologia de ensino adotada pelo Centro Integrado Recanto da Alegria está baseada na
proposta sócio construtivista, cujo objetivo é levar a criança a construir o seu próprio
conhecimento através da exploração do seu corpo, dos objetos, do espaço onde está inserida
e das relações com o outro.
Desta forma, ampliando sua capacidade de descoberta e construção de conhecimentos, as
crianças vão penetrando de modo consciente na dinâmica da vida e se constituindo, como
sujeitos históricos, críticos e participativos. As atividades são programadas de forma a inserir o
conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a ser alcançado pela instituição, envolvendo a
família e a comunidade.
Para prestar um atendimento de qualidade, mantém seus funcionários constantemente
atualizados. A avaliação do desenvolvimento da criança é feito através da observação contínua
e se faz mediante o acompanhamento das etapas do seu desenvolvimento.

a) Origem dos Recursos
Origem dos recursos: Constituem fonte de recursos da unidade:
• Doações em Gênero
• Repasses da Mantenedora (Fundo Salvashopping)
• Convênios com Órgãos Públicos

Custo total do Programa

Mensal

Anual

Custo Total do Programa em 2018

32.391,08

388.693,00

b) Infraestrutura

Prédio térreo com 21 salas, 01 refeitório, 01 cozinha, 06 banheiro um solário, área de
lazer e lavanderia.
c) Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial :
Educação infantil

Filial: Centro Integrado Recanto de Alegria
CNPJ: 43.898.923/0049-60
Rua: Luiz Amélio Freire, 250
TEL: (35) 3561-2175

Bairro: Porto

CEP: 37.150-000

•

Público alvo: Crianças de 04 meses até 03 anos e 11 meses de idade em horário integral.

•

Destacar se as atividades são gratuitas para os usuários
As atividades são 100% gratuita

• Forma de acesso
Demanda espontânea.
•
•

Capacidade de atendimento: 50 crianças
Obs: Atualmente estamos atendendo 52 crianças, pois duas delas são por ordem Judicial.

•

Período de Funcionamento
De segunda a sexta- feira das 07:00 ás 16:00 horas

• Abrangência territorial
Demanda do bairro do Porto e demais bairros de Carmo do Rio Claro.

•

Cronograma de Execução

Resultados
Desenvolver integralmente
50 crianças de 04 meses a 3
anos e 11 meses em seus
aspectos: físico, psicológico,
intelectual
e
social,
protegendo-as socialmente.

Atividades
• Propiciar um ambiente de
acolhimento, segurança e confiança
às crianças, realizando atividades
que estimulem o desenvolvimento
saudável adequado à faixa etária
• São oferecidas atividades que
propiciam as crianças o
desenvolvimento das seguintes
habilidades:
- Desenvolver uma imagem positiva
de si atuando de forma cada vez mais
independente, com confiança em suas
capacidades e percepção de suas
limitações.
- Estabelecer e ampliar cada vez mais
as relações sociais, aprendendo a
expressar seus interesses aos demais
e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração.
- Relacionar-se progressivamente com
mais crianças, com os educadores e
demais profissionais da Instituição,
demonstrando suas necessidades e
interesses.
- Experimentar e utilizar os recursos
de que dispõem para satisfação de
suas
necessidades
essenciais,
expressando
seus
desejos,
sentimentos
e
vontades,
e
conquistando de forma progressiva
sua autonomia

1
x

2
x

3
x

4
x

5
x

6
x

7
x

8
x

9
x

10
x

11
x

12
x

• Desenvolver a psicomotricidade da
criança através de atividades
lúdicas e artísticas

• Realizar

As famílias são orientadas
acerca da importância do
afeto e do cuidado,visando
a proteção e o
desenvolvimento saudável
das crianças.

diariamente cuidados
nutricionais e de higiene de acordo
com as necessidades de cada faixa
etária.
Contato diário com os pais para
informar sobre desenvolvimento da
criança e orientar sobre mudança de
comportamento e questões de saúde

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São realizadas reuniões com as
famílias a cada três meses com
oobjetivo da proporcionar interação
social e reflexão sobre o processo
educacional de seus filhos.
São comunicados aos pais/
responsáveis os casos de necessidade
de atendimento médico
São captados recursos locais
por meio de eventos e
bazares
Garantir equipe apropriada
para o desenvolvimento das
várias
atividades
desenvolvidas durante o
programa.

Participar de Conselhos e
Fóruns
e
desenvolver
parcerias que defendam o
direito da criança no Brasil
exercendo uma política de
influência.

•

Realização de um bazar anual para
arrecadação de fundos para a
entidade.
Garantir a melhor qualidade técnica,
administrativa e operacional dos
oficiais e funcionários da instituição
de acordo com a legislação social e
trabalhista bem como o
desenvolvimento de sua consciência
de cidadania, através de um programa
de capacitação contínua da equipe.
Participações periódicas em eventos
da rede

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Orçamento

Custo total do Programa

Mensal

Anual

Custo Total do Programa em 2018

32.345,33

393.964,00

•

Recursos financeiros utilizados

- Termo de Colaboração ou Fomento com a Prefeitura de Carmo do Rio Claro (Valor referente ao FUNDEB)R$ 90,
000,00
- Convênio com o município de Carmo do Rio Claro R$241.513,00
- Recursos próprios R$ 57.180,00

•

Recursos humanos envolvidos

Quantidade

•

Função

Formação

1

Diretor de filial

Bacharel em
Teologia

1
1
4
5
1
1
1

Coordenadora Pedagógica
Auxiliar Administrativa
Professora
Monitoras
Cozinheira
Ajudante de Cozinha
Serviços Gerais

Pedagogia
Serviço Social
Pedagogia
Magistério
2° grau
2° grau incompleto
2° grau

Vínculo

Carga
horária
semanal

Membro da
Organização
Religiosa
(cedido)

40h

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h

Parcerias
- Convênio com o município de Carmo do Rio Claro,
- Unidades Básica de Saúde da Família,
- Centro de Referência de Assistência Social,
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
- FUNDEB,
- CEMIG,
- COPASA,

•

Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que foram
utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e
monitoramento:

•

Elaboração e execução
Os pais e responsáveis participam de reuniões trimestrais onde podem opinar sobre o trabalho na creche.
Continuamente é aberto espaço de forma a permitir o diálogo, a troca de experiência, a ajuda mútua, a
emancipação, bem como um espaço de escuta e sensibilização através dos atendimentos individuais e em
grupo, debates e reuniões.

Avaliação e Monitoramento
Os usuários participam de reuniões trimestrais onde podem opinar e dar sugestões sobre o desenvolvimento
do trabalho no Centro Integrado Recanto de Alegria. Serão produzidos relatórios e atas das reuniões de pais e
responsáveis também serão realizadas periodicamente reuniões com a equipe de trabalho a fim de monitorar
e avaliar as ações desenvolvidas na entidade.

D. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA:
Nome do Projeto: Centro Integrado Recanto de Alegria.
Objetivo Geral: Oferecer local seguro e apropriado

que favoreça o desenvolvimento
das crianças, possibilitando situações de aprendizagem mediadas; bem como
estabelecer uma relação de cooperação com a família para o fortalecimento dos
vínculos de proteção.

Objetivos
Específicos

Desenvolver
integralment
e 50 crianças
de 04 meses
a 3 anos e 11
meses
em
seus
aspectos:
físico,
psicológico,
intelectual e
social,
protegendoas
socialmente.

Atividade
proposta
(de que
forma)
• Propiciar
um
ambiente
de
acolhiment
o,
segurança
e confiança
às crianças,
realizando
atividades
que
estimulem
o
desenvolvi
mento
saudável
adequado
à faixa
etária
• São
oferecidas
atividades
que
propiciam
as crianças
o
desenvolvi
mento das
seguintes
habilidades
:
- Desenvolver
uma imagem
positiva de si
atuando de
forma cada
vez mais
independente
, com
confiança em
suas
capacidades e
percepção de
suas
limitações.
- Estabelecer
e ampliar
cada vez mais
as relações
sociais,
aprendendo a
expressar
seus
interesses aos
demais e
desenvolvend

Indicadores
(resultados
esperados)

• Avaliações
realizadas
semestral
mente
indicam
que pelo
menos
90% das
famílias
estão
satisfeitas
com o
atendimen
to da
Instituição
.

Metas
(sonho
que
deseja
atingir)
90%

85%
• Plano de
Trabalho
do CEI
evidencia
que a
programaç
ão diária
foi
elaborada
atendendo
os
critérios
legais para
desenvolvi
mento
dessa faixa
etária.
• 85% dos
pais/
responsáv
eis
apontam
que as
crianças
apresenta
m um bom
desenvolvi
mento e
relaciona
misso ao
serviço
oferecido
pela
creche
• 100% dos
beneficiári
os

Meios de
Verificação

• Avaliações
realizadas
semestralm
ente com
as famílias.
• Fotos no
arquivo.
• Plano de
Trabalho do
CEI.
• Lista de
Presença
no arquivo.
• Registros
no arquivo
evidenciam
as
atividades
realizadas
de acordo
com
planejamen
to e
resultados
alcançados.

• Cardápio
100%

100%

diário
evidencia
alimentaçã
o saudável
servida
diariament
e

Riscos

Frequência de
Acompanham
ento Local

Semestral
Construç
ão de
creche
municip
al e
diminuiç
ão da
demand
a.

