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PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 

PLANO DE TRABALHO 

EDITAL CMDCA nº 02/2019 

1. DADOS CADASTRAIS 

 1.1 Da Organização/Entidade 

Nome da Organização/Entidade: 

ONG Vida & Surf 

C.N.P.J. 0000000000/0001 

21984337/0001-50 

 

Endereço completo 

Rua das Gaivotas, 596 – Guaraú 

(DDD) Telefone 

(13) 99631-4826 

Cidade 

 

Peruíbe 

UF  

 

SP 

CEP 

 

11750-000 

Sitio na internet 

 

https://www.vidaesurf.com.br 

E-mail 

 

vidaesurf.msc@gmail.com 

BANCO 

Caixa Econômica Federal 

AGÊNCIA 

3321 

CONTA 

271-0 

OPERAÇÃO 

003 

Nome do responsável pela Organização/Entidade: 

 

Renata Abreu de Siqueira 

C.P.F. 

 

313.725.168-08 

Endereço completo 

 

Rua Dezesseis, 1947 – Guaraú Peruíbe/SP 

(DDD) Telefone 

 

(13)99745-8737 

Nome do responsável pelas informações financeiras 

Marcos Juliano Martins de Siqueira 

C.P.F. 

334.830.648-50 

Endereço completo 

Rua Dezesseis, 1947 – Guaraú Peruíbe/SP 

(DDD) Telefone 

(13) 99127-3096 
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1.2 Do Serviço a Ser Executado 

Nome do Serviço (1) 

Projeto VIDA E SURF- ALÉM DO MAR  

Usuários (1)  

50 

Endereço completo (1) 

Rua das Gaivotas, 596 – Guaraú 

Nome do Coordenador/Responsável: 

Marcos Juliano Martins de Siqueira 

Grau de Escolaridade e/ou Formação 

Profissional: 

 Superior Completo 

Atuação do Coordenador:  

Planejamento, organização e execução das atividades previstas, bem como avaliação no 

decorrer da implantação do projeto. 

(DDD) Telefone: 

(13) 99127-3096 

E-mail 

marcos.msiq@gmail.com 

 

 
2. VALIDADE DO PLANO DE TRABALHO 

Vigência 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

10/06/2019 

 

 

Final 

 

 

 

31/12/2019 

 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

O Projeto VIDA E SURF - ALÉM DO MAR - tem como objetivo atender 50 crianças e 

adolescentes em contra turno escolar, três vezes por semana, oferecendo práticas de 

cidadania e de educação através do esporte, de oficinas de cidadania e de acompanhamento 

pedagógico que incentivem a aquisição de conhecimentos e valores para a boa convivência. 

Por meio desta parceria, no valor de 70 mil reais, serão subsidiados recursos humanos, 

materiais para a realização de pesquisa (tablets), materiais pedagógicos e esportivos para a 

prática do surf, além do custeio de aluguel e internet.        
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4. PÚBLICO ALVO 

O público alvo do atendimento são crianças e adolescentes (5 a 17 anos), em especial os que 

se encontrem em situação de vulnerabilidade social. O propósito deste atendimento está 

pautado na Lei Federal 8069/1990, elencados nos artigos 4° e 53°, os quais garantem o 

acesso à educação para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.  

 

5. JUSTIFICATIVA/DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

O Guaraú conta com riqueza em biodiversidade e belezas naturais, sendo a porta de entrada 

para o Mosaico Juréia-Itatins instituído pela Lei número 14.982, de abril de 2013. Uma área de 

cerca de 80.000 hectares de Mata Atlântica, considerada pela UNESCO como um dos cinco 

Patrimônios Naturais da Humanidade.  

O bairro do Guaraú de aproximadamente 5000 moradores, recebe sazonalmente cerca de 

90% dos turistas que passam por Peruíbe, no entanto, na maior parte do ano os visitantes se 

tornam escassos, toda a estrutura turística fica subutilizada e acabam as ofertas dos trabalhos 

temporários.  

A realidade econômica, somado aos 6 quilômetros de serra que separam o bairro do Guaraú 

do centro da cidade, o transporte público restrito e os poucos investimentos no local tornam as 

dificuldades da população ainda maiores. Neste contraste entre a grande riqueza natural, e o 

pouco planejamento e infraestrutura, a comunidade é afetada com poucas expectativas de 

ensino médio e superior e também com dificuldades para o posicionamento no mercado de 

trabalho. 

