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PLANO DE TRABALHO 

1. Identificação  

 

1.1. Identificação da Proposta: 

 

1.1.1• Nome da Proposta: O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

centrado na promoção dos Direitos Humanos das Crianças, Adolescentes e Jovens. 

 

 

1.1.2• Abrangência territorial:  

A instituição física encontra-se situada entre o centro da cidade e a Vila Hepacaré, 

suas ações atendem crianças e adolescentes matriculados em 12 escolas municipais e 

08 escolas estaduais desse município. A Instituição atende 34 bairros nos quais estão 

situadas as escolas da rede municipal e estadual, unidades básicas de saúde, o CRAS 

I – (atendemos 18 bairros referentes a esse CRAS), o CRAS II – (atendemos 16 bairros 

referentes a esse CRAS) e um CREAS. O Serviço oferecido está tipificado na Proteção 

Social Básica, mais precisamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. Dentre as vulnerabilidades encontradas nas demandas atendidas, 

destacamos o desemprego, dinâmicas familiares, depressão, alcoolismo e drogadição. 

Existe uma cultura de resistência aos programas de ajuda psicossocial e isso exige um 

esforço maior no Fortalecimento de Vínculos e consequentemente na Garantia dos 

Direitos dos Usuários.  

 

1.1.3• Grupo populacional atendido: Público direto: 350 crianças, adolescentes e 

jovens de 06 a 17 anos. 

 

1.1.4• Valor total: R$381.540,00 (Trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta 

reais) 

 

1.1.5• Duração: 12 (doze) meses 
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1.1.6• Resumo da Atividade: 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizado em grupos 

de indivíduos nas faixas etária de 06 a 15 anos, 15 a 17 anos, organizados a partir de 

percursos de vida, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de 

acordo com seu núcleo de vida, a fim de complementar o trabalho social com a família 

e prevenir a ocorrência de risco, fortalecendo a função protetiva da família, prevenir 

ruptura de seus vínculos familiares e comunitários.  O Liceu Coração de Jesus- 

CEDESP vem promover os Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens por 

meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oferecendo espaço de 

convivência, escuta, troca de experiências e de ampliação de conhecimento por meio 

de oficinas diversas, vem fortalecer a rede de proteção social de assistência social 

nos territórios e suas interfaces com as politicas públicas de esporte, saúde, cultura, 

educação e trabalho. 

 A entidade também alcança as famílias por meio do seu projeto Escola para 

pais que tem articulação com as universidades locais como UNISAL, USP e 

UNIFATEA que oportunamente desenvolvem oficinas com temáticas pertinentes ao 

fortalecimento familiar e comunitário. 

 

 

 1.2. Identificação da Organização Proponente  

•Nome:  

Razão Social: Liceu Coração de Jesus  

Nome Fantasia: Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz 

 

•CNPJ: 60.463.072/0003-69 

 

•Data da Fundação: Embora os Salesianos tenham chegado em Lorena em 1890, 

recebeu em doação o terreno onde está localizada a Instituição em 1902, e realizando 

as atividades em Oratórios Festivos desde que chegaram no município de Lorena, 

inicia suas atividades sociais em 19/03/1981. 

file:///E:/Vanessa/AppData/Local/Temp/www.provimlorena.org.br


 
 

 
Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz                                                                 

CNPJ: 60.463.072/0003-69                                                                                                                                                          

Rua Cel. José Vicente, 623 – Centro – Lorena/SP                                                                                                                                       
CEP: 12.608–000 Fone: (12) 3157-6555                                                                                                               

www.provimlorena.org.br 

 

4 
 

 

 

•Registro no CNPJ: 15/04/1985 - Código e Descrição de Atividade Principal: 94-30-8-

00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 

•Endereço completo: Av. Cel. José Vicente, 623 

 

•Bairro: Centro 

 

•Município: Lorena 

 

•CEP: 12.608-000 

 

•UF: São Paulo 

 

•Número de Telefone e Fax com DDD: 12 3157-6555 / 12 99101-7383 

 

•E-mail: coord.provim@lo.unisal.br 

 

•Página na WEB (site): www.provimlorena.org.br 

 

1.3. Identificação do Representante Legal da Organização Proponente 

 Nome: Ir. José Carlos Rodrigues 

 CPF: 15.160.914 

 RG: 037.330.898-12 

 Profissão: Professo 

 Cargo: Diretor Ecônomo (consta em Ata) 

 Estado civil: Solteiro  

 Número de Telefone com DDD: 12 3157-6555 

 E-mail: jose.bsp@salesianos.com.br 
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2. Descrição da Atividade. 

