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1.1 Apresentação
A Sociedade Semear é uma entidade civil sem fins econômicos de cunho
filantrópico, assistencial e beneficente. Nasceu no ano de 2000 a partir da vontade e
esforço de um grupo de pessoas com diferentes formações Profissionais e
experiências em diversas áreas, buscando conjuntamente soluções e construindo
ferramentas para inclusão social e inserção ao competitivo mundo do trabalho,
priorizando o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social em um dos bairros mais carentes do município na época da fundação, nosso
trabalho juntamente com outras ações mudou a realidade do Bairro Belo Horizonte.
O programa de Aprendizagem foi implantado há 10 anos, e nestes anos, nosso
trabalho expandiu-se para a região, e hoje atendemos onze (11) municípios, com o
programa de aprendizagem, quase 1.000 jovens estão tendo a oportunidade do
primeiro emprego e mais 5.000 já tiveram essa oportunidade.
No ano de 2017 em Parceira com o município de Medianeira, implantamos o Serviço
e Convivência e Fortalecimento de Vínculos, disponibilizando 150 vagas para as
crianças e adolescentes encaminhados pela rede socioassistencial do município e
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80 vagas para crianças e adolescentes do bairro.
O trabalho com crianças e adolescentes através de oficinas culturais é a nossa raiz
de atividade, e por essa raiz já passaram milhares de crianças, que nos orgulhamos
de ter sido ponte em suas vidas.

1.2-FINALIDADE ESTATUTÁRIA
Art.01 A Sociedade Filantrópica “Semear” de Medianeira – PR é uma entidade
civil, sem fins lucrativos de cunho filantrópico, assistencial e beneficente, fundada
na data de 10 de março de 2003 com sede na cidade de Medianeira-PR, e com
finalidade objetiva de:
I – Promover atividades e finalidades de relevância pública e social;
II - Desenvolver oficinas educacionais, culturais, esportivas e recreativas;
III - Criar oportunidades de futura inserção no mercado e mundo de trabalho,
através de cursos práticos e profissionalizantes;
IV - Contribuir para melhoria do aprendizado na escola, no relacionamento das
crianças e dos adolescentes com suas famílias e com a comunidade;
V - Colaborar na prevenção à delinquência, às drogas, à prostituição e a gravidez
precoce;
VI - Contribuir no combate à fome das crianças e adolescentes envolvidas nos
projetos sociais desenvolvidos pela sociedade civil;
VII – Implantar outras atividades de cunho social a serem apresentadas e
aprovadas pela Assembleia Geral.
VIII – Apresentar propostas à Administração Pública através de procedimento de
Manifestação de Interesse Social, nos termos dos arts. 18 a 21 da Lei 13.019/14,
a fim de promover a participação crescente da Sociedade Civil na definição das
ações de interesse público;
IX – Firmar parcerias tanto com o Poder Público quanto com o Privado, nos
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termos legais, com a finalidade de promover o fortalecimento institucional, a
capacitação e o incentivo da sociedade como um todo, balizados sempre sob a
égide da democracia, transparência e do voluntariado;
X - Aplicar receitas, rendas, rendimentos ou eventual resultado operacional da
entidade

integralmente

no

território

nacional,

na

manutenção

e

no

desenvolvimento de seus objetivos institucionais, de acordo com o artigo 3°,
inciso I da Resolução 31/99 do Conselho Nacional de Assistência Social.
Parágrafo Único. Sociedade Filantrópica “Semear” de Medianeira – PR, terá sua
sede na Rua Mario Lorenzoni, nº 71, no Jardim Vitória, Bairro Belo Horizonte, na
Cidade de Medianeira esta do Paraná.
Art. 2º No desenvolvimento de suas atividades, não fara qualquer discriminação
de raça, cor, sexo ou religião.

1.3- Dissolução da Entidade
Art. 34 Em caso de dissolução ou extinção da entidade o patrimônio será
destinado à outra entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública, de acordo com o Artigo 3º, inciso IV da
Resolução 31/99, a ser eleita na Assembleia Geral convocada especialmente
para dissolução.

1.4.1 RECURSOS HUMANOS Regime CLT
Funcionário

Cargo/Ocupação

Carga Horária
Semanal

SEMEAR - ADMINISTRATIVO
Leci Desbessel
Cristiane de Almeida Mira
Dayse Bissani Chaves
Eliane de Oliveira Jahn
Thamara dos Santos
Correa

Gerente Administrativo
Coordenador Administrativo
Analista Gestão de Pessoas
Assistente Gestão Pessoas
Assistente Contabilidade

44 horas
44 horas
20 Horas
44 Horas
44 Horas
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Yasmin de Oliveira
Luana A. Carvalho dos
Santos
Vanderley A. da Silva
Valmir Lentz

Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo

20 horas
44 Horas

Maestro
Office-Boy
Projetos

Roberto Laufer

44 Horas
SEMEAR J.A.

Jéssica Daiane Zimmer
Bulow
Vanessa Lino Souza
Cristiane Stadler Schaitel
Daiane Thomaz C.Bertotti
Flaviano Oparacz
Vandreza F. C. de Oliveira
Daiane Corti
Daniel Orlando Kemerich
Vanessa Lino de Souza
Roberto Laufer
Poliana Paula Quitaiski
Leandro Finger
Jaderson Alves dos Reis
Danielle Aparecida Leal
Bruna Souza dos Santos
Andressa Maria Fornech
Ana Paula Mandelli
Jean Neubauer

Coordenadora de Cursos

44 horas

Assistente Social
Psicóloga Social
Assistente Administrativo
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem
Instrutor de Aprendizagem

20 Horas
44 Horas
44 Horas
36 horas
24 horas
22 horas
32 Horas
20 horas
44 horas
32 horas
24 horas
24 horas
44 Horas
44 Horas
44 Horas
MEI
MEI

SEMEAR - SCFV
Fábio Daniel Ribeiro da
Silva
Liliane C. Schwerz
Behenck
Debora Paula Diter
Fontana
Marieli Lucia Nervis
Jaqueline da Rosa L.
Kuhn
Roseli Sebastiana Borges
Angélica G. dos S. Peterle
Jessica Daiane Bonfim

Coordenador SCFV
Assistente Social

30 horas

Psicopedagoga

24 Horas

Psicóloga Social
Auxiliar administrativo

24 Horas
44 Horas

Auxiliar Administrativo
Educador Social
Educador Social

44 horas
40 horas
40 horas
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Karine Vogt
Clemair T.do Prado
Andreolla
Bianca B. dos S. de
Andrade
Jobin Meotti Vieira
Junia M. de Souza P.
Machado
Jobin Meotti Vieira
Valmir Lenz

Educador Social
Educador Social

40 horas
22 Horas

Educador Social

22 Horas

Educador Social
Educador Social

14 horas
08 horas

Motorista
Motorista

26 Horas
25 Horas.

SEMEAR – COZINHA E LIMPEZA
Noely Bonete Sonda
Catarina Gonçalves A.
Birão
Marlete Terezinha Kuhn
Marilza de Almeida
Roselaine da S. Golfo
Juliana de Lourdes Gloss
Maria Teresa Serafim
Pinto
Claudenice Picollo Varella
Solange Francisca da
Rocha
Deleuza Bueno de
Andrade

Cozinheira
Cozinheira

44 Horas
44 Horas

Padeira
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Serviços Gerais

44 Horas
44 Horas
44 Horas
44 Horas
44 Horas

Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais

44 Horas
22 Horas

Auxiliar de Serviços Gerais

20 Horas

1.4.3-Contratados Pessoa Jurídica
Isaura Marasca MEI

Escritório Contabilidade

JB Software Ltda.

Software
Contábil)

SWA Sist. Acadêmicos

Software
(Sistema
registro acadêmicos)

(Sistema

RH

Assessoria Contábil
e Registro

de Sistema Tecnologia
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1.4.4–Aprendizes cedidos que executaram atividades práticas na instituição;

Nome
MARIA RITA SABINO
NASCIMENTO
RUAN PABLO C. SANTOS
VINICIUS PALUDO

Empresa

Curso

Construtora Zanela

20 Horas

Construtora Zanela
CBM Comercio de Bebidas

20 Horas
20 Horas

1.4.5 ORIGEM DOS RECURSOS
Art. 11 Os associados não respondem com os seus bens, nem subsidiariamente
pelos encargos da instituição.
Art. 12 A contribuição dos associados e/ou de voluntários constituir-se-á de
receita para o Projeto Semear.
Parágrafo único. Toda contribuição é voluntária no caráter de donativo, não
constitui cota à parte do associado, sendo esta indissolúvel em caso de demissão
ou exclusão do associado.
Art. 13 A entidade poderá manter convênios, intercâmbios e mútua colaboração
com associações congêneres, empresas, escolas e Poder Público.
Art. 14 O exercício financeiro da entidade manterá coincidência com o ano civil.
O Programa de Aprendizagem mante-se através da prestação de Serviços para
mais de 70 e 10 prefeituras e parceria com a Sescop, parceria com o município
de Medianeira.
Para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos temos
convênio com o Município de Medianeira.
O programa Mexa-se é mantido através da participação financeira dos
associados, de parcerias com empresas do município, e ações desenvolvidas
pela instituição.
Construção de nossas sedes, aquisição de equipamentos, e melhorias são
financiados através de projetos aprovados.
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1.4.6-INFRAESTRUTURA
O Semear está localizado na Rua Mario Lorensoni, nº 71, Loteamento Vitória
Bairro Belo Horizonte, com sede administrativa que compreende, sala recepção,
sala para direção, 2 sala de atendimento, sala para equipe administrativa e
técnica, 06 salas de aula, 01 laboratório de informática com 30 computadores, 01
biblioteca, com mais de 10.000 exemplares. Um refeitório de 70m², todos os
espaços são climatizados. Em contêiner 05 salas de aula para música de 6m² 01
sala de música de 18m². 01cozinha industrial, 01 panificadora, dispensa e
lavanderia, todos os espaços estão mobiliados, em cima dos contêineres, temos
uma horta. Uma quadra de esporte coberta de 646m², além disso, a instituição
utilizou mais duas (02) salas cedidas pela Igreja Batista situada na Av. João XXIII
nº 2650, centro de Medianeira. No município de Matelândia temos um espaço
alugado com espaço 03 salas de aula para executarmos o programa de
aprendizagem, nos demais municípios os espaços para desenvolvimento do
programa foram cedidos pela prefeitura.
Ainda,

iniciamos a construção de 03 novas

salas

com recursos do

CEDCA/SEDS/CMDCA com estrutura para mais 7 salas até 2021.
Também possuímos 04 veículos que foram utilizados para a locomoção dos
profissionais que executam o Programa de Aprendizagem fora do município, para
atividades administrativas e do SCFV, uma Van para transporte coletivo de
crianças e adolescente e também foi adquirido um utilitário, que era uma grande
necessidade da instituição.
Desenvolvemos no ano de 2019 o Programa Jovem Aprendiz, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, o Mexa-se e iniciamos o curso
de Músico Instrumentista através do programa de aprendizagem e bolsas de
estudos, atendendo mais de 1.200 pessoas.
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2.

IDENTIFICAÇÃO

DE

CADA

SERVIÇO,

PROJETO,

PROGRAMA

OU

BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL INFORMANDO-OS RESPECTIVAMENTE
O semear no ano de 2019 executou os seguintes programas:
Jovem Aprendiz; destinado para jovens de 14 a 24 anos que prevê a execução
de atividades teóricas e práticas, sob orientação de entidade qualificadora, com
especificação do público atendido dos conteúdos programáticos, período de
duração, carga horaria teórica e prática, com mecanismo de acompanhamento,
avaliação e certificação do aprendiz, regido pelo decreto 9.579 de

2018 e

Portaria do M.T.E 723 , 23 de abril de 2012.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é, segundo a
Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, um serviço realizado com
grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de
identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência
comunitária. É dividido por faixa etária P.I.T (Projeto de Inserção ao Trabalho) de
13 a 15 anos, P.A.D (Projeto Adolescente em Desenvolvimento) de 11 a 13 anos,
P.I.C (Programa Integrando a Criança) de 9 a 10 anos e P+I (Programa mais
Infância) de 6 a 8 anos .,
Orquestra Semear é um aprimoramento

das oficinas de música: percussão,

corda e sopro origem da instituição.
E o projeto Mexa-se, do movimento do esporte ao exercício da Leitura, que são
ofertadas para crianças e adolescentes do Bairro Belo Horizonte e Conda,
seguindo as orientações do SCFV, neste programa executamos atividades
laborais para a terceira Idade.
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2. 1 JOVEM APRENDIZ.
O Programa de Aprendizagem é regulamentado pelo Decreto 5.598 e com as
diretrizes curriculares estabelecidas na portaria M.T.E decreto 9.579 de 2018 e
Portaria do MTE decreto 723, 23 de abril de 2012.
É o programa Técnico Profissional que prevê a execução de atividades teóricas e
práticas, sob orientação de entidade qualificadora em formação técnica profissional
metódica e proporciona qualificação social e profissional aos jovens inseridos,
respeitando

suas

diversidades,

sua

condição

peculiar

de

pessoa

em

desenvolvimento, dimensões ética, cognitiva, social e cultural do aprendiz.
Os cursos de aprendizagem são de 8 meses a 2 anos, conforme curso cadastrado
no Ministério do Trabalho.
Iniciamos o ano de 2019 com 835 jovens Aprendizes ,durante este anos , realizamos
21 reuniões com os pais de nossos aprendizes com a participação de 541 pais,
falando das normativas do programa, regimento interno da instituição, postura do
jovem diante a nova realidade que é a inserção ao mercado do trabalho, o que a
empresa espera de seus colaboradores, e as leis que envolvem e protegem o
aprendiz, nas aberturas de turmas houve assinatura dos contratos pelos aprendizes
e seus responsáveis, ressaltando sempre a importância da participação e
acompanhamento dos pais .Houve a contratação de 566 novos jovens aprendizes, e
realizados o desligamentos de 574 aprendizes ,dentre esses, 359 foram por termino
de contrato, 24 por desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, 09 por
falta disciplinar grave,153 a pedido do aprendiz, 28 jovens foram efetivados pelas
empresas, e 1 por falecimento do jovem aprendiz.
Houve a abertura de 25 novas turmas, sendo que 4 destas de jovens aprendizes
maiores de idade.
A partir de 4 de janeiro de 2019 iniciou-se as aulas dos jovens aprendizes de forma
gradual, seguindo o cronograma preestabelecido.
Em fevereiro tivemos abertura de novas turmas, assim como o retorno das
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atividades do SCFV e do Mexa-se.
Nos meses de março e abril, realizou-se um concurso, “Semeie para colher II’’, com
objetivo de arrecadação de doces envolvendo os dois públicos atendidos pela
instituição, Jovem Aprendiz e do SCFV, onde os jovens angariavam doces afim de
montar cestas de páscoa para as crianças, assim a turma que mais captassem
teriam uma premiação um passeio turístico a Foz do Iguaçu a escolha da turma
campeã.
A turma vencedora conseguiu arrecadar mais de 500 quilos de doces sendo a turma
178, dos jovens aprendizes da cooperativa Frimesa de Medianeira.
Em março, também realizamos um evento em comemoração ao Dia da Mulher,
tendo como palestrante a psicóloga Camila Campos Clavisso e apresentação
musical de nossos aprendizes, com um café especial com brindes para as
colaboradoras, o objetivo do evento foi de agregar conhecimento e motivação as
mulheres da instituição bem como as mães dos jovens aprendizes e das crianças do
SCFV.
No mês de Maio, foi realizada uma campanha considerada de extrema importância
para a Instituição Semear, Campanha essa referente ao 18 de maio, de Combate ao
abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, pois essa é uma das
nossas finalidades, trabalhar a importância da conscientização, nesse tema, foram
abordados uma fala pequena e lúdica, para as crianças com a psicóloga do SCFV,
nas turma dos jovens aprendizes foi realizado uma conversa em todas as turmas
bem como material explicativo também levado através da assistente social e
psicóloga do programa em questão, os frutos colhidos desse projeto foi as
ilustrações realizadas por ambos programas, onde cada qual através dessa
ilustração, projetou seus sentimentos quanto a causa, 18 de maio Dia da Prevenção
do Abuso Infantil.
Em junho, um evento em comemoração ao Dia do Aprendiz, e marcando os 10 anos
de Aprendizagem no Semear, pois a partir de 2009 iniciou-se esse trabalho de
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inserção dos Jovens Aprendizes no Mercado e Mundo do Trabalho, realizado no
CPC Arandurá, com a presença

do Dr. Enoque Ribeiro dos Santos,

Desembargador do Tribunal regional do Trabalho, que compartilhou com os jovens
sua experiência de vida e proporcionou uma tarde de muito conhecimento e
aprendizagem para os quase 500 jovens Aprendizes e convidados do município de
Medianeira presentes no evento. Dr. Enoque Ribeiro dos Santos, que foi e é chave
fundamental do inicio deste trabalho, pois foi e é através dele que temos o incentivo
necessário para a causa.
Também no mês de junho, realizou-se a Festa Junina das Crianças, como de praxe,
todos os anos envolvemos uma turma de aprendizagem para auxiliar na escolha da
melhor dança junina, que resulta em passeio turístico para Foz do Iguaçu, e também
nas diversas atividades que envolvem as crianças nesse dia, as turmas das crianças
ensaiam durante meses uma apresentação onde é magicamente exposta nessa
tarde juntamente com a professora de dança, as mulheres do programa mexa-se
também se apresentam. Com objetivo de mostrar parte do trabalho realizado até a
data e sempre envolver os públicos para que tenham conhecimento da realidade que
assola cada atendimento.
Iniciamos o PPV – Projeto Preservando a Vida, onde realizamos um trabalho com
adolescentes do SCFV e os jovens aprendizes, com o objetivo de prevenir a
depressão e o suicídio.
O projeto surgiu a partir da identificação e preocupação com os diversos casos de
depressão, automutilação e tentativas de suicídios entre o público atendido.
Inicialmente, foram realizadas palestras nas turmas de Medianeira e Matelândia,
totalizando 583 jovens aprendizes, abordando a depressão como doença, suas
consequências e as formas de tratamento. Também foram aplicados questionários
para identificação de possíveis indícios de depressão, jovens com resultado de
questionário alterado foram chamados para conversar e convidados a participar do
grupo referente ao projeto PPV.
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Em julho, as atividades do programa SCFV, tem um caráter mais festivo, voltado as
férias das crianças, com atividades lúdicas e dinâmicas, sendo que as atividades do
programa Jovem aprendiz respeitam o calendário de cada turma, algumas de férias
outras em curso normalmente. Iniciou o grupo do projeto PPV, com 06 adolescentes,
sendo realizado todos os sábados pela manhã, coordenado pelas psicólogas do
Semear,
Em agosto, com objetivo de transformar os programas interativos e lúdicos, ano a
ano realizamos campeonatos esportivos, neste ano e em comemoração aos 19 anos
da Semear, realizou-se a 1ª Mostra Cultural, com a participação dos atendidos pelo
programa de aprendizagem e SCFV, com apresentação de danças, paródias e teatro
criadas pelos próprios alunos, essa Mostra Cultural aconteceu em espaço cedido
pela UTF-PR, em seu auditório, sendo convidados autoridades do Município e
representantes de empresas parceiras da Instituição, também foi entregue brindes
para todas as turmas que apresentaram.
Em Setembro, tem-se

uma marca grandiosa da Instituição, que há anos

trabalhamos a conscientização do Setembro Amarelo, sendo a prevenção ao
suicídio, foi trabalhado em forma de palestras nos dois programas, SCFV e jovem
aprendiz, com nossa equipe técnica foi passado em todas as turmas trazendo uma
fala harmoniosa e com intuito de minimizar

as situações referente a essa

problemática, assim ofertado suporte para situações que se fizerem necessárias.
No mês de outubro as funcionárias da instituição receberam capacitação em
parceria com a instituição Anjos do Bem, apoio a pessoas com câncer, com o
objetivo de esclarecer algumas dúvidas e a importância do auto exame assim como
do preventivo anual.
Em referência ao mês de Novembro foi trabalhado a conscientização do Novembro
Azul, em parceria com a instituição Anjos do Bem, foi conscientizado todos os
colaboradores através de palestra com o Dr .Henrique Alves sobre os cuidados da
saúde do Homem, e para encerrar a palestra o pastor Marcelo compartilhou sua
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vivência em relação a doença.
Em Dezembro foi ,de a cordo com o calendário, encerrando as atividades do SCFV
e da Aprendizagem, também foi realizado a entrega de cestas de natal para as
crianças e para aquelas famílias mais vulneráveis entregue cestas básicas, e um
panetone ,foi entregue a cada colaborador e para as empresas parceiras com uma
serenata feita pela Orquestra do Semear .
Todo o trabalho foi realizado com 01 coordenadora, 02 psicólogas e 01 assistentes
social 17 instrutores de Aprendizagem e daremos continuidade em 2020.
Atendemos:
10 Prefeituras conveniadas
26 Empresas conveniadas
32 Empresas contratantes
Parceria com a Sescoop
Total Aprendizes

137 aprendizes
95 aprendizes
107 aprendizes
585 aprendizes
924 aprendizes

2.1.1 Público Alvo
Jovens entre 14 a 24 anos.
2.1.2 Capacidade de atendimento
O Semear atendeu no ano de 2019, em torno de 924 (novecentos e vinte e quatro)
Jovens Aprendizes nos diversos cursos oferecidos. Os cursos de aprendizagem
são de vinte (20) horas semanais ou quarenta (40), conforme cadastro no
Ministério do Trabalho.
Observação: Os Programas de aprendizagem tem um período em que os
encontros são de quatro (04) ou oito (08) horas diárias, no sequencial, e depois
são de quatro (04) ou oito (08) horas semanais na instituição e dezesseis (16) ou
trinta e duas (32) horas na empresa.
2.1.3 Recursos financeiros utilizados
O Recurso para financiamento deste programa é através dos convênios e
prestação de serviços firmado com as empresas e municípios que cumprem a
cota de aprendizagem determinadas pelo Ministério do Trabalho. O valor é pago
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por aprendiz de acordo com cada serviço.
2.1.4 Recursos Humanos Envolvidos
Coordenação equipe técnica e pedagógica que estão diretamente ligados a
execução do programa, equipe administrativa e de apoio composta pelo pessoal
da cozinha, panificadora, limpeza, no total vinte e oito (28) colaboradores
envolvidos.
2.1.5 Abrangência Territorial
No ano de 2019, em parcerias ou convênios com empresas e 11 municípios,
sendo, Missal, São Miguel do Iguaçu, Ramilândia, Itaipulândia, Serranópolis do
Iguaçu, Céu Azul, Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira, Diamante, Matelândia e
Santa Helena, com cursos de capacitação para os jovens aprendizes nas
empresas e prefeituras.

2.1.6 Percentual de Gratuidade
100% gratuito para o público atendido.

5.3 SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Medianeira)
O SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é, segundo a
Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, um serviço realizado com
grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de
identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência
comunitária. NO Semear dividimos da seguinte forma por faixa etária P+I que é
destinado a crianças de 06 a 08 anos, PIC destinado a crianças de 09 a 10 anos,
o PAD destinado a crianças de 11 a 13 anos e o Programa PIT que é destinado a
adolescentes de 14 a 15 anos, todas essas crianças são encaminhadas pela rede
de atendimento do município através do CRAS e estão em situação de
vulnerabilidade social. socializar a criança através de atividades lúdicas, formar
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vínculo com o educador, pertencimento ao grupo e local das atividades. As
atividades são desenvolvidas através de oficinas de Badminton, futsal, judô,
dança, criando e recriando, lógica, informática, canto, música, contração de
história.
Além das oficinas, foram trabalhadas diversas atividades, inclusive com rodas de
conversas.

Os educadores trabalharam também a formação de caráter com

crianças e adolescentes, onde se trabalhou as questões de gratidão,
responsabilidade, perdão, entre outros aspectos. Também foram trabalhados
temas transversais como higiene, meio ambiente, sociedade, direitos humanos e
sociais. Durante o ano de 2019, o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de
Vínculos Familiares atendeu160 crianças e adolescentes, a quais realizamos as
seguintes atividades:
Em janeiro iniciamos as atividades na data de 08/01/2019.
No mês de fevereiro, foi trabalhado com as crianças e adolescentes o
Autoconhecimento, apropriação e valorização da própria história.
No mês de março foi realizado o EVENTO ‘Ellas” no CPC Arandurá, foi enviado
convite as mães das crianças do SCFV, porém nenhuma compareceu.
Referente ao mês de abril, recebemos do programa Jovem Aprendiz a doação de
doces, quais esses foram distribuídos para as crianças através de atividades
organizadas pela equipe do SCFV, como a atividade de caça aos doces.
Referente a maio realizamos atividades referentes ao dia 18 de maio, com a
elaboração da flor que representa a referida data e trabalho realizado pela
psicóloga social, sobre cuidados e prevenção.
Em junho- realizamos a Festa Junina do III Arraia do Semear, envolvendo
Funcionários, J.Á, Idosas da Ginastica e SCFV.
No mês de julho, mês de Férias, somente atividades de planejamento da equipe.
Agosto, tivemos o 3º dia De quem Cuida de Mim, evento realizado pela equipe
técnica do SCFV, ao qual na referida data cada criança/adolescente traz uma
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pessoa a qual tem sua referência

de cuidado,

é realizado diversas

apresentações, a presença da orquestra e no final é servido lanche, no ano de
2019, contamos com 390 pessoas participando do evento.
No mês de setembro, participamos do desfile de 07 de setembro, com 15
crianças do SCFV, e o JA com uma turma de alunos acompanhados por seus
educadores. Participamos também, da Semana literária do SESC com contações
de Histórias.
Trabalhamos o tema referente ao setembro amarelo, com orientações, realizada
pela psicóloga social do SCFV, iniciamos no mês de setembro, o programa de bolsa
auxilio de Música é uma parceria com a cooperativa Firmeza, atualmente conta
com 09 bolsistas.
Em outubro, trabalhamos a Semana da Criança, em parceria com o programa
Jovem Aprendiz, realizou-se atividades culturais, artísticas e esportivas (pintura
de rosto, caçador, Contação de histórias, pintura de cabelo, basquete dentre
outras).
No mês de Novembro foi Trabalhado com as crianças e se possível com os
adolescentes a importância do período da infância, inauguramos o nosso
Spabelle, com o objetivo de incentivar o cuidado pessoal e elevação da auto
estima, com um espaço de criação de vínculos entre o público atendido do
cuidado com o outro, cuidados com higiene pessoal e tratamento de pediculoses.
Dezembro Realizou-se o evento de encerramento das atividades do SCFV, com
apresentações culturais, orquestra e uma palestra sobre o tema “família”, foi
realizado a entrega dos presentes das cartinhas que as crianças/adolescentes
escreveram e entrega das cestas básicas para as famílias recebidas da
campanha árvore do bem promovida pela RPC, com um total de 360
participantes.
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5.3.1 Público alvo
Crianças de 06 a 15 anos.
5.3.2 Capacidade de Atendimento
Atendemos neste Programa 160 crianças divididas em dois turnos.
5.3.3 Recursos financeiros utilizados
O Recurso para financiamento deste programa é através de convênio com o
município de Medianeira, de ações desenvolvidas pela instituição e parcerias.
5.3.4 Recursos Humanos envolvidos
Para cada turma tivemos um educador social, oficineiros, além da equipe técnica
acima descrita, e equipe de apoio
5.3.5 Abrangência territorial
Crianças do município de Medianeira.
5.3.6 Percentual de Gratuidade:
100% gratuito.

Obs.

Os programas de Contra Turno

(Serviço

de Convivência

e

Fortalecimento de Vínculos) tem como finalidade:
➢ Prevenção e garantia de convivência e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários em diferentes faixas etárias;
➢ Complementar as ações da família e comunidade na proteção de crianças
e adolescentes, fortalecendo os vínculos familiares e sociais;
➢ Possibilitar

a

ampliação

artístico

e

cultural,

desenvolvendo

suas

potencialidades, habilidades e talentos, proporcionando assim sua
formação cidadã;
➢ Contribuir para a inserção e permanência de crianças e jovens no sistema
educacional; estimular a participação dos jovens na vida pública;
➢ Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação;
As atividades desenvolvidas nesses programas são Oficinas Culturais e
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recreativas com dança, teatro, música (percussão, corda e sopro), artesanato
(criando e recriando) e esportes (Badminton, Futsal e recreação) para crianças e
adolescentes. Orquestra Levitas (forma-se a orquestra através das oficinas de
música: percussão, corda e sopro). E ainda, Cotação de Histórias; Oficina
Formação de Caráter.

5.4 Mexa-se, do movimento do esporte ao exercício da Leitura
Neste Programa desenvolvemos atividades similares ao Serviços de Convivência,
destinadas a crianças e adolescentes do bairro Belo Horizonte e Bairro Conda,
onde disponibilizamos 80 vagas, são ofertado as mesmas atividades e oficinas o
que diferencia é que, neste programa, o público atendido pode optar por algumas
atividades e outras são obrigatórias, neste grupo o principal objetivo é trabalhar o
caráter, melhorar o raciocínio lógico através das oficinas ofertadas

e

especialmente através da música.
Neste programa também atendemos um grupo de 30 pessoas da terceira idade
com atividades recreativas, roda de conversa e ginástica laboral, que acontece
duas vezes por semana. Neste ano promovemos uma visita panorâmica na Usina
de Itaipu, contribuindo para a construção de uma visão mais ampla da realidade
em que estão inseridos, na busca do exercício pleno da cidadania, fortalecimento
de vínculos entre elas e especialmente na comunidade.

5.4.1 Público Alvo
Crianças, adolescentes e a terceira idade.
5.4.2- Capacidade de Atendimento
80 crianças e adolescentes e 30 pessoas da terceira idade.
5.4.3 Recursos Financeiros Utilizados
Este programa foi financiado através de parcerias, associados e ações
desenvolvidas pelo Semear.
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5.4.4 Recursos Humanos Envolvidos
Equipe multidisciplinar, professor de informática, de esporte, de dança e de
música, contando com um maestro.
5.4.5 Abrangência Territorial
Crianças, adolescentes e idosos do bairro Belo Horizonte e Conda.
5.4.6 Percentual de Gratuidade
O programa é 100% de gratuito. Para o público atendido.

6.0 Projeto de Bolsista de Música

O programa de bolsa auxilio de Música é uma parceria com a cooperativa
Firmeza, ao qual repassa o valor de 2.000,00 mensais a Entidade e visa o
aprimoramento da orquestra da semear.
Teve início no mês de setembro de 2019, atualmente conta com 09 bolsistas de
música cada um recebe mensal o valor de 200,00. Cada bolsista participa por três
dias na semana em seu período de contra turno escolar de atividades que
envolvam a música e formação de caráter com a obrigatoriedade de participar
dos ensaios da orquestra. Todo o regime de trabalho é fundamentado em um
contrato de trabalho entre as partes (semear e responsável legal pelo
adolescente) com duração de até 21 meses, o presente projeto tem como objetivo
despertar em nossas crianças e adolescentes o desejo de estudar música,
focalizando a possibilidade de participar da orquestra, e de grandes eventos,
além de auxiliar as crianças e adolescente no desenvolvimento do seu raciocínio
logico e na concentração ,promover o equilíbrio emocional, ajudar no
relacionamento e aprimorar o trabalho em equipe.
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6.4.1 Público Alvo
. Crianças, adolescentes
6.4.2- Capacidade de Atendimento
10 bolsistas
6.4.3 Recursos Financeiros Utilizados
Este programa foi financiado através de parcerias, associados e ações
desenvolvidas pelo Semear.
6.4.4 Recursos Humanos Envolvidos
Equipe multidisciplinar, professor música, contando com um maestro.
6.4.5 Abrangência Territorial
Crianças, adolescentes do bairro Belo Horizonte e Conda.

7.0 – Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias
que serão utilizadas em todas as etapas do plano:

7.1- Elaboração:
Os programas ou projetos aqui desenvolvidos garantem direitos constitucionais,
uma educação participativa, com constante busca de referências no contexto
social, que amplia as vivências do dia a dia, ou seja, um desenvolvimento intenso
de identificação dos saberes. Oferecemos ferramentas que possibilitam a
formação cidadã, exemplar e digna.
Neste sentido, partimos do ponto que todas as crianças e adolescentes,
obrigatoriamente precisam estar matriculados no ensino regular para fazerem
parte dos programas aqui desenvolvidos.
A matrícula deve ser feita pelo pai ou responsável que deverá também
acompanhar todas as atividades desenvolvidas pelos filhos.
Temos reuniões periódicas com os pais de nosso público, principalmente no início
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de cada turma de aprendizagem e no início de ano para as demais oficinas
ofertadas.
As assembleias são abertas à comunidade, e todos os pais e responsável podem
participar e opinar nas decisões da entidade.
Todos os nossos programas e projetos tem foco na preparação e inserção ao
mercado do trabalho.

7.2-Execução:
Os programas e ou projetos desenvolvidos pelo Semear são planejados com
antecedência, os cursos de aprendizagem são cadastrados e validados pelo
ministério do Trabalho, os cronogramas de execução são feitos no início da turma
prevendo o desenvolvimento de todo o curso, as oficinas culturais são planejadas
e desenvolvidas a cada ano. Mesmo que em alguns anos não tenhamos
financiador, nunca deixamos de abrigar nossas crianças e propiciar uma
qualidade de vida promissora aos nossos pequeninos. A participação dos pais é
obrigatória e aberta, recebemos e ouvimos individualmente e em reuniões
sugestão das famílias envolvidas.

7.3-Avaliação e Monitoramento
A avaliação é um processo intencional, contínuo, sistemático, qualitativo e
cumulativo que antecede o planejamento das ações e avalia as ações
desenvolvidas. O processo avaliativo permite a verificação quanto à eficácia e
efetividade do cumprimento dos objetivos propostos e um acompanhamento mais
adequado do desempenho de cada criança e adolescente, bem como do coletivo,
gerando formas de apoio em suas dificuldades e propondo ações para correção
de rumos no processo socioeducativo.
Tem-se a prática de avaliar o trabalho dos profissionais envolvidos, lanches
servidos, equipamentos utilizados, espaço físico para o desenvolvimento ao final
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de cada módulo na aprendizagem. Também avaliamos o desempenho do
aprendiz na empresa e avaliamos a empresa segundo a visão do aprendiz, as
avaliações de conhecimentos sobre os conteúdos ministrados são realizadas no
decorrer e final de cada módulo.
Quanto ao Serviço de convivência, o trabalho é acompanhado pela Secretaria de
Assistência Social e o CRAS, onde temos reuniões mensais para análise de
casos e especialmente o andar do programa, inserção e desligamento das
famílias, quando ocorrem mudanças ou quando determinadas situações que
trouxeram a criança para o serviço se resolvem, também monitoramos o
desenvolvimento da criança no programa.
Com os usuários do programa MEXA-SE, também há o monitoramento e
acompanhamento

do

desenvolvimento

escolar,

disciplina

e

atividades

desenvolvidas na intuição.
Todas as atividades aqui desenvolvidas têm um foco, melhorar suas médias
escolares, o raciocínio lógico, preparar nossos meninos e meninas para o
exercício pleno da cidadania.

Medianeira/PR, 24 de abril de 2020.

Leci Desbessel RG 3.689.648-5
Diretora/ Procuradora

Gisele Martinazzo
CRESS 109.45

Assistente Social
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