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RELATORIO DE ATIVDADES 2020

NOME DA ENTIDADE: Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira-PR
CNPJ: 05.774.123/0001-01
E-MAIL: direcao@semearmedianeira.org.br
ENDEREÇO: Rua Mario Lorensoni, 71 – Bairro Belo Horizonte
MUNICÍPIO/UF: Medianeira/PR
CEP: 85.884-000

1-OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE:
A Sociedade Semear é uma entidade civil sem fins lucrativos 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 mundo do trabalho.

1.1-

FINALIDADE ESTATUTÁRIA
Art.01 A Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira -PR, inscrita no

CNPJ/MF

sob

nº

05.774123/0001-01,

funcionará

com

o

nome

fantasia

“SOCIEDADE SEMEAR”, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e
econômicos, com autonomia administrativa e patrimonial, de cunho filantrópico,
assistencial e beneficente, fundada na data de 10 de março de 2003, com sede na
rua Mario Lorenzoni, nº 71, bairro Belo Horizonte, na cidade de Medianeira, estado
do Paraná, com finalidade objetiva de:
I-Promover atividade de direitos sociais junto a indivíduos, grupos e famílias
fortalecendo vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações que
fortaleçam sua autonomia, gerando o protagonismo através da troca de
experiências e integração entre os seus participantes;
II- Desenvolver atividades de contraturno social que contemplam todos os
Rua Mario Lorensoni n° 71 Bairro Belo Horizonte – Medianeira – PR – Fone: (45) 3264-0058 e 3264-0212 –
CEP 85.884-000 – Medianeira – Paraná – Brasil – e-mail: semer@semearmedianeira.org.br

SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR
MEDIANEIRA – PARANÁ
Fundada em 10/03/2003
CNPJ: 05.774.123/0001/-01

ciclos de vida de forma indireta, baseando-se na resolução do CNAS Nº109/2009 e
demais correlatas a esse serviço;
III-Executar programas de aprendizagem conforme a Lei nº 10.097/2000 e
art.430, II da CLT, criando oportunidades de inserção ao mundo de trabalho com o
objetivo de assistência ao adolescente e jovem na educação profissional,
registradas nos conselhos de Direito da Criança e do Adolescente;
IV- Promover cursos técnicos, profissionalizantes e estagio como ferramenta
de fomento para inserção ao mundo do trabalho;
V-Ofertar ferramentas para a formalização de um conservatório de música,
possibilitando a formação teórica e prática em instrumentos musicais, com o foco de
qualificação profissional.
VI-Promoção da cultura, por meio do desenvolvimento de incentivos culturais
inclusive através da lei de incentivo.
VII-

Promover

cursos,

palestras,

simpósios,

campanhas,

estudos,

capacitações e treinamentos entre outros, relacionados à capacitação profissional e
educacional;
VIII-Elaborar e aplicar editais públicos visando a contratação de aprendizes e
profissionais para trabalhar em instituição públicas e privadas.
IX-Elaborar, editar, publicar e distribuir materiais referentes às suas ações,
bem como produzir livros, revistas, de natureza cultural ou artística, para qualquer
tipo de mídia;
X-Promover ações visando o combate à forma do público atendido pelos
programas e projetos sociais desenvolvidos: e de captação de recursos para
sustentabilidade da intuição;
XI-Implantar outras ferramentas e ou equipamentos sociais.
XII- Apresentar propostas à administração pública através de Procedimentos
de Manifestação de interesse social, (PMIS) nos termos dos artigos 18 á 21 da Lei
nº13.019/2014, a fim de promover a participação crescente da sociedade civil na
definição das ações de interesse público;
XIII-Firmar acordos e termos colaboração e termos de fomento com a
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administração pública, bem como contratos com a iniciativa privada, outras
entidades

beneficentes,

educacionais

ou

de

assistenciais,

nacionais

ou

internacionais, nos termos legais, com a finalidade como um todo, balizados sempre
sob a égide da democracia, transparência e do voluntariado;
XIV-Aplicar receitas, rendas, rendimentos ou eventual resultado operacional
da

instituição

integralmente

no

território

nacional,

na

manutenção

e

desenvolvimento de seus objetivos institucionais, de acordo com o art.3º, I da
Resolução nº31/1999 do Conselho Nacional de Assistência Social.
Art.2º No desenvolvimento de suas atividades não se fará qualquer
discriminação de raça, cor sexo ou religião.

1.2-

ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:

O semear no ano de 2020 executou os seguintes;
➢ Programa Jovem Aprendiz;
➢ Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV,
➢ Projeto Mexa-se, do movimento do esporte ao exercício da leitura.
➢ Projeto Olhar Atento
➢ Projeto Sons que ecoam.

2- DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:
2.1- Programa Jovem Aprendiz:
O Programa de Aprendizagem é regulamentado pela Lei 10.097/2000 decreto
número 9.579/2018 de 22 de novembro de 2018.
É o programa que prevê a execução de atividades teóricas e práticas, sob a
orientação de entidade qualificada, em formação técnica Profissional metódica,
proporcionando qualificação social e profissional às demandas e as diversidades
dos adolescentes em sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, dos
jovens, para o mundo e mercado de trabalho e da sociedade, quanto às dimensões
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éticas, cognitivas, sociais e culturais do aprendiz.
Os cursos de aprendizagem são de 8 meses a 2 anos, conforme curso cadastrado
no Ministério do Trabalho.
Iniciamos o ano de 2020, com 758 aprendizes inseridos nos cursos ofertados e nas
empresas parceiras através do programa de aprendizagem, apensar de estarmos
vivenciando uma nova realidade em função do Covid 19, iniciamos 14 novas
turmas, sendo quatro andes da pandemia e 10 durante.
Os desligamentos dos aprendizes no ano de 2020 aconteceram da seguinte forma:
412 por término de contrato;
10 por desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;
01 por falta disciplinar grave;
156 a pedido do aprendiz;
42 jovens foram efetivados pelas empresas;
01 por falecimento do jovem;
Enceramos o ano de 2020 com 527 aprendizes.
Realizamos 14 reuniões de abertura de novas turma, para 302 jovens aprendizes
sendo 172 para aprendizes maiores de 18 anos e 130 para menores deste a
reunião de abertura e com acompanhamento dos pais

e 117 pais/responsáveis,

totalizando mais de 90% de participação de pais. As reuniões de abertura

de

turmas com a participação dos pais e aprendizes tem por objetivo repassamos as
normativas do programa de

Aprendizagem, regimento interno da instituição,

postura do jovem diante a nova realidade que é a inserção ao mercado do trabalho,
a expectativa que empresa

espera em relação ao aprendizes, as leis que

regulamentam e protegem o aprendiz, nesses momentos aproveitamos
participação dos país para

a

assinatura dos contratos, ressaltando sempre a

importância da participação e acompanhamento

dos pais neste processo que

envolve também o desempenho escolar, na empresa e na aprendizagem.
Esse ano tivemos uma redução no número de aprendizes devido a pandemia,
conforme demonstrativo abaixo.
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Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média do Ano

2018
807
879
855
830
819
808
803
825
801
816
833
827
825

2019
835
937
939
963
877
868
831
796
693
748
700
766
829

2020
758
748
760
755
774
696
669
588
559
606
540
527
665

As atividades do ano de 2020 tiveram a sua normalidade até o dia 20 de março,
com os decretos em relação a pandemia, reformulamos todo o planejamento e
treinamento da equipe e em abril iniciamos uma nova forma de trabalhar, usando
novos equipamentos e as aulas passara a ser home office através da plataforma
Google Classroom para o programa de Aprendizagem, permanecendo até hoje
seguindo sempre as orientações pelo Ministério da Economia.
Paralelo a essa nova forma de trabalho a equipe técnica se desdobrou, para
conhecer a realidade de cada jovem a se adequar a essa nova metodologia, para
que os jovens não fossem prejudicados, e tiveram todo o apoio da equipe técnica
para solucionar os problemas sociais e emergenciais oriundo de nova realidade
vivenciada pelo mundo inteiro.
Os editais para seleção de aprendizes seguiram, conforme o entendimento de cada
município, fizemos dois editais um para o município de Céu Azul e Outro para o
município de Serranópolis do Iguaçu.
Nossa programação de eventos do ano também teve que ser alterada, mas não
deixamos de realiza-las, através de vídeos gravados pela equipe e Live que foram
muitas, sempre com o intuito de cativar, e levar as informações de maneira criativa.
Maio Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
Junho Semana do meio ambiente e de conscientização.
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Link: https://fb.watch/4klfcV3V6q/
https://fb.watch/4klhoH5g9c/
https://fb.watch/4klhU12_Yd/
https://fb.watch/4kliIEd407/
https://fb.watch/4kljnG0pvU/

Agosto Lilás Campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher;
Link: https://fb.watch/4kl8ER-99l/
https://fb.watch/4kl9QT9QuE/
https://fb.watch/4kla_veV_T/
https://fb.watch/4kldpQByHO/

Setembro Amarelo prevenção do suicídio. Neste mês também realizamos diversas
Live sobre empreendedorismo com a participação de vários empreendedores da
região.
Link: https://fb.watch/4kk-GkSJVB/
https://www.facebook.com/991585054260800/posts/3255533114532638/

Outubro Rosa conscientização sobre o Câncer de Mama, além das laives
direcionadas aos jovens atendidos pela instituição, também promovemos produção
de cartazes, vídeos.
Link: https://fb.watch/4kkKKH1mTb/

Neste mês a instituição fez uma parceria com o município de Medianeira, e
possibilitou exames para toda a equipe.
https://www.facebook.com/991585054260800/posts/3430480533704561/

Novembro Azul Desta vez as ações se direcionaram aos homes, tantos ao público
atendido quanto os profissionais masculinos que integram o time da instituição.
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Dezembro neste mês o olhar se volta para as crianças atendidas pela instituição, e
ações foram desenvolvidas para fazer um Natal especial para as crianças.

https://www.facebook.com/watch/?v=673135783365546

https://www.facebook.com/991585054260800/posts/3531008170318463/

https://www.facebook.com/991585054260800/posts/3523414397744507/

https://www.facebook.com/991585054260800/posts/3512041172215163/

2.1.1-OBJETIVO:
Possibilitar o desenvolvimento das habilidades e competências profissionais
dos jovens, facilitando a sua inserção ao mundo do trabalho.

2.1.2-METODOLOGIA UTILIZADA:
Durante todo o programa os aprendizes são acompanhados pela equipe
multidisciplinar da instituição que mapeará o desenvolvimento dos mesmos, na
empresa, escola, e na aprendizagem, e manterá contato periódicos com a empresa
e a família quando houver necessidade o acompanhamento é mais frequente. As
avaliações dos aprendizes são realizadas durante o desenvolvimento de cada
módulo, semestralmente serão encaminhadas avaliações às empresas, para
monitorar o desenvolvimento dos aprendizes. Em sala são realizadas avaliações de
conhecimentos gerais e específicos. O Aprendiz avalia o professor no final de cada
módulo e avaliam a instituição periodicamente. É realizado o acompanhamento da
frequência dos aprendizes, que não deverá ser inferior a 70% de presença por
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módulo e o aproveitamento não deverá ser inferior a 50% de rendimento. Um
certificado é emitido ao término do contrato ou parcial caso se desligue antes do
término oficial do contrato.
Os cursos são realizados presencialmente na nossa sede no Município de
Medianeira-Paraná, e nos demais municípios atendidos Missal, São Miguel do
Iguaçu, Itaipulândia, Céu Azul Santa Terezinha de Itaipu, Diamante D Oeste e
Matelândia, o programa da aprendizagem é realizado em espaços cedidos pelos
municípios e em Matelândia temos um polo em um espaço alugado.
A locomoção dos profissionais é através dos veículos da instituição, o lanche é
ofertado e produzido pela instituição.
Atendemos no ano de 2020 56 turmas de 10 a 30 jovens por turmas.

2.1.3-PÚBLICO-ALVO:
Jovens adolescentes de 14 a 24 anos de ambos os sexos, onde os mesmos para
serem inseridos devem estar estudando ou ter concluído o ensino médio.

2.1.4-FORMA DE ACESSO:
Inscrição no Programa de Aprendizagem;
• Por encaminhamento da rede socioassistencial;
• Por encaminhamento das demais políticas públicas;
• Solicitações de vaga diretamente na instituição
• Editais públicos, para seleção de jovens para desenvolvimento da parte
pratica do curso nos municípios que atendemos
• Indicação das empresas parceiras
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2.1.5-NÚMEROS DE ATENDIDOS:
No ano de 2020 atendemos 1.117 jovens nos diversos municípios somando os que
concluíram e os iniciaram a aprendizagem e tivemos uma média 665 jovens
conforme demonstração no quadro 2.1

2.1.6-DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE:
Os Programas de aprendizagem possuem um período que os encontros são de
quatro (04) horas diárias, em forma de intensivo, e após esse intensivo são de
quatro (04) horas semanais, todos realizados na instituição, totalizando em média
quatrocentas (400) horas de curso. A demais carga horaria é executada nas
empresas públicas e privadas os cursos são ministrados nos períodos da manhã
das 07:45h às 11:45 e tarde das 13:15h às 17:15h. conforme cronograma do curso
e turma.

2.1.7-INTERLOCUÇÃO COM CRAS E CREAS:
A grande maioria dos jovens pertencem às famílias que vivem em situação de
vulnerabilidade

social,

alguns

são

diretamente

encaminhados

pela

rede

socioassistencial dos municípios que atendemos para que sejam inseridos no
programa de aprendizagem e consequentemente no mercado de trabalho, sendo
fundamental o contato com a rede através de reuniões, sempre objetivando
encaminhamentos para os jovens nos diversos equipamentos do município.
Os editais para contratação de aprendizes para as empresas públicas são
elaborados em parceria também com a rede de atendimento do município.
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2.1.8-RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE) –
Profissão

Quantida

Carga Horária Semanal

Vínculo com

de

de cada profissional

a entidade

Coordenador de Cursos

01

44 horas

Celetista

Coordenador de Cursos Adm.

01

36 horas

Celetista

Assistente Social

02

20 horas

Celetista

Psicólogo

01

44 horas

Celetista

Instrutor de Aprendizagem

07

44 horas

Celetista

Instrutor de Informática

01

44 horas

Celetista

Instrutor de Aprendizagem

02

24 horas

Celetista

Analista Captação Recursos

01

44 horas

Celetista

Auxiliar Administrativo

01

44 horas

Celetista

17

2.1.9-ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
Em parceria com a Procuradoria do Trabalho, atendemos 11municípios, sendo,
Missal, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Céu Azul, Santa Terezinha de Itaipu,
Medianeira, Diamante D’Oeste e Matelândia, Ramilândia, Serranópolis, com os
cursos de capacitação para os jovens aprendizes, oportunizando a inserção para o
mercado de trabalho.

2.1.10-ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos para a manutenção deste projeto, incluindo salário da equipe
administrativa e técnica e dos aprendizes e instrutores da aprendizagem,
alimentação, transporte, material pedagógico, aluguel, água, luz, telefone e demais
despesas é financiado através de convênio com os municípios e empresas, e
contratos de prestação de serviços, sendo: 08 prefeituras e 26 empresas
conveniadas, 31 empresas para as quais prestamos serviço na capacitação do
programa de aprendizagem.
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Ressaltamos que todos os usuários do programa não têm nenhum custo ou taxa
referente a sua inserção no Programa Jovem Aprendiz bem como em qualquer
outro programa da instituição.

Origem das Receitas/2020

Valor

Receita com o Programa de Aprendizagem (liquido)

4.320.683,05

Despesas diretas Folha e pagamento e encargos do

2.724.772,14

programa
Folha e Pagamento da Equipe do programa e demais

1.225.825,76

despesas
Saldo do programa de Aprendizagem destinado para

370.085,15

melhorias

2.1.1RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:
Atendemos 1.117 jovens

no ano de 2020 que tiveram a oportunidade do primeiro

emprego com formação teórico prática e com a possibilidade de inserção formal ao
mercado de trabalho no final do programa, neste ano de 2020 tivemos a efetivação
de 42 jovens aprendizes que ao termino de contrato foram efetivados pelas
empresas, e demais jovens ao final do curso receberam o certificados que agrega
ainda mais para o seu currículo, possibilitando através do programa Jovem
Aprendiz novas oportunidades de trabalho, onde temos registrados em nosso
histórico institucional vários jovens que hoje estão muito bem qualificados no
mercado de trabalho frente a primeira oportunidade de jovem aprendiz, porque além
do jovem obter uma qualificação profissional através do programa, muitos jovens
saem da situação de vulnerabilidade e risco social

pois passam a ter uma

oportunidade de mudar essa realidade.
Josman Magnus- Ex jovem aprendiz da Cooperativa Frimesa no link:
https://fb.watch/4kkgfYwpU1/
Letícia Malacarne- Ex Jovem Aprendiz da Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu no link:
https://fb.watch/4kkpu_aA-k/
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Rafael Marini- Ex jovem aprendiz do Semear e hoje é empreendedor no link:
https://fb.watch/4kksXDUns8/
Luciana Amarães- Ex Jovem Aprendiz do Semear e hojé é Responsável pelos Jovens
Aprendizes da LAR Cooperativa de Matelândia. Link: https://fb.watch/4kkvwgvU5W/
Felipe Rogal da Silva- Ex Jovem Aprendiz da Cooperativa Frimesa. Link:
https://fb.watch/4kkyOk0zFb/

2.2- Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SCFV
O Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos- SCFV, trata-se de
um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência SocialSUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
(Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013 por meio da Resolução
Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS nº01/2013.
Este serviço é organizado e estruturado de acordo com o caderno de
perguntas frequentes sobre o SCFV do Sistema Único de Assistência Social-SUAS:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/perguntas_e_resp
ostas/PerguntasFrequentesSCFV_032017.pdf
O SCFV é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias
que é realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias
(PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e
Indivíduos (PAEFI). Possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e
afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos
usuários,

com

vistas

ao

alcance

de

alternativas

emancipatórias

para

o

enfrentamento das vulnerabilidades sociais presentes. Deve ser ofertado de modo a
garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de
estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários. Os usuários do SCFV são
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divididos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as especificidades dos
ciclos de vida acompanhados e orientados por um Educador Social. O trabalho nos
grupos é planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico
de referência, da coordenação do serviço, dos Educadores Sociais e dos usuários.
O trabalho realizado com os grupos é organizado em percursos e
planejamentos de forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento de
vivências; desenvolver junto aos usuários o sentimento de pertença e de identidade;
e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a
socialização e a convivência familiar e comunitária na superação das fragilidades
presentes, criando uma nova perspectiva de vida.
O programa do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos tem
objetivos específicos para cada ciclo de vida, tendo em vista as especificidades de
cada etapa do desenvolvimento dos sujeitos, sendo ofertados para a faixa etária 6 a
17 anos incompletos, na Entidade Semear, contudo o SCFV se organiza em seus
diversos ciclos Etários desde o período gestacional até para as pessoas idosas.
Para as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, visa complementar as ações
da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças e
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;

Assegurar

espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; Estimular a participação na
vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da
realidade social e do mundo moderno;

Contribuir para a inserção, reinserção e

permanência no sistema educacional.
Para os adolescentes de 15 a 17 anos Complementar as ações da família e
da comunidade na proteção e desenvolvimento de adolescentes para o
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de referência
para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de
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afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo
informacional, artístico e cultural dos adolescentes, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação
cidadã; Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno; Possibilitar o
reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania e
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas; Contribuir para a inserção, a reinserção e a permanência dos adolescentes
no sistema educacional.
Embora o SCFV seja organizado a partir dos ciclos de vida dos usuários,
vinculo do grupo, idade ou afinidade, fim de considerar as especificidades de cada
etapa do seu desenvolvimento, há aspectos da vida humana que excedem o seu
limite, para contribuir na elaboração de propostas que contemplem formas de
expressão interação aprendizagem e sociabilidade seguindo em conformidade com
os objetivos apresentados, estes são os três eixos que orientadores do SCFV:
Convivência social – É o principal eixo do serviço, traduz a essência dos
serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem
estimular 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. São sete os subeixos relacionados
ao eixo convivência social, denominados capacidades sociais: capacidade de
demonstrar emoção e ter autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia;
capacidade de comunicar-se; capacidade de desenvolver novas relações sociais;
capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; capacidade de realizar
tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da convivência social em
família, grupos e território.
Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o exercício da infância e da
adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências
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que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Tem
como subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser
protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de
pertencer; direito de ser diverso; direito à comunicação.
Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades
planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, a
começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela
família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito
de direitos e deveres. O eixo “participação” tem como subeixos: participação no
serviço; participação no território; participação como cidadão; participação nas
políticas públicas.
Durante o ano de 2020, o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de
Vínculos atendeu 160 crianças e adolescentes encaminhadas pela rede de proteção
do Município através do Centro Referência em Assistência Social- CRAS, a quais
realizamos em janeiro o planejamento das atividades e treinamentos com a equipe
do serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.
No mês de fevereiro, as atividades e projetos vinham acontecendo conforme o
planejamento, no mês de março foi suspensa todas as atividades referentes ao
SCFV, foi um momento de muita preocupação devido a situação de vulnerabilidade
de muitas crianças atendidas, toda a equipe entrou de férias devido a suspensão
das atividades.
Referente ao mês de abril, iniciou-se a redução da jornada de trabalho de toda
a equipe do SCFV, foi realizado treinamento para realização de visitas, e sobre
notificação de violência:
https://www.facebook.com/Sociedade-Filantr%C3%B3pica-Semear-Medianeira-Pr991585054260800/photos/2894521043967182
Foi confeccionado kits de páscoa e entrega de alimentos para as crianças atendidas
pelo SCFV. Realizou-se também no referido mês o projeto “Olhar Atento”:
https://www.youtube.com/watch?v=AL4DOeAmHXw
A partir de maio foi efetuado o acompanhamento das crianças atendidas
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remotamente através do celular, tornando-se uma ferramenta muito importante para
o acesso aos atendidos onde foi criado um grupo WhatsApp com as famílias para
um melhor acompanhamento, auxiliando as crianças nas atividades escolares,
Foi elaborado material para ser trabalhado sobre o dia 18 de maio e enviado ao
Público atendido:
https://www.youtube.com/watch?v=nKoC1W_Q1e8
https://www.youtube.com/watch?v=VQa4468PO7Y
https://www.youtube.com/watch?v=JKVfg5fagKQ
https://www.youtube.com/watch?v=J_8uznkBIDw
https://www.youtube.com/watch?v=5kD2imp-exI
https://www.youtube.com/watch?v=Vw_DTdu1XtQ
https://www.youtube.com/watch?v=6w9R2pJnXxo
https://www.youtube.com/watch?v=CMWpW7UPe2s
https://www.youtube.com/watch?v=6kiOZ3NPgZg
https://www.youtube.com/watch?v=jmFmq3fDGko
https://www.youtube.com/watch?v=jZjTeNf70Jw
Foi realizado treinamento sobre obediência com os cursos da Samia Marsili
auxiliando assim nas novas demandas.
Em junho, permaneceu com a redução de carga horária da equipe do SCFV, neste
mês foi efetuada a campanha de arrecadação de cobertores, Kit de higiene, qual foi
realizada a entrega junto com as cestas básicas para todas os 160 atendidos do
SCFV.
https://www.facebook.com/Sociedade-Filantr%C3%B3pica-Semear-Medianeira-Pr991585054260800/photos/3020725761346709
No mês de julho, deu-se seguimento a mais um período de férias devido a
atividades estarem suspensas frente ao civid19, e iniciou-se estudos para a
realização da elaboração do Plano de Contingência na possiblidade de retorno das
crianças com maior risco social.
No mês de agosto, iniciou-se o acompanhamento familiar sistematizado com
algumas famílias, fomos contemplados com alguns projetos, onde fizemos a entrega
Rua Mario Lorensoni n° 71 Bairro Belo Horizonte – Medianeira – PR – Fone: (45) 3264-0058 e 3264-0212 –
CEP 85.884-000 – Medianeira – Paraná – Brasil – e-mail: semer@semearmedianeira.org.br

SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR
MEDIANEIRA – PARANÁ
Fundada em 10/03/2003
CNPJ: 05.774.123/0001/-01

de alimentos e jogos educativos e livros para as crianças atendidas pelo SCFV. Deuse sequência a descrição do plano de contingência, das atividades de retorno onde
a mesma foi apresentada na Secretaria Municipal de Assistência Social de
Medianeira reacendendo assim a esperança do retorno das atividades com as
crianças.
No mês de setembro houve o retorno das crianças, foi adequado os espaços
Seguindo o distanciamento, para poder receber as crianças. Realizados
estudos/triagem de quem estaria apto a retornar para as atividades do SCFV, e
através das visitas domiciliares orientados as famílias como seria o procedimento de
retorno das crianças e com o plano aprovado as crianças e adolescentes retornaram
e deu-se o retorno integral de toda a equipe do SCFV.
https://www.facebook.com/Sociedade-Filantr%C3%B3pica-Semear-Medianeira-Pr991585054260800/photos/3292340794185203
Em outubro foi realizado a entrega de doces e cestas básicas para todos as
crianças atendidas, realizado gincana “Cada um no seu quadrado”, reuniões de
equipe e retomada do planejamento das atividades dado seguimento com o curso
sobre sexualidade da profissional Samia Marsili.
https://www.facebook.com/Sociedade-Filantr%C3%B3pica-Semear-Medianeira-Pr991585054260800/photos/3371440382941910
https://www.facebook.com/Sociedade-Filantr%C3%B3pica-Semear-Medianeira-Pr991585054260800/photos/3371440382941910
https://www.facebook.com/Sociedade-Filantr%C3%B3pica-Semear-Medianeira-Pr991585054260800/photos/3292340494185233
No mês de novembro completamos 03 meses de retorno das crianças do
SCFV, sem nenhum caso diagnosticado de Covid.19. Em dezembro foi realizado o
planejamento para o ano de 2021, e a campanha de Natal, e organizamos as
entregas dos chocolates e alimentos para as crianças do SCFV.
Todo trabalho teve que ser planejado novamente frente a essa situação de
pandemia, o qual trouxe muita preocupação para toda a equipe frente as crianças e
adolescentes atendidos, pois todos frequentavam o programa recebiam alimentação
Rua Mario Lorensoni n° 71 Bairro Belo Horizonte – Medianeira – PR – Fone: (45) 3264-0058 e 3264-0212 –
CEP 85.884-000 – Medianeira – Paraná – Brasil – e-mail: semer@semearmedianeira.org.br

SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR
MEDIANEIRA – PARANÁ
Fundada em 10/03/2003
CNPJ: 05.774.123/0001/-01

e todos os cuidados frente as suas vulnerabilidades, e com o fato das atividades
estarem suspensas muitas crianças e adolescentes ficaram mais vulneráveis aos
riscos sociais, sem falar que muitos tinham somente a Instituição como a fonte de
alimentação pois em casa a situação é precária, por isso que foi realizada
intervenções através de parcerias e projetos para a arrecadação

de alimentos,

cobertores para que fossem disponibilizados as famílias atendidas auxiliando supri
um pouco das suas dificuldades, visto que a atual conjuntura da covid19, deixou
muitas famílias sem trabalho, sem renda e sem a capacidade de suprir a maior
necessidade das famílias que é a alimentação.
A união da equipe da Semear no enfrentamento ao Covid-19, em ir até o público
atendido, em superar os desafios aos quais todo o time foi desafiado, foi essencial
para que em um momento tão delicado pudéssemos ter um olhar mais atento as
nossas crianças e adolescentes atendidos.

2.2.1OBJETIVOS GERAIS DO SCFV:
• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações
de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e
idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede
de proteção social de assistência social nos territórios;
• Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação,
saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto
dos usuários aos demais direitos;
• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
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• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas
e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos
familiares e comunitários.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DO SCFV:
- Objetivos do SCFV ofertado a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais;
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social
e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das
crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;
• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema
educacional.
Objetivos do SCFV ofertado a adolescentes de 15 a 17 anos
• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e
desenvolvimento de adolescentes para o fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais;
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social
e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
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• Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;
• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de
cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências
específicas básicas;
• Contribuir para a inserção, a reinserção e a permanência dos adolescentes
no sistema educacional.

2.2.3-METODOLOGIA UTILIZADA:
As 160 crianças e adolescentes são atendidos em período de contra turno escolar,
dividida em 08 turmas, sendo 04 turmas pela manhã e 04 pela tarde, em média 20
crianças/adolescentes por turma, onde são realizadas diversas oficinas como de
esporte, artes, Artesanato, informática, canto, dança, dentre outras, onde são
trabalhados temas como direitos humanos e socioassistenciais, saúde, higiene
pessoal, meio ambiente, cultura, esporte, trabalho, etc. Todos os projetos possuem
plano de aula, relatório de atividades e lista de presença. Há o atendimento da
equipe técnica para com às crianças, adolescentes e seus familiares com o
acompanhamento frequente de visita domiciliar às famílias atendidas pela
instituição.
Embora o SCFV seja organizado através do planejamento a partir dos ciclos
de vida dos usuários, a fim de considerar as especificidades de cada etapa do
desenvolvimento, há aspectos da vida humana que perpassam todas elas, quais
são a convivência social sendo o principal eixo do Serviço, pois traduz a essência
dos serviços de proteção Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares
comunitários sendo que todas as ações deste eixo devem estimular o convívio
social e familiar, e o eixo direito de ser, estimulando o exercício a infância e da
adolescência de forma que as atividades do SCFV devem promover ações e
experiências que venham a potencializar a vivencia desses ciclos etários tendo
como subeixo o direito

a aprender e experimentar, direito a brincar de ser
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protagonista, o direito de ter direitos e deveres de pertencimento de ser diverso a o
direito ater comunicação, o eixo da participação tem como foco estimular mediante
a ofertas de atividades planejadas, a participação dos usuários nos diversos
espaços da vida pública a começar pelo serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos passando pela família, comunidade, escola, tendo o seu desenvolvimento
como sujeito de deveres, todas as atividades realizadas pelo serviço de
Convivência foram pautadas nos eixos e readequadas frente a nova situação da
suspensão das atividades.
As atividades presenciais foram efetuadas até fevereiro na sede na instituição
com aproveitamento de toda a estrutura das salas de aula, ginásio, biblioteca, sala
de informática e as demais oficinas proporcionadas, e após a situação da
suspensão das atividades os atendidos passaram a ser acompanhados
remotamente e em casos mais específicos a realização de visitas domiciliares com
a realização de encaminhamento para a rede de proteção.
No mês de setembro após a aprovação do plano de Contingência retornaram
para as atividades presenciais 72 crianças, retornando as 08 turmas, sendo 04
manhãs e 04 à tarde seguindo todo o critério de segurança ficando estabelecido 09
crianças/adolescentes por turma.
.

2.2.4-PÚBLICO ALVO:
Crianças e adolescentes com idade de 06 a 17 anos, em especial, encaminhados
pelos serviços de proteção especial, egressos de medidas de proteção, com
deficiência e prioridades a beneficiários do BPC, que as famílias sejam beneficiadas
de programas de transferência de renda, que vivenciam ou vivenciaram situações
de violência e negligência.
.
2.2.5-FORMA DE ACESSO:
➢ Por encaminhamento da rede socioassistencial;
➢ Por encaminhamento das demais políticas públicas;
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➢ Por procura espontânea;
➢ Por busca ativa.

2.2.6-NÚMEROS DE ATENDIDOS:
160 crianças e adolescentes com idades entre 06 anos a 17 anos.

2.2.7-DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE:
As crianças são atendidas no período de contra turno escolar, de segunda à sexta
das 07:30min às 11:30min / 13:30h às 17:30h, durante todo o ano, tendo um breve
recesso entre dezembro e janeiro.
Devido a situação de pandemia as atividades presenciais foram interrompidas,
seguindo as orientações e decretos de isolamento social, as crianças retornaram
em 16 de setembro seguindo o plano de contingência sobre as medidas do
COVID19, algumas crianças em situação de risco retornaram de forma gradativa
seguindo todos os protocolos de segurança no mês de setembro retornaram para o
Semear 72 crianças, e as demais crianças e famílias acompanhadas de forma
remota.

2.2.8-INTERLOCUÇÃO COM CRAS E CREAS:
As crianças e jovens participantes dos programas e projetos têm suas famílias
atendidas pela rede socioassistencial, sendo assim, há constante interlocução entre
esses órgãos, através de reuniões mensais, encaminhamentos e visitas, visando o
bem-estar e melhora na qualidade de vida, ou seja, transformação da realidade dos
mesmos.

2.2.9-RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE) -

Profissão

Quantidade

Carga Horária Semanal

Vínculo com a

de cada profissional

entidade

Rua Mario Lorensoni n° 71 Bairro Belo Horizonte – Medianeira – PR – Fone: (45) 3264-0058 e 3264-0212 –
CEP 85.884-000 – Medianeira – Paraná – Brasil – e-mail: semer@semearmedianeira.org.br

SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR
MEDIANEIRA – PARANÁ
Fundada em 10/03/2003
CNPJ: 05.774.123/0001/-01

Coordenador

01

44 horas

Celetista

Assistente Social

01

30 horas

Celetista

Psicólogo Social

01

44 horas

Celetista

Educador Social

04

44 horas

Celetista

Educador Social

01

08 horas

Celetista

Educador Social
Assistente de
Atendimento
Auxiliar
Administrativo
Motorista

01

19 horas

Celetista

01

44 horas

Celetista

01

44 horas

Celetista

02

25 horas

Celetista

Auxiliar de Cozinha

01

44 horas

Celetista

Cozinheira

01

44 horas

Celetista

Padeira
Auxiliar de Serviços
Gerais

01

44 horas

Celetista

02

44 horas

Celetista

2.2.10-ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
Crianças e jovens encaminhadas pela rede socioassistencial que residem no
município de Medianeira/PR.

2.2.11-ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo é financiado através de
parceria com o Município de Medianeira-PR

SCFV
Origem das Receitas/2020
Receita com Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Valor
669.294,31

Vínculos
Despesas do Programa

494.093,64

Saldo Liquido do Programa para o próximo ano

175.200,87
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2.2.12-RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:
Com o desenvolvimento das atividade houve o fortalecimento do vínculo afetivo das
crianças e adolescentes com suas famílias, a melhora no rendimento escolar e
integração social, contribuindo assim para a redução da ocorrência de situações de
vulnerabilidade social, prevenindo

a ocorrência de riscos sociais e seu

agravamento ou a sua reincidência, aumentando assim

o acesso aos serviços

socioassistenciais e setoriais além de ampliar a acessibilidade aos serviços
socioassistenciais, e obter uma melhora na qualidade de vida dos usuários e suas
famílias.

2.3- Projeto- Mexa-se do movimento do esporte ao exercício da Leitura.
2.3.1- Descrição da Atividades Realizadas:
. Esse projeto é destinado para crianças, adolescentes e idosos das famílias dos
bairros

Condá e Belo Horizonte, sede da instituição, Cujo objetivo é o

fortalecimento de vínculos com a família e comunidade, e para os jovens preparálos para o competitivo mundo do trabalho.
É realizado através de oficinas de contraturno escolar, ofertamos música, esporte,
formação de caráter e logica, a maioria destas crianças já fazem parte de nossa
orquestra, ou estão em fase de preparação.
As

atividades

desenvolvidas

para

alcançarmos

esses

objetivos,

tem

acompanhamento diário com os educadores para cada faixa etária, que é o
responsável pela criação de vínculos, e o trabalho de formação do caráter, melhorar
a lógica e interpretação de texto, e através de oficina de Badminton, futsal, dança,
informática, música, contração de história, e música nossa principal ferramenta de
inclusão social.
Com a terceira idade trabalhamos ginastica laboral 2 vezes por semana e
proporcionamos momentos de lazer conforme a possibilidade.
Devido a situação de pandemia ficamos impossibilitados de dar continuidade a
essas atividades respeitando o isolamento social e ao risco de contagio a qual
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poderíamos estar expondo os nossos atendidos.
Até o mês de março atendemos 35 mulheres no projeto mexa-se
De março até setembro as aulas de música eram remotas, retornamos as
atividades presenciais com as crianças no mês de mês de setembro.
no desenvolvimento do seu raciocínio logico e na concentração, promover o
equilíbrio emocional, ajudar no relacionamento e aprimorar o trabalho em equipe.

2.3.2-Objetivo
Desenvolver atividades culturais, esportivas, recreativas e de incentivo a
leitura com crianças adolescentes e idosos matriculados nos programas e/ou
projetos desenvolvidos pela Sociedade Semear, contribuindo para a construção de
uma visão mais ampla da realidade em que estão inseridos, na busca do exercício
pleno da cidadania, preparar os jovens a partir dos 14 anos para inserção ao mundo
do trabalho.
.
2.3.3-Metodologia Utilizada
A metodologia utilizada nas atividades esportivas propõe que cada estilo
esportivo é igualmente importante e está diretamente relacionado a uma maior
autonomia dos atendidos, tendo como objetivo principal trabalhar os conteúdos
visando o desenvolvimento global da criança nos seus aspectos físico, cognitivo,
social e motor, estimulando seu processo de independência. Paralelamente será
utilizada a metodologia de concepções abertas, capacitando o aluno para criar,
sozinho ou em conjunto, situações esportivas de forma crítica, a fim de que ele leve
esta prática para sua vivência em sociedade .A metodologia utilizada no incentivo a
leitura será da reflexão e criação do pensamento crítico e livre, através,
principalmente da palavra, criando leitores capazes de ler de maneira crítica tanto o
livro quanto os meios de comunicação em massa e as informações que chegam até
ele, estimulando também a criação e a criatividade, através do cinema, do teatro, da
música, enfim, da arte que em sua essência é a palavra para tornar o indivíduo um
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cidadão em sua definição plena, levando em consideração suas vivências, saberes
e cultura, para que o conhecimento se dê de forma coletiva e prazerosa.

2.3.4-Público Alvo
Esse projeto é destinado para crianças, adolescentes e idosos das famílias
dos bairros Condá e Belo Horizonte, sede da instituição,cujo objetivo é o
fortalecimento de vínculos com a família e comunidade, e para os jovens preparálos para o competitivo mundo do trabalho.

2.3.5-Forma de Acesso:
-Por procura espontânea;
- Vagas ofertadas pela instituição

2.3.6-Número de Atendidos
Disponibilizamos no ano de 2020 80 vagas.

2.3.7-Dia/Hora/Periodicidade
As crianças são atendidas no período de contra turno escolar, de segunda à
sexta das 07:30min às 11:30min / 13:30h às 17:30h, conforme disponibilidade das
oficinas, durante todo o ano, tendo um breve recesso entre dezembro e janeiro.
Para a ginastica da terceira idade nas terças e quintas-feiras das 08:00 às
09:30min, no período da manhã.

2.3.8-Interlucução com CRAS E CREAS
A instituição sempre faz um trabalho interligado ao CRAS e CREAS de forma
conjunta atendendo as demandas encaminhadas, participando ativamente de
reuniões, encaminhando relatórios para que ambas possam ter um melhor
acompanhamento do público atendido. Neste projeto a procura é espontânea
beneficiando o público do bairro de nossa sede.
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2.3.9-Recursos Humanos.
Equipe multidisciplinar da instituição, Contratações de oficineiros e trabalho
voluntário.

Profissão

Quantidade

Carga Horária Semanal

Vínculo com a

de cada profissional

entidade

Assistente Social

01

20 horas

Celetista

Educador Social
Educador S.
.Esporte
Professores de
Musica

01

20 horas

Celetista

01

08 horas

Celetista

02

12 Horas

Celetista

2.3.10-Abrangência do Território:

Esse projeto é destinado para moradores dos bairros Belo Horizonte e Condá do
município de Medianeira -Paraná.

2.3.11-Origem dos Recursos: Projeto Mexa-se
Mensalidade de Associados e Parceiros

12.845,00

Promoções realizadas pela instituição

13.876,89

Receitas Financeiras
Receitas destinadas para esse projeto

7.463,23
34.185,12

2.3.12-Resultado Obtido a Partir das Atividades Realizadas:
A execução do programa visa a melhora na qualidade de vida de idosos, e através
das atividades de ginastica laboral contribuir no processo de envelhecimento
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saudável para o seu desenvolvimento da autonomia e da sociabilidade no
fortalecimento dos vínculos familiares, as atividades com as 35 mulheres foram
suspensas no mês de março devido a situação de pandemia e

por ser idade

consideradas de risco.
As crianças e adolescentes atendidas obtiveram de um melhor convívio social e o
fortalecimento dos vínculos familiares onde as mesmas saíram da situação de risco
social e passaram a ocupar o tempo com as atividades que visam a sua integração
no convívio social e a obter seus direitos como criança a qual são rompidos devido
a situações de vulnerabilidades a quais as famílias vivem, passando a sim a ser um
sujeito de direito, e assim poder contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e
profissional objetivando a preparação e o encaminhamento para o mercado de
trabalho e diante disso a projeção de futuro melhor e da transformação de sua
realidade.

PROJETO- SOM QUE ECOAM
2.4.1- Descrição da Atividades Realizadas:
Som que Ecoa, é uma projeto amplo que vem sendo planejado e executado a
muitos anos, primeiro foi conseguir adquirir instrumentos para que pudéssemos
iniciar essa experiência, em outros tantos momentos, a busca de atrair profissionais,
e buscar financiadores, viabilizar mais espaço,

possibilitando que nossos

adolescentes possam ter aulas diárias, implantar cursos objetivando prepará-los e
que possam visualizar profissionalização e renda, a formação do ser humano e a
música se faz presente nas nossas ações, quando idealizamos o projeto Som que
Eco, pensamos do resplandecer, repercussão, ressonância, reverberação, na
repetição, é assim que trabalhamos com nossas criança, repedindo, repetindo,
insistindo esperando que os ensinamentos possam

reverberar em suas vidas,

ensinando a recomeçar até sair o som perfeito, até conseguirmos formar esses
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cidadão com ética, persistente e preparado para voltar e recomeçar tantas vezes for
necessário, e especialmente acreditando que é possível.
Nesta incessante busca formalizamos parceria todos os anos, em 2020 com
Furnas Centrais Elétricas, Frimesa, financiando 10 bolsas de estudo de 200,00 e
mais 3 empresas cedendo aprendizes.
O próximo passo em relação a música é criar e implantar um “Conservatório
de música.
A música faz parte de nossa história. Contamos atualmente com parceiros e
colaboradores que tornam possível este sonho sendo um sonho que nos impulsiona
a buscar mais incentivadores, nosso objetivo é ampliar o projeto e disponibilizar mais
oportunidades para crianças e jovens não somente aqui do bairro, mas também de
toda cidade. Acreditamos na musicalização como um processo de construção do
conhecimento que desperta o gosto musical, a criatividade, a imaginação, a
concentração, a autodisciplina, a atenção, e o respeito ao próximo, a socialização e
afetividade, além de manter as crianças comprometidas e acompanhadas,
afastando-as assim das situações de riscos e vulnerabilidades social
Conquistamos nesse ano através da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da
Cidadania por meio da Secretaria da Diversidade Cultural o reconhecimento da
nossa instituição como Ponto da Cultura, este certificado comprova que a iniciativa
desenvolve e articula atividades culturais em sua comunidade, e contribui para o
acesso, a proteção e a promoção dos direitos, da cidadania e da diversidade cultural
no Brasil.
Devido a situação de pandemia as atividades ficaram suspensas e retornaram
gradativamente em setembro após a aprovação do plano de contingência
Link orquestra: https://www.youtube.com/watch?v=sKo2XeIxMzY
https://www.youtube.com/watch?v=e9sYeaS1RD8&list=PLuhLA_d_pNWo94NpcFKP
hCWtXKbkMzu8y&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=aJWUKuUvuGY&list=PLuhLA_d_pNWo94NpcFK
PhCWtXKbkMzu8y&index=7
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2.4.2-Objetivo
Implantar música instrumental como forma de empoderar nossos jovens e
promover a inclusão social e econômica dos atendidos.

2.4.3-Metodologia Utilizada

O Projeto som que ecoa acontecera na sede da Semear no município de
Medianeira onde contamos com uma sala especifica de música, possuímos os
instrumentos musicais, que emprestamos para os jovens onde a turma é
acompanhada pelo maestro e um instrutor de música passando todas as
orientações sobre a importância da música para o desenvolvimento pessoal. Visa
atender o público já atendido pelos programas da instituição assim como público
alvo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade dos bairros Belo Horizonte e
Condá. Oportunizar aos mesmos apresentações que visem ainda mais o seu
reconhecimento Artísitico.

2.4.4-Público Alvo;
Esse projeto destina-se para as crianças e adolescentes dos bairros Belo
Horizonte e Condá, e para os atendidos pela instituição que queiram aprender
música.

2.4.5-Forma de Acesso:
•

Por procura espontânea;

• Pela disponibilização de vagas

2.4.6-Número de Atendidos
Atualmente com 80 inseridos (matriculados).
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2.4.7-Dia/Hora/Periodicidade
As crianças são atendidas no período de contra turno escolar, de segunda à sexta
das 07:30min às 11:30min / 13:30h às 17:30h, na forma de oficinas durante todo o
ano, tendo um breve recesso entre dezembro e janeiro.
Para os ensaios gerais são realizados nas terças e sextas-feiras a tarde das 13:30
às 17:00 horas.

2.4.8-Interlucução com CRAS E CREAS
A instituição sempre faz um trabalho interligado ao CRAS e CREAS de forma
conjunta atendendo as demandas encaminhadas, participando ativamente de
reuniões, encaminhando relatórios para que ambas possam ter um melhor
acompanhamento do público atendido. Neste projeto as vagas são destinadas a
população do bairro Belo Horizonte

2.4.9-Recursos Humanos.
Profissão

Quantidade

Carga Horária Semanal

Vínculo com a

de cada profissional

entidade

Assistente Social

01

20 horas

Celetista

Maestro

01

17 Horas

Celetista

Instrutor de Música
Instrutor de
musicalização

01

22 Horas

Celetista

01

08 Horas

Celetista

2.4.10-Abrangência do Território:
Priorizando o Bairro Belo Horizonte e Condá, as vagas remanescentes destinamos
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para os atendidos que queiram estudar musica

2.4.11-Origem dos Recursos:
Projeto Som que ecocam frimesa

24.000,00

Nota Paraná

27.501,84

Furnas Centrais Eletrica

14.994,46

Luz Solidaria

930,00

Valor do Projeto destinado para pagamento das despesas

67.426,30

2.4.12 Resultado Obtido a Partir das Atividades Realizadas:
Trazer benefícios para todos envolvidos através da música, elevando o índice de
aprendizado uma vez que a música relaxa e eleva a capacidade de concentração e
a autoestima dos alunos, incentivando o direito a produção artística e musical das
crianças e jovens atendidos, melhorando assim o relacionamento em grupo, além
disso os bolsistas recebem uma bolsa de 200,00 que é uma parceria com a Frimesa