Segundo os dados do Censo/IBGE 2012, cerca de 93% dos domicílios ocupados no município 

são considerados como casas, característica importante para a avaliação econômica local, 

visto que os domicílios para veraneio se destacam como importante segmento da economia e 

esses estão representados por 44% dos domicílios existentes.  

De maneira geral, a renda média do salário para diferentes atividades locais foi inferior à 

média paga para o mesmo trabalhado no estado de São Paulo e no país (MTE, RAIS, 2012). 

Em Peruíbe a População Economicamente Ativa (PEA) é de 28.752 pessoas, cerca de 53% 

da população do município e a taxa de trabalho informal é de 61,9% do total de trabalhadores 

(IBGE, 2000). 

Os dados apurados pela Fundação Seade (2012) em Peruíbe, mostrou que o município 

perdeu posições no ranking de escolaridade em comparação a todo o estado. Apesar de ter 

sido o índice de maior crescimento em termos absolutos, seguida por Longevidade e Renda. 

Dentro deste cenário, os adolescentes, muitas vezes obrigados a parar de estudar e começar 

sua jornada de trabalho de maneira prematura, tem dificuldades para o aprimoramento de 
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seus estudos. Como proposta para minimizar esse problema a ONG Vida & Surf pretende 

dispor aos seus beneficiados, o Projeto VIDA E SURF - ALÉM DO MAR, por meio do 

acompanhamento pedagógico, oficinas de cidadania e prática esportiva divididas em 3 dias da 

semana em contra turno escolar. 

Isso se realizará através de uma estrutura de ensino inovador que promete considerar a 

individualidade, utilizar formas alternativas para o estudo, com tecnologias, meios e estruturas 

diferentes das propostas em escolas convencionais, desenvolvendo a autonomia e o 

protagonismo do aluno em seu desenvolvimento intelectual.          

Dessa forma, o aprendizado se tornará mais agradável com valores que construirão a 

responsabilidade cidadã e formarão uma comunidade de estudo atuante e saudável.   

 

Fontes:  

Agente de Saúde – Posto de Saúde da Família do Guaraú.  

http://www.peruibe3.sp.gov.br/praia-do-guarau/ - acessado em 01/03/19 

http://fflorestal.sp.gov.br/mosaico-da-jureia-itatins-reinicia-elaboracao-dos-planos-de-manejo/- 

acessado em 01/03/19 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/peruibe_sp- acessado em 01/03/19 

 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo Geral 

Oferecer a 50 crianças e adolescentes durante três dias da semana um acompanhamento 

pedagógico, oficinas de cidadania e oficinas de surf em uma estrutura de ensino inovadora, 

considerando a individualidade do atendido e incentivando seu desenvolvimento intelectual, 

através de ferramentas de estudo modernas.  Por se tratar de um bairro com dificuldades de 

desenvolvimento social e por estar dentro de uma reserva ambiental, as possibilidades dos 

moradores se tornam mais restritas e as ofertas para as crianças e adolescentes nem sempre 

positivas. 

 

 

6.2 Objetivos Específicos 

Desenvolver interesse por práticas de estudo e pesquisa; 

Promover o acompanhamento pedagógico; 

http://www.vidaesurf.com.br/
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7. METODOLOGIA DO SERVIÇO 

 

A ONG Vida e Surf têm atuação no bairro do Guaraú desde 2012 com atividades esportivas 

(Surf, Natação, Capoeira Angola e Regional, Ginástica, Treinamento Funcional, Zumba, 

Xadrez, Hip-hop), educativas (Aulas de inglês, Preparatório do Enem, Aulas de francês, 

Oficinas de cidadania) e culturais (Aula de música, Artes plásticas, Capoeira Angola e 

Regional). O projeto VIDA E SURF – ALÉM DO MAR, será ofertado três vezes por semana, 

em dois períodos (manhã e tarde), atendendo 50 crianças e adolescentes em contra turno 

escolar. As oficinas de surf serão oferecidas em 2 dias, natação uma vez por semana, essa 

última em local parceiro da entidade (Pousada Em tudo Diferente – Avenida Cesário Maria 

