
 

 

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO 

 
 

1.IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

RAZÃO SOCIAL: 

PROSSAN – Projeto Social Santo Antônio 
CNPJ: 05.369.990/0001-53 

ENDEREÇO COMPLETO: 

Praça Ver. José Custódio Ferreira, nº 01, B. Santo Antônio 

TELEFONE: 

(035) 3425-0820 

FAX: E-MAIL: 

prossan@live.com 

BANCO: 

Caixa Econômica Federal 

AGÊNCIA: 

0147-3 
CONTA ESPECÍFICA: 

003.503.091-3 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Mara Aparecida Belato de Souza 

FUNÇÃO: 

Presidente 
RG: 

M-1.819.668/SSP/MG 
CPF: 

431.863.196-68 

ENDEREÇO COMPLETO: 

R. Atílio Pereira Paschoal,84 – Bairro Jardim Esplanada – Pouso Alegre - MG 

TELEFONE: 

(035) 3423-6647 
CELULAR: 

(035) 98428-6745 
E-MAIL: 

 
 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  

A Entidade PROSSAN visa à prestação de assistência social, moral, educacional. Ofertando o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos familiares, através de atividades de esporte, lazer, cultura, música e 

teatro, clube de mães, oficinas de artesanatos e pré – profissionalização; prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez precoce, além de realizar ações para a retirada das crianças e adolescentes da rua, onde 

são presas fáceis dos traficantes.  E proporcionando ainda aos idosos e adultos em geral a chance de preencherem 

seu tempo ao se envolverem com o artesanato, conseguindo com isso a diminuição da depressão e também 

adquirindo uma profissão rentável. 
 

3. DESCRIÇÃO DE METAS 

Atendimento à população em geral (crianças, adolescentes, adultos e idosos), onde são aplicadas várias atividades 

em diversas áreas como: 

   - Esporte (Karatê, Capoeira, Futsal e Jiu Jitsu); 

   - Educação (Reforço escolar , Informática, Inglês e incentivo à leitura); 

   - Artes (Cursos de violão, teclado, coral, teatro, artesanatos e fanfarra);  

   - Expressão corporal (Danças, Dança ballet , Yoga e alongamento ou  pilates) 

   - Saúde (Psicóloga e o trabalho Semente da Paz que atende os idosos em parceria com a Secretaria de Saúde). 

Manutenção da parceria com o Colégio Dom Otávio, que cede a quadra poliesportiva; 

Apoio a Fanfarra; 

Corte e Costura; 

Aulas de Artesanatos; 

Atendimento Psicológico; 

Os nossos instrutores são voluntários para ministrarem os cursos acima especificados; 

As roupas utilizadas nos esportes são fornecidas gratuitamente para as crianças e adolescentes de baixa renda. 
 
 

4. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS 

- Pagamento de funcionários: encargos, férias, 13º salário, vale transporte, vale alimentação, encargos sociais do 

seguinte funcionário: auxiliar de limpeza. 

- Gastos com gêneros alimentícios para a manutenção das atividades: barra de chocolate, açúcar, óleo, farinha 

de trigo, fermento, alho, cebola, extrato de tomate, catchup, refrigerante, suco, achocolatado, café, maionese, 

mostarda, margarina, chocolate granulado, bolachas, creme de leite, leite condensado, batata palha, temperos, ovo, 

coco ralado, milho verde, ervilha, gelatina, margarina, manteiga, leite, pão, milho de pipoca, balas, bombons, filtro 

para café, dentre outros; 

- Aquisição de legumes, verduras, frutas, carne suína, bovina, frango, frios em geral. 

 

- Manutenção da entidade: pagamento de consumo telefônico, internet, luz, água, gastos com cartório. 



- Despesas com materiais de consumo diversos: fósforos, gás, cartuchos e tubos de tinta para impressoras 

diversas, lâmpada diversas. 

- Manutenção do prédio e reformas: recargas de extintores, lavagens de caixa d água, cimento, areia, massa 

corrida, cal, aguarrás, thinner, bianco, rejunte, Tintas diversas, tinta látex, tinta esmalte, cadeados, fechaduras, 

vidros, enfim, todo material necessário para a manutenção predial em geral. 

- Gastos diversos com produtos descartáveis: copos, toalhas, pratos, talheres, guardanapos, canudos, embalagem 

para pipoca, embalagem para cachorro quente, forros, embalagens para ovos de páscoa, papel celofane, fitilhos, 

papel alumínio, papel chumbo, formas para ovos, embalagens para presentes. 

- Produtos de limpeza: papel higiênico, detergente, desinfetante, detergente em pó, sabão em pedra, esponjas, lã 

de aço, vassoura, pano de limpeza, rodo, álcool, sacos de lixo, cloro, cera. 

- Aquisição de instrumentos para a fanfarra e sua manutenção: Tarol, bombo, caixa, baquetas, surdo, atabaque, 

pratos, triângulo, cornetas, peles, cuíca. 

- Os materiais para artesanatos: Lã, linhas diversas, agulhas diversas, zíper, ponto russo, viés, étamine, cânhamo, 

tecidos, bordado inglês, elásticos, botões diversos, tintas para tecidos, tinta plástica, cola comum, moldes de EVA, 

EVA, cola pano, cola permanente, pincéis, moldes vazados, papel de seda, papel crepom, papel de presente, durex, 

fita crepe, tesoura, lápis, caderno, caneta, borracha, pano estilotex.  

 

A previsão anual de receitas é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), repassados em parcelas iguais mensais. 

A previsão de despesas é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme descritas neste Plano de trabalho. 

 
 

5. FORMA DE EXECUÇÃO 

 Atendimento individual em grupo com psicólogo; 

 Realização de oficinas de artesanato;  

 Visita domiciliar aos familiares das crianças, adolescentes e idosos; 

 Fornecimento de lanches após atividades;  

 Elaboração de um relatório do desenvolvimento das crianças, adolescentes, adultos e idosos; 

 Realização de eventos comemorativos em datas festivas;  

 Fornecimento de aulas de karatê, capoeira, corte e costura, jiu jitsu, futsal, inglês, informática, violão, 

teclado, reforço escolar, dança, ballet, yoga; 

 Participação e preparação para os campeonatos e rodas de capoeiras; 
 
 
 

6. AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

 Nas atividades esportivas, são feitas com base nos números de frequentadores, do aprendizado, como 

mudança de faixa no karatê, participação em campeonatos, batizados na capoeira, graduação no jiu jitsu. 

 Na informática a conclusão do curso com certificados e nas demais atividades será apresentada pelos 

professores uma avaliação semestral dos alunos, pois o objetivo é trabalhar a concentração das crianças e 

adolescentes, além do aprendizado de uma profissão futura ou apenas de lazer. 

 O atendimento de psicólogo traz aos idosos, adultos, adolescentes e crianças o retorno do equilíbrio 

emocional e psicológico. 

 Com o reforço escolar, biblioteca, inglês e informática aumentar o conhecimento intelectual e de 

preparação para as profissões futuras. 

 Com a prática das atividades esportivas ocorre o desenvolvimento físico, corporal e relacionamentos 

sociais, de respeito e limites. 

 O Prossan nos últimos anos teve diversos alunos medalhistas no Karatê, inclusive no campeonato sul 

americano e esse ano vários  um medalhista nos campeonatos de jiu jitsu.  Agradecemos nossos instrutores 

pois são voluntários para ministrarem todos os cursos já citados. 
 
 

DATA E ASSINATURA 

Pouso Alegre, 27 de Junho de 2018.  

 

 

______________________________ 
Mara Aparecida Belato de Souza 

Presidente 
 
 