 

2.1. Justificativa 

No marco da promoção da ação social salesiana em rede, é preciso fazer da 

promoção dos direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens um compromisso 

fundamental, marcando e engajando todas as presenças em torno de projetos 

concretos no território. Assim, atualmente a entidade realiza diversas ações por meio 

da participação e convivência, para cumprir os compromissos firmados no 

enfrentamento das vulnerabilidades sociais e econômicas como o desemprego nas 

famílias; os conflitos familiares; a desagregação familiar; a violência doméstica e 

psicológica; as negligências e maus tratos; dependência química nas famílias, os 

transtornos psicológicos e a diversidade de gêneros; o que impulsiona cada vez mais o 

fortalecimento da Rede Socioassistêncial e sua interface com as demais politicas 

públicas e as dimensões necessárias para o desenvolvimento integral do usuário; 

diante dos fatos buscamos incansavelmente promover a Garantia dos Direitos. 

Considerando que as crianças, adolescentes e jovens representam 40% da população 

no nosso país e embora os marcos legais, o Estado e a sociedade reconhecem a 

condição peculiar de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens 

como sujeitos de direito, ainda enfrentamos suas violações e diante disso a entidade 

realizará ações com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira 

infância, a adolescência, à juventude, a fim de promover espaços para troca de 

experiências, expressão de dificuldades, reconhecimento de possibilidades e 

conhecimento dos seus direitos, por meio de Oficinas diversas com educadores de 

referência quatro vezes por semana nos dois períodos, nas interfaces das politicas de 

cultura, esporte, lazer, educação, saúde e assistência. Estimulando a participação na 

vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da 

realidade social e do mundo contemporâneo, através das rodas de conversas, debates, 

fóruns desenvolvendo o protagonismo da sua história. Serão realizadas reuniões 

socioeducativas mensalmente e grupo de famílias com capacitações humanas e 

profissionais. Também serão oferecidas duas refeições por período. 

file:///E:/Vanessa/AppData/Local/Temp/www.provimlorena.org.br


 
 

 
Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz                                                                 

CNPJ: 60.463.072/0003-69                                                                                                                                                          

Rua Cel. José Vicente, 623 – Centro – Lorena/SP                                                                                                                                       
CEP: 12.608–000 Fone: (12) 3157-6555                                                                                                               

www.provimlorena.org.br 

 

6 
 

 

 

2.2. Objetivos.  

2.2.1 Objetivo Geral: 

 Garantir ás crianças, adolescentes e jovens espaços de convivência, de escuta, 

de acolhimento, de troca de experiências e de ampliação de conhecimentos por meio 

por meio de oficinas diversas, esporte, cultura, lazer e preparação para o Trabalho. 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 

 Promover acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede 

de proteção social de assistência social nos territórios e a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural das crianças, adolescentes e jovens, bem como 

estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar 

sua formação por meio de apresentações culturais, campeonatos esportivos, 

voluntariado e visitas técnicas; 

 Assegurar espaços de referências para o convívio grupal, comunitário e social e 

o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo          

por meio das oficinas divididas por faixa etária e pelas atividades 

intergeracionais; 

 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências 

para a compreensão critica da realidade social e do mundo contemporâneo, 

através das rodas de conversas, debates, fóruns desenvolvendo o protagonismo 

da sua história; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança, adolescente e 

jovem no sistema educacional por meio da interface com a politica de educação, 

fazendo visitas escolares e as intervenções necessárias; 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes e 

jovens, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária por meio do 

fortalecimento familiar e comunitário; 
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2.3. Metodologia:  

ATENDER 350 (Trezentos e cinquenta) crianças, adolescentes e jovens.  

EIXO DE 
PARTICIPAÇÃO 

ATIVIDADE BENEFICIÁRIO PROCESSO GESTÃO DA 
ATIVIDADE 

ATUAÇÃO EM 
REDE 

Infância/Adolescência e 
Direitos Humanos e 
Socioassistenciais 

Atividades que 
promovam a 
Participação Social  

Crianças, 
adolescentes e 
jovens de 6 a 17 
anos.  

Oficinas duas 
vezes por 
semana nos 
dois períodos. 

Educadores de 
Referência e a 
Coordenação 

Promoção de 
atividades 
reflexivas com 
interface com as 
outras politicas. 

