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PLANO DE TRABALHO – EDITAL nº 01/2019 

DADOS DO PROPONENTE: 

 
Instituição proponente: Associação Amigos da Mata 
 

 
CNPJ: 07.620.520/0001-46 

 

 
Endereço completo c/ CEP: Estrada da Rocinha, 4.400 Secretário, Petrópolis, RJ  CEP 25755-340 
 

 
E-mail: amigosmata@terra.com.br 
 
Site ou rede social: www.amigosdamata.com 
 

 
Telefone 1: (24) 2228-2165 
 

 
Telefone 2: 

 
Celular: (24) 98824-6462 

 
Responsável pela Instituição: P/P Denise Pereira da Silva 
 

 
Endereço completo do Responsável: Estrada da Rocinha, km 7, Secretário, Petrópolis, RJ  CEP 25755-340 
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INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO: 

 
 
Banco: Caixa Econômica Federal 
 

 
 
Agência: 4146 

 
 
Conta: Operação 003  CC 00002901-7 

 

 
Título do Projeto: Formiguinha 
 

 
Valor: R$ 50.000,00 
 

 
Início: 03/03/2020 

 
Término: 28/08/2020 
 

 
Número de atendidos pelo projeto: aproximadamente 90 crianças e adolescentes 
 
 
 

EIXO TEMÁTICO: 
 

 
Eixo temático I – Assistência 
Social 
 

  
Eixo temático II – Educação 

 

X 
 
Eixo temático III – Esporte, 
recreação e lazer 

  
Eixo temático IV – Trabalho 

 

 
Eixo temático V – Fortalecimento de 
ações para a primeira infância 

 
 
 
 

 
Eixo temático VI – Cultura 

  
Eixo temático VII – Fortalecimento de 
ação para a cultura de paz: 

 
 
 

 

 
Descrição da realidade na qual se insere o projeto: O Projeto Formiguinha atua no bairro de Secretário, distrito de Pedro do 
Rio, área rural do município de Petrópolis/RJ. Secretário é um grande vale, cortado por diversos rios, cheio de caminhos e 
pequenas localidades. 
Muitas dessas localidades são de difícil acesso e não contam com serviço de transporte público. O convívio social é limitado, pois  
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nessas localidades não existem praças, parques ou outras áreas de lazer que propiciem uma maior interação entre os moradores. 
As crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Formiguinha estudam nas duas escolas municipais da região e fazem parte de 
núcleos familiares com baixa renda. Seus pais trabalham como caseiros, cozinheiras, faxineiras, jardineiros, pedreiros e, na 
grande maioria, têm pouca ou nenhuma escolaridade. 
 

 
Justificativa da proposição: Para o público atendido, a única oportunidade de ampliação das oportunidades de aprendizagem e 
de atendimento fonoaudiológico e psicopedagógico, com profissionais qualificados e de forma gratuita, é a oferecida pelo Projeto 
Formiguinha.  
O presente Projeto trabalha cumprindo as orientações do ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990 - no sentido de garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando o direito à educação, à saúde, ao 
lazer, à cultura, à convivência comunitária, à dignidade, ao respeito e à liberdade. 
Oferecendo experiências pedagógicas ricas e diversificadas, e atendimentos que contribuem para o desenvolvimento integral do 
público beneficiado, o Projeto, trabalhando em parceria com as escolas municipais da região, contribui para a ampliação da 
jornada escolar produzindo resultados significativos na formação socioeducacional de crianças e adolescentes. 
Em 2015, o Formiguinha recebeu as chancelas da Fundação Itaú Social, do UNICEF e do CENPEC – Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – que reconheceram a importância do nosso trabalho por uma educação 
integral de qualidade. 
Funcionando desde 2007, o Projeto Formiguinha, uma iniciativa única e pioneira na região, ampliou e aprimorou suas ações, 
sempre considerando a demanda, a relevância e qualidade das atividades propostas, e já deu provas de sua capacidade de 
transformação e de sua importância rente ao contexto da comunidade a qual pertence. 