Faria, 537, Peruíbe, São Paulo). O acompanhamento pedagógico 3 vezes por semana, para 

isso será feita uma avaliação para identificar os interesses dos estudantes e assim 

desenvolver trabalhos e temas que incentivem a pesquisa, elaboração de projetos, aquisição 

de conhecimentos específicos, formação de grupos de pesquisa, formação de grupos para 

ações de organização na própria entidade. Os estudantes vão seguir um roteiro de estudo e 

poderão alcançar metas de acordo com seu desempenho. Essas metas estão relacionadas a 

questões na área do conhecimento e na melhora do desempenho escolar, mas também no 

que diz respeito a boa conduta, trabalho em grupo e autonomia para realização de deveres, 

que por sua vez, serão trabalhados nas oficinas de cidadania semanalmente.       

O atendimento será feito através de procura espontânea, bem como encaminhamentos da 

rede socioassistencial e de ensino.  

O monitoramento será feito através de registros fotográficos, relatórios de atividades, listas de 

presença, exames e avaliações, pesquisas de satisfação direcionadas aos beneficiários e as 

famílias. 

 

 

 

 

 

Desenvolver habilidades esportivas; e 

Promover práticas de cidadania.     
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8. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

8.1 Recursos Humanos 

 

Ocupação Profissional Qtd. 
Grau de 

Escolaridade 

Carga Horária / 

Semanal 

Forma de 

Contratação 

Equipe de Educação Superior 

Coordenador Geral 01 Superior 

Completo 

32 MEI – Recursos 

CMDCA 

Assistente Social 01 Superior 

completo 

18 MEI – Recurso 

CMDCA 

Educador Físico 01 Superior 

completo 

12 RPA - Recurso 

CMDCA 

Guarda Vida 01 Ensino médio 

completo 

12 RPA – Recurso 

CMDCA 

Monitores 01 Cursando 

superior 

12 Voluntários 

Pedagogo  01 Superior 

completo 

21 RPA – Recurso 

CMDCA 

Publicitária/ secretaria   01 Superior 

completo 

12 MEI – Recursos 

CMDCA 

 

8.2 Capacidade de atendimento da OSC:  

50 (cinquenta) crianças/adolescentes. 

 

8.3 Modalidade do Serviço ofertado pela OSC:  

Projeto VIDA E SURF- ALÉM DO MAR.  
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8.4 Estrutura Física 

 

Ambiente Físico  Qtd. 
Capacidade de 

atendimento*  

Equipamentos 

Disponíveis** 

Recepção/secretaria 01 02 mesa, duas 

cadeiras, 

computador 

Sala de informática   01 06 2 mesas, 6 

cadeiras 

Sala de aula 01 30 30 carteiras 

universitárias, 01 

quadro branco, 

01 mesa 

professor, 01 

televisão 32”.  

Cozinha 01 - 01 geladeira, 01 

fogão 

Refeitórios (área externa) 02 50 04 mesas, 30 

cadeiras de 

plástico 

Vestiários (feminino e masculino) 

 

02 10 06 cadeiras, 02 

cabideiros de 

parede, 02 

prateleiras e 01 

espelho. 

Banheiros (feminino, masculino e unissex) 03 01  

Ducha externa 01 02 Chuveiro frio e 

mangueira 

Biblioteca/brinquedoteca 01 Livre livros didáticos, 

brinquedos 

pedagógicos, 01 

playground 
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infantil, 02 mesas 

infantis e 07 

cadeiras infantis 

Sala das Pranchas 01 03 Pranchas, 

leashes.  

 

9. METAS DE ATENDIMENTO 

Nº Metas Formas de 

Aferição* 

Prazo/ Medição** 

01 100% dos atendidos participando de 

atividades de pesquisa e estudo   

Registros de 

desenvolvimento 

do roteiro de 

aprendizagem.  

semanalmente 

02 100% dos atendidos com 

acompanhamento pedagógico. 

Lista de 

presença, registro 

fotográficos  

Diariamente  

03 100% dos atendidos desenvolvendo 

habilidades esportivas. 

Lista de 

presença, 

registros 

fotográficos, 

exames/provas. 

Mensalmente 

04 100% dos atendidos com participação 

em oficinas de cidadania. 

Lista de presença 

das assembleias, 

registros 

fotográficos. 

