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 Plano de Trabalho 2019 
 

Apresentação: 

 

                    A Organização Não Governamental “Vozes da Capela” foi fundada 19 

de fevereiro de 2005 a partir de um trabalho de caráter assistencial já existente, com 

a finalidade de atender as pessoas com maior grau de vulnerabilidade social,  dos 

bairros Jardim Sindona, Jaguaribe, Novo Osasco, Jd. Oriental, Jd. Cipava, Veloso, 

Santo Antonio e demais áreas de abrangência. A partir deste trabalho que foi 

desenvolvido pela Srª Abgail Trevizan, (in memória) nasceu então a ONG Vozes da 

Capela, nome oriundo de um grupo de Coral.  

O que veio, a estimular, a criação efetiva de um grupo para dar continuidade a este 

trabalho e real implantação de uma atuação mais ampla, e sistematizada, obtendo, 

inclusive, todos os Registros nos diversos Conselhos de Direitos, fundamentados, 

na, promoção, defesa, e garantia de direitos sociais, do público atendido, exercidos 

através das diversas ações desenvolvidas pelos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, contribuindo para uma convivência familiar e 

comunitária saudável. 

 

Finalidade / Justificativa 

 

              A experiência de 14 anos de atuação nos bairros do Jardim Sindona e 

Jaguaribe, forneceu dados concretos para uma ação direcionada não somente para 

a assistência e necessidades da população em situação de vulnerabilidade social, 

mas também, o direcionamento de um trabalho focado na promoção, proteção , 

garantia e  defesa dos direitos sociais para  implementação do efetivo exercício de 

cidadania, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

implementando o Plano Nacional e Municipal de Convivência Familiar e Comunitária. 
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Objetivos 

 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

Cada uma das situações de fragilidade enfrentadas pelos cidadãos deve receber 

um tipo de atenção diferenciada, de acordo com as necessidades de cada um. Além 

disso, as potencialidades das famílias devem ser ponto de partida para a 

organização dos serviços de proteção básica de assistência social, que estimulam a 

participação social. 

Em razão disso, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias que institui, na Proteção 

Básica, quatro serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Eles são 

organizados por faixa etária e têm como objetivo prevenir possíveis situações de 

risco da população em geral, visando à melhoria da qualidade de vida.  

Todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos organizam-se em 

torno do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), sendo a ele 

articulados. Previnem a institucionalização e a segregação de crianças, 

adolescentes, jovens e idosos e oportunizam o acesso às informações sobre direitos 

e participação cidadã. Ocorrem por meio do trabalho em grupos ou coletivos e 

organizam-se de modo a ampliar trocas  sociais/esportivas/culturais/educacionais,  

e,  de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 

vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. 

 

 Gerais:  

 

A Ong Vozes da Capela estabeleceu suas metas de trabalho fundamentadas no 

princípio do respeito e desenvolvimento da cidadania entre seus beneficiários/as, 

incentivando a promoção humana e não apenas o assistencialismo.  Para tanto 

fundamentou seus programas, projetos e serviços, buscando a capacitação e 

valorização do ser humano como um todo, e com um “olhar”  prioritário, às pessoas 
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com maiores  fragilidades e vulnerabilidades sociais.   Focando a atenção às 

famílias, em caráter preventivo, de modo a fortalecer laços e vínculos familiares e 

comunitários de pertencimento entre seus membros e indivíduos, para que suas 

capacidades e potencialidades, elevem a qualidade de vida, dos mesmos, e, 

atentem para a efetiva concretização de direitos humanos e sociais. 

 

 Específicos: 

- Centralização na família para a concepção e implementação de benefícios, 

políticas públicas e privadas, ações, serviços, programas e projetos como 

núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. 

 

- Desenvolvimento de capacidades/potencialidades, e habilidades para o 

exercício do protagonismo da cidadania. 

 

- Construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento (de 

natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses 

comuns e societários). 

 
 

- Ações preventivas no sentido de criar apoios nas situações circunstanciais de 

vulnerabilidade, evitando que o cidadão resvale do patamar de renda alcançado 

ou perca o acesso que já possui aos bens e serviços, oportunizando a inclusão 

social, a despeito da condição social, e/ou atendido pelas políticas sócio-

econômicas setoriais. 

 

 Implementação do Plano Nacional e Municipal de Convivência Familiar e 

Comunitária; e demais políticas públicas, e, privadas, fortalecidos pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com uma ação integral junto às 

políticas públicas; 
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Metas de Atendimento: 

 

         Nosso Os (as) “beneficiários/as” – nomenclatura utilizada para identificar as 

pessoas cadastradas na ONG – são atendidos através de entrevista qualitativa – 

que direciona o foco das demandas de intervenções.  