 
Identificação do Objeto: O Projeto Formiguinha tem por objeto o desenvolvimento de ações de atendimento em regime de apoio 
socioeducativo em meio aberto, conforme previsto no art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Funciona na modalidade 
de contraturno escolar e oferece, para crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais de Secretário, atividades de 
reforço escolar, artes, leitura, recreação, atendimentos fonoaudiológico e psicopedagógico, material didático e de artes, transporte 
e lanche. 
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Objetivos Específicos: Ampliar o tempo e o espaço educativo do público atendido, contribuindo para um melhor rendimento 
escolar, para a diminuição da defasagem idade/série, reprovação e evasão escolares, e para uma maior equidade e inclusão 
social. 
Proporcionar, através de uma diversidade de experiências, o desenvolvimento das capacidades de saber se informar, comunicar-
se, argumentar, compreender e agir, fortalecendo as habilidades necessárias para a construção do saber sistematizado. 
Favorecer o domínio da leitura, escrita e de outros saberes, através de acompanhamento diferenciado que possibilite a 
recuperação de conteúdos curriculares, contribuindo para um bom desempenho escolar e melhores oportunidades de inserção 
social. 
Promover atividades simples e dinâmicas onde os alunos possam praticar e exercitar o desenvolvimento da lógica encorajando 
sempre a autonomia do pensamento e a reutilização dos conhecimentos adquiridos a cada novo problema proposto. 
Ampliar o repertório de experiências culturais e incentivar a valorização dos saberes da comunidade, as práticas personalizadas 
de trabalho e o reconhecimento da própria produção artística como forma de expressão pessoal. 
Desenvolver uma educação cidadã que estimule o respeito aos direitos humanos, a valorização da sua própria história e de seu 
grupo social, o exercício da democracia e a relação com a natureza na perspectiva da sustentabilidade ambiental. 
Detectar e intervir nos problemas de comunicação oral, escrita e audição favorecendo o desenvolvimento cognitivo, da linguagem 
oral, leitura e escrita. 
Atuar diretamente nos estilos modais de aprendizagem, descobrindo e valorizando as habilidades já adquiridas, facilitando o 
raciocínio, o entendimento e, consequentemente a aprendizagem.   
 
 

METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS DE AFERIÇÃO: 

Atividade Indicadores de aferição de 
cumprimento das metas 

Meios de verificação 

Reforço Escolar para crianças 
matriculadas na Educação Infantil da 
rede municipal: desenvolvimento da 
formação pessoal e social, e 
conhecimento de mundo em 100% dos 
alunos inscritos no Projeto. 

* Nº de alunos com presença                                                                                     
* Nº de alunos que apresentam  
  desenvolvimento nas capacidades de  
  natureza global                                                         
* Nº de alunos com aproveitamento na  
  construção de conhecimentos 

* Lista de presença mensal                                                              
* Material produzido pelas crianças                                          
* Relatórios de atividades, de  
  desenvolvimento global e de construção  
  de conhecimento: março a maio/2020, e  
  junho a agosto/2020 
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Reforço Escolar para crianças e 
adolescentes matriculados no Ensino 
Fundamental da rede municipal: 
ampliação de conhecimentos em língua 
portuguesa e matemática em 100% dos 
alunos inscritos no Projeto. 

* Nº de alunos com presença                                                                                                     
* Nº de alunos com aproveitamento no   
  aprendizado de conteúdos 

* Lista de presença mensal                                                              
* Exercícios e avaliações escritas  
  produzidas pelos alunos                                                
* Relatórios de atividades e de  
  aproveitamento: março a maio/2020, e  
  junho a agosto/2020 

Reforço Monitorado para crianças e 
adolescentes matriculados na 
Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental da rede municipal: 
redução das dificuldades relacionadas à 
compreensão do conteúdo programático 
em 100% dos alunos inscritos no Projeto. 

* Nº de alunos com presença                                                                                                     
* Nº de alunos com aproveitamento no  
  aprendizado de conteúdos 

* Lista de presença mensal                                                              
* Relatórios de aproveitamento: março a  
  maio/2020, e junho a agosto/2020 

Artes para crianças e adolescentes 
matriculados na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental da rede 
municipal: desenvolvimento da 
expressão pessoal, social e cultural em 
100% dos alunos inscritos no Projeto.  

* Nº de alunos com presença                                                                                                      
* Nº de alunos que apresentam  
  desenvolvimento na capacidade de  
  expressão artística      

* Lista de presença mensal                                                              
* Material produzido pelas crianças          
* Relatórios de atividades e de  
  participação: março a maio/2020, e  
  junho a agosto/2020 

Leitura e Expressão Escrita para 
crianças e adolescentes matriculados 
na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental da rede municipal:  
desenvolvimento da expressão oral e 
escrita, em 100% dos alunos inscritos no 
Projeto.  

* Nº de alunos com presença                                                                                                     
* Nº de alunos que apresentam  
  desenvolvimento no processo interativo  
  da leitura e comunicação 

* Lista de presença mensal                                                              
* Material produzido pelas crianças          
* Relatórios de atividades e de  
  participação: março a maio/2020, e  
  junho a agosto/2020 

Recreação para crianças e 
adolescentes matriculados na 
Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental da rede municipal: 
desenvolvimento da consciência corporal, 

* Nº de alunos com presença                                                                                                    
* Nº de alunos que apresentam  
  desenvolvimento das capacidades de  
  ordem física e relação interpessoal 

* Lista de presença mensal                                                                    
* Relatórios de atividades e de  
  participação: março a maio/2020, e  
  junho a agosto/2020 
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de hábitos de autocuidado, da autonomia 
e da capacidade de socialização em 
100% dos alunos inscritos no Projeto. 

Atendimento Fonoaudiológico para 
crianças e adolescentes com 
encaminhamento das escolas 
municipais de Secretário:  
habilitar crianças e adolescentes na 
instalação correta da fala/linguagem e 
desenvolver um padrão de normalidade 
na aprendizagem de acordo com cada 
nível escolar em 100% dos alunos 
inscritos no Projeto.  

* Nº de alunos com presença                                                       
* Nº de alunos que apresentam evolução  
  nos respectivos tratamentos 

* Lista de presença mensal                                                             
* Relatórios individuais com as atividades  
  e evolução no tratamento: março a  
  maio/2020, e junho a agosto/2020 
* Atas das reuniões com as equipes das   
  escolas municipais e entrega dos laudos  
  individuais para devolutiva dos  
  atendimentos fonaudiológicos:  
  agosto/2020 

Atendimento Psicopedagógico para 
crianças e adolescentes com 
encaminhamento das escolas 
municipais de Secretário: 
Auxiliar crianças e adolescentes na 
superação das dificuldades de 
aprendizagem e no resgate do vínculo 
positivo com o processo de ensino em 
100% dos alunos inscritos no Projeto.  

* Nº de alunos com presença                                                       
* Nº de alunos que apresentam evolução  
  nos respectivos tratamentos 

* Lista de presença mensal                                                             
* Relatórios individuais com as atividades  
  e evolução no tratamento: março a  
  maio/2020,e junho a agosto/2020 
* Atas das reuniões com as equipes das  
  escolas municipais e entrega dos laudos  
  individuais para devolutiva dos  
  atendimentos psicopedagógico:  
  agosto/2020 

 
RESULTADOS ESPERADOS:  
Favorecendo o desenvolvimento das dimensões física, afetiva, cognitiva, intelectual e ética, e ampliando as oportunidades de 
aprendizagem, de vivências artísticas e lúdicas, de socialização e de atendimento clínico nas áreas da fonoaudiologia e 
psicopedagogia, esperamos contribuir para a permanência e sucesso escolar do grupo atendido, e para a construção de 
competências capazes de apoiar os alunos na solução de novas situações que se apresentarão ao longo de sua vida pessoal, 
social e profissional. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES/AÇÕES PROPOSTAS: 
Ativ Descrição da atividade 1º 

Mês 
2º 

Mês 
3º 

Mês 
4º 

Mês 
5º 

Mês 
6º 

Mês 
7º 

Mês 
8º 

Mês 
9º 

Mês 
10º 
Mês 

11º 
Mês 

12º 
Mês 

 
1 

Reforço Escolar para crianças 
matriculadas na Educação Infantil. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
2 

Reforço Escolar para crianças e 
adolescentes matriculados no Ensino 
Fundamental. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
3 

Reforço Monitorado para crianças e 
adolescentes matriculados na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
4 

Artes para crianças e adolescentes 
matriculados na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
5 

Leitura e Expressão Escrita para crianças 
e adolescentes matriculados na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
6 

Recreação para crianças e adolescentes 
matriculados na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 
7 

Atendimento Fonoaudiológico para 
crianças e adolescentes com 
encaminhamento de uma das escolas 
municipais de Secretário. 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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8 

Atendimento Psicopedagógico para 
crianças e adolescentes com 
encaminhamento de uma das escolas 
municipais de Secretário. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

 

METODOLOGIA:  
Estratégia Didática/Atividades de reforço, artes, leitura e recreação:  
Aula expositiva dialogada.  