Frequência de
Acompanham
ento do
Supervisor
Regional e
Quartel
Nacional
Anual

o atitudes de
ajuda e
colaboração.
- Relacionarse
progressivam
ente com
mais crianças,
com os
educadores e
demais
profissionais
da Instituição,
demonstrand
o suas
necessidades
e interesses.
Experimentar
e utilizar os
recursos de
que dispõem
para
satisfação de
suas
necessidades
essenciais,
expressando
seus desejos,
sentimentos e
vontades, e
conquistando
de
forma
progressiva
sua
autonomia
• Desenvolve
r
a
psicomotri
cidade da
criança
através de
atividades
lúdicas e
artísticas

recebem
os
estímulos
adequado
s a faixa
etária.
• 100% das
crianças
recebem
diariament
e os
cuidados
integrais
adequado
s
conforme
segue:
• Alimentaç
ão
saudável
adequada
à faixa
etária.
• - Banho,
escovação
de dentes,
troca de
roupas e
troca de
fraldas
sempre
que for
necessário

• Realizar

As famílias
são
orientadas
acerca da
importância
do afeto e do
cuidado,visa
ndo a
proteção e o
desenvolvim
ento
saudável das
crianças.

diariament
e cuidados
nutricionai
s e de
higiene de
acordo
com
as
necessidad
es de cada
faixa
etária.
Contato
diário com os
pais
para
informar
sobre
desenvolvime
nto da criança
e
orientar
sobre
mudança de
comportame
nto
e
questões de

• Registros
mostram
que os
encontros
foram
realizados
a cada três
meses
(Caderno
de
presença
nas
reuniões).

4
reuniões
por ano

•

Ata das
reuniões

• Registros

100% dos
casos
identifica
dos

no arquivo
evidenciam
comunicaçõ
es feitas
aos pais/
responsávei
se
encaminha

Semestral

Anual

saúde

São realizadas
reuniões com
as famílias a
cada três
meses com o
objetivo da
proporcionar
interação
social e
reflexão
sobre o
processo
educacional
de seus filhos.
São
comunicados
aos pais/
responsáveis
os casos de
necessidade
de
atendimento
médico

São captados
recursos
locais
por
meio
de
eventos
e
bazares

Garantir
equipe
apropriada
para
o
desenvolvim
ento
das
várias
atividades
desenvolvida
s durante o
programa.

Realização
de
um
bazar
anual para
arrecadaçã
o
de
fundos
para
a
entidade.

Garantir a
melhor
qualidade
técnica,
administrativ
ae
operacional
dos oficiais e
funcionários
da instituição
de acordo
com a
legislação
social e
trabalhista
bem como o

• 100% dos
casos em
que as
crianças
que
necessita
m de
atendimen
to médico
são
comunica
dos aos
pais/
responsáv
eis

mentos
quando
existirem.

100% dos
casos
identifica
dos

• Nas
situações
de
urgência e
que os
pais estão
ausentes,
as crianças
são
encaminh
adas à
rede de
saúde.
• Relatórios
mostram
as
entradas
financeiras
do Bazar
anual.

• Fotos do
bazar
mostrand
oo
sucesso
dos
materiais
que foram
feitos

É
realizado
pelo
menos
um
evento
para
arrecada
ção
de
recursos

• Avaliação
da equipe
e
descrição
de
trabalho
dão
evidencia
da equipe
adequada.
• Registros
do projeto
indicando
que os
oficiais e

• Fotos do
evento
arquivadas.

Anual

Semestral

Anual

• Registros
das
entradas
financeiras
do bazar

• Relatórios
de trabalho
e salários.
• Registros
da equipe.
• Registros
arquivados.

• Cópias de
certificados
arquivados
Uma vez
ao ano

Anual

desenvolvime
nto de sua
consciência
de cidadania,
através de um
programa de
capacitação
contínua da
equipe.

funcionári
os
receberam
treinamen
to
adequado
durante o
ano.

• É realizado
o
treinamen
to anual
do Manual
de
Proteção
de
Crianças e
Adolescen
tes
Participar de
Conselhos e
Fóruns
e
desenvolver
parcerias que
defendam o
direito
da
criança
no
Brasil
exercendo
uma política
de influência.

Participações
periódicas em
eventos
da
rede

Participação
em reuniões
no CMAS,
CMDCA,
CREAS, CRAS,
Conselho
Tutelar,
Conselho de
Saúde,
Conferências
Municipais
de Educação,
Assistência
Social,
Direitos da
Criança e
Adolescente,
entre outros;

Freqüênci
a mensal

• Relatórios
dos
encontros
no arquivo;
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Semestral

Anual