Infância/Adolescência e 
Saúde 

Reflexões e 
orientações sobre 
saúde, higiene 
pessoal e bucal. 

Crianças, 
adolescentes e 
jovens de 6 a 17 
anos. 

Palestras e 
oficinas 
bimestrais sobre 
a temática da 
saúde. 

Educadores de 
Referência, 
Coordenação e 
Parceiros. 

Articulação com a 
Secretaria de 
Saúde. 

Infância/Adolescência e 
Meio Ambiente 

Reflexões sobre a 
temática com a 
proposta de oficinas 
e confecções de 
materiais que 
impactem no 
cuidado do meio 
ambiente. 

Crianças e 
adolescentes de 
6 a 14 anos  

Oficinas e 
produção de 
material gráfico 
para a 
conscientização 
semestralmente. 

Educadores de 
Referência e a 
Coordenação 

Articulação com a 
Secretaria de Meio 
Ambiente e 
Parceiros. 

Infância/Adolescência e 
Cultura 

Promoção de 
oficinas culturais 
por meio de visitas 
técnicas e produção 
de materiais sobre 
a Cultura de Paz. 

Crianças, 
adolescentes e 
jovens de 6 a 17 
anos. 

Oficinas duas 
vezes por 
semana. 

Educadores de 
Referência e a 
Coordenação 

Articulação com a 
Secretaria de 
Cultura, 
Observatório de 
Violências nas 
Escolas, 
Observatório de 
Juventudes e 
Parceiros. 

Infância/Adolescência e 
Esporte, Lazer, 
Ludicidade e 
Brincadeiras. 

Oficinas de Esporte 
e lazer por meio 
das modalidades de 
futebol, tênis de 
mesa, vôlei, 
basquete e judô. 

Crianças, 
adolescentes e 
jovens de 6 a 17 
anos. 

Oficinas duas 
vezes por 
semana. 

Educadores de 
Referência, 
Técnicos e a 
Coordenação 

Articulação com a 
Secretaria de 
Esporte e Lazer; e 
Parceiros. 

Infância/Adolescência e 
Trabalho 

Módulos 
relacionados à 
preparação para o 
trabalho nas áreas 
de tecnologia, 
atendimento e 
beleza. 

Adolescentes e 
jovens de 15 a 
17 anos. 

Oficinas quatro 
vezes por 
semana. 

Educadores de 
Referência, 
Técnicos e a 
Coordenação. 

Articulação com 
as Faculdades de 
Lorena, CIEE, 
RASC e ACIAL. 

EIXO DE 
CONVIVÊNCIA 

ATIVIDADE  BENEFICIÁRIO PROCESSO GESTÃO DA 
ATIVIDADE 

ATUAÇÃO EM 
REDE 

Conhecimento do 
território/comunidade  

Projeto de 
Identidade e 
Participação Social, 
trabalhando as 
vulnerabilidades 
sociais e as 
pessoais por meio 
de ações nos 
territórios.  

Adolescentes de 
12 à 14 anos. 

Oficinas quatro 
vezes por 
semana. 

Educadores de 
Referência, 
Técnicos e a 
Coordenação. 

Articulação com a 
Rede 
Socioassistêncial,  
SADS, CRAS I e 
CRAS II, CREAS 
e Conselho 
Tutelar. 

Trabalhando o corpo e 
a mente (Jogos 

Projeto de 
autoconhecimento 

Crianças de 06 
a 11 anos. 

Oficinas quatro 
vezes por 

Educadores de 
Referência e a 

Articulação com o 
Curso de 
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 matemáticos, Jogos 

esportivos, Jogos 
recreativos, Jogos com 
palavras) 

por meio do lúdico. semana. Coordenação. Psicologia, 
Pedagogia do 
UNISAL e 
Enfermagem da 
Escola Vesper. 

Oficinas 
(Teatro/dramatização, 
Dança – regionais, 
modernas, clássicas, 
Música – coral, 
instrumentos diversos, 
Contação de histórias, 
Cantinho de leitura.  

Fomentar as 
Oficinas Culturais 
como prática de 
convivência, 
descoberta e 
resgate de talentos 
por meio das 
oficinas de 
percussão, violão, 
dança, teatro, 
Contação de 
histórias e rodas de 
leitura. 

Crianças, 
adolescentes e 
jovens de 6 a 17 
anos. 

Oficinas duas 
vezes por 
semana. 

Educadores de 
Referência e a 
Coordenação 

Articulação com a 
Secretaria de 
Cultura e 
Parceiros. 