Exposição do conteúdo com a participação ativa dos estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser 
tomado como ponto de partida. O professor levará os estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a 
partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. Deverá favorecer a análise crítica, resultando na produção de novos 
conhecimentos.  
Essa estratégia propõe a superação da passividade e imobilidade intelectual dos estudantes utilizando-se de diversos recursos, 
entre eles: atividades relacionadas ao conteúdo programático, jogos didáticos, material dourado, livros de vários gêneros textuais, 
brincadeiras dirigidas e espontâneas, técnicas de artes plásticas e cênicas, música, etc. 
Metodologia/Atendimento Fonoaudiológico: 
Avaliação para o Diagnóstico – Anamnese, análise da Avaliação Fonêmica, Exame para Deglutição, Exame da respiração, Teste 
do Desenvolvimento da Percepção Visual, Teste de Figuras para Discriminação Auditiva, Exame para Leitura e Escrita (avaliação 
dos processos cognitivos, comunicação oral e escrita), Exame para Disfemia, Exame Evolutivo-Motor. 
Planejamento terapêutico individual ou para atendimento em pequenos grupos envolvendo aspectos de articulação, linguagem, 
aprendizagem e distúrbios do desenvolvimento, entre outros. 
Metodologia/Atendimento Psicopedagógico: 
Avaliação para o Diagnóstico – Anamnese, EOCA, observação lúdica, provas projetivas, provas piagetianas, ditado topológico, 
realismo nominal, teste de audibilização, exame psicomotor, leitura com imagens, leitura sem imagens, testes pedagógicos e 
análise do material escolar. 
Planejamento terapêutico individual ou para atendimento em dupla. A partir da análise dos dados obtidos no processo de 
avaliação será elaborado um plano de intervenção psicopedagógica que atenda as necessidades do aprendente. 
 
 

DESTINO A SER DADO AOS BENS REMANESCENTES:  
Os bens remanescentes ficarão na entidade para utilização em outros projetos  



  
 

9 
 

 

TIPOS DE GASTOS COM O PROJETO: 

TIPO DESCRIÇÃO DO GASTO 

STPJ Serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

STPF Serviços de terceiros Pessoa Física 

EMP Equipamentos e materiais permanentes 

MC Material de consumo 

ME Material Esportivo 

MI Material de Informática 

PES Despesas com pessoal  

ENC Encargos 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

TIPO DESCRIÇÃO DO GASTO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

STPJ Transporte dos Alunos mensal 6 R$ 1.127,27 R$ 6.763,62 

STPF Fonoaudióloga diária 17 R$ 421,00 R$ 7.157,00 

STPF Psicopedagoga sessões 242 R$ 30,00 R$ 7.260,00 

MC Alimentação, material de higiene e de limpeza mensal 6 R$ 355,62 R$ 2.133,72 

PES Professora 1 mensal 6 R$ 1.593,42 R$ 9.560,52 

PES Professora 2 mensal 6 R$ 1.524,62 R$ 9.147,72 

ENC FGTS e INSS mensal 6 R$ 1.329,57 R$ 7.977,42 

 
 

 
TOTAL 
 

 
 

 
 

 
 

 
R$ 50.000,00 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:  
ATIVIDADE GASTOS NO 

 1º MÊS 
MARÇO 

GASTOS NO 
2º MÊS 
ABRIL 

GASTOS NO 
 3º MÊS 
MAIO 

GASTOS NO 
 4º MÊS 
JUNHO 

GASTOS NO 
 5º MÊS 
JULHO 

GASTOS NO 
6º MÊS 

AGOSTO 

Atendimento Fonoaudiológico * R$ 1.684,00 R$ 1.684,00 R$ 1.263,00 R$ 842,00 R$ 1.684,00 

Atendimento Psicoterápico R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 660,00 R$ 1.320,00 

Reforço Escolar, Reforço Monitorado, 
Artes, Leitura e Recreação 

R$ 5.782,26 R$ 5.782,26 R$ 5.900,66 R$ 5.737,86 R$ 5.040,20 
R$ 7.339,76 

 