  

Síntese das atividades desenvolvidas, Crianças. Adolescentes, Jovens , 

Adultos e Idosos;  

Apoio Sócio-educativo:  

 Palestras e reuniões sócio-educativas com crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos,  abrangendo assuntos pertinentes aos temas sugeridos pela 

comunidade, conforme demanda apresentada, e também de observatórios no 

geral; dentro do contexto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; 

 As Palestras e reuniões sócio-educativas com crianças, adolescentes,  adultos e 

idosos,  como acima mencionado, abrangem assuntos pertinentes aos problemas 

sugeridos pela comunidade; a exemplo: Saúde Bucal, Meio Ambiente, DST,  

Campanhas de Saúde, Relacionamento FamiliarxComunitário, Violência contra 

Mulher,  Atualidades, Sustentabilidade. 

 Trabalho e Emprego, Saúde Mental, Direitos Sociais, Cidadania, etc.; 

 Atividades Cívicas e Cidadania: Participação das crianças e adolescentes da 

turma do Projeto Dançando/Violão, nas comemorações cívicas, culturais e 

sociais; No Teatro Municipal de Osasco, Teatro Misericórdia, Sala Osasco, bem  

como em outras  através de iniciativas da própria Ong e/ou convite de rede de 

Proteção, Defesa e Garantia de Direitos. 

 

Cursos de Geração de Renda:  
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Em face às dificuldades econômico-financeiras da população, desenvolvemos 

projetos no sentido de oferecer cursos de curta, média e/ou longa duração, para 

a qualificação em: 

 

 Atividades artesanais/Oficina de Artesanato: Atividade Meio -  que 

possibilitem a inserção  dos beneficiáros(as)  no mercado de trabalho. Curso de 

Tricô, crochê, macramé para Iniciantes e Avançados; Curso de Pintura em 

madeira, Tecido. E também a possibilidade de Cursos relâmpagos: duração de 3 

horas – sabonete, velas artesanais, decoupage em madeira, mosaico realizados 

alternadamente ; 

- Oficinas Permanentes: Pedraria, Chinelos, Bijouterias, Assessórios, Pintura em 

Tecido, Decorativos em Geral; 

- Sendo um Espaço de intermediação na área psico/social – com atendimentos 

em 2018  de 90  jovens/adultos e idosos, mensais; 

- Meta para 2019: 100 entre adolesc/ jovens/adultos e idosos, mensais; 

 

Área Jurídica: 

É oferecido aos beneficiários (as) Assessoria Jurídica, bem como, 

encaminhamentos que se façam necessários aos Órgãos Competentes, para o 

atendimento gratuito, oferecidas pelas políticas públicas e privadas. 

 

Área Psico/social: atendimento social individual e em grupo, às crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, e encaminhamentos para a rede pública e 

privada, e atendimentos psicolológicos, à população jovem/adultos/idosos em 

sistema de Terapia de Grupo e/ou atendimento individual, na Sede da ONG, com 

encaminhamentos para rede de saúde, da demanda de crianças e adolescentes. 

 

 2018– grupo de 15 beneficiários (as)  

 2019- manutenção do número de atendidos; 
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Implantação/Execução  2º semestre 2019 – PROJETO “Artes & Cidadania” 

Parceria com o FUMCAD/AMDCA 

Oficinas  de:  Informática, Musica/Violão. 

Estimativa de Público – Crç e Adolesc. – 80 ( Oitenta ) Beneficiários(as) 

 

JANTAR ANUAL BENEFICENTE: 

Dentro da nova ótica dos Gestores de Entidades Sociais, compete refazer o social, 

reinventá-lo, criar as condições objetivas para que o acesso as oportunidades, 

democraticamente possível, se façam, através de alternativas,  

psico/pedagógicas/sociais,  criadas por pessoas, solidárias, preocupadas com os 

diversos tipos de  vulnerabilidades sociais.  Elas não  virão em forma de lei nem em  

reforma. Se ela é possível, é somente porque, hoje, ela está sendo pensada e 

repensada, por aqueles que reeducam, agem, e interagem, socialmente,  juntos.  

Assim, desenvolvemos o Evento do Jantar Anual Beneficente, que destina-se 

prioritariamente aos Programas, Projetos, Ações, e Serviços, desenvolvidos pela 

ONG Vozes da Capela, que atende anualmente uma média de 4.000 (Quatro mil 

Pessoas) ,   entre beneficiários(as) diretos(as) e indiretos(as); 

 Jantar Beneficente: Atividade Meio: com intuito de dinamizar a convivência e 

fortalecimento de vinculos, promovendo a Convivência Familiar e Comunitária 

das(os) beneficiárias(os) e da Comunidade do Município de Osasco e 

adjacências; 

 

Área Sócio/Cultural:  

 

 - Projeto Artes e Cidadania:  

 

- Dança Contemporânea/ Livre: direcionado ás crianças e adolescentes, 

extensivo aos jovens, desenvolvendo a auto-estima,  
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Minimizando os impactos dos desdobramentos advindos da vulnerabilidade 

social; contribuindo, para a inclusão social, relacional, através da melhora da 

coordenação motora, auto-estima, concentração, socialização, favorecendo o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e o espaço de Convivência 

Familiar e Comunitária; inclusive com o equilíbrio da saúde bio-psico-social; 

Dentro deste contexto inserimos questões sobre cidadania, proteção, promoção, 

defesa e garantia de direitos sociais; 

Atendimento em 2018 -  100 beneficiárias (os) de 05 a 17 anos e 11 meses, 

turmas distintas, contra turno escolar; 

Meta: 2019 - manutenção dos atendimentos de 100 beneficiárias/os, na mesma 

faixa etária. 

Fonte de Recursos: RH -FUMCAD/CMDCA e Parcela do Figurino 

complementado com Recursos da própria Entidade; 

 

- Projeto/Oficina de Violão Popular para crianças, adolescentes, jovens, adultos 

e idosos,  desenvolvendo competências e habilidades com o instrumento, 

violão. Visto que, a música é um instrumento facilitador da expressão interna, 

uma ferramenta para descobrir habilidades, propiciar a socialização, e, dentro 

deste contexto, inserir questões sobre cidadania, e temáticas dentro do Sistema 

de Garantia  e Defesa de Direitos. 

Atendimento em 2018: 100 beneficiários (as) mês - de 08 a 75 anos- turmas 

distintas; no contra turno escolar; 

 Fonte de Recursos: Próprios da  Entidade; e parcela RH (FUMCAD/CMDCA). 

Meta: 2019– atendimentos de 100 beneficiários (as), mês - nas diversas faixas 

etárias. 

 

 Área Socio/Educacional: INFORMÁTICA 

 

- Projeto/Oficina: Inclusão Digital para crianças, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos. 
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- Atendimento em 2018: 100 beneficiários (as), mês, de 8 a 80 anos; turmas 

distintas; 

- Meta para 2019: atendimento de 120 beneficiários (as), mês, com idades de 08 

anos acima; atividade intergeracional; 

- Fonte de Recursos – Própria Entidade; para ampliação e melhor qualidade de 

equipamentos, houve parceria da Secretaria de Desenvolvimento Estadual-

SEDS; 

 

 Projeto VERde Capela: Atividade Meio: Um trabalho de retirada do meio 

ambiente de materiais que podem ser reciclados, gerando renda, simbólica,  

para a instituição,  objetivando,  trabalhar a educação ambiental no intuito de 

despertar nas pessoas a necessidade de rever hábitos e valores,  com a 

implantação e implementação da coleta seletiva, melhorando a qualidade dos 

espaços de convívio social; e consciência ecológica 

municipal/estadual/nacional; 

        

        Coleta em 2018 – 600 Kg – Plástico, Papel, Arames, Ferros, Latinhas, etc. 

       Meta para 2019– 1 ( uma ) Tonelada 

 

 Projeto Biodiesel - Reciclagem de óleo e gordura de cozinha usado, em 

parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Município de Osasco. Ponto de 

Coleta; 

Coleta em 2018 - 200 lts 

Meta para 2019– 400 lts 

 

 

Síntese das atividades para Implantação/Implementação/Retorno - Médio 

prazo 

-  Meta 2019 – Reavaliação quanto a implantação , está o Projeto:  “Artes & 

Cidadania” Implantação/Execução  2º semestre 2019 - PARCERIA  
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 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente-Oficinas  de,  Informática,  

Musica/Violão e Dança. 

Estimativa de Público – Crinças e Adolescenres. – 100 ( Duzentos ) Beneficiários(as) 

 

- Meta Cumprida-2018 – Implantação e Execução – Projeto Dança & Arte- 

Parceria – FUMCAD/CMDCA – Média 100 -Crç/Adolesc- 

 

Síntese das atividades para implantação - Longa prazo 

- Área do Meio Ambiente: Retomada do Projeto para implantação de uma 

Cooperativa de Reciclagem, no intuito de contribuir para as ações 

sócio/econômico-culturais, do planeta, bem como, do município de Osasco, que 

elevem a consciência de preservação e manutenção do meio ambiente; 

objetivando uma qualidade de vida dentro dos aspectos da integralidade; 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Nome Cargo / Função 

Registro no 

Conselho 

Profissional 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vínculo empregatício 

Inez Martins Assistente Social. CRESS: 62.116 44 hs 
MEI/Prest.Serviço 

Fátima Ap. de Godói Carneiro Aux. Serv.Gerais - 44 hs 
CLT 

Elaine Cristina Ayres Psicóloga - 9h 
Voluntária 

Alan Ribeiro de Sousa Educador Social- Violão - 8h 
MEI/Prest.Serviço 

Lucas Henrique P.Cavalaro Educador Social- Dança - 16 hs 
MEI/Prest.Serviço 

Shirlene Aragão Educador Social- Artes - 8 hs 
Prest Serv. - MEI 

Sandra Miranda 
Educador Social- 

Informática 
- 8 hs 

MEI/Prest.Serviço 

Sônia Trevizan Diretora Geral - 35 hs 
Voluntária 

 
Jéssica de Almeida Auxiliar Adm. - 44 hs 

MEI/Prest.Serviço 

 




