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PLANO DE TRABALHO 
 
 

Identificação do proponente 
 

Nome da OSC: Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente - AICA 

CNPJ: 15.538.642/0001-01 Endereço: Rua João de Barro, 144, Serra/ES 

Complemento: - Bairro: Novo Horizonte CEP: 29.163-324 

Telefone: (DDD) 27 3338-5575 Telefone: (DDD) 27 3066-9962 Telefone: (DDD) 27 99234-6655 

E-mail: coordenacao@redeaica.org.br  Site: www.redeaica.org.br 

Dirigente da OSC: Celésio Piontkovsky 

CPF: 986.697.967-91 RG: 780.778  Órgão Expedidor: SSP/ES 

Endereço do Dirigente: Avenida ‘AB’, quadra 36, 20, bairro Manoel Plaza – Serra/ES  CEP: 29.160-450 

 
 

Dados do projeto 

 

Nome do Projeto: A arte de Preservar o Meio Ambiente em Cena 

Linha temática: Tecnologias Sociais Sustentáveis 

Local de realização: Projeto Kairós - Rua D, Nº s/n, lote 07, quadra 12, 
Ourimar – Serra/ES. CEP 29173-330 

Período de realização: 10/01/2020 a 
31/12/2020 

Horários de realização: Segunda a quinta, das 
07:30 à 11:00 / das 12:30 às 16:00 

Nome do responsável técnico do projeto: Camila Hombre Mulinari Nº do registro profissional: CRESS – nº 4540 

Valor total do projeto: R$ (extenso) 30.000,00 (Trinta mil reais) 

mailto:coordenacao@redeaica.org.br
http://www.redeaica.org.br/
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Currículo e Histórico Institucional (experiências de atuação na área, parcerias anteriores) 

 
A Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente – REDE AICA, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, nasceu em 1997 da 
necessidade de cuidar das crianças do município da Serra/ES em risco social que eram vítimas fáceis para os traficantes de drogas.  
 
A entidade atua na área de assistência social, relacionada à educação, cultura, saúde, meio ambiente e outras vinculadas à criança e ao adolescente, no município de 
Serra/ES. Desenvolve projetos da Proteção Social Básica e Especial: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Acolhimento Institucional e Medidas 
Socioeducativas: Liberdade Assistida Comunitária (LAC)/Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).  
 
Sua missão é contribuir para formação de cidadãos éticos, autônomos, competentes e solidários. Tendo como objetivos: complementar a proteção social básica à 
família; contribuir na garantia de aquisições progressivas aos usuários, de acordo com o seu ciclo de vida; acolher crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 e 18 
anos, em situação de risco social, oferecendo-lhes a oportunidade de uma convivência afetiva, equilibrada e saudável, condição indispensável ao seu pleno 
desenvolvimento; e,  executar as medidas socioeducativas prevista no art. 112, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
 
No decorrer de sua existência, a Rede AICA vem desenvolvendo, em todas suas frentes de trabalho, ações que buscam contibuir diretamente com as crianças e 
adolescentes, e indiretamente com as famílias e a comunidade e adjacências, a construção de consciência, valores e hábitos de cuidados e preservação do meio 
ambiente. 
 
O núcleo onde este projeto será executado é um SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) que atua por meio de percussos previstos para execução 
anual. Em todos os anos, os eixos trabalhados incluem temas relativos ao cuidado com o meio, trazendo discussões e propostas de ações educativas e de aplicação na 
comunidade. Temáticas como: O meio ambiente do nosso território; É só jogar o lixo no lixo?; Proteção ambiental é realmente importante?; A Arte de reciclar; 
Desenvolvimento do plano de atuação na comunidade;  Visitas Monitoradas (Alphaville Jacuhy, Projeto Tamar, Parque Botânico), são inseridos nos diferentes eixos. 
São eles: 
 

 EIXO 1: Percurso da Convivência Social - Oferta de Temas e oficinas que estimulem o convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de 
pertença, à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania, etc. 