Trabalhando com 
outras formas de 
comunicar (TV, vídeo, 
DVD, cinema e rádio, 
Jornal, Computador) 

No Projeto de 
Identidade e 
Participação Social, 
serão trabalhadas 
as vulnerabilidades 
sociais e as 
pessoais por meio 
de ações de 
comunicação.  

Adolescentes de 
12 à 14 anos. 

Oficinas quatro 
vezes por 
semana. 

Educadores de 
Referência, 
Técnicos e a 
Coordenação. 

Articulação com a 
Rede 
Socioassistêncial,  
SADS, CRAS I e 
CRAS II, CREAS 
e Conselho 
Tutelar. 

Trocando ideias 
(Dinâmicas, palestras) 

Realizará fóruns de 
debates para 
discussões sociais 
e participação 
popular na garantia 
dos direitos. 

Crianças, 
adolescentes e 
jovens de 06 a 
17 anos. 

Oficinas 
mensais 

Educadores de 
Referência e a 
Coordenação 

Articulação com a 
Rede 
Socioassistêncial,  
SADS, CRAS I e 
CRAS II, CREAS 
e Conselho 
Tutelar. 

Ampliando espaços 
(Gincanas, Atividades 
de campo) 

Oportunizar 
gincanas e 
atividades 
temáticas sobre 
politicas públicas, 
fomentar visitas 
técnicas no nosso 
município para 
conhecer as ofertas 
como garantia de 
direitos. 

Crianças, 
adolescentes e 
jovens de 06 a 
17 anos. 

Ações mensais Educadores de 
Referência, a 
Coordenação e 
parceiros. 

Articulação com a 
Rede 
Socioassistêncial,  
SADS, CRAS I e 
CRAS II, CREAS 
e Conselho 
Tutelar. 

      

 

2.4. Metas Quantitativas e Qualitativas:  

ATENDER 350 (Trezentos e cinquenta) crianças, adolescentes e jovens.  

METAS QUANTITATIVAS METAS QUALITATIVAS 

2.4.1 Reflexões em grupos por meio de 

atividades práticas e rodas de conversa para 

100% dos usuários 

2.4.1 Conhecer o contexto dos usuários 

e seu território, o que facilitará as ações 

na garantia dos seus direitos. 
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9 
 2.4.2 Realizar reuniões socioeducativas 2.4.2 Realizar reuniões socioeducativas 

com o público direto e indireto com 

temáticas pertinentes à restauração das 

dificuldades presentes na sua realidade. 

2.4.3 Promover ações conjuntas com o CRAS, 

CREAS e outros. 

2.4.3 Incentivar a participação na vida 

cotidiana do território desenvolvendo 

competências para a compreensão 

crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo;  

2.4.4 Oportunizar diálogos e reflexões. 2.4.4 Construção de debates, fóruns e 

seminários sobre diversas temáticas.  

2.4.5 Oportunizar oficinas e ações culturais 

como ferramenta de socialização 

intergeracional.   

2.4.5 Realização de Oficinas de 

percussão, violão, dança, teatro, 

contação de histórias, rodas de leitura e 

visitas no território por meio de 

apresentações e convivência. 

 

2.5 Cronograma de Execução das atividades 

 

ATIVIDADE  AÇÃO META  INICIO  TÉRMINO 

Realização das 

inscrições dos 

usuários 

(Matricula). 

Procura voluntária, 

encaminhamentos e busca 

ativa.  

350 Dez/2019 

 

Jan/2020 

Salvo quando 

situação de 

emergência. 

 

Visita domiciliar  As Técnicas e ou 

Coordenação realizam as 

visitas para conhecer o 

território e a realidade do 

usuário. 

60% Jan/2020 

 

Dez/2020 
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10 
 Reflexões em 

grupos 

Oportunizar momentos 

reflexivos para despertar a 

criticidade, 

responsabilidade e 

participação dos usuários 

na efetivação da garantia 

dos seus direitos. 

100% Jan/2020 

 

Dez/2020 

 

Alimentação  Serão servidas duas 

alimentações diárias para 

os usuários nos dois 

períodos. 

100% Jan/2020 

 

Dez/2020 

 

Reuniões 

Socioeducativa  

Realização de Reuniões 

Socioeducativa com 

temáticas pertinentes 

mensalmente e ou sempre 

que necessário. 

60% Jan/2020 

 

Dez/2020 

 

Avaliação Interna 

do Projeto com os 

usuários direto e 

indireto. 

Realização de uma 

pesquisa institucional para 

avaliar a satisfação dos 

usuários. 

100% Jul/2020 

 

Dez/2020 

Monitoramento e 

Avaliação do 

Projeto 

Serão realizados 

monitoramentos e 

avaliações do Projeto 

constantemente. 

100% Jan/2020 

 

Dez/2020 

 

Oficinas e projetos 

com os usuários 

diretamente. 

Serão realizadas quatro 

vezes por semana, 

segunda, terça, quinta e 

sexta nos dois períodos. 

100% Jan/2020 

 

Dez/2020 

 

Grupo de Pais por 

meio do Projeto 

Serão realizados 

encontros quinzenais com 

30% Jan/2020 

 

Dez/2020 
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 Escola para Pais 

com temas 

pertinentes e 

atuais para o 

fortalecimento de 

vínculos 

familiares. 

as famílias. 

Formação, 

Avaliação e 

Monitoramento da 

Equipe. 

Uma vez por semana a 

equipe ficará em 

monitoramento, avaliação 

e produção de material 

(relatórios, abastecimento 

de sistema, organização e 

preparação das oficinas). 

100% Jan/2020 

 

Dez/2020 

 

 

2.6. Indicadores:  

ATENDER 350 (Trezentos e cinquenta) crianças, adolescentes e jovens.  

META INDICADORES DE 

ALCANCE DE 

RESULTADOS 

FORMAS DE VERIFICAÇÃO 

350 (Trezentos e cinquenta) 

crianças, adolescentes e 

jovens.  

 

Realização de 

inscrições dos usuários 

(matriculas). 

Prontuário individual e Lista 

nominal dos atendidos entregues 

mensalmente ao Órgão 

Responsável. 

Conhecer e aproximar a 

instituição do território dos 

usuários. 

Realização de visitas 

domiciliares para 60% 

dos usuários e ou de 

acordo com o 

cronograma 

Relatório de visitas de acordo com 

o instrumental técnico operativo no 

Serviço Social. 
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 estabelecido por 

prioridades. 

Oferecer atividades 

pautadas neste Plano de 

Trabalho, na Resolução 

Nº109 de 11/11/2009, nos 

Cadernos de Identidade 

Salesiana com a equipe. 

Realização de oficinas 

diversas e Módulos 

Práticos para 

preparação do Mercado 

do Trabalho. 

As turmas serão organizadas por 

aptidão, monitorados e avaliados 

constantemente pela Coordenação 

e Equipe Técnica. 

Oferecer duas alimentações 

diárias para os usuários em 

cada período. 

Oferecer alimentações 

diárias para os usuários 

devido ao tempo que 

eles passam na 

Instituição. 

Prestação de Contas e Relatórios 

entregues mensalmente ao Órgão 

Responsável. 

Promover a Participação e 

Convivência dos usuários 

nos projetos quatro vezes 

por semana. 

Propor Oficinas lúdicas, 

Reflexões em grupo de 

forma atrativa para 

100% dos usuários 

direto. 

Ficha de monitoramento, avaliação 

e frequência realizada após cada 

encontro com os usuários. 

Participação nos Conselhos 

do Município  

Participação nas 

reuniões dos Conselhos 

do município para 

articular o 

fortalecimento 

comunitário e da família. 

Lista de presença nos Conselhos e 

ações conjuntas. 

Reuniões de Família  Realização de Reuniões 

de Família com 

temáticas 

socioeducativas para no 

mínimo 60% dos 

Lista de Presença e Relatórios 

mensais entregues ao Órgão 

responsável. 
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13 
 usuários. 

Avaliação da satisfação dos 

usuários diretos. 

Realização de avaliação 

interna do projeto por 

meio de um 

instrumental com os 

usuários direto. 

Instrumental de avaliação e 

Gráficos entregues ao Órgão 

responsável. 

Monitoramento e Avaliação 

do Projeto 

Uma vez por semana a 

Entidade realizará o dia 

de Monitoramento e 

Avaliação por  de 

reuniões, capacitações, 

monitoramento e 

avaliações com a 

equipe técnica e 

coordenação; 

Promovendo também o 

cuidado com quem 

cuida.  

Relatórios mensais, Prestações de 

Contas, fotos e divulgação nas 

Redes Sociais e entregues ao 

Órgão responsável. 

