PLA NO DE TR ABALHO – A NO 2020
RECURSO ESTADUAL
1. DADOS CADASTRAIS DA OSC
Razão Social da OSC
Nome Fantasia da OSC
CNPJ: 06.958.188/0001-61

FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA - FCC
FCC
Data da abertura CNPJ: 23/08/2004

Atividade Econômica Principal
Atividade Econômica Secundária

88.00-6-00 Serviço de Assistência Social sem alojamento
Não consta

Endereço: Travessa Nüssli, 150 – Vila Ferrielo
Cidade: Boituva
UF: SP
E-mail: fcc@rescercrianca.org.br
Código SUAS
3507003407464

Conta-Corrente
678-5

CEP: 18550-000

Telefone: (15) 32633731

Nº Inscrição
CMAS/Validade
017/2019
Validade:
indeterminada

Nº Inscrição
CMDCA/Validade
Nº 001
Validade 31/03/2020

Banco
Banco do Brasil

Agência
1649-7

Nº Inscrição CM (outros)
-

Praça Pagamento
Boituva

2. DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC
Nome do Representante Legal: Regina Célia Carriel Dalmazzo
RG/CI: 10.853.034-6
Órgão Expedidor: SSP/SP

Cargo: Diretora Executiva
CPF: 160.052.598-90

Endereço Residencial: Avenida Brasil, nº 77 – Jardim Maria Paulina
Cidade: Boituva

UF: SP

CEP: 18550-000

E-mail: redal29@yahoo.com.br

Telefone: (15) 32633731

3. DADOS CADASTRAIS DO COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OSC
Nome da Coordenadora: Karine M. R. do Amaral Franco
RG/CI: 27.258.278-0
Órgão Expedidor: SSP

Cargo: Coordenadora Geral
CPF: 27904748-07

Endereço Residencial: Alameda dos Colibris, 110
Cidade: Boituva

UF: SP

E-mail: coordenacao@crescercrianca.org.br

CEP: 18550-000
Telefone: (15) 32633731
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4.

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

4.1 Identificação da Entidade:


Nome da entidade: "FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA - FCC"



Data da fundação da entidade: 04/12/1996 - como Associação Crescer Criança-ACC e em 23/08/2004como Fundação Crescer Criança-FCC



Endereço: Travessa Nüssli, 150 - Vila Ferriello



Município: Boituva/SP



Telefones: (0XX15) 3263-3731 / 3363-3229



Site na Internet: www.crescercrianca.org.br



E-mail: fcc@crescercrianca.org.br



: Fundação Crescer Criança

CEP: 18550-000



CNPJ: 06.958.188/0001-61



Registro no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS: nº 017/2018



Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA nº 001.



Entidade de Utilidade Pública Municipal: Lei nº 1090/97 e 1.665/2005



Entidade de Utilidade Pública Estadual: Lei nº 10.588/2000



CEBAS: portaria nº 783, de 17 de agosto de 2012



CRCE: 1952/2012



Representante Legal: Regina Celia Carriel Dalmazzo – Diretora Executiva e Presidente do Conselho de
Curadores da FCC



Responsável Técnico: Karine M. R. do Amaral Franco – Coordenadora Geral

4.2 O que é a Fundação Crescer Criança?
A FCC é pessoa jurídica de direito privado, com finalidade assistencial, educacional, cultural e de promoção
social, de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, instituída em 23/08/2004, declarada
de Utilidade Pública, devidamente reconhecida, que atua no Município de Boituva/SP, consolidando um
trabalho dirigido às crianças e, prioritariamente, aos adolescentes das camadas menos favorecida da
comunidade. É registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Boituva, Estado de São
Paulo, regendo-se pelo seu Estatuto Social de acordo com a legislação aplicável e pelos procedimentos
estabelecidos no Código Civil Brasileiro e nas Resoluções pertinentes da Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo.
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4.3 Objetivos - Fins da FCC
A Fundação tem por objetivos principais e permanentes promover um espaço, para desenvolver ações
educacionais, pré-profissionalizantes, culturais, ecológicas, de esporte e de lazer através de:
a-)
assistência
social,
psicológica
e
ética
às
crianças
e
ao
adolescentes
e
suas
respectivas
famílias
de
conformidade
com
as
disposições
da
Convenção
Internacional
dos
Direitos
da
Criança,
aprovada
em
20
de
novembro de 1989, do Artigo 277 da Constituição Federal e da Lei 8069/90 –
Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente,
em
permanente
articulação
e
sinergia
com
o
Conselho
Municipal
dos
Direitos
da
Criança
e
do
Adolescente,
as
entidades
e
organizações
da
sociedade
civil,
a
empresa
privada,
os
órgãos
públicos
para
a
criança,
o
adolescente
e
a
juventude
em
geral,
além
das
instituições do exterior;
b-)
encaminhamentos
e
orientações
que
se
fizerem
áreas de saúde, jurídica, de educação, de relacionamento familiar, entre outras;
c-)
iniciativas
e
projetos
direito
à
pré-profissionalização
Capítulo
V,
Artigos
60
a
Adolescente;

necessárias,

que
assegurem
às
crianças
e
adolescentes
e
à
proteção
ao
trabalho,
de
acordo
com
69,
da
Lei
8069/90,
Estatuto
da
Criança
e

nas

o
o
do

d-)
fortalecimento,
no
seio
da
sociedade,
da
concepção
da
criança
e
do
adolescente
como
cidadãos,
sujeito
de
direitos
exigíveis
e
pessoas
em
condição
peculiar
de
desenvolvimento,
promovendo,
por
todos
os
meios,
ampla
mobilização ética, social e política em favor da infância e da juventude;
e-)
Participar
efetivamente
da
concatenação
entre
os
esforços
do
Estado
e
da
Sociedade,
nos
âmbitos
municipal,
estadual
e
federal,
nos
setores
das
políticas
sociais
básicas
e
da
política
de
assistência
social,
educacional
e
cultural em favor da infância e da juventude.
f-)
Elaborar
projetos
e
fomentar
experiências
infantil,
da
psicopedagogia
aplicada
à
criança
e
respectivas
famílias,
estimulando,
concomitantemente,
recreação e de integração social e familiar;

nas
áreas
da
educação
ao
adolescente,
e
suas
práticas
de
lazer,
de

g)Elaborar
projetos
voltados
à
promoção
de
atividades
relevância pública social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

e

finalidades

de

“No
desenvolvimento
de
suas
atividades
a
Fundação
Crescer
Criança
não fará distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, credo político ou religioso,
prestando
serviços
gratuitos
e
permanentes,
prioritariamente,
às
crianças
e
adolescentes
oriundos
das
camadas
menos
favorecidas
da
comunidade,
sem
qualquer
discriminação,
obedecendo
aos
princípios
da
filantropia
e
da
solidariedade
social
e
as
normas
e
diretrizes
estabelecidas
pelo
Conselho
Nacional
de
Assistência
Social
–
CNAS,
pelos
Conselhos
Estadual
e
Municipal
de
Assistência
Social
e
pelos
Conselhos
Estadual
e
Municipal
dos
Direitos
da
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Criança e do Adolescente” (Estatuto Social FCC , Capitulo I, Artigo 4º, Paragrafo único).
4.4. Matriz Institucional
-

Missão: Dar oportunidade a crianças e adolescentes de exercerem sua cidadania de forma digna e
participativa

-

Visão: Proporcionar atendimento a 500 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

-

Plano de Desenvolvimento: Diversas atividades, distribuídas em 7 programas de trabalho em apoio a
Escola de Educação Básica no contra turno escolar, desenvolvidas em único espaço físico, a sede da
entidade, monitorada por educadores qualificados para cada área de atuação.

-

Sustentabilidade: Promoção de Eventos Beneficentes/ Ampliação do Programa “Amigos da FCC” –
contribuintes mensais / Realização de Bazares da Pechincha/ Comercialização de peças de artesanato
e produtos alimentícios/ Inscrição do Projeto em editais de empresas/ entidades privadas/ Parceria
com órgãos públicos.



Captação de Recursos: Os Gestores da entidade realizam um trabalho permanente de Captação de
Recursos Financeiros e Humanos na busca de parcerias com empresas, pessoas físicas, empresas
privadas e órgãos públicos que auxiliem a entidade na meta de, não só manter os atendimentos, mas
também ampliar e aprimorar o trabalho com crianças e, prioritariamente, adolescentes da
comunidade.

4.5 Infraestrutura:




Terreno de m2 = 6.045,23m2
Área construída = 1.319,79m2
Sede Própria: Travessa Nüssli, 150 Vila Ferrielo – Boituva/SP

4.5.1 Recursos Físicos
item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DEPENDÊNCIAS
Almoxarifado 1
Almoxarifado 2
Sala Serviço Social e Psicológico
Sala Coordenação
Sala Administração
Banheiro F. recepção
Banheiro M. recepção
Biblioteca
Sala dos Professores
Banheiro Feminino
Banheiro Masculino
Sala de Multiuso
Sala Multiuso
Laboratório de Informática
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Área m2
12m2
14m2
14m2
22,4 m2
12,5 m2
3,2m2
3,2m2
40m2
17m2
28m2
28m2
36m2
35m2
33m2

15.
Sala de Artesanato
16.
Refeitório
17.
Cozinha
18.
Sala Multiuso
19.
Dispensa
20.
Lavanderia
21.
Auditório
Área Coberta
Total de área Construída

51m2
250m2
104m2
27,5m2
13m2
4,5m2
300m2
271,49m2
1.319,79 m2

4.5.2 Recurso Materiais
RECURSOS MATERIAIS PERMANETES
Aparelho de Fax
Aparelho de som
Aparelho de Videokê
Armário guarda-roupas
Armários de aço
Arquivos em aço
Bancos para refeitórios
Balcão de refrigeração
Batedeira Industrial
Bateria
Bebedouros
Botijões de gás P 13 e 45 kg
Cadeiras Madeira FDE
Cadeiras p/computador
Cadeiras Universitárias
Cadeiras de Plástico
Câmara Digital Sony e Fuji
Cilindro para massas
Coifa Industrial
Compressor
Computadores c/ acessórios e acesso a internet
DVD Gradiente e Phillips
Espremedor de frutas industrial
Estantes de Ferro
Estantes de Madeira
Exaustor Industrial
Extintores
Fogão Industrial
Forninho Elétrico
Forno Industrial
Forno de Cerâmica Estufa
Freezer Vertical
Freezer Horizontal
Filmadora Sony

QUANTIDADE
01
02
01
01
07
04
20
01
01
01
03
03
147
23
53
91
02
01
01
01
26
02
01
09
11
01
13
01
01
01
01
01
03
01
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Gaveteiros com 3 gavetas
Geladeira
Guarda - roupas
Impressoras
Impressoras multifuncionais
Jogo de Sofá
Laser
Liquidificador industrial
Máquinas de Cortar Grama
Máquina de Fumaça
Máquina de Xerox
Mesas para Computadores
Mesas de Escritório
Mesas de Escritório
Mesas de Madeira retangular
Mesa para Iluminação
Mesa para Som
Mesas Redondas Escolar
Microfones
Microondas
Mini System
Nobreak
PA
PABX
Pares de Monitor de Som
Pedestais para microfones
Persianas Verticais
Potência
Processador de Alimentos ind.
Projetor com tela eletrônica
Set Ligts
Refletores
Roteador
Telefones comuns
Televisão 20 e 29 polegadas
Torno
Ventiladores de parede
Vídeo Cassete

02
02
03
03
03
01
01
01
03
01
01
19
06
10
20
01
01
05
06
01
03
02
02
01
02
02
04
01
01
01
05
13
01
04
02
01
10
01

5. JUSTIFICATIVA
A “FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA“,
é uma entidade civil de promoção social, sem fins lucrativos,
devidamente reconhecida como Utilidade Pública, inscrita nos Conselhos Municipais de Assistência Social e
Dos Direitos da Criança e do Adolescente com Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS e Com Cadastro de Regularidade Cadastral de Entidades nº1952/2012, que atua em Boituva/SP desde
1994, realizando um trabalho educativo com crianças e adolescentes, de 06 à 17 anos, das camadas menos
favorecidas da comunidade, a fim de mantê-los fora das ruas e longe das condutas de risco, más companhias e
drogas, desenvolvendo atividades de apoio à Escola de Educação Básica, no contra turno escolar.
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A entidade desenvolve práticas sociais especificas desde 1998, com diversas atividades sócio educativas,
ampliando constantemente o atendimento aos integrantes e respectivas famílias a fim de fundamentar a
orientação, a prevenção e a educação, desenvolver técnicas e práticas de intervenção e acolhimento familiar,
apoio escolar e encaminhamento ao mercado de trabalho.
O Projeto “Serviço Social engloba todas as atividades de apoio técnico desenvolvidas pela entidade, intervindo
efetivamente diante de problemáticas diagnosticadas através da triagem social, dos grupos de bate papo,
de queixas escolares e de relatos familiares, “tem como finalidade apoiar a criança e o adolescente da
comunidade socioeconomicamente menos favorecida de Boituva/SP em sua integração, convivência na
família, na sociedade e no mercado de trabalho, exercendo sua cidadania de forma atuante e
participativa.”- Regimento Interno FCC/2009- Artigo 2º.
O Projeto possui atualmente um Departamento de Assistência Social com contratação de um profissional
habilitado em Serviço Social, 30h/semanais e ou de um profissional Psicólogo habilitado também
30h/semanais promovendo:

















Atendimentos individuais aos integrantes e suas respectivas famílias;
Atendimentos grupais: salas de “Bate Papo” para crianças/adolescentes e pais;
Diagnóstico social;
Orientação e acompanhamento dos casos em situações de risco;
Orientação às crianças e adolescentes, familiares e entidade quanto aos direitos e deveres descritos
no Estatuto da Criança e do Adolescente;
Encaminhamentos diversos;
Participação em reuniões multidisciplinares da entidade;
Participação no Conselho Municipal da Assistência Social;
Intermediação das relações de encaminhamentos profissionais dos adolescentes junto às empresas
boituvenses;
Realização de entrevistas com familiares e ou responsáveis pelas crianças e adolescentes;
Manutenção e atualização de arquivo com fichas individuais cumulativas com relatos das ocorrências
significativas de cada um.
Parceria com as Escolas Municipais:
Realização de reunião de pais;
Visitas domiciliares;
Acompanhamento de casos recebidos pelo Conselho Tutelar, Casa Abrigo e/ou Fórum;
Contatos com órgãos públicos.

6. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Título do Projeto “Serviço Social”
Público Alvo: Crianças e Adolescentes de ambos os sexos de 06 à 17 anos.
Período de Execução: Inicio: 02/01/2020 e Término: 31/12/2020
Descrição da realidade que será objeto da parceria:
Desenvolvimento de atividades sociais, pedagógicas, culturais, de lazer, esportivas, de qualificação profissional,
com orientação técnica objetivando o apoio a Escola de Educação Básica para crianças e adolescentes de
ambos os sexos, de 06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, com frequência diária de 2ª à 6ª feira
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de 3 horas e 30 minutos no contra turno escolar, encaminhados pela rede socioassistencial, politicas públicas,
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e por procura espontânea.
6.1 Objetivos:



Gerais:
Proporcionar atividades nos diversos campos de conhecimento e da socialização humana, preparandoos para exercer seus direitos e deveres, tendo acesso aos conhecimentos que garantam uma formação
para a cidadania, gerando atitudes de respeito à sua dignidade e participações nas decisões de sua
comunidade.




Específicos:
Promover assistência social, psicológica e ética às crianças, aos adolescentes e suas respectivas
famílias;
Realizar encaminhamentos e orientações que se fizerem necessários, nas áreas: jurídica, saúde,
educação, relacionamento familiar, entre outras;
Promover iniciativas e projetos que assegurem às crianças e adolescentes o direito à préprofissionalização e à proteção ao trabalho;
Fortalecer no seio da sociedade a concepção da criança e do adolescente como cidadãos;
Participar efetivamente da concatenação entre os esforços do Estado e da Sociedade, em favor da
infância e da juventude.
Elaborar projetos e fomentar experiências nas áreas socioeducativas estimulando, concomitantemente,
práticas de lazer, recreação e integração social e familiar;
Elaborar e implementar projetos específicos voltados aos ex- integrantes , que já se encontram
inseridos no mercado de trabalho e ainda não completaram 18 anos, visando a integração efetiva com
a entidade e a melhoria na qualificação profissional e pessoal.








6.2 Metodologia
O Projeto Crescer Criança promove diariamente, de segunda à sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17 h
e aos sábados das 8h às 12h, segundo planejamento pedagógico anual, dividido em duas turmas de
integrantes, crianças de 06 à11 anos e adolescentes de 12 à 17 anos, grupos de atividades de apoio a escola de
Educação Básica, de acordo com a faixa etária e cronograma de horários pré-estabelecidos, através da
articulação de práticas sociais, pedagógicas, culturais, esportivas, de lazer, de qualificação profissional e apoio
técnico, embasados na metodologia do Programa União Faz a Vida, que tem como objetivo construir e
vivenciar atitudes de valores de cooperação e cidadania por praticas de educação cooperativa, contribuindo
para a educação integral de crianças e adolescentes em âmbito nacional.
A Metodologia do Programa A União Faz a Vida, aplicado no Projeto Crescer Criança ajuda a formar cidadãos
capazes de enxergar os movimentos coletivos, fazendo com que as crianças e adolescentes conheçam e
acreditem em valores aderentes ao cooperativismo, como solidariedade, diálogo, justiça, empreendedorismo e
respeito à diversidade.
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6.3 Monitoramento
“ Não é sobre quantas minhocas o pássaro alimentou seus filhotes, mas quão bem os passarinhos conseguiram
voar”
United Way of America

A equipe da Fundação Crescer Criança entende que o processo de avaliação e monitoramento encontra-se
presente em todas as etapas do processo de planejamento. Por isso, a equipe se reúne mensalmente para
monitorar e avaliar o andamento das atividades propostas para o ano letivo.
São utilizados alguns indicadores que nos auxiliam neste processo como a frequência dos integrantes nas
atividades desenvolvidas pela FCC, a presença de pais e ou responsáveis nas reuniões e encontros realizados
periodicamente. São realizadas conversas formais e informais com todos os envolvidos para avaliarmos os
graus de eficiência, eficácia e impacto do trabalho realizado.
A Gerente do Programa Pedagógico juntamente com a Assistente Social da entidade mantém contato com as
escolas da rede pública no município, visando o aprimoramento constante do trabalho desenvolvido pela FCC e
consequentemente o apoio efetivo à escola de educação básica e estrutura familiar.
A Diretoria da FCC também se reúne semanalmente com a Coordenação da entidade para traçar novas
estratégias de captação de recursos e de propostas pedagógicas sociais eficazes.
Atualmente a FCC segue os padrões de Monitoramento e Avaliação propostos pela “Brazil Foundation”, à
saber:
Crianças e Adolescentes com baixo índice de frequência e rendimento escolar: são coletadas
informações sobre comportamento e notas nas escolas públicas de origem, gerando quadros comparativos que
resultam num programa de intervenção mais diretivo e efetivo;
Crianças e Adolescentes desmotivados e sem reconhecimento de habilidades: são oferecidas oficinas
culturais e de artes, possibilitando a descoberta subjetiva de talentos e fortalecimento da autoestima, cerca de
80% dos integrantes da FCC participam das oficinas propostas.
Adolescentes despreparados para o Mercado de Trabalho: atividades dinâmicas de qualificação
profissional como: Espanhol Básico, Inglês Básico, Ajudante de Cozinha, Copeiro e Garçom, Organização de
Eventos, além das atividades oferecidas tradicionalmente como Informática e oficina de hardware, permitem
que o adolescente seja inserido de maneira confiante e com maior índice de absorção pelo mercado de
trabalho.
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7. PLANO DE APLICAÇÃO
7.1 RECURSOS HUMANOS
FONTE DE RECURSO

ESTADUAL

PERÍODO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RATEIO MENSAL

FUNÇÃO

C/H

Profissional
assistente social
e ou psicologo

SALÁRIO BRUTO

30h/sem

QTDE

2.986,00

SALÁRIO LIQUIDO
(pago com recurso estadual)

1

TOTAL
TOTAL (12 MESES)

FÉRIAS

ENCARGOS PATRONAIS

13º SALÁRIO

INSS
TOTAL
(20%)

FGTS TOTAL
(8%)

BENEFÍCIOS MENSAIS

PIS
TOTAL
(1%)

VALE
REFEIÇÃO (R$)

CESTA BÁSICA
(R$)

TOTAL

AUXÍLIO
TRANSPORTE (R$)

CUSTO MENSAL

1.650,00

85,00

140,00

0

0

0

0

0

0

1.875,00

1.650,00

85,00

140,00

0

0

0

0

0

0

1.875,00

0

0

0

0

0

0

22.500,00

19.800,00

1.020,00

1.680,00

7.2 OUTRAS CATEGORIAS
VALORES
NATUREZA DA DESPESA

DESCRIÇÃO

Média Mensal (Estadual)
Total Mensal

Média Mensal (Federal)

Média Mensal (Municipal)

Gêneros Alimentícios
Lanche Integrantes

Material Didático

0

325,00

0

0

300,00

0

0

7.500,00

0

Projeto “Serviço Social”

TOTAL ANUAL

Importante: Aplicação especifica a recursos de origem publica municipal e estadual, as demais despesas referentes ao Projeto Crescer Criança não descritas nesse Plano são custeadas com
recursos próprios da Fundação Crescer Criança.
Travessa Nussli, 150 – Vila Ferriello - CEP: 18.550-000 - TEL: (015) 3263-3731/3363-3229 - Boituva/SP
CNPJ nº: 06.958.188/0001-61- site www.crescercrianca.org.br – e-mail fcc@crescercrianca.org.br

7.3 Quadro Resumido – Plano de Aplicação Geral
Despesas
Recursos Humanos

Assistente Social e ou psicólogo

Mês 01
1.875,00

Mês 02
1.875,00

Mês 03
1.875,00

Mês 04
1.875,00

Mês 05
1.875,00

Mês 06
1.875,00

Mês 07
1.875,00

Mês 08
1.875,00

Mês 09
1.875,00

Mês 10
1.875,00

Mês 11
1.875,00

Mês 12
1.875,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

325,00

(contrato CLT)

Material Didático
Programas
Apoio Técnico
Para Egressos
Para Pais

Alimentação

Sub-total R$
30.000,00
(Trinta Mil Reais)

Total anual R$

8. CAPACIDADE INSTALADA
(Vide item 4. Caracterização da Organização da Sociedade Civil – item 4.5 Infraestrutura)
9. RECURSOS HUMANOS
Funcionário

À contratar

Cargo

Carga Horária

Escolaridade

Tipo de Vínculo

Assistente Social

180h/mês

Nível Superior – Assistência Social

Contrato/ CLT
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10. AÇÕES ANUAL DE ATIVIDADES – (Dados 2019 – Programa Anual de Atividades 2020 em planejamento).

PRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – 2019 MANHÃ
Meses de janeiro à dezembro

TEMA: Projeto Crescer Criança e Serviço Social
SEGUNDA- FEIRA

Atividades

Horário

Público alvo

Objetivo

Café da Manhã
Entrada/ Chamada

7h30/8h

Todos os integrantes



Oferecimento de café da manhã, para que os integrantes iniciem as atividades
alimentados. Recepção, acolhimento, comprovação de presença,
direcionamento para as oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo/
Patrícia Terra/Felipe Peixoto

Atendimento Social

7h30/11h

Pais e ou
responsáveis; integrantes;
comunidade; equipe
interdisciplinar; técnicos
politicas públicas



Proporcionar atividades nos diversos campos de conhecimento e da
socialização humana, preparando-os para exercer seus direitos e deveres, tendo
acesso aos conhecimentos que garantam uma formação para a cidadania,
gerando atitudes de respeito à sua dignidade e participações nas decisões de
sua comunidade. Além de:
promover assistência social, psicológica e ética às crianças, aos adolescentes e
suas respectivas famílias;
Realizar encaminhamentos e orientações que se fizerem necessários, nas áreas:
jurídica, saúde, educação, relacionamento familiar, entre outras;
Promover iniciativas e projetos que assegurem às crianças e adolescentes o
direito à pré-profissionalização e à proteção ao trabalho;
Fortalecer no seio da sociedade a concepção da criança e do adolescente como
cidadãos;
Participar efetivamente da concatenação entre os esforços do Estado e da
Sociedade, em favor da infância e da juventude.
Elaborar projetos e fomentar experiências nas áreas socioeducativas
estimulando, concomitantemente, práticas de lazer, recreação e integração
social e familiar;
Elaborar e implementar projetos específicos voltados aos ex- integrantes , que

Assistente Social
Sandra C. T. Monteiro
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Responsável

Obs.

já se encontram inseridos no mercado de trabalho e ainda não completaram 18
anos, visando a integração efetiva com a entidade e a melhoria na qualificação
profissional e pessoal.
Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

Adolescentes 12/17anos



Informática

Crianças de 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

Adolescentes 12/17 anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Danças Urbanas

Esportes de Quadra

Informática

8h/9h

9h/10h
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Arte Educador
José Roberto Teixeira

Música

Crianças 06/11anos



Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando à formação do cidadão, capaz de contribuir
ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a
memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.

Frederico Hoffman

Qualificação Profissional
Desenvolvimento Profissional e Pessoal

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho, através de oficinas dinâmicas com temas
atuais visando o desenvolvimento profissional e pessoal. Desenvolvimento de
aptidões pessoais e sociais na busca da melhoria da qualidade de vida.

Felipe Alvim Peixoto

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves



Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando à formação do cidadão, capaz de contribuir
ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a

Frederico Hoffman

Esportes de Quadra

Informática

Música

10h/10h45

Crianças 06/11anos
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memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.
Recreação Dirigida

ALMOÇO

Crianças 06/11anos

10H45/11H

TODOS OS INTEGRANTES



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Equipe FCC

TERÇA- FEIRA
Atividades

Horário

Público alvo

Objetivo

Café da Manhã
Entrada/ Chamada

7h30/8h

Todos os integrantes



Oferecimento de café da manhã, para que os integrantes iniciem as atividades
alimentados. Recepção, acolhimento, comprovação de presença,
direcionamento para as oficinas especificas.

Atendimento Social

7h30/11h

Pais e ou
responsáveis; integrantes;
comunidade; equipe
interdisciplinar; técnicos
politicas públicas



Proporcionar atividades nos diversos campos de conhecimento e da
socialização humana, preparando-os para exercer seus direitos e deveres, tendo
acesso aos conhecimentos que garantam uma formação para a cidadania,
gerando atitudes de respeito à sua dignidade e participações nas decisões de
sua comunidade. Além de:
promover assistência social, psicológica e ética às crianças, aos adolescentes e
suas respectivas famílias;
Realizar encaminhamentos e orientações que se fizerem necessários, nas áreas:
jurídica, saúde, educação, relacionamento familiar, entre outras;
Promover iniciativas e projetos que assegurem às crianças e adolescentes o
direito à pré-profissionalização e à proteção ao trabalho;
Fortalecer no seio da sociedade a concepção da criança e do adolescente como






Travessa Nussli, 150 – Vila Ferriello - CEP: 18.550-000 - TEL: (015) 3263-3731/3363-3229 - Boituva/SP
CNPJ nº: 06.958.188/0001-61- site www.crescercrianca.org.br – e-mail fcc@crescercrianca.org.br

Responsável

Educadores Sociais:
Andreia de Melo/
Patrícia Terra/Felipe Peixoto
Assistente Social
Sandra C. T. Monteiro

Obs.






cidadãos;
Participar efetivamente da concatenação entre os esforços do Estado e da
Sociedade, em favor da infância e da juventude.
Elaborar projetos e fomentar experiências nas áreas socioeducativas
estimulando, concomitantemente, práticas de lazer, recreação e integração
social e familiar;
Elaborar e implementar projetos específicos voltados aos ex- integrantes , que
já se encontram inseridos no mercado de trabalho e ainda não completaram 18
anos, visando a integração efetiva com a entidade e a melhoria na qualificação
profissional e pessoal.

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Taekwondo

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; Oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Alisson Yamaguti

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Panificação

Adolescentes 12/17anos

Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho. Preparação e orientação do adolescente
sobre a comercialização dos produtos alimentares, criando condições de
Travessa Nussli, 150 – Vila Ferriello - CEP: 18.550-000 - TEL: (015) 3263-3731/3363-3229 - Boituva/SP
CNPJ nº: 06.958.188/0001-61- site www.crescercrianca.org.br – e-mail fcc@crescercrianca.org.br

Ademir Brassarotto

Danças Urbanas

8h/9h



aumento quantitativo e qualitativo na renda familiar; contribuição na formação
de profissionais na área de Turismo, visando maior qualidade no atendimento a
turistas e munícipes; desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca
da melhoria da qualidade de vida; promoção na mudança de hábitos
alimentares proporcionando conhecimentos básicos de higiene e de maior
aproveitamento dos alimentos.
Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da capacitação da busca pelo aumento de conhecimento,
incentivando a criança e ou o adolescente o domínio de outra língua e cultura,
respeitando seus limites e ampliando a cada dia seu conhecimento linguístico,
promovendo a descoberta de habilidades físicas, intelectuais e interpessoais,
viabilizando a aquisição de uma língua estrangeira para apoio não só escolar,
mas para crescimento pessoal e profissional também.

Marcos Tadeu da Costa
Pacheco

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Espanhol

Adolescentes 12/17anos

Felipe Alvim Peixoto

Canto

Crianças 06/11anos

 Desenvolvimento da capacitação da busca pelo aumento de conhecimento,
incentivando a criança e ou o adolescente o domínio de outra língua e cultura,
respeitando seus limites e ampliando a cada dia seu conhecimento linguístico,
promovendo a descoberta de habilidades físicas, intelectuais e interpessoais,
viabilizando a aquisição de uma língua estrangeira para apoio não só escolar,
mas para crescimento pessoal e profissional também.
 Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando a formação do cidadão, capaz de contribuir
ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a
memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.



Ademir Brassarotto

Inglês

9h/10h

Panificação

Adolescentes 12/17anos
10h/10h45

Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho. Preparação e orientação do adolescente
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Urias Silva

sobre a comercialização dos produtos alimentares, criando condições de
aumento quantitativo e qualitativo na renda familiar; contribuição na formação
de profissionais na área de Turismo, visando maior qualidade no atendimento a
turistas e munícipes; desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca
da melhoria da qualidade de vida; promoção na mudança de hábitos
alimentares proporcionando conhecimentos básicos de higiene e de maior
aproveitamento dos alimentos.

Informática

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Canto

Adolescentes 12/17anos



Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando a formação do cidadão, capaz de contribuir
ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a
memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.

Urias Silva

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

TODOS OS INTEGRANTES



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Recreação Dirigida

ALMOÇO

10h45/11H
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Equipe FCC

QUARTA-FEIRA
Atividades

Horário

Público alvo

Café da Manhã
Entrada/ Chamada

7h30/8h

Todos os integrantes



Oferecimento de café da manhã, para que os integrantes iniciem as atividades
alimentados. Recepção, acolhimento, comprovação de presença,
direcionamento para as oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo/
Patrícia Terra/Felipe Peixoto

Danças Urbanas

8h/9h

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Qualificação Profissional

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho, através de oficinas dinâmicas com temas
atuais visando o desenvolvimento profissional e pessoal. Desenvolvimento de
aptidões pessoais e sociais na busca da melhoria da qualidade de vida.

Felipe Alvim Peixoto

Sala de Bate Papo

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de
06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Sandra C. T. Monteiro

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Esportes de Quadra

9h/10h

Crianças 06/11anos

Objetivo

 Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
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Responsável

Aline Lais Picinato

Obs.

motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.
Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Sala de Bate Papo

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de
06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Sandra C. T. Monteiro

Cozinha sabor

Crianças 06/11anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho. Preparação e orientação do adolescente
sobre a comercialização dos produtos alimentares, criando condições de
aumento quantitativo e qualitativo na renda familiar; contribuição na formação
de profissionais na área de Turismo, visando maior qualidade no atendimento a
turistas e munícipes; desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca
da melhoria da qualidade de vida; promoção na mudança de hábitos
alimentares proporcionando conhecimentos básicos de higiene e de maior
aproveitamento dos alimentos.

Felipe Alvim Peixoto



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do

Aline Lais Picinato

Esportes de Quadra

10h/10h45

Adolescentes 12/17anos
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vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.
Informática

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Apoio Pedagógico

Adolescentes 12/17anos



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Patrícia G. Terra

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Equipe FCC

ALMOÇO

10h45

TODOS OS INTEGRANTES
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QUINTA-FEIRA
Atividades

Horário

Público alvo

Café da Manhã
Entrada/ Chamada

7h30/8h

Todos os integrantes



Oferecimento de café da manhã, para que os integrantes iniciem as atividades
alimentados. Recepção, acolhimento, comprovação de presença,
direcionamento para as oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo/
Patrícia Terra /Felipe Peixoto

Danças Urbanas

8h/9h

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Taekwondo

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Alisson Yamaguti

Sala de Bate Papo

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de
06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Sandra C. T. Monteiro

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da capacitação da busca pelo aumento de conhecimento,
incentivando a criança e ou o adolescente o domínio de outra língua e cultura,
respeitando seus limites e ampliando a cada dia seu conhecimento linguístico,
promovendo a descoberta de habilidades físicas, intelectuais e interpessoais,
viabilizando a aquisição de uma língua estrangeira para apoio não só escolar,
mas para crescimento pessoal e profissional também.

Marcos Tadeu da Costa
Pacheco

Inglês

9h/10h

Objetivo
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Responsável

Obs.

Ateliê de Bijuteria

Crianças 06/11anos



Promoção de atividades de artesanais visando a descoberta de talentos e o
desenvolvimento de habilidades artísticas, promovendo bem estar, elevação da
autoestima, concentração e capricho, além da conquista de geração de renda.

Elena Prado

Esportes de Quadra

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva

Aline Lais Picinato

Apoio Pedagógico

Crianças 06/11anos



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Andreia de Melo

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da capacitação da busca pelo aumento de conhecimento,
incentivando a criança e ou o adolescente o domínio de outra língua e cultura,
respeitando seus limites e ampliando a cada dia seu conhecimento linguístico,
promovendo a descoberta de habilidades físicas, intelectuais e interpessoais,
viabilizando a aquisição de uma língua estrangeira para apoio não só escolar,
mas para crescimento pessoal e profissional também.

Marcos Tadeu da Costa
Pacheco

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de
06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Sandra C. T. Monteiro

Inglês

Sala de Bate Papo

10h/10h45
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Esportes de Quadra

Tênis de Mesa

ALMOÇO



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva

Camila Leite

TODOS OS INTEGRANTES



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Equipe FCC

Crianças 06/11anos

10h45/11h
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SEXTA - FEIRA
Atividades

Horário

Público alvo

Café da Manhã
Entrada/ Chamada

7h30/8h

Todos os integrantes



Oferecimento de café da manhã, para que os integrantes iniciem as atividades
alimentados. Recepção, acolhimento, comprovação de presença,
direcionamento para as oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo
Patrícia Terra /Felipe Peixoto

Danças Urbanas

8h/9h

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Esporte de Quadra

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

Edilene Gomes Skopiniski

Dança do Ventre

9h/10h

Objetivo
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Responsável

Obs.

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Identidade Cultural

Crianças 06/11anos



Construção da identidade em processo contínuo e dinâmico de
autoconhecimento em relação aos aspectos pessoais, sociais, culturais e
profissionais. Refletindo na constituição de valores e papéis que permitem ao
indivíduo agir socialmente, contribuindo para a visualização de suas reais
potencialidades e limitações, valores e oportunidades.

Felipe Alvim Peixoto

Esportes de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento
de práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

Edilene Gomes Skopiniski

Informática

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,

Andreia de Melo

Dança do Ventre

10h/10h45

Travessa Nussli, 150 – Vila Ferriello - CEP: 18.550-000 - TEL: (015) 3263-3731/3363-3229 - Boituva/SP
CNPJ nº: 06.958.188/0001-61- site www.crescercrianca.org.br – e-mail fcc@crescercrianca.org.br

sociais e motores.
Apoio Pedagógico

ALMOÇO

Adolescentes 12/17anos

10h45

TODOS OS INTEGRANTES



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Patrícia G. Terra



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Equipe FCC

SÁBADO
Atividades

Horário

Grupo de Dança Arte em Movimento
Ponto de Cultura (desde 2009)

8h/11h

Público alvo

Crianças e adolescentes

Objetivo



Viabilização da inclusão social através da dança propondo a ampliação do
conhecimento dos integrantes, nas áreas cênicas e artísticas, garantindo
desenvolvimento pessoal, autoconfiança, autoestima e autopercepção,
articulando propostas culturais e artísticas a favor da educação e da
profissionalização. É formado por um grupo de integrantes que representam a
entidade em competições e amostras no Estado de São Paulo, além da atender
convites de toda a região, divulgando o trabalho desenvolvido pela entidade,
atuando como multiplicadores culturais na escola, na comunidade e na própria
FCC.
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Responsável

José Roberto Teixeira

Obs.

PRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – 2019 TARDE
Meses de janeiro à dezembro

TEMA: Projeto Crescer Criança
SEGUNDA-FEIRA

Atividades

Horário

Público alvo

ALMOÇO

13h15

TODOS OS INTEGRANTES



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Equipe FCC

Entrada/ Chamada

13h30/14h

Todos os integrantes



Recepção, acolhimento, comprovação de presença, direcionamento para as
oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo
Patrícia Terra /Felipe Peixoto

Música

14h/15h

Crianças 06/11anos



Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando a formação do cidadão, capaz de contribuir
ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a
memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.

Frederico Hoffman

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da

Fábio Santos Fogaça

Futsal

Objetivo
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Responsável

Obs.

inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.
Canto

Crianças 06/11anos



Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando a formação do cidadão, capaz de contribuir
ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a
memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.

Urias Silva

Informática

Crianças 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Esportes de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Qualificação Profissional
Desenvolvimento Profissional e Pessoal

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho, através de oficinas dinâmicas com temas
atuais visando o desenvolvimento profissional e pessoal. Desenvolvimento de
aptidões pessoais e sociais na busca da melhoria da qualidade de vida.

Felipe Alvim Peixoto

Adolescentes 12/17anos



Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando a formação do cidadão, capaz de contribuir

Frederico Hoffman

Música

15h/15h45
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ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a
memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.
Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Fábio Santos Fogaça

Esportes de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Danças Urbanas

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,

José Roberto Teixeira

Futsal
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responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.
Canto

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da apreciação musical, aperfeiçoando a expressividade de
crianças e jovens. Além da promoção de apresentações como forma de
incentivo e divulgação do trabalho realizado, aumentando a autoestima,
estreitando vínculos com a família, escola e comunidade.

Urias Silva

Lanche

15h45/16h

Todos os integrantes



Oferecimento de lanche da tarde para os integrantes da FCC para que finalizem
suas atividades alimentados, garantindo assim qualidade de vida e bem estar.

Equipe FCC

Informática

16h17h

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Música

Crianças 06/11anos



Promoção da sensibilidade e a criatividade humana por meio do contato com a
linguagem artístico-musical, visando a formação do cidadão, capaz de contribuir
ativamente com as mudanças sócio-culturais necessárias para a construção de
uma sociedade mais ética e digna. Desenvolvimento da percepção auditiva e a
memória musical, estimulando a pesquisa, exploração, composição e
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências, criando
oportunidades de cultura e lazer para os jovens, diminuindo seu tempo ocioso.

Frederico Hoffman

Esportes de Quadra

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato
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Dança Urbanas

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Futsal

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Fábio Santos Fogaça

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da apreciação musical, aperfeiçoando a expressividade de
crianças e jovens. Além da promoção de apresentações como forma de
incentivo e divulgação do trabalho realizado, aumentando a autoestima,
estreitando vínculos com a família, escola e comunidade.

Urias Silva

Canto

TERÇA-FEIRA
Atividades

ALMOÇO

Entrada/ Chamada

Horário

Público alvo

Objetivo

13h15

TODOS OS INTEGRANTES



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Equipe FCC

13h30/14h

Todos os integrantes



Recepção, acolhimento, comprovação de presença, direcionamento para as
oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo
Patrícia Terra /Felipe Peixoto
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Responsável

Obs.