Mensalmente  

 

10. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

META 1 -.100% dos atendidos participando de atividades de pesquisa e estudo   

Atividades* Periodicidade** da  

avaliação 

Resultados 

Esperados*** 

 Na Oficina de Planejamento Pessoal e Coletiva a 

ONG Vida e Surf oferecerá aos atendidos um plano 

para sua rotina e assim fazer um exercício diário de 

semanal Desenvolver 

habilidade em 

gerir seu tempo. 
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gerir seu tempo.  Melhora no 

desenvolvimento 

escolar. 

Oficinas de Pesquisa e Estudo.  Para o cumprimento 

do roteiro os atendidos farão pesquisas na internet e 

livros de acordo com o tema de seu interesse. 

Semanal Cumprir o roteiro 

de estudos. 

Desenvolver 

autonomia para 

pesquisas e 

aquisição de 

conhecimento. 

Melhora no 

desenvolvimento 

escolar.   

META 2 - 100% dos atendidos com acompanhamento pedagógico 

 

Atividades* Periodicidade** da  

avaliação 

Resultados 

Esperados*** 

O Acompanhamento pedagógico acontecerá 

diariamente, através de um profissional disponível 

com objetivo de sanar dúvidas e também facilitar a 

aquisição de conhecimento para as crianças e 

adolescentes.      

semanal Cumprir o roteiro 

de estudos, 

Melhora no 

desenvolvimento 

escolar.   

META 3 -  100% dos atendidos desenvolvendo habilidades esportivas 

Atividades* Periodicidade** da  

avaliação  

Resultados 

Esperados*** 

Oficinas de surf (práticas e teóricas), são atividades 

atraentes e divertidas que possibilitam a interação 

social e relacionamento de respeito e aproximação 

com a natureza. Através dessas atividades as 

crianças e adolescentes poderão ter seu repertório 

mensalmente Desenvolver 

habilidades 

esportivas 
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motor desenvolvido.    

Oficinas de natação são atividades saudáveis e de 

prevenção, possibilitando que as crianças e 

adolescentes estejam mais seguras no mar.  

Mensalmente Desenvolver 

habilidades 

esportivas e 

possibilitar maior 

segurança na 

água 

META 4 - 100% dos atendidos com participação em oficinas de cidadania. 

Atividades* Periodicidade** da  

avaliação 

Resultados 

Esperados*** 

As oficinas de cidadania acontecem através da 

organização e elaboração das assembleias. Por 

meio das assembleias são apresentadas demandas, 

problemas, sugestões. Neste espaço democrático 

ocorre a construção das regras e condutas que cada 

um deve cumprir. Essa atividade tem como objetivo, 

desenvolvimento da autonomia bem como da 

responsabilidade social.    

Mensalmente Desenvolver 

habilidades de 

trabalho em 

grupo, bem 

como 

estudantes 

autônomos, 

responsáveis e 

participativos 

das decisões 

comunitárias. 

Os grupos de responsabilidades, são espaços para 

que os atendidos assumam algumas funções dentro 

da entidade, de acordo com as necessidades e o 

bem-estar coletivo. Estes Grupos (Bullying, Limpeza, 

Lanche, Assembleia, Eventos, entre outros) serão 

compostos por estudantes e um tutor responsável 

(Funcionário/voluntário), o qual coordenará e 

executará as atividades juntamente com as crianças 

e adolescentes. 

Mensalmente Desenvolver 

habilidades de 

trabalho em 

grupo, bem 

como 

estudantes 

autônomos e 

responsáveis 

pelo espaço 

coletivo. 
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11. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

 

Aquisição de Materiais 

Itens de Despesa 7 meses (R$) 

Material de Custeio (Camisas) 1.605,00 

Material Permanente  3.691,93 

SUBTOTAL   5.296,93 
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Folha de Pagamento: Funcionários e Terceirizados 

Itens de Despesa Mensal (R$) 7 meses (R$) 

Monitora de surf (RPA) vai trabalhar 2 

vezes por semana das 8 às 11 e das 

14 às 17 horas com o intuito de 

oferecer aulas na área esportiva. 

721,50 5.050,50 

Encargos (20%) 144.30 1010,10 

Guarda vida(RPA) vai trabalhar 2 

vezes por semana das 8 às 11 e das 

14 às 17 horas oferendo mais 

segurança e conhecimento técnico 

sