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SOBRE
O Espaço Criança é uma Organização da Sociedade Civil, cujo nome

jurídico é Associação Bene cente e Cultural São Jerônimo. Mantido pelos

religiosos Somascos que estão presentes em Presidente Epitácio ha mais

de 40 anos, o Espaço Criança desenvolve sua ação promovendo os

direitos da criança e do adolescentes e o o fortalecimento dos vínculos

familiares.

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE E
CULTURAL SÃO
JERÔNIMO
Associação 

CNPJ: 17.770.702/0003-19 

https://www.espacocrianca.org 

(18) 3281-1972 

ENDEREÇO
Av Tibiriçá, 2389 

Chácaras Helvécio - Presidente

Epitácio/ SP 

RESPONSÁVEL
EVANDRO FERREIRA DE
CASTRO TESINI
direcao@espacocrianca.site 

(18) 3281-7393

PESSOA DE CONTATO
JULIANA SANTOS NESPOLI
social@espacocrianca.site 

(18) 3281-1972
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11. . Apresentação do ProjetoApresentação do Projeto

22. . Contextualização do projetoContextualização do projeto

2.1. OBJETIVO GERAL

Tem por objetivo a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do

protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa

etária. As atividades são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação,

aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com de ciência, submetidos a outras violações,

cujas atividades contribuem para ressigni car vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar

experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Emenda Parlamentar SIGTV nº
354130720200002

Período 
de execução

02/11/2020

30/09/2021

PROGRAMA
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

DESCRIÇÃO DO PROJETO

RESUMO
O presente projeto visa aplicar o recurso de emenda parlamentar federal

destinada pelo deputado Nicolino Bozzella Junior, na manutenção das atividades

institucionais, favorecendo diretamente a qualidade do serviço ofertado às

crianças e adolescentes atendidos pelo projeto e indiretamente a toda

comunidade. O recurso destina-se ao custeio de materiais para o cinas de futebol

e balé; à segurança alimentar; à conservação do ambiente e à preocupação com o

equilíbrio emocional dos colaboradores e à sustentabilidade administrativa. 

Como resultado do investimento obteremos melhor desenvolvimento social e os

direitos das crianças e adolescentes garantidos.

ÁREAS DE ATUAÇÕES

Assistência Social

Cultura e Artes

Desenvolvimento comunitário

Esportes

PÚBLICO 
BENEFICIADO
visa bene ciar tanto a

comunidade quanto os

colaboradores da própria

organização.
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1 Melhoria da qualidade das

o cinas

2 Cuidado com saúde e bem estar com o pessoal da

instituição

3 Assistência as famílias

4 Cuidado com o

ambiente

5 Manter o bom funcionamento do departamento

administrativo

2.3. COMPROMISSOS

Erradicação da pobreza

Saúde e bem-estar

Educação de qualidade

Igualdade de gênero

Consumo e produção responsáveis

2.4. PERFIL DO PÚBLICO BENEFICIADO

CATEGORIA BENEFICIADOS CARACTERÍSTICA DO PÚBLICO

Criança (7 - 11 anos) 50 Participantes do Serviço de Convivência

Adolescente (12 - 14 anos) 40 Participantes da Escolinha de Projeto Fábulas de Balé

Adolescente (15 - 17 anos) 15 Participantes do Projeto Fábulas de Balé

2.5. JUSTIFICATIVA GERAL
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Contextualização e Justi cativa
Esta entidade se encontra localizada em meio a bairros que

colocam crianças e adolescentes em situações de risco e

vulnerabilidades sociais. A ausência de projetos que

atendam a formação de crianças e adolescentes adiciona a

estes bairros um grau maior de vulnerabilidade inclusive

para aqueles que possuem uma família disfuncional. Por isso

nossa entidade vem atuar com este segmento da população

que necessita de um espaço que atenda seus lhos no

período em que não estão na escola. Considerando a

problemática que essas crianças e adolescentes apresentam

e a bagagem das situações vivenciadas no meio familiar, são

inseridas em projetos sociais. Grande parte das crianças e

adolescentes atendidas na instituição tem sua infância

reduzida devido a precariedade da realidade econômica e

social na qual estão inseridos. Neste sentido muitas crianças

e adolescentes se tornam responsáveis pelos cuidados da

casa, dos irmãos mais novos, e acabam não tendo tempo

para brincar, se divertir, estudar, ser realmente criança e se

desenvolver, conforme lhe é assegurado no artigo 4º do

ECA:

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à

pro ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

A comunidade local apresenta vários problemas sociais,

como o desemprego, criminalidade, trá co de drogas e

usuários de substâncias psicoativas. As di culdades

encontradas se referem a paradigmas que, em virtude

desses problemas estarem presentes na vida diária, também

impõe as crianças e adolescentes uma luta constante de

fortalecimento pessoal para acreditar num futuro melhor.

Dentro do apresentado nossa entidade oferece à população

a garantia dos direitos da criança e adolescentes, direitos

estes constituídos no Estatuto da Criança e do Adolescente

– ECA. Dentro deste quadro social é que nossa entidade

oferece além de um ambiente seguro e idôneo, atividades

culturais, lúdicas, momentos de re exão e conscientização e

uma alimentação saudável através de café da manhã,

almoço e um lanche da tarde. Atualmente o projeto atua no

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos,

estimulando o protagonismo de atividades sócio

assistenciais. A instituição atende todos os bairros do

município, mas sua territorialização esta localizada entre os

bairros Chácaras Helvécio, Jardim das Paineiras, Jardim

Renascer, Vila Esperança, Vila Bordon e Vila Gerônimo.

Relevância do projeto para o território
A comunidade local apresenta vários problemas sociais,

como o desemprego, criminalidade, trá co de drogas e

usuários de substâncias psicoativas. Essas situações geram o

grande dilema de muitas famílias que é onde deixar seus

lhos protegidos para que não quem a mercê de situações

perigosas tornando-se alvo fácil para o crime organizado, o

trá co de droga e outras situações de violência. A ausência

de projetos sócio assistenciais por parte do município fez

com que a instituição pensasse em ações para este publico

especi co, visto que é o carisma institucional trabalhar com

crianças. Acreditamos na transformação do cidadão e das

famílias a partir das oportunidades que lhes são oferecidas,

valorizando e protegendo a infância, tendo seus direitos

assegurados, exercendo a cidadania e sendo respeitados

como cidadãos.
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2.6. LOCAIS DE ATENDIMENTOS

Associação Bene cente e Cultural São Jerônimo
Av Tibiriçá, 2389. Chácaras Helvécio, Presidente Epitácio/SP

2.7. ORÇAMENTO DO PROJETO

CATEGORIA VALOR

Serviços de terceiros R$ 47.272,00

Despesas R$ 42.600,00

Impostos, Encargos e Tarifas R$ 10.128,00

Total R$ 100.000,00

33. . Plano de ExecuçãoPlano de Execução

3.1. PLANO DE AÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Melhoria da qualidade das

o cinas

Cuidado com saúde e bem estar com o pessoal da

instituição

1

01/02/2021 até 31/08/2021

Monitoramento: Mensal (7 etapas)

Ação planejada: Contratação de monitor de dança

Resultado esperado: Maior diversidade de o cinas oferecidas no campo cultural

01/02/2021 até 31/08/2021

Monitoramento: Único (1 etapa)

Ação planejada: Compra de material esportivo coletivo e individual

Resultado esperado: Apoio no desenvolvimento no trabalho do educador.

01/02/2021 até 30/07/2021

Monitoramento: Único (1 etapa)

Ação planejada: Confecção de gurinos para o balé (material e mão de obra)

Resultado esperado: Apresentação em festivais e eventos.

01/02/2021 até 31/03/2021

Monitoramento: Único (1 etapa)

Ação planejada: Aquisição de uniformes

Resultado esperado: Identi cação das crianças dentro da instituição

2

01/01/2021 até 31/08/2021

Monitoramento: Mensal (8 etapas)

Ação planejada: Contratação de uma psicóloga para trabalhos em grupo.

Resultado esperado: Fortalecimento da equipe e ajuda no equilíbrio emocional.
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Assistência as

famílias

Cuidado com o ambiente

3

01/01/2021 até 31/08/2021

Monitoramento: Mensal (8 etapas)

Ação planejada: Aquisição e distribuição de cestas básicas para as famílias.

Resultado esperado: Garantia da segurança alimentar.

4

01/09/2020 até 31/12/2020

Monitoramento: Único (1 etapa)

Ação planejada: Podas de arvores nos fundos da instituição.

Resultado esperado: Eliminação do risco de acidentes com quedas de galhos e arvores.

01/09/2020 até 31/05/2021

Monitoramento: Mensal (9 etapas)

Ação planejada: Aquisição de produtos de higiene e limpeza.

Resultado esperado: Ambiente limpo, organizado e protegido para os usuários.

01/09/2020 até 31/03/2021

Monitoramento: Único (1 etapa)

Ação planejada: Pintura da quadra esportiva.

Resultado esperado: Conservação da quadra esportiva.

01/09/2020 até 31/05/2021

Monitoramento: Mensal (9 etapas)

Ação planejada: Compra de combustível para maquinas, roçadeiras e veículos.

Resultado esperado: Ambiente bem cuidado

Emenda Parlamentar SIGTV nº 35413072020000207



Manter o bom funcionamento do departamento administrativo

3.2. EQUIPE DO PROJETO

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO FUNÇÃO

REMUNERADO
COM RECURSOS
DO PROJETO SALÁRIO

A contratar Equipe técnica O cineira de Dança Sim R$ 300,00

A contratar Equipe técnica Psicóloga Sim R$ 1.000,00

Almeri Jose de Sales Equipe técnica Administrador
nanceiro

Sim R$ 1.300,00

Dayani dos Santos Gomes Equipe técnica Monitora Não

Evandro Ferreira de Castro
Tesini

Coordenador Diretor Não

Juliana Santos Nespoli Equipe técnica Assistente Social Não

Rosimar Pessoa Lima Equipe técnica Monitora Não

5

01/09/2020 até 31/05/2021

Monitoramento: Mensal (9 etapas)

Ação planejada: Pagamento do administrador nanceiro.

Resultado esperado: Economia do recursos próprios.

01/09/2020 até 31/05/2021

Monitoramento: Mensal (9 etapas)

Ação planejada: Pagamento do escritório de contabilidade.

Resultado esperado: Finanças em ordem.

01/01/2021 até 31/08/2021

Monitoramento: Mensal (8 etapas)

Ação planejada: Pagamento de encargos sociais (FGTS)

Resultado esperado: Finanças em ordem.

01/01/2021 até 31/08/2021

Monitoramento: Mensal (8 etapas)

Ação planejada: Pagamento de vale alimentação dos funcionários.

Resultado esperado: Finanças em ordem.
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Rudnei de Sene Equipe técnica Treinador voluntário
de futebol

Não

Suzana Martins Equipe técnica Monitora voluntária
de Balé

Não

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO FUNÇÃO

REMUNERADO
COM RECURSOS
DO PROJETO SALÁRIO

3.3. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 - Melhoria da qualidade das

o cinas
Pergunta de avaliação

Em que as o cinas melhoraram?

Indicador quantitativo:

Número de o cinas envolvidas

Indicador qualitativo:

Ótimo, bom, regular.

Meio de veri cação:

Avaliação interna com usuários

2 - Cuidado com saúde e bem

estar com o pessoal da instituição
Pergunta de avaliação

Qual a situação ambiente de limpeza e bem estar?

Indicador quantitativo:

Número total de usuários do

ambiente

Indicador qualitativo:

Ótimo, bom, regular.

Meio de veri cação:

Avaliação institucional

3 - Assistência as famílias Pergunta de avaliação

Que tipo de assistência às famílias receberam?

Indicador quantitativo:

Número de ações realizadas

Indicador qualitativo:

Ótimo, bom, regular.

Meio de veri cação:

Monitoramento mensal e entrevista às famílias
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4 - Cuidado com o ambiente Pergunta de avaliação

Ações realizadas para cuidar do ambiente.

Indicador quantitativo:

Número de ações realizadas

Indicador qualitativo:

Ótimo, bom, regular.

Meio de veri cação:

Avaliação interna com usuários

5 - Manter o bom funcionamento

do departamento administrativo
Pergunta de avaliação

Onde os recursos foram aplicados?

Indicador quantitativo:

Valores absolutos utilizados

Indicador qualitativo:

Situação nanceira no período:

segura, regular, arriscada.

Meio de veri cação:

Reuniões administrativas
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