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Fábio Santos Fogaça

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Esportes de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Taekwondo

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e

Alisson Yamaguti

Futsal

Informática

14h/15h
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psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.
Crianças 06/11anos



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Andreia de Melo

Panificação

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho. Preparação e orientação do adolescente
sobre a comercialização dos produtos alimentares, criando condições de
aumento quantitativo e qualitativo na renda familiar; contribuição na formação
de profissionais na área de Turismo, visando maior qualidade no atendimento a
turistas e munícipes; desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca
da melhoria da qualidade de vida; promoção na mudança de hábitos
alimentares proporcionando conhecimentos básicos de higiene e de maior
aproveitamento dos alimentos.

Ademir Brassarotto

Dinâmicas através da Música

Adolescentes 12/17anos



Realização de rodas de conversas, dramatizações e vivencias com educadora
pós-graduada em psicopedagogia, articulando valores pessoais e culturais,
visando autoconhecimento, motivação pessoal e transformação de valores
sociais e morais.

Selma Ayres

Tênis de mesa

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo

Camila Leite

Apoio Pedagógico
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assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Fábio Santos Fogaça

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Danças Urbanas

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Futsal

15h/15h45
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Panificação

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho. Preparação e orientação do adolescente
sobre a comercialização dos produtos alimentares, criando condições de
aumento quantitativo e qualitativo na renda familiar; contribuição na formação
de profissionais na área de Turismo, visando maior qualidade no atendimento a
turistas e munícipes; desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca
da melhoria da qualidade de vida; promoção na mudança de hábitos
alimentares proporcionando conhecimentos básicos de higiene e de maior
aproveitamento dos alimentos.

Ademir Brassarotto

Esportes de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Tênis de mesa

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Camila Leite
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Lanche

15h45/16h

Todos os integrantes



Oferecimento de lanche da tarde para os integrantes da FCC para que finalizem
suas atividades alimentados, garantindo assim qualidade de vida e bem estar.

Equipe FCC

Danças

16h/17h

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Informática

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Futsal

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Fábio Santos Fogaça

Tênis de mesa

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Camila Leite
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Esportes de Quadra

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva

Aline Lais Picinato

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho. Preparação e orientação do adolescente
sobre a comercialização dos produtos alimentares, criando condições de
aumento quantitativo e qualitativo na renda familiar; contribuição na formação
de profissionais na área de Turismo, visando maior qualidade no atendimento a
turistas e munícipes; desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca
da melhoria da qualidade de vida; promoção na mudança de hábitos
alimentares proporcionando conhecimentos básicos de higiene e de maior
aproveitamento dos alimentos.

Ademir Brassarotto

Pais ou responsáveis



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE para pais e ou responsáveis dos integrantes da FCC.

Robson Horta Alves

Panificação

Informática - paisfcc.com

18h30/21h
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QUARTA-FEIRA
Atividades

Horário

ALMOÇO

13h15

Calçada da Fama

14h/15h

Público alvo

Objetivo

Responsável



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo/
Patrícia Terra /Felipe Peixoto

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho, através de oficinas de videomaker,
fotografia e cenografia, visando o desenvolvimento profissional e pessoal.
Desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca da melhoria da
qualidade de vida.

Paulo Nehring

Bate Papo

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de
06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Sandra C. T. Monteiro

Judô

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Ewerton Castori Filho

TODOS OS INTEGRANTES
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Obs.

Ateliê FCC Artesanato

Crianças 06/11anos



Promoção de atividades de artesanais visando a descoberta de talentos e o
desenvolvimento de habilidades artísticas, promovendo bem estar, elevação da
autoestima, concentração e capricho, além da conquista de geração de renda.

Luciana Ghizzi/ Carmela
Armani/ Solange Giostri/
Ivone Pascotto

Esportes de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Informática

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Ewerton Castori Filho

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de

Sandra C. T. Monteiro

Judô

Bate Papo

15h/15h45
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06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.
Esportes de Qaudra

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes, realização de
atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária) desenvolvendo
assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do vencer e perder.
Promover a habilidades sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva

Aline Lais Picinato

Apoio Pedagógico

Crianças 06/11anos



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Andreia de Melo

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

Calçada da Fama

Adolescentes 12/17anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho, através de oficinas de videomaker,
fotografia e cenografia, visando o desenvolvimento profissional e pessoal.
Desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca da melhoria da
qualidade de vida.

Paulo Nehring
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Oferecimento de lanche da tarde para os integrantes da FCC para que finalizem
suas atividades alimentados, garantindo assim qualidade de vida e bem estar.

Equipe FCC

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Calçada da Fama

Adolescentes 12/17anos



Paulo Nehring

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Preparação do adolescente para a inserção no mercado de trabalho
possibilitando o exercício pleno de sua cidadania com competência e dignidade,
garantindo o direito à profissionalização, à capacitação e à inserção profissional
adequada ao mercado de trabalho, através de oficinas de videomaker,
fotografia e cenografia, visando o desenvolvimento profissional e pessoal.
Desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais na busca da melhoria da
qualidade de vida.
Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Lanche

15h45/16h

Esportes de Quadra

16h/17h

Todos os integrantes
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Andreia de Melo

QUINTA-FEIRA
Atividades

Horário

ALMOÇO

13h15

Entrada/ Chamada

13h30/14h

Esportes de Quadra

14h/15h

Taekwondo

Público alvo

Objetivo

Responsável



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Equipe FCC

Todos os integrantes



Recepção, acolhimento, comprovação de presença, direcionamento para as
oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo
Patrícia Terra /Felipe Peixoto

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos postivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Alisson Yamaguti

TODOS OS INTEGRANTES
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Obs.

Bate papo

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de
06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

Fanfarra

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento de Oficina de Percussão, com o objetivo de proporcionar aos alunos, à
suas famílias e à comunidade, vivência da cultura, música e ritmos. A Oficina de Percussão
pretende reformular comportamentos e traduzi-los em formação de hábitos e
internalização de novos valores; descobrir na arte, na educação, na pluralidade cultural,
na ética e na estética, os pilares de um novo projeto de vida. Busca unir prática e teoria,
arte e tecnologia, valores culturais comunitários e globalização, para tornar viável a sua
missão de desenvolver o exercício da cidadania e preservação da diversidade cultural.

Jeferson Henrique de
Oliveira

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Esportes de Quadra

Danças Urbanas

15h/15h45
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Sandra C. T. Monteiro

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento de Oficina de Percussão, com o objetivo de proporcionar aos alunos, à
suas famílias e à comunidade, vivência da cultura, música e ritmos. A Oficina de Percussão
pretende reformular comportamentos e traduzi-los em formação de hábitos e
internalização de novos valores; descobrir na arte, na educação, na pluralidade cultural,
na ética e na estética, os pilares de um novo projeto de vida. Busca unir prática e teoria,
arte e tecnologia, valores culturais comunitários e globalização, para tornar viável a sua
missão de desenvolver o exercício da cidadania e preservação da diversidade cultural.

