UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE EMAÚS”

XVI - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAL:
MESES
JANEIRO

ATIVIDADES
Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. quando necessário.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .

FEVEREIRO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.

AVENIDA GOIÁS, 409- SELVÍRIA/MS- CEP 79590-000- CNPJ- 21.783.614/0001-67
Celular recados – (18)997603369

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE EMAÚS”

Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Inclusão no ensino regular educacional
Inclusão nos atendimentos da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício

MARÇO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,

AVENIDA GOIÁS, 409- SELVÍRIA/MS- CEP 79590-000- CNPJ- 21.783.614/0001-67
Celular recados – (18)997603369

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE EMAÚS”

por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Inclusão no ensino regular educacional
Inclusão nos atendimentos da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício

ABRIL

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.

AVENIDA GOIÁS, 409- SELVÍRIA/MS- CEP 79590-000- CNPJ- 21.783.614/0001-67
Celular recados – (18)997603369

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE EMAÚS”

Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .

Trabalho manual com garrafas pets e diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social e desenvolver a
autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção é oferecer a
possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem
Inclusão no ensino regular educacional
Inclusão nos atendimentos da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício

MAIO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
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Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Trabalho manual com garrafas pets e diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social e desenvolver a
autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção é oferecer a
possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem
Inclusão no ensino regular educacional
Inclusão nos atendimentos da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício
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JUNHO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Trabalho manual com garrafas pets e diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social e desenvolver a
autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção é oferecer a
possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem

Inclusão nos atendimentos da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício
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JULHO

,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Trabalho de artesanato em geral, com a utilização de diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social
e desenvolver a autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção
é oferecer a possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem
Inclusão nos atendimentos da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício

AGOSTO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
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Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Trabalho de artesanato em geral, com a utilização de diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social
e desenvolver a autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção
é oferecer a possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem
Inclusão nos atendimentos da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício

SETEMBRO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
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Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Trabalho de artesanato em geral, com a utilização de diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social
e desenvolver a autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção
é oferecer a possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem

Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício

OUTUBRO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
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Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Trabalho de artesanato em geral, com a utilização de diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social
e desenvolver a autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção
é oferecer a possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem

NOVEMBRO

Participação nas atividades da APAE de Isa, conveniada do município,
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Conservação do ambiente em que vive
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde
quando necessário.
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Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .
Trabalho de artesanato em geral, com a utilização de diversos materiais recicláveis. Esta oficina procurará trabalhar a inclusão social
e desenvolver a autonomia dos moradores, potencializando seus interesses pelo processo do trabalho reciclado artesanal. A intenção
é oferecer a possibilidade de aprender um labor que possa, além de auxiliar na manutenção de seu bem Inclusão nos atendimentos
da saúde mental em Ilha Solteira
Inclusão nos atendimentos psicossocial oferecidos pelo CREAS de Ilha Solteira
Desenvolver atividades relacionadas ao natal, como preparar o ambiente da casa, passeios e comemorações natalinas

Demais atividades que porventura surgirem no decorrer do exercício

DEZEMBRO

Desenvolver atividades relacionadas ao natal, como preparar o ambiente da casa, passeios e comemorações natalinas
Utilização de uma variedade de materiais, jogos, leitura, práticas artesanais, conservação e organização dos pertences, bem como da
casa, dentre outras.
Execução de ações que assegurem a atenção integral à saúde da pessoa inserida no Unidade em os todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantindo o acesso regular nos atendimentos médicos, odontológicos e inclusão nos programas de saúde

AVENIDA GOIÁS, 409- SELVÍRIA/MS- CEP 79590-000- CNPJ- 21.783.614/0001-67
Celular recados – (18)997603369

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE EMAÚS”

quando necessário, bem como a conservação do ambiente em que vive
Execução de ações articuladas para garantir aos moradores da casa, aquisição de informações, orientações e formas de acesso às
políticas públicas disponíveis no município, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Permitir que os moradores explorem o próprio ambiente e outros ambientes como fontes ricas de conhecimento, freqüentando
festas, ir zoológico, à biblioteca, à feira, ao mercado. Participar da horta, plantar flores no jardim, dentre outras ações .

XVII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAL:
Nota: As atividades variam de acordo com a vida diária de cada morador.
ATIVIDADE
Freqüência na da APAE de Isa conveniada do município

HORÁRIO
07:00 as 12:00

DIA
2ª a 6ª feira

SEMANA
1ª a 4ª semana

Freqüência Escolar - Escola Ana Maria de Souza
Conservação do ambiente em que vive

19:00 as 22 horas
8:00 as 9:00

2ª a 6 ªfeira
2ª a 2ª

1ª a 4ª semana
1ª a 4ª semana

17:00 as 1800
Quando necessário

---------

-----------

Quando necessário, geralmente
ocorre no período matutino

---------

1ª a 4ª semana

18:00 as 22:00 horas

Quinta , sábados e
domingos e feriados

1ª a 4ª semana

Orientações e formas de acesso às políticas públicas
disponíveis no município
Acesso
regular
nos
atendimentos
médicos,
odontológicos e inclusão nos programas de saúde.
Freqüência a festas, eventos, feiras, dentre outros
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Oficinas de artes: pintura em tela e artesanato

Execução de Caminhada
Outras que porventura surgiram no decorrer do
exercício

09:00 as 10:00 horas

3ª e 5ª feira

1ª a 4ª semana

16:00as 17:00 horas
7:00 as 8:00 horas
-------

Diariamente
--------

1ª a 4ª semana

XVIII - QUADRO RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PELA ENTIDADE:
Quantidade Formação
Profissional

Função

Carga Horária
(semanal)

Fonte Pagadora

Vínculo Empregatício

Existente

Necessário

01
01
02

Assist.Social
Coordenadora
Cuidador

10 horas
10 horas
12 por 36

01

S.Social
S.Social
Técnico em
saúde
Pedagoga

Cuidadora

40 horas

01

Sem formação

Serviços
Gerais

40 horas

Voluntária
Voluntária
Termo de
Parceria/ISA
Termo de
Parceria/ISA
Termo de
Parceria/ISA

------------CLT

01

01
01
01

CLT

01

01

Técnico em
Contabilidade

Serviços de
Escritório
Cozinheira

Autônoma

Termo de
Parceria/ISA

RECIBO

CLT
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Psicóloga
Cuidador(a)
Terapeuta
Ocupacional

01
01
01

OBS. Devido a falta de recurso financeiros os cuidadores, também exerce outras atividades, relacionadas a limpeza
conservação da casa, copa/ cozinha e lavanderia.

XIX – QUADRO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA QUE PRESTAM SERVIÇOS NO(S) PROJETO(S)
DA ENTIDADE:
Eletricista / Encanador, dentre outros
Serviços Gerais
Manicure e Pedicure
Cabeleireira
XX - QUADRO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA QUE PRESTA SERVIÇO(S) NO(S) PROJETO(S)
DA ENTIDADE:
Serviços de Internet
Serviços de Contabilidade
Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado
Dentre outros quando necessário
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XXI - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DO CO-FINANCIAMENTO (Municipal )
Previsão do Valor do Repasse relativo ao Termo de Parceria: R$7.545,00 (mensal)
Valor Anual: R$ 90.540,00 ( dividido em 12 parcelas de R$ 7.545,00 a partir de Janeiro de 2019
Valor
25.000,00

Natureza da Despesa
Material de Consumo: alimentação, água, energia, vestuário e mat.
Diversos (copa, cozinha, papelaria, dentre outros)
Pagamento de Pessoal
Aquisição de Equipamentos
TOTAL GERAL

60.000,00
5.540,00
90.540,00

XXII- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DO RECURSO FINANCEIRO DO CO-FINANCIAMENTO
(Municipal)
Natureza da Despesa
Material de Consumo:
alimentação, água, energia e
mat. diversos
Pagamento de Recursos
Humanos e honorários
contábeis
Aquisição de Equipamentos
TOTAL

JANEIRO
2.084,00

FEVEREIRO MARÇO
2.084,00
2.084,00

ABRIL
2.084,00

MAIO
2.084,00

JUNHO
2.084,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

AVENIDA GOIÁS, 409- SELVÍRIA/MS- CEP 79590-000- CNPJ- 21.783.614/0001-67
Celular recados – (18)997603369

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE EMAÚS”

Natureza da Despesa
Material de Consumo:
alimentação, água, energia e
mat. diversos
Pagamento de Recursos
Humanos e honorários
contábeis

JULHO
2.084,00

AGOSTO
2.084,00

SETEMBRO
2.084,00

OUTUBRO
2.084,00

NOVEMBRO AGOSTO
2.084,00
2.084,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Aquisição de Equipamentos
TOTAL

461,00
7.545,00

461.00
7.545,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

461,00
7.545,00

XXIII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
AÇÃO

FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Planejamento

Entrevistas e participação em Reuniões
eespecíficas para este fim
Monitoramento Aplicação de questionários e entrevistas
Avaliação Final Reunião especifica para este fim

CRONOGRAMA

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Anual

Equipe Técnica e cuidadores

Semestral
Anual

Assistente Social
Equipe Técnica e diretoria executiva
Selvíria/MS, 03/12 /2018

Francisca Justino Sales
Presidente

Elizabeth Vagaes
Assistente Social
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