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PROGRAMA DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA
PRÉ-ADOLESCÊNCIA E ADOLESCÊNCIA:

Plano de Ação 2020 AMAS
Associação
Metodista de Ação Social apresentado à Secretaria e
ao Conselho Municipal de
Assistência
Social
de
Cândido Mota, Acões e
Atividades
realizadas
Período Pandemia.
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1-IDENTIFICAÇÃO.
Nome: AMAS-Associação Metodista de Ação Social
CNPJ: 04.481.968/0001-38
Endereço: Rua das Violetas, 225

Bairro: Jardim das Flores

CEP: 19880-000

Cidade: Cândido Mota

Fone: 18-3341-55-38
amas.candidomota@hotmail.com

Fax: não possui

Estado: SP
E-Mail:

Site: amascandidomota.org.br
Diretoria:
CARGO

NOME
Luciano José Martins da
Silva
Alcídio Ribeiro
Suzana Aparecida da
Silva Felix
Leonardo Lopes de
Souza
Jamil Carlos Dias Farah
Adilson Fernandes
Machado
Jose Aparecido Maschio
Rosimeiri Aparecida
Garcia

Presidente
Vice – Presidente
Primeira-Secretaria
Segunda – Secretaria
Primeiro-Tesoureiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

RG/SSP

CPF

38.236.204-4

049.017.006-42

4.751.206-4

289.998.948-00

30.596.370-3

280.282.658-12

44.288663-9

366.303.198-50

8.821.513-1

009.078.958-08

21.167.537

138.236.748-11

11.137.192

114.235.158-03

20.814.910

158.787.768-63

Mandato 03/09/2019 até
02/09/2021

Representante Legal Mantenedora:
Nome: Luciano José Martins da Silva
RG: 38.236.204 - 4
Endereço:

Rua: Carmo Chad n°462

CEP: 19880-000
Fone: (18)

997976449

Órgão Expedidor: SP
Bairro: Centro

Cidade:
Cândido Mota

Estado: SP

Fax:

E-Mail: luciano_silva@hotmail.com

Registro Estatuto: microfilme L-a
Cartório: Cartório Registro Civil as Pessoas Jurídicas de Cândido Mota - SP
Número: 432
Município/UF: Cândido Mota
Certificado de Utilidade Pública Municipal: Decreto n°. 929 /2002 de 09/
09/2002
Certificado de Utilidade Pública Estadual: Decreto n°12.441/2006 de
22/12/2006
Certificado de Utilidade Pública Federal: Decreton°.
de____/____/____
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Certificado do CNAS:
Processo
Resolução de__/__/___
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social: 14/04/2000
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente:
009/09
Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social – CEBAS –
n° 71000.044499/2018-42
Registro e Certificados da Mantenedora.

2 - INTRODUÇÃO:
A Assistência Social é uma politica, de proteção aos grupos mais
vulneráveis, em tempos de crise, isso se torna ainda mais essencial, uma vez
que os impactos da pandemia, afetam muitas pessoas, porém as que vivem a
desigualdade social, são mais afetadas. Assim mantivemos o atendimento aos
usuários( familiares), sendo que, conforme decreto Municipal n° 5432/2020
18/03/2020,

suspendemos

as

atividades

presenciais

com

crianças

e

adolescentes e grupos de familiares. Não interrompemos os atendimentos de
emergências as famílias, exatamente pelas dificuldades econômicas do público
por nós atendido, é as limitações em informações, ficamos a disposição dos
nossos usuários, para informações, orientações e encaminhamentos.
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3- APRESENTAÇÃO

AMAS - Associação Metodista De Ação Social
Fundada em 01 de abril de 2001, a Associação Metodista de
Ação Social é responsável pela manutenção, planejamento e execução de
programas de proteção e sócio-educativos, destinados a crianças e
adolescentes, em regime de orientação e apoio sócio-familiar.

Os

projetos

desenvolvidos

justificam

pelas

necessidades

apresentadas por estas crianças e adolescentes, a fim de terem uma melhor
qualidade de vida, estimulando-as a tornarem-se receptivas e ávidas,
possibilitando a inclusão social, propiciando a criança e adolescente o
alcance aos direitos civis, humanos e sociais garantindo na Constituição
Federal e nas leis específicas.
Destacamos ainda que a AMAS esta localizada em uma região
estratégica do município, dentro da Comunidade, onde existe grande risco
de vulnerabilidade social. Atendemos também outros bairros com bolsões de
pobreza (Vila Pires, Vila São Judas, Chácara do Padre, outros).
Nossos atendidos totalizam 149 (cento e quarenta e nove)
crianças e adolescentes ,totalizando 96 (noventa e seis) famílias, o que nos
da um valor significativo e relevante para atenção dos órgãos públicos e nos
qualifica como entidade que tem seu papel social, representado por ser
edificadora e construtora no desenvolvimento pleno da cidadania.
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4 – JUSTIFICATIVA
Procuramos seguir as normas, protocolos

e orientações da Secretaria da

Assistência, Saúde e Vigilância Sanitária, bem como, Comitê Municipal de
Enfrentamento a Pandemia, com todas as recomendações, buscando sempre
informações e as multiplicando aos nossos usuários, visando garantir seus
direitos. Dessa forma, mantivemos a Instituição aberta, para os atendimentos
diários, com recomendações aos técnicos, que atuam diretamente; além de
intensificar os cuidados de higiene, manter o distanciamento, o uso da
máscara, e a higienização com álcool gel, durante este período de contenção a
Pandemia.

5 - OBJETIVO GERAL:
Propiciar o atendimento às crianças e adolescentes e seus
familiares, em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo ações e
atividades para o enfrentamento da Pandemia .

6 - OBJETIVOS ESPECÍFICO:
- Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e
o fortalecimento dos vínculos familiares, em situação de isolamento social.
- Assegurar momentos divertidos, através de vídeos e lives, com
conteúdos e brincadeiras para grupos de crianças e adolescentes, que
desenvolvam as relações afetivas e a sociabilidade.
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- Fortalecer vínculos entre crianças, adolescentes, familiares, com o grupo
de colaboradores, através dos recursos de Comunicação, telefone, WhatsApp,
Facebook, Instaram, outros.
- Criar espaços de reflexão em atividades, não presenciais, favorecendo a
criatividade e a ludicidade e o questionamento.
- Ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, através de recursos de Comunicação.
- Estimular a participação e a inclusão Digital
- Desenvolver competências para compreensão crítica da realidade social
e de mundo atual, sem estabelecer um clima de terror.
Promover a interação e a integração das crianças e adolescentes através
de atividades, culturais, artísticas, musicais, recreativas, por meio da Pagina
da Instituição na Internet, e pelos grupos de WhatsApp.
- Utilizar os recursos de comunição, para o entretenimento, no momento
tão difícil que toda a Humanidade vem passando.
- Garantir ambiente prazeroso, emocional e social de convivência positiva
para os adolescentes, famílias, funcionários, técnicos, voluntários, mesmo
em situação de isolamento social.

7 – OPERACIONALIZAÇÃO
Atender no ano de 2020, 150(cento e cinquenta) crianças e
adolescentes, preferencialmente em situação de vulnerabilidade Social.
A proteção social básica, tem como objetivos prevenir situações de
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de Vínculos familiares e comunitários. Destina−se à
população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da
pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços
públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos − relacionais
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e pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por
deficiências, entre outras).
Serviços sócio educativos para crianças, adolescentes e jovens na
faixa etária de 4 anos a 15 anos e 11 meses, visando sua proteção,
socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Instituição Dispõe:
- Trabalho

Social durante

a

Pandemia:

Acolhida; orientação e

encaminhamentos; Orientação as questões de isolamento,

grupos de

convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de
direitos; fortalecimento da função protetiva da família, mobilização e
fortalecimento de redes sociais de apoio; informes; dados de usuários e
organizações; elaboração de relatórios e ou prontuários; desenvolvimento do
convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania.
Neste contexto acredita-se ser necessário:
- Ações individuais: atendimentos sociais a famílias, garantindo
informações diversas para acesso de seus direitos, mesmo em tempos de
Pandemia, e os prejuízos que esta podem trazer .
- visitas domiciliares iniciais e de acompanhamento. Semanalmente visitas
as famílias mais vulneráveis, para orientações, ao Combate a Pandemia,
bem como orientações de higiene e cuidados específicos.
- Ações administrativas: relatórios sociais de caso e de acompanhamento,
ofícios, projetos sociais internos e externos.
Orientação de pais, através de acolhida e registros, telefonemas, e
mensagens de whatsaap, Página de Facebook.
- Orientações aos usuários aos Programas de Auxílio Emergencial, cadastros
nos Programas de Merenda Escolar e outros.
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8 - GRUPOS SÓCIOS EDUCATIVO. (Serviço Essencial)
São práticas estratégicas para o enfrentamento das desigualdades.
Onde as atividades permitem e levam a reflexão das garantias da proteção
social. Apropriando-se de conceitos, atitudes, valores e competências
pessoais e sociais.
Através de grupos de whatszap e live ás 13:30hs todas as quartas
feiras, os temas serão propostos para crianças, adolescentes e familiares,
com momentos interativos e bem divertidos, visando a participação de todos.

9 - METAS DE ATENDIMENTO:
Atender 150 (cento e cinquenta )crianças e adolescentes. De 04
anos a 15 anos e 11 meses, e 96 famílias.

10 - PÚBLICOS ALVO
Crianças e adolescentes e familiares, preferencialmente em situação
de vulnerabilidade social com idades de 04 anos à 15 anos e 11 meses, ,
Tendo como foco a construção de espaço e Convivência, formação
de para uma participação cidadã e cidadania. Como ações integradas e
parcerias com órgãos públicos, sociedade civil e órgãos representativos do
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segmento das crianças e adolescentes, envolvendo as diversas áreas de
atenção, tais como saúde, cultura, lazer, justiça e cidadania.

11 – PERÍODO DE ATENDIMENTO:
Para o atendimento ,de familiares, respeitando todas as regras e
protocolo, feito pela Vigilância Sanitária; distanciamento social, uso de
mascaras, higienização com álcool gel, sendo o horário de atendimento ao
público das 08:00hs as 15:00hs, de segunda a sexta feiras. Enquanto durar
o período de Pandemia.
.

Horários de Funcionamento da Instituição:
Segunda- feira à sexta – feira:
- 07:30 hs às 15:30 hs – ,sem intervalo para almoço
Obs. Este horário se segue durante o período da Pandemia

12 – IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
Contribuir para a redução da ocorrência de situações de
vulnerabilidade social, mesmo em situação de isolamento devido a
Pandemia.

Prevenindo

os

riscos

sociais

e

seus

agravantes

ou

reincidências. Aumentando o acesso a serviços sócios assistenciais, bem
como aos serviços de saúde, enfim, toda Rede de atendimento Sócio
assistencial e políticas públicas do nosso Município.
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13 - PLANEJAMENTOS DAS AÇÕES

Segunda-feira às 07:30hs às 09:00hs - Reunião com equipe de colaboradores,
para as atualizações das informações e para organização das ações que serão
realizadas.
09:00hs as 11:00hs - Gravações das atividades físicas e de artes Marciais,
direcionadas pelo educador Anderson
09:00hs as 11:00hs - Oficina de Máscaras( Direcionadas pela Educadora
Ordália, com as demais educadoras), Estão sendo confeccionadas mascarás
para todas crianças, adolescentes e familiares usuários do Serviço.
11:00hs às 11:30hs - Intervalo para almoço
11:30hs às 13:30hs - Preparação para Live "XO SEGUNDONA", com desafios
, dicas, e exercícios para grupos sedentários e pessoas em geral.
11:30hs às 13:30hs - Oficina de Mascaras.
13:30hs às 14:30hs - Live ao Vivo, (todos os Educadores)
14:30hs às 15:30hs - Avaliação do Dia. Organização da Instituição, para
encerramento dos trabalhos.

Terça-feira: 07;30hs as 09:00hs - Captação e organização de doações,
alimentos, produtos de higiene, roupas, organização das atividades que serão
encaminhadas para crianças, adolescentes e famílias.(Equipe técnica e
serviços gerais)
07:30hs às 09:00hs - gravação de atividades de artesanato, vídeos
encaminhados para grupos de WhatsApp.
07:30hs às 11:00hs - Oficina de Máscaras.
11:00hs às 11:30hs - Intervalo para almoço.
11

AMAS -ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ 04.481.968/0001-38
Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 929/2002
Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 12.441/2006
Rua das Violetas, 225 – Jardim das Flores - CEP: 19880-000-Cândido Mota-SP
Telefone (18) 3341-5538- Email: amas.candidomota@hotmail.com
amascandidomota.org.br/ facebook.com/amascandidomota

11:30hs às 13:30hs - Oficina de máscaras.
11:30hs às 13:30hs - Preparação para atividades artísticas ou artesanato, para
Live " TERÇA CRIATIVA".(grupo de educadores)
13:30hs às 14:30hs - Live ao Vivo, (todos os educadores).
14:30hs às 15:30hs - Avaliação do dia. Organização da Instituição.

Quarta-Feira: 07:30hs as 11:00hs - Gravação das histórias, músicas e teatros
de fantoches, encaminhados nos grupos de WhatsApp e Página da AMAS.
07:30hs às 11:00hs - Oficina de Máscaras
11:00hs às 11:30hs - Intervalo para almoço
11:30hs às 13:30hs - Preparação para o conteúdo do Grupo Sócio educativo,
Tema/Percurso.(grupo de educadores)
13:30hs às 14:30hs - Live ao vivo "PAPO CABEÇA"(grupo de educadores).
14:30hs às 15:30hs - Avaliação do dia, organização da Instituição.

Quinta-feira 07:30hs às 09:00 - Gravação dos vídeos atividades de Culinária
Gravação dos vídeos jogos e brincadeiras.
07:30hs às 11:00hs - Oficina de Máscaras
11:00hs às 11:30hs - Intervalo para almoço
11:30hs às 13:30hs - Preparação com atividades e brincadeiras para Live.
12:00hs às 16:30hs - Preparação do Sopão Grupo de Voluntárias
13:30hs às 14:30hs - Live ao Vivo "QUINTA DIVERTIDA",(grupo de
Educadores.
16:00hs as 16:30hs - Entrega do Sopão (Todo grupo de Colaboradores e
Voluntários, organizando o distanciamento e a entrega, fazendo orientações de
higiene e saúde.)
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Sexta -feira 07:30hs às 11:00hs - Entrega de atividades sócio pedagógicas,
doações e entrega de máscaras prontas.
07:30hs às 11:00hs - Gravações e Erros de gravação, vídeos informativos.
07:30hs às 11:00hs - Oficina de máscaras.
11:00hs às 11:30hs - Intervalo almoço
11:30hs às 15:30hs - Oficina de Máscaras
11:30hs às 15:30hs - Limpeza e organização da Instituição.

14 - ACÕES COMPLEMENTARES:
- Visitas rotineiras as casas dos usuários, público mais vulneráveis
- Criamos um canal aberto aos usuários com todos os telefones da Equipe
técnica, educadores e serviços gerais, para facilitar a Comunicação.
- Montamos uma Oficina de máscaras, que serão ofertadas aos nossos
usuários.Com tecidos e elástico que recebemos de doação,o grupo de
educadores em momentos específicos confeccionam máscaras.
- Preparamos na área da recepção uma sala de atendimento, por ser um
espaço amplo, e bem ventilado para atendimento aos familiares que nos
procurarem para orientações e encaminhamentos. Obedecendo todo protocolo
para atendimento(uso de máscara, distanciamento social, higienização com
álcool gel)
- Criamos grupo de WhatsApp para realização das atividades sócio
pedagógicas e grupos sócio educativos.
- Mobilizamos uma rede de colaboradores e voluntários para captação de
doações, para auxiliarem nossos usuários, dando assim um apoio, financeiro
as famílias.
- Entregamos Kits de Merenda Escolar, todas as quintas-feiras conforme
entendimento com Secretaria da Assistência e Secretaria da Educação.
- Criamos uma rotina de entrega de doações de Kits secos e leite(doação), e
possíveis doações, nas residências dos usuários em situação mais vulnerável.
- Colocamos a Instituição a disposição para levar idosos, familiares dos nossos
usuários, para Campanha de Vacinação Influenza, sendo estabelecido duas
datas para esse transporte.
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- Formamos um grupo de Voluntários para confecção de Sopão, uma vezes por
semana, bem como um grupo para confecção de sabão caseiro e detergente,
para auxiliar nos momentos de higienização.
- Todas as receitas tanto de culinária, como sabão caseiro e detergente são
gravados em vídeos e encaminhados nos grupos de whatsaap, trazendo
informação aos nossos usuários.
- Estabelecemos uma rotina de ligações, para observar que famílias receberam
benefícios, quais ainda não receberam, para encaminharmos para atendimento
a Secretaria da Assistência.

15 - RECURSOS FÍSICOS:
•

Temos prédio próprio, com horário de funcionamento(temporário devido
a Pandemia) das 07:30 hrs 15:30 hrs e funciona 5 dias por semana.
Seu espaço físico se divide em:

•
1 Recepção (1 namoradeira,1 jogo de poltronas ,1 mesas com
livros,2 cadeiras de descanso,1 bebedouro, uma sala adaptada para
atendimento à famílias.
•
1 Sala de atendimento Técnico de Serviço Social com 2 mesa,1
computador ,3 cadeiras,
•

1 Sala de Coordenação com 1 mesa conjugada,3 cadeiras,

•

1 Sala Monitoria 3 mesas,3 cadeiras

•
Sala para Grupo crianças SCFV, de 4anos a 5 anos.Com ,5 jogos
de mesa com cadeiras, 2 prateleiras ,1 TV 32 polegadas,1 casa de boneca de
madeira,4 caixas para brinquedo,1palco de teatro de fantoche, vários
brinquedos, 2 bancos.
•

1 Sala de Brinquedos, para atividades Múltiplas.

•
1 Sala Atividades/oficinas: 1 sala 3 jogos de mesas sextavadas
com cadeiras e 3 suportes para livros,2 prateleiras grandes, 1armario de aço.
•
1 sala com TV 60 polegadas e 1 home theater e 10 tatame e ar
condicionado18000 btus.
•
1 Sala Laboratório de Informática com 12 computadores ,12
mesas e 12 cadeiras,1 ar condicionado 28000 btus.
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•
1 Refeitório, para atendimento
adolescentes.Com 2 ar condicionados.

de

80

crianças

e

•
1 Cozinha com 1 fogão industrial de 4 bocas e 1 fogão industrial
de 2 bocas ,3 armários ,2 estantes de aço ,1 geladeiras,1 freezer,1 mesa de
granito de 3 metros 1 bebedouro.
•

2 banheiro do usuário ,1 banheiro social.

•

Dispensa

•

1 Quadra para atividades esportivas, com 2 traves de gol.

16- RECURSOS HUMANOS:
Qtd
1
1

Profissão
Assistente
Social
Coordenador/
Pedagoga

Carga
Horária

Vinculo com a Entidade (CLT/Associada (o)
Autônomo/PJ)

30

CLT

40

CLT

,5

Educador Social

40

CLT

2

Serviços Gerais

40

CLT

1

Oficineira

20

Hora /Aula

17- PLANO DE APLICAÇÃO 2020
Despesas
Recursos
Humanos
Encargos
Sociais/FGTS
Cartão Alimentação
Recursos Humanos/
custeio/ material de
consumo
custeio/ material de
consumo

Sub. Municipal Subvenção/ Subvenção Total Anual
Prefeitura
Estadual
/federal
R$ 92.806,48
R$7.733,79
R$3.000,00

R$ 36.000,00

R$ 1.740,00

R$ 20.880,00
R$
1.440,00

R$ 17.280,00

R$ 757,89

Total

R$ 9.094,68

R$
176.061,13
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18- RECURSUS FINANCEIROS:
•

Os recursos serão recebidos por valor per capita de 122,00, por
criança/adolescente sendo que o custo mensal é de 155,00 por
criança/adolescente que serão cofinanciado pela Entidade, através de
eventos, e promoções que serão realizadas pela Instituição.

Origem dos Recursos
Subvenção Municipal
Recursos Próprios
Subvenção Federal
Subvenção Estadual
TOTAL

Mensal
12.473,79
4.601,98
757,89
1.434,00

Anual
149.673,48
55.223,84
9.094,68
17.208,00
231.200,00

19- CONSIDERAÇÕES FINAIS.
•

•

A AMAS busca proporcionar aos usuários do serviço e suas respectivas
famílias uma melhor condição e oportunidades de vida, efetivando seus
direitos e acesso a cidadania e isso se dá através de ações e atividades
dirigidas e que tenham como centro de seu trabalho a transformação
social.

- Visamos mostrar para nosso público que estavamos presentes na vida
deles, neste momento de insegurança, auxiliando no que podiamos,
orientando, informando, encaminhando, fortalecendo, e até entretendo,
para que este momento se tornasse mais leve. Assim como já citamos
acreditamos que as Comunidades mais carentes, são mais vulneráveis em
situações de crise, devido a desigualdade e as dificuldades ecônomicas.
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20 – AVALIAÇÃO
•

Observamos cotidianamente, os resultados alcançados através do
comportamento, dos usuários(famílias)onde pudemos fortalecer ainda
mais os vínculos com os familiares do nosso serviço.

•

Recbemos diversas mensagem de agradecimento, principalmente pelo
fato de estar presentes, e sentirem o acolhimento proporcionado por
toda equipe técnica, de educadores, serviços gerais e voluntários.

•

Esses resultados , fazem toda diferença no trabalho que no futuro será
desenvolvido, pois estabelece vínculos fortes.

•

Podemos relatar também que, os usuários sentem-se satisfeitos com o
trabalho desenvolvido, e que, conseguiam atingir as expectativas, haja
vista que conseguimos, através de redes socias, demonstrar a
importância de cada usuário(criança, adolescente e familiar).

•

Observamos ainda que os mesmos percebem o esforço idealizado pela
equipe de trabalho, relatando que os colaboradores são importantes,
valorizando as ações desenvolvidas pelos mesmos, mas também
criticando positivamente quando não se sentem satisfeitos.

•

Portanto, conclui-se que precisamos avançar, uma vez que os
resultados embora satisfatórios e necessários o aprimoramento das
atividades e serviços

•

oferecidos neste sentido é necessário um esforço cada vez maior da
equipe de colaboradores, junto com a Diretoria realizando as
adequações pertinentes, visando maior comprometimento, participação
ativa dos atendidos e resultados eficazes que garantam a autonomia,
efetivação de direitos e proteção social, conforme a Política Publica de
Assistência Social.

Cândido Mota, 22 de Maio 2020.
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_______________________

Luciano José Martins da Silva
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Priscila Mota Saltão
Assistente Social
CRESS 47406

___________________________
Isabel Cristina A. Nery Evangelista
Coordenadora
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