Jeferson Henrique de
Oliveira

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades de promoção social, grupais e individuais com
orientação técnica diretivas objetivando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de
06 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Sandra C. T. Monteiro

15h45/16h

Todos os integrantes



Oferecimento de lanche da tarde para os integrantes da FCC para que finalizem
suas atividades alimentados, garantindo assim qualidade de vida e bem estar.

16h/17h

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixeira

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

Esportes de Quadra

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades

Aline Lais Picinato

Fanfarra

Recreação Dirigida

Bate Papo

Lanche

Danças Urbanas
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Equipe FCC

motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

SEXTA-FEIRA
Atividades

Horário

Público alvo

Objetivo

ALMOÇO

13h15

TODOS OS INTEGRANTES



Parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Educação para o
fornecimento de almoço aos integrantes da entidade em atividades de
educação integral, visando a alimentação saudável e sustentável.

Entrada/ Chamada

13h30/14h

Todos os integrantes



Recepção, acolhimento, comprovação de presença, direcionamento para as
oficinas especificas.

Educadores Sociais:
Andreia de Melo
Patrícia Terra /Felipe Peixoto

Danças Urbanas

14h/15h

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

José Roberto Teixiera

Informática

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Esporte de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do

Aline Lais Picinato
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Responsável

Obs.

vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.
Apoio Pedagógico

Adolescentes 12/17anos



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Patrícia G. Terra

Espanhol

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da capacitação da busca pelo aumento de conhecimento,
incentivando a criança e ou o adolescente o domínio de outra língua e cultura,
respeitando seus limites e ampliando a cada dia seu conhecimento linguístico,
promovendo a descoberta de habilidades físicas, intelectuais e interpessoais,
viabilizando a aquisição de uma língua estrangeira para apoio não só escolar,
mas para crescimento pessoal e profissional também.

Felipe Alvim Peixoto

Apoio Pedagógico

Crianças 06/11anos



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Andreia de Melo

Adolescentes 12/17anos



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,
responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.

Edilene Gomes Skopiniski

Adolescentes 12/17anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de

Robson Horta Alves

Dança do ventre

Informática

15h/15h45
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HARDWARE.
Adolescentes 12/17anos



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Patrícia G. Terra

Esportes de Quadra

Crianças 06/11anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato

Espanhol

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento da capacitação da busca pelo aumento de conhecimento,
incentivando a criança e ou o adolescente o domínio de outra língua e cultura,
respeitando seus limites e ampliando a cada dia seu conhecimento linguístico,
promovendo a descoberta de habilidades físicas, intelectuais e interpessoais,
viabilizando a aquisição de uma língua estrangeira para apoio não só escolar,
mas para crescimento pessoal e profissional também.

Felipe Alvim Peixoto



Oferecimento de lanche da tarde para os integrantes da FCC para que finalizem
suas atividades alimentados, garantindo assim qualidade de vida e bem estar.



Desenvolvimento da expressão e percepção corporal, musicalidade, ritmo e
habilidades socioafetivas, além do desenvolvimento de postura ética,

Apoio Pedagógico

Lanche

15h45/16h

Dança do ventre

16h/17h

Todos os integrantes

Crianças 06/11anos
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Equipe FCC

Edilene Gomes Skopiniski

responsável e integralizadora; elevação da autoestima e autoconhecimento.
Informática

Crianças 06/11anos



Inclusão digital, desenvolvimento de habilidades e práticas nos módulos:
Windows, Word, Excel, Power Point; introdução em Lógica de Programação;
Introdução em práticas de qualificação profissional como SCRATCH e oficina de
HARDWARE.

Robson Horta Alves

Recreação Dirigida

Crianças 06/11anos



Desenvolvimento de atividades que estimulem a espontaneidade, a liberdade
de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual e coletiva,
além de respeito e convivência mútua, a recreação dirigida visa ainda, o
desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos,
sociais e motores.

Andreia de Melo

Adolescentes 12/17anos



Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social, através do oferecimento de
práticas esportivas educacionais, além do desenvolvimento de habilidades
motoras, habilidades técnicas e habilidades táticas ligadas aos esportes,
realização de atividades lúdicas e competitivas (de acordo com a faixa etária)
desenvolvendo assim, aspectos positivos ligados à coletividade e ao sentido do
vencer e perder. Promover a sociabilidade, o amadurecimento emocional e
psicomotor do indivíduo favorecendo o aprendizado do saber repartir, do
organizar, do liderar, do persistir e do ser responsável; oportunizar através da
inclusão social, a prática de uma modalidade competitiva.

Aline Lais Picinato



Oportunidade para descobrir: O apoio pedagógico na FCC é uma oportunidade
para o integrante aprender a estudar de forma diferente da que vinha
adotando, em um grupo menor e com atenção direcionada por técnicos, o
integrante se sente valorizado, com a autoestima restabelecida, impactando
diretamente no processo de construção da aprendizagem, além da criação de
novos hábitos e uma rotina de estudos, desenvolvendo atitudes proativas,
autônomas e responsáveis, gerando autoconfiança e motivação para o sucesso
escolar.

Patrícia G. Terra

Esportes de Quadra

Apoio Pedagógico

Adolescentes 12/17anos

Travessa Nussli, 150 – Vila Ferriello - CEP: 18.550-000 - TEL: (015) 3263-3731/3363-3229 - Boituva/SP
CNPJ nº: 06.958.188/0001-61- site www.crescercrianca.org.br – e-mail fcc@crescercrianca.org.br

11.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

Concedente:

Meta 1
Estadual

Mês 01
2.500,00

Mês 02
2.500,00

Mês 03
2.500,00

Mês 04
2.500,00

Mês 05
2.500,00

Mês 06
2.500,00

Meta
Estadual

Mês 07
2.500,00

Mês 08
2.500,00

Mês 09
2.500,00

Mês 10
2.500,00

Mês 11
2.500,00

Mês 12
2.500,00
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12. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro para os devidos fins que:
- A entidade proponente não está impedida de celebrar o Segundo Termo Aditivo de Colaboração e que não
se encontra inserida em nenhuma das vedações dispostas no art. 39 a 41 da Lei Federal nº 13.019/2014;
- A entidade proponente não dispõe em seu quadro diretivo de agentes políticos de Poder, de membros do
Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por
afinidade;
- Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC proponente, com os recursos
repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges,
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
Pede deferimento.

Karine M. R. do Amaral Franco
Coordenadora Geral
Responsável Técnico pela elaboração do Projeto

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva
Representante legal da proponente

Boituva, 11 de novembro de 2019
13. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Boituva, ___ de ______________ de 2019.
____________________________________
Secretário (a) Municipal de Assistência Social
Aprovado pelo Chefe do Poder Executivo.
Boituva, ___ de ______________ de 2019.

__________________________________
Prefeito Municipal de Boituva
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