PROJETO- Olhar Atento
2.5,1- Descrição da Atividades Realizadas
Idealizamos esse projeto com intuito de captar recursos e melhorar o
convívio familiar e a alimentação das crianças atendidas no contra turno Social, e
encaminhadas pela rede de atendimento do município de Medianeira. São crianças
com direito violados e a maioria vem de uma situação de extrema miséria,
complementar a alimentação que as famílias recebem do CRAS ou escolas
direcionando alimentos especiais para crianças, além disso

mandamos atividades

e jogos pedagógicos para as crianças com o objetivo de minimizar o tempo ocioso
que vemos como um grande perigo, já que vivem em espaços tão pequenos e em
grandes aglomerações.
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Quanto aos adolescentes do Programa Jovem Aprendiz, dos 800 que
atendemos nos cursos presenciais, que neste momento de pandemia, tivemos que
migrar para o sistema EAD, e isso exige da equipe técnica um atendimento
constante ao aprendiz e suas famílias por telefone e especialmente via WhatsApp,
todo esse cuidado visa além das normativas do programa evitar a ociosidade e suas
consequências e ao mesmo tempo ofertar conhecimentos que serão praticados nas
empresas.
Olhar atento visa especialmente um olhar de cuidado com público atendido,
permitindo um acompanhamento constante ofertando além do cuidado alimentação,
kit de higiene, cobertores

2.5.2-Objetivo
Desenvolver e acompanhar ações a distância que possam agregar as
atividades (esportivo, cultural, educacional, lógica e recreativas) presenciais
realizadas na instituição antes da pandemia deste modo evitando, ociosidade,
aglomerações e vulnerabilidades.
Melhorar alimentação das crianças e jovens complementando as sextas
básicas ofertadas pelos CRAS e escolas.

2.5.3-Metodologia Utilizada
Primeiro a captação de recursos e doações, e transformação em cestas básicas,
analise do público mais vulnerável, e a distribuição de alimentos de casa em casa
Aproveitando esse momento para acompanhá-los e saber como estão sobrevivendo
a este momento de tantas incertezas.

2.5.4-Público Alvo;
Famílias das Crianças e adolescente atendidos pela instituição.

2.5.5-Forma de Acesso:
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Esse projeto foi idealizado para contemplar o público atendido portanto não havia
acesso, era por destinação aos matriculados.

2.5.6-Número de Atendidos
Neste projeto atendemos 100 famílias com cestas básicas durante os meses de
abril á dezembro de 2020.

2.5.7-Dia/Hora/Periodicidade
As entregas eram realizadas pelas equipes dos programas Jovem Aprendiz e
Serviço de Convivência nas residências nos primeiros dias do mês.

2.5.8-Interlucução com CRAS E CREAS
A instituição sempre faz um trabalho interligado ao CRAS e CREAS de forma
conjunta atendendo as demandas encaminhadas, mas neste projeto direcionamos
para as famílias atendidas pela instituição, que também são encaminhadas pela
rede de atendimento.

2.5.9-Recursos Humanos
Este projeto envolveu, equipe de captação de recursos, compras, administrativo,
equipes dos programas de aprendizagem e contraturno Social, aproveitando e
destinando recursos e tempo, beneficiando o público atendido.

2.5.10-Abrangência do Território
Neste projeto atendemos 100 famílias do município de Medianeira e região cujas
famílias são atendidas pelos programas desenvolvidos pela instituição.

2.5.11-Origem dos Recursos:
Projeto Olhar Atento

54.843,61

Todo Valor arrecado foi distribuído para as famílias
envolvidas
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Total arrecadado

54.843,61

2.4.12 Resultado Obtido a Partir das Atividades Realizadas
Esse projeto foi muito importante neste momento de pandemia, quando algumas
famílias, estavam desempregadas e sem renda, além de podermos acompanha-las
e estar por perto, diminuímos as necessidades de alimentação, provemos
atividades domiciliar com as crianças e famílias.

3-Quadro de recursos humanos da entidade (é importante atentar que a
entidades deve atuar de acordo com a NOB-RH SUAS, a qual informa a
respeito do quadro de RH das entidades que atuam no âmbito da assistência
social).
Quadro de Recursos Humanos Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira –
PR. Neste quadro está incluso os programas e projetos desenvolvidos pelo
Semear.

Profissão

Quantida

Carga Horária

Vínculo com a

de

Semanal de cada

entidade

profissional
Gerente executivo

01

44 horas

Celetista

Analista Gestão de Pessoas

01

40 horas

Celetista

Coordenador de ADM

01

44 horas

Celetista

01

44 horas

Celetista

01

44 Horas

Celetista

01

44 horas

Celetista

01

44 Horas

Celetista

05

44 horas

Celetista

Nutricionista

01

20 Horas

Celetista

Assistente Social

03

30 horas

Celetista

Coordenador Programa
Aprendizagem
Coordenador do SCFV
Analista de Contabilidade
Assistente de Gestão de
Pessoas
Auxiliar Administrativo
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Psicóloga Social

02

40 horas

Celetista

01

44 horas

Celetista

01

44 horas

Celetista

Maestro

01

21 horas

Celetista

Educador Social

04

44 horas

Celetista

Educador Social

01

08 horas

Celetista

Educador Social

01

19 horas

Celetista

Instrutor de Informática

01

44 horas

Celetista

Instrutor de Aprendizagem

06

44 horas

Celetista

Instrutor de Aprendizagem

01

24 horas

Celetista

Instrutor de Aprendizagem

01

20 horas

Celetista

Cozinheira
Auxiliar de Cozinha

01

44 horas

Celetista

01

44 horas

Celetista

Padeira

01

44 horas

Celetista

Auxiliar de Serviços Gerais

02

18 horas

Celetista

Motorista

02

25 horas

Celetista

Office Boy

01

19 horas

Celetista

Analista de Captação de
Recursos
Instrutor Musical

44

Quadro das Receitas do ano de 2020
Origem das Receitas/2020
2.1-Receita com o Programa de Aprendizagem
2.2-Receitas SCFV

Valor
3.999.170,13
669.294,31

2.3-Projeto Mexa-se

34.715,73

2.4-Projeto Som que Ecoam

67.426,30

2.5-Projeto Olhar Atento

54.843,61

Gratuidade Voluntária e Benefícios Fiscais
Outras receitas
Valor Total

939.518,71
57.796,13
5.821.764,92
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PARCERIAS:
Todos os recursos utilizados são provenientes das ações desenvolvidas pela
instituição, Convênio com as prefeituras e empresas que custeiam o Programa
Jovem Aprendiz, Prefeitura de Medianeira custeia o SCFV, e as demais despesas
são custeadas pelas ações desenvolvidas pela instituição, parcerias com projeto,
são desenvolvidas ações visando sempre o crescimento dos atendimentos pelo
Semear.

_________________________________
Camila Campos Clavisso
Presidente
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