 
 EIXO 2: Percurso do DIREITO DE SER - Oferta de Temas e oficinas que promovam experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua 
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Previsão (quantitativo detalhado) 
 

(x ) Crianças 
( x) Adolescentes   
( ) Adultos 

( ) Terceira Idade 
( ) Outro - Especificar 

pluralidade. Ex. Direito de Aprender e experimentar, direito de ter direitos e deveres, direito de adolescer, (ser jovem, ser idoso) direito de ser protagonista, 
direito de brincar,direito ao trabalhar direito de ser diferente, direito de pertencer. 

 
 EIXO 3: Percurso da Participação Social - Oferta de Temas e oficinas que estimulem a participação dos usuários nas diversas esferas da vida pública, (no SCFV, 

na família, comunidade, escola e etc.), tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e cidadão. 
 
O produto dessas ações e práticas educativas culminam com a intervenção social no território, na busca da sensibilização coletiva na importância da valorização 
socioambiental, visando a melhoria da qualidade de vida atual e futura. As crianças e os adolescentes se transformam em agentes multiplicadores do conhecimento, 
na família e na comunidade, muitas vezes alcançando o território. 
 
 Ressaltamos que na maioria das atividades desenvolvidas nos núcleos SCFV são priorizado o uso de materiais recicláveis nas oficinas de grupo,para a confecção de 
artesanatos, vestimentos para apresentação teatral e dança, ornamentação dos espaços e eventos internos, etc.  
 

Apresentação e Descrição do Objeto 
 
Cooperação técnica e financeira para a execução de atividades voltadas à Proposta de Trabalho em Educação Ambiental, junto à 100 crianças e adolescentes na faixa 
etária de 06 a 17 anos e 11 meses. 
 

Público Alvo – Se necessário, a depender do tipo de projeto 
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Justificativa do projeto (Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a 
serem atingidas) 

 
Ao longo da existência humana, muitos dos recursos naturais foram usados de forma desordenada, como a queima de combustíveis fósseis; descarte de lixo e esgoto 
em rios e mares; crescimento tumultuado das cidades; gestão hídrica inadequada; queima e destruição de matas e florestas; etc. O resultado disso é o aquecimento 
global; alterações do ciclo natural de animais e plantas; falta de água; poluição do ar e água; entre outros. Tudo isso já vem causando grandes conseguencias para a 
natureza e gerando muitos problemas sociais. 

Para tanto, é necessário apresentar para as crianças e adolescentes o papel do cidadão na preservação dos recursos naturais, e demostrar que atitudes sustentáveis  
são possíveis,e que se cada um fizer seu papel será possível ter mais saúde e acesso aos recursos necessários para a sobrevivência de todos os seres do planeta. 

Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado cumprir o importante papel de desenvolver o comprometimento das crianças e dos 
adolescentes com o cuidado do ambiente de convivência social: cuidado do espaço externo e interno do projeto, cuidado das relações humanas que traduzem 
respeito e carinho consigo mesmo, com o outro e com o mundo. A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de responsabilidades e atitudes de cada um 
de nós, gera processos educativos ricos, contextualizados, significativos para cada um dos grupos envolvidos.  

Pensando em proporcionar às crianças e aos adolescentes, conhecimento e reflexão a respeito dessas questões, e de outras tantas, surge o projeto A arte de 
Preservar o Meio Ambiente em Cena, que tem por objetivo apresentar a importância da preservar o meio ambiente e as formas de contribuir para essa preservação 
por meio do Teatro. Para que eles sejam multiblicadores desse conhecimento apresentando o resultado da oficina de teatro nas escolas da região de Vila Nova de 
Colares e Manguinhos. 

Ao realizar as apresentações teatrais para outras crianças e adolescentes das escolas da região, nossos meninos e meninas poderam demostrar aimportância de 
práticas sustentáveis para a preservação ambiental do bairro, das praias, principalmente a de manguinhos que está próxima a suas residências, dos parques de sua 
cidade e das demais, dos espaços hurbamos de modo geral e de todo planeta. 

 

 

http://www.bioblog.com.br/diferencas-entre-o-combustivel-fossil-e-o-biocombustivel/
http://www.bioblog.com.br/ipcc-projeta-um-aquecimento-global-variando-entre-2o-c-a-58o-c-em-um-futuro-proximo/
http://www.bioblog.com.br/ipcc-projeta-um-aquecimento-global-variando-entre-2o-c-a-58o-c-em-um-futuro-proximo/
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Objetivos e Metas (metas e objetivos pretendidos) 
 

Objetivo Geral:  

Sensibilizar e conscientizar as crianças e os adolescentes de que a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta, além de 
protagoniza-los a sensibilizarem outras crianças e adolescentes e a comunidade por meio do teatro . 

Objetivos Específicos:  

 Oportunizar às crianças e aos adolescentes conhecer e praticar a arte do teatro e usa-lo para estimular outras pessoas a terem práticas de consumo 
consciente, e a importância de preservar o meio ambiente; 

 Incentivar a coleta seletiva, e mostrar o que é possível produzir com a reutilização de materias reciclados; 
 Valorizar o trabalho em equipe; 
 Estimular alunos das escolas do território a terem práticas que contribuam para a preservação do Meio Ambiente; 
 Oportunizar aos participantes visita à local de presenvação ambiental no município.  

Metas: 

 50 crianças e adolescentes participantes das 2 oficinas de teatro ;  
 90% das crianças e adolescentes conscientizados da necessidade de conservação dos recursos naturais e bons hábitos; 
 Realização de 06 apresentações teatrais em escolas localizadas no município com a temática da preservação socioambiental; 
 Distribuição de 1.500 exemplares de livretos para colorir com a importancia da preservação dos recursos naturais e o consumo conciente; 
 100% das crianças e adolescentes participantes da visita à local de preservação no município de Serra; 
 Realização de 02 formações para a equipe de trabalho sobre as temáticas: preservação socioambiental e sustentabilidade. 

 

Descrição do projeto e dos parâmetros objetivos a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas 
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A proposta da implantação do Projeto A arte de Preservar o Meio Ambiente em Cena surge a partir da necessidade de viabilizar novas perspectivas às crianças e 
adolescentes sobre a possibilidade de poderem se expressar por meio do teatro, e assim trabalharem sua concentração, espontaneidade, criação em grupo e as 
diversas expressões que podem ser desenvolvidas no teatro. E assim de forma divertida receberem conteúdos importante para   
 
Os educadores sociais participarão de formações sobre a temática para desenvolverem bem a oficina de teatro com o propósito de passar os conhecimentos sobre a 
importância da preservação ambiental, consumo conciente e valorização dos recursos naturais. Esses conteúdos também serão passados nas oficinas de reciclagem, 
nas brincadeiras lúdica-recreativas e nas rodas de conversas realizadas pelos educadores sociais, por isso a relevância da participação de todos os educadores sociais. 

Os parâmetros para aferição do cumprimento das metas e ações se darão por meio dos Indicadores de Avaliação de Processo e de Resultados:  

Meta 1 - 50 crianças e adolescentes participantes das 2 oficinas de teatro 

Ações Nº participantes Indicadores de Processo Indicadores de Resultado 

- Apresentação da proposta da 
oficina de teatro; 
 

100  
Crianças e 
adolescentes 
 
 

- Realização de apresentação da proposta de como 
acontecerá a oficina para as crianças e adolescentes. 
Inserção das crianças e adolescentes que 
demostraram o interesse de participar da oficina.  

- Participação efetiva de 100% das crianças e 
adolescentes. 

- oficina de teatro 50 
Crianças e 
adolescentes 
 
01 educador social 
oficineiro 

- Execução da oficina de acordo metodologia 
estabelecida no Plano de Trabalho; 
- Envolvimento das crianças e adolescentes 
participantes da oficina;  
 

- Participação efetiva de 100% das crianças e 
adolescentes. 
- Participação de 01 educador social oficineiro. 
 

- Montegem da peça teatral que 
será apresentada nas escolas 

50 
Crianças e 
adolescentes 
 
01 educador social 

 - Participação efetiva de 100% das crianças e 
adolescentes; 
 
- Participação de 01 educador social oficineiro; 
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oficineiro - Apresentação da peça teatral nas escolas do 
município da Serra. 

 

 

 

Meta 2 - 90% das crianças e adolescentes conscientizados da necessidade de conservação dos recursos naturais e bons hábitos. 

Ações Nº participantes Indicadores de Processo Indicadores de Resultado 

- Oficinas de jogos e brincadeiras 
sobre a preservação do meio 
ambiente, sustentabilidade e 
consumo conciente. 

100  
Crianças e 
adolescentes 
 
01 edocador 
social 

- Realização das oficinas em ambiente acolhedor e 
propício à execução das atividades planejadas. 
- Realizar jogos interativos e informativos. 

- Participação de 100% das crianças e 
adolescentes  
- Realização de 01 oficina por semana, por 
grupo 
- Número de crianças e adolescentes 
conscientizados. 

- Coleta seletiva dos lixos. 100  
Crianças e 
adolescentes 
 
03 educadores 
sociais 

- Implantar de um conjunto de lixeiras seletivas no 
espaço, em local de fácil acesso e de visibilidade. 

- Implantação das lixeiras. 
- Realização da separação dos lixos pelas 
crianças e adolescentes, e equipe. 

- Coleta de materiais descartados de 
forma errada no bairro Ourimar e na 
Praia de manguinhos. 
  

100  
Crianças e 
adolescentes 
 
03 educadores 
sociais 

- Ação de coleta de matérias descartadas de forma 
errada no bairro Ourimar; 
 - Ação de coleta de matérias descartadas de forma 
errada na orla da praia de maguinhos; 
- Envolvimento das crianças e adolescentes 
participando do processo de coleta de matérias 

- Quantidade de materiais coletados, separados 
e descartados da forma correta; 
 
-Registros fotográficos das ações realizadas. 
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descartados de forma errada. 
 

- Oficinas de artesanato com 
produtos reciclados. 

100 crianças e 
adolescentes 
 
2 educadores 
sociais 

- Envolvimento das crianças e adolescentes na 
confecção dos produtos com material reciclado.  

- Peças produzidas com o material reciclado. 

 

 

Meta 3 – Realização de 06 apresentações teatrais em escolas localizadas no município com a temática da preservação socioambiental 

 

Atividades / Ações Nº participantes Indicadores de Processo Indicadores de Resultado 

- Apresentação nas escolas da peça 
teatral produzida na oficina de 
teatro.    

50 Crianças e 
adolescentes 
 
02 educadores 
sociais 
 
1.200 alunos das 
escolas 
localizadas no 
município da 
Serra. 

- Realização da apresentação nas escolas; 
 
 

- Participação de 100% das crianças e 
adolescentes inseridas na oficina de teatro; 
 
- Participação dos alunos nas apresentações da 
peça teatral; 
 
 
- Registros fotográficos das apresentações 
Teatrais. 
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Meta 4 – Distribuição de 1.500 exemplares de livretos para colorir com a importancia da preservação dos recursos naturais e o consumo conciente 

 

Atividades / Ações Nº participantes Indicadores de Processo Indicadores de Resultado 

- Dristribuição dos livretos para os 
alunos de 06 a 11 anos das escolas 
que receberem a apresentação 
Teatral; 
 
 
 
 
  - Dristribuição dos livretos para as 
crianças dos Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos de 06 
a 11 anos das 5 unidades da Rede 
Aica; 
 

700 alunos das 
escolas 
localizadas no 
município da 
Serra. 
 
02 educadores 
sociais 
 
500 crianças dos 
SCFV da Rede 
Aica  

- Elaboração do livretos para colorir com a 
importancia da preservação dos recursos naturais e o 
consumo conciente 
 
 
- Entrega dos livretos para colorir nas escolas durante 
a apresentação teatral; 
 
 
- Entrega dos livretos para as crianças dos SCFV das 
unidades da Rede Aica. 

- Crianças com os exemplares dos livretos; 
 
 
  
- Crianças realizando a pintura dos livretos; 
 
 
- Registros fotográficos das apresentações 
Teatrais. 

 

Meta 5 - 100% das crianças e adolescentes participantes de visitas à local de preservação no município de Serra. 

 

Atividades / Ações Nº participantes Indicadores de Processo Indicadores de Resultado 
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- Visita ao Parque Jardim Botânico e 
Horto Municipal, de Serra/ES. 

100 Crianças e 
adolescentes 
 
03 educadores 
sociais 

- Realização de visitas monitorada aos espaços de 
preservação ambiental, em Serra.  

- Participação de 100% das crianças e 
adolescentes  
- Realização de 02 visitas monitoradas, no ano.  
 

 

Meta 6 - Realização de 02 formações para a equipe de trabalho sobre as temáticas: preservação socioambiental e sustentabilidade 

 

Atividades / Ações Nº participantes Indicadores de Processo Indicadores de Resultado 

- Formação continuada para equipe 
de trabalho, sobre temáticas afins 
ao tema ambiental. 

04 profissionais - Realização de formações, em formato de palestras e 
rodas de conversas. 

- Participação de 100% dos profissionais 
previstos. 
- Participação de um técnico da área para 
ministrar a formação. 
- Realização de 02 momentos formativos para a 
equipe. 

 
 

Metodologia (forma de execução do projeto e de cumprimento das metas a ele atreladas) 
 

 

O Projeto será executado comitantemente, e integrado, às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Núcleo Projeto Kairós, no bairro 
Ourimar, Serra/ES. Acontecerá nas terças e quintas - feiras, das 07:30 às 11:30 e das 12:30 às 16:00hs. 

Os primeiros encaminhamentos do Projeto serão direcionados à formação continuada da equipe que estará diretamente repassando as instruções e acompanhamento 
da execução do Projeto “A arte de Preservar o Meio Ambiente em Cena”. Os momentos formativos serão ministrados em forma de palestras e rodas de conversas, 
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abordando sobre a preservação socioambiental, a sustentabilidade e a oficinas de teatro acontecerão na unidade do Projeto Kairós com carga horária semanam de 16 
horas. 

Dando sequência à execução do Projeto, o planejamento deverá ser elaborado semanalmente, e contará com a participação de representantes das crianças e dos 
adolescentes, de modo que acompanhem e participem de todos os processos. Mas, antes que as oficinas tenham inicio, os Educadores Sociais irão envolver as crianças 
e adolescentes em atividades lúdicas e informativas que desencadeie o interesse e aproximação com o projeto a ser executado.  

Oficinas de jogos e brincadeiras sobre conservação dos recursos naturais serão algumas das atividades de aproximação com a temática sócioambiental. Nestas oficinas 
se utilizará de recursos recicláveis e pesquisas no laboratório de informática, de forma a estimular a criatividade, a reflexão e a sensibilização/conscientização sobre a 
sua participação na preservação socioambiental. A consciência ambiental dará as crianças e adolescentes subsidio para se reconhecerem como parte da natureza. Tal 
percepção proporciona experiência e apropriação do espaço e, consequentemente, o autoconhecimento. Serão ministradas pelos educadores sociais, como parte do 
planejamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo 01 oficina semanal, por grupo, de acordo com as separações por faixa etárias.  

Após o período de introdução da temática nas demais atividades, iniciará a oficina de teatro, que no primeiro momento o Educador Oficineiro apresentará a atividade 
para os quatro grupos, dividos por faixa etária no Serviço de Convivência e Formtalecimento de Vículos. Na seguência, após todas as crianças e adolescentes terem 
vivenciado a oficina de teatro, será formado o grupo específico para a oficina de teatro, de acordo com o desejo de participação das crianças e dos adolescentes. 

A oficina de teatro inicará com as  técnicas teatrais, tendo como intenção desenvolver com as crianças e os adolescentes suas habilidades, autoestima, estimular 
aptidões e potencializar talentos. Enquanto recurso metodológico utilizar-se-á de técnicas circense, expressão corporale outras de acordo com a haptidão do grupo. 

Como resultado da oficina de teatro será montado uma peça teatral abordando a temática do meio Ambiente, e esta peça será apresentada para os alunos das três 
escolas mais próximas do bairro Ourimar. Com o objetivo de semsibilizar a concientização de mais crianças e adolescentes para a preservação ambiental. Entendendo 
que assim é possível melhorar as questões ambientais como o uso indiscriminado dos bens naturais, o descarte inregular do lixo e a exessiva produção de lixo. 

Também para trabalhar essa questão com as crianças e adolescentes, serão realizadas duas ações de coleta de materiais descartados de forma errada no bairro 
Ourimar e na Praia de manguinhos. Com essa ação, além de trabalhar a concientizaçãõ das crianças e adolescentes participantes do projeto, também mostrar a 
comunidade local a importancia de utilizar as lixeiras e descartar o lixo de forma correta, nos dias certos e no local específico da coleta. 

 Com esse entendimento se faz necessário também adotar medidas de coleta seletiva dentro da unidade do Projeto Kairós, para tanto serão adquiridas lixeiras 
seletivas, e assim as crianças e adolescentes poderam ser orientadas dia - a - dia sobre a importancia do descarte correto dos resíduos. 
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Sabendo também da importante de reaproveitar os materias que podem ser reutilizados de forma sustentável, serão ministradas uma vez por semana pelo educador 
social, oficinas de artesanato produzidas com materiais reciclados para auxiliar o entendimento das crinças e adolescentes sobre essa questão. 

Como forma de conseguir a maior atenção das crianças para a importancia da preservação ambiental, serão produzidos livretos para colorir com temáticas importantes 
como o uso conciente dos recursos naturais e a sustentabilidade. Esses livretos serão distribuidos para as crianças dos cinco núcleos de Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da Rede Aica, após terem trabalhado com seus educadores sociais locais a importância da preservação Ambiental. E também serão 
distribuidos para os alunos das escolas onde a peça teatral será apresentada, como forma de assimilar de forma lúdica o conteúdo trazido pela apresentação teatral. 

Insentivar as crianças e os adolescentes a preservar a natureza é essencial para proporcionar um futuro em que a interação humana com o meio ambiente possa 
ser menos prejudicial e impactante. Quando são compreendidos os reflexos de algumas atitudes, como o desperdício de água e a poluição, pode-se refletir sobre 
hábitos e buscar mudanças para a melhoria do planeta hoje e para as futuras gerações. 

 

Previsão de Atendimentos/Público 
    

Preve-se atender diretamente a 100 crianças e adolescentes.   
 
 

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ele atreladas) 

Metas/Etapas Especificação Unidade Quantidade Valor R$ Data início Data término 

Meta 1 
 

50 crianças e adolescentes participantes das 2 oficinas de teatro 

Etapa 1 - Contratação de Serviço 
de Terceiros – Educador 
Social Oficineiro de 
Teatro. 
 

Profissional  
1 

R$ 10.000 01/03/2020 31/10/2020 

Etapa 2 - Execusão da oficina de 
teatro; 

Oficina  
 

1 
 

- 01/03/2020 31/10/2020 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2017/08/inpe-divulga-pesquisa-sobre-area-de-desmatamento-na-amazonia
http://www.bbc.com/portuguese/geral-41692503
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 Encontros 
 
 

100 

Etapa 3 - Montagem da peça 
teatral que será 
apresentada nas escolas; 
- Compra de material 
pedagógico para 
confecção de cenários e 
figurinos. 

Peças Teatrais 2 R$ 5.000 01/08/2020 31/10/2020 

...       
Meta 2 
 

90% das crianças e adolescentes conscientizados da necessidade de conservação dos recursos naturais e bons hábitos 

Etapa 1 Oficina de Jogos e 
Brincadeiras 

Oficina 
 

Encontro 

1 
 

30 

R$ 200,00 10/01/2020 27/02/2020 

Etapa 2 Aquisição de lixeiras de 
coleta seletiva 

Conjunto de Lixeira 1 R$:1.000 10/01/2020 27/02/2020 

Etapa 3 Oficina de artesanato 
com material reciclado 
Compra de material para 
oficina. 

Oficina 
 
 

 
1 

R$ 6.020 01/03/2020 20/10/2020 

...       
Meta 3 Realização de 06 apresentações teatrais em escolas localizadas no município com a temática da preservação socioambiental 
Etapa 1 Apresentações nas 

escolas Localizadas no 
município da Serra. 

Apresentações 6 R$ 00 01/06/2020 20/10/2020 

Etapa 2 Contratação de 
transporte para 
locomoção até as 

Ônibus  6 R$ 1.800 01/06/2020 20/10/2020 
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escolas. 
...       
Meta 4 Distribuição de 1.500 exemplares de livretos para colorir com a importancia da preservação dos recursos naturais e o consumo conciente 
Etapa 1 Confecção dos livretos 

para distribuições nos 
SCFVs e nas escolas 

livretos 1.200 R$ 4.980 01/06/2020 20/10/2020 

...       
Meta 5 100% das crianças e adolescentes participantes de visitas à local de preservação no município de Serra. 
Etapa 1  Visitas ao Parque Jardim 

Botânico e Horto 
Municipal, de Serra/ES. 

visita 2 R$ 1.200 10/01/2020 20/10/2020 

...       
Meta 6 Realização de 02 formações para a equipe de trabalho sobre as temáticas: preservação socioambiental e sustentabilidade 
Etapa 1 Formação para a equipe  Formação  2 R$ 00 10/01/2020 20/10/2020 

 

Cronograma de receitas e despesas 

Periodicidade (semana, 
mês, ano...) 

Receitas (descrição) Valor (R$) Despesas 
(descrição) 

Valor (R$) 

Janeiro/2020 Depósito da 1ª parcela do 
recurso – SEMMA 

15.000,00 Aquisição de lixeiras de coleta seletiva 1.000,00 

Feveriro/2020   Aquisição de materiais 7.220,00 

Março/2020   Pagamento de serviço de terceiros 1.250,00 
 

Abril/2020   Pagamento de serviço de terceiros 1.250,00 
Maio/2020    Pagamento de serviço de terceiros  

 Aquisição de materiais 

7.270,00 

Junho/2020 Depósito da 2ª parcela do 
recurso – SEMMA 

15.000,00  Pagamento de serviço de terceiros  

 Confecção dos livretos 

1.250,00 
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Julho/2020   Pagamento de serviço de terceiros 1.250,00 

Agosto/2020    Pagamento de serviço de terceiros  

 Aquisição de materiais 

4.010,00 

Setembro/2020    Pagamento de serviço de terceiros  

 Locação de transportes 
 

3.050,00 

Outubro/2020    Pagamento de serviço de terceiros  

 Locação de transportes 

 Aquisição de lanches 

2.450,00 

  Total: 
30.000,00 

 Total: 30.000,00 

 

 

Plano de divulgação 

 
Divulgação no site da entidade (www.redeaica.org.br), redes sociais, Informativos mensais e entrevistas em jornais televisivos e escritos de circulação estadual e 
municipal. Além, da divulgação através das pessoas atendidas, que promovem a confiança no trabalho desenvolvido na comunidade.  
 

Contra Partida (apenas se houver) 

Especificação Descrição detalhada de cada item 
Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

 

 
MATERIAL 

     

     

     

     

  Sub Total de Materiais  

 
 

     

     



MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Rua Maestro Antônio Cícero nº 111, Caçaroca, Serra/ES, 2º andar – Telefones: 3291-2400 / 3291-2401 
E-mail: dea.semma@serra.es.gov.br 

 

 

 
SERVIÇOS 

     

     

     

     

  Sub Total de Serviços  

 Total Geral 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

Quantidade 

 

Cargo 

 

Carga horária 

 

Remuneração 

 

INSS Patronal 

 

FGTS 

Outros 
encargos 

(descrever
) 

 

Custo 
total 

        

        

        

        

 TOTAL: 0 TOTAL: 0 TOTAL: 0  0 

 

 
Materias e Serviços 

Especificação Descrição detalhada de cada item 
Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

 
MATERIAL 

Papel Cenário Pacote  5 R$ 90,00 R$ 450,00 

 Cartolina Pacote 40 R$ 32,00 R$ 1.280,00 

EVA Pacote 30 R$ 14,00 R$ 420,00 

Panqueique Unidade 10 R$ 15,90 R$ 159,00 

Lápis de olho  Unidade 10 R$ 4,50 R$ 45,00 

Removedor de maquiagem Unidade 6 R$ 25,00 R$ 150,00 
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Lápis de Cor Pacote 12 R$ 60,00 R$ 720,00 

Giz de Cera Pacote 10 R$ 30,00 R$ 300,00 

Lápiz Fardo 1 R$ 310,10 R$ 310,10 

Caneta Fardo 1 R$ 250,00 R$ 250,00 

Produção de livretos unidade 1.200 R$ 4,15 R$ 4980,00 

borracha caixa 1 R$ 15,90 R$ 15,90 

Caneta Caixa 1 R$ 225,00 R$ 225,00 

Papel contact rolo 1 R$ 60,00 R$ 60,00 

Cola branca litro 5 R$ 30,00 R$ 150,00 

Refil de cola quente Kg 20 R$ 20,00 R$ 400,00 

Pistola de cola quente Unidade 10 R$ 18,00 R$ 180,00 

Feltro metro 20 R$ 24,00 R$ 480,00 

Caneta permanente Caixa 10 R$ 35,00 R$ 350,00 

lã unidade 36 R$ 5,00 R$ 180,00 

Papel A4 caixa 12 R$ 280,00 R$ 3.360,00 

Tinta PVA unidade 20 R$ 8,00 R$ 160,00 

Prime unidade 20 R$ 6,00 R$ 120,00 

Pincel unidade 30 R$ 4,50 R$ 135,00 

TNT rolo 5 R$ 90,00 R$ 450,00 

Pendrive unidade 15 R$ 28,00 R$ 420,00 

verniz unidade 10 R$ 5,00 R$ 50,00 

Jogos educativos unidade 5 R$ 40,00 R$ 200,00 

Jogo lixeiras seletivas unidade 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

  Sub total de materiais R$ 17.000,00 

 
SERVIÇOS 

Prestação de Serviço de Oficineiro de Teatro Diária  80 R$ 125 R$ 10.000,00 

Locação de Transporte Ônibus  8 R$ 300 R$ 2.400,00 

Contratação de Lanche unidade 100 R$ 6 R$ 600,00 

  Sub total de serviços R$ 13.000,00 

 Total geral: R$ 30.000,00 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Rubricas 1ª parcela 2ª parcela Nª parcela (...) TOTAL 

Recursos Humanos  10.000,00 - 10.000,00 

Material 15.000,00 2.000,00 - 17.000,00 

Serviços  3.000,00 - 3.000,00 

TOTAL 15.000,00 15.000,00 - 30.000,00 

Contrapartida - - - - 

TOTAL     

 

Equipe Executora 

 
EDUCADOR SOCIAL - carga horária de 44 horas semanais; desenvolver as seguintes atribuições: contribuir no processo de educação ambiental, preparo e organização 
da sala da oficina e do material a ser utilizado, promover o cuidado dos instrumentos e equipamentos, acolhimento e orientação aos alunos, avaliação de aprendizado, 
aproveitamento e aplicação da técnica.  

 

Parceiros (caso haja) 

 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 
 

Avaliação dos Resultados 
 
Será elaborado, pela entidade executora, um relatório acerca da execução, no qual estarão presentes a descrição das etapas desenvolvidas no projeto, o resultado das 
avaliações dos participantes, para verificar o alcance dos objetivos do projeto. O relatório será apresentado parcial e ao término da execução. 
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O acompanhamento, assim como o monitoramento e avaliação, será realizado de modo contínuo e sistemático, através de reuniões com a equipe de trabalho, e 
membros da gestão da entidade, para discussão das questões referentes às crianças e adolescentes e a execução do planejamento anual. Com o intuito de possibilitar 
e garantir o acesso dos direitos básicos e considerando as diversas dimensões da sua vida, a fim de alcançar os objetivos do Projeto. 
 
São preenchidos pelos educadores e revisitados constantemente os relatórios diários de vivências, nos quais constam o tema e o objetivo das atividades planejadas e 
desenvolvidas, a participação, a quantidade de participantes, a avaliação dos resultados e os materiais utilizados. 
Ao final do projeto  a equipe técnica do serviço, junto com os educadores sociais, buscará avaliar os impactos do serviço e resultados alcançados. 
 
 

Referências Bibliográficas (caso haja) 
 
 

Disponivel em: http://www.bioblog.com.br/a-importancia-da-preservacao-do-meio-ambiente/, acessado em 02 de setembro de 2019. 
 

Disponivel em: https://escoladainteligencia.com.br/4-dicas-para-ensinar-seu-filho-a-cuidar-do-meio-ambiente/,  acessado em 27 de agosto de 2019. 
 

Anexos (fotos, mapas, publicações e outros) 

http://www.bioblog.com.br/a-importancia-da-preservacao-do-meio-ambiente/
https://escoladainteligencia.com.br/4-dicas-para-ensinar-seu-filho-a-cuidar-do-meio-ambiente/
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