 

 

 

2.7. Previsão de Receitas 

REPASSE ANUAL PARA A CONVENIADA 

R$381.540,00 
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2.8. Estimativa de Despesas 

Segue o cronograma anexo e os orçamentos realizados 

ITEM DE DESPESA VALOR COTADO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

Custeio 

Material de Consumo 

Gêneros de Alimentação R$ 49.272,39 Outubro/2019 

Recursos Humanos 

Vencimento Base 

Salário R$246.07,80 Outubro/2019 

INSS R$ 22.146,37 Outubro/2019 

Provisões 

Férias R$18.932,08 Outubro/2019 

1/3 de Férias R$  6.311,29 Outubro/2019 

13º Salário R$18.932,08 Outubro/2019 

INSS R$    189,32 Outubro/2019 

Dissidio R$19.685,66 Outubro/2019 

TOTAL R$381.540,00 Outubro/2019 

 

 

2.9. Cronograma de Desembolso 

Segue anexo 

 

3. Informações complementares:  

 O Brasil é uma democracia em construção. Todo o processo de participação 

social que se deu para a promulgação da Constituição Federal, elevou o país a outro 

patamar na garantia de direitos, não apenas no aspecto da sua defesa, mas sobretudo, 

para a promoção dos direitos humanos. Sem se furtar ao seu espírito carismático, os 

Salesianos no Brasil têm atuado diuturnamente no processo de construção dos direitos 

de crianças, de adolescentes e de jovens, seja por meio de suas estruturas 

educacionais e sociais, seja por meio da articulação política junto à sociedade civil, 
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conselhos de direitos e na interação com os poderes públicos das 

diversas instâncias. Segundo o IBGE, o Brasil terá em 2020, mais de 

cem milhões de crianças e adolescentes. Tal contingente, pressionará as instituições 

públicas e privadas por direitos até então previstos de forma simbólica e não 

programática e ainda não implementados em sua totalidade. Portanto, no município de 

Lorena e com o Cofinanciamento Federal, vem reforçar que o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos centrados na promoção dos Direitos Humanos das 

Crianças, Adolescentes e Jovens, está nos apontando a necessidade de levar o ensino 

dos direitos humanos para quem pode estar com seus direitos humanos violados, além 

de ser viável, é necessário. Nessa situação entre o ter direito garantido e a 

impossibilidade de colocá-los em prática, que reforçam os nossos processos de 

articulação em rede concretamente por meio de estudo dos casos atendidos 

conjuntamente, monitoramento, encaminhamentos sempre que necessário, aos 

equipamentos da Rede, participação nos Conselhos e Ações populares visando à 

garantia da dignidade dos usuários e o trabalho em rede. 

 

 

3.1. Capacidade Técnico-Operacional da Organização Proponente 

 O Liceu Coração de Jesus-CEDESP, faz parte da RSB – Ação Social (Rede 

Salesiana Brasil de Ação Social) e atenderá em parceria com a Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SADS por meio do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 350 crianças, adolescentes e jovens de 06 a 17 anos e 

diretamente com os seus familiares. A entidade tem um trabalho de Escola para Pais 

que visa a acolhida, atendimento, encaminhamento e acompanhamento dessas 

famílias também por meio de um Conselho de Fortalecimento. 

 Fortalecimento, Grupo de Pais por demandas e Oficinas diversas. A Entidade 

tem uma equipe multidisciplinar de Assistente Social e Pedagogos, e uma parceria 

efetiva com as Universidades Locais que oportuniza os profissionais da área da 

Psicologia, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem e Engenharias. 

Essa é a capacidade técnica-operacional da Organização proponente. 
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A Entidade conta com a seguinte Equipe Técnica/Operacional: 

Quantidade Cargo/Função 
Carga 

Horária 
Vínculo 

01 ASSISTENTE DE PASTORAL  44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

01 ASSISTENTE SOCIAL 30 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

01 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

01 CHEFE DE MANUTENÇÃO 44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

01 COORDENADOR (A) DE PROJETOS 44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

01 COORDENADORA GERAL  44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

02 COZINHEIRA 44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

10 EDUCADOR (A)  44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

01 EDUCADOR (A)  30 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

01 EDUCADOR (A)  10 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

02 ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO 30 CONTRATO DE ESTÁGIO  

02 ESTAGIÁRIO DE ENSINO SUPERIOR 30 CONTRATO DE ESTÁGIO  

03 SERVENTE 44 
EMPREGADO CELESTISTA 
DO SETOR PRIVADO  

 

Lorena/SP, 22 de outubro de 2019.  

 

 

 

........................................................................................... 
Ir. José Carlos Rodrigues  

Direção 
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