TOTAL DO MÊS R$ 7.102,26 R$ 8.786,26 R$ 8.904,66 R$ 8.320,86 R$ 6.542,20 
R$ 

10.343,76 
 

 

TOTAL GERAL: R$ 50.000,00 
 

 

MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO 

 
O que será avaliado? 
a) número de alunos inscritos, número de alunos participando das atividades; 
b) planejamento das atividades e sua adequação às metas relacionadas; 
c) desenvolvimento, aproveitamento e participação individual dos alunos; 
d) evolução individual das crianças e adolescentes nos tratamentos fonoaudiológico e/ou psicopedagógico; 
e) adequação dos recursos solicitados ao desenvolvimento satisfatório de todas as atividades;  
 f) necessidade de ajustes – pedagógico, clínico e/ou financeiro - para a plena realização do Projeto com base na experiência e 
nos conhecimentos adquiridos pela equipe. 
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Método de monitoramento e avaliação: 
O monitoramento das atividades será realizado através do acompanhamento e análise das informações, quantitativas e  
qualitativas, coletadas no decorrer do Projeto pelos meios de verificação relacionados no quadro Metas e Parâmetros de Aferição, 
devendo avaliar: se os objetivos do Projeto estão sendo atingidos, se as atividades estão sendo realizadas de acordo com o 
planejamento e se as metas estão sendo alcançadas. Caso necessário, realizar ajustes no planejamento e/ou na metodologia 
com o objetivo de assegurar a efetividade dos resultados esperados.  
O monitoramento da utilização de recursos financeiros destinados ao presente Projeto será realizado através de planilha com a 
discriminação dos gastos mensais referentes a cada rubrica. 
 

 
Periodicidade: 
Compilação das lista de presença das atividades: trimestral. 
Avaliação dos relatórios de atividades e de aproveitamento dos professores responsáveis pelas atividades de Reforço Escolar, 
Reforço Monitorado, Artes, Leitura e Recreação: maio e agosto de 2020. 
Avaliação dos relatórios das atividades e evolução no tratamento dos atendimentos de fonoaudiologia e psicopedagogia: maio e 
agosto de 2020. 
Atas das reuniões realizadas com as equipes das escolas municipais e entrega dos laudos individuais para devolutiva dos 
atendimentos fonoaudiológicos e psicopedagógicos: agosto de 2020. 
Monitoramento da utilização de recursos financeiros: mensal. 
 

 

Participantes da instituição no monitoramento/avaliação (nome, cargo e CPF) 
 
EQUIPE, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ATUAÇÃO: (todas participam do processo de avaliação) 
Vanessa Marquesim Santana Alves, Professora - Reforço Escolar, Artes, Leitura, Recreação - e Psicopedagoga – Atendimento 
Psicopedagógico - CPF 119.097.777- 06 
Eliane Sant’Ana da Costa, Professora – Reforço Escolar, Reforço Monitorado, Artes, Leitura e Recreação - CPF 084.946.757 - 88 
Márcia Aparecida da Costa de Souza, Fonoaudióloga – Atendimento Fonoaudiológico - CPF 874.488.317-04 
Denise Pereira da Silva, Educadora - Coordenadora de Projetos e Secretária Executiva - CPF 667.576.907-30 
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Responsável da instituição pelo monitoramento/avaliação ( nome, cargo e CPF) 
 
Denise Pereira da Silva, Secretária Executiva, CPF 667.576.907-30 
 

DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO:  

 Que para fins de prova junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sob as penas do art. 

299 do Código Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública 

Municipal, direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de doações consignadas no 

orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma deste. 

 ESTAR CIENTE de que este projeto só será analisado pela Comissão de Seleção, se, totalmente preenchido e com 

todos os documentos exigidos anexados. 

 ESTAR CIENTE de que o prazo mínimo para tramitação do projeto é de 03 (três) meses a partir da data do 

Protocolo Geral; 

 ESTAR CIENTE de que só será possível assinar Termo de Parceria para liberação dos recursos apresentando as 
certidões devidamente atualizadas; 

 
 

                                                                 

             Petrópolis, 27 de setembro de 2019                                                        

 

                Local e data                                                                                    Assinatura e carimbo do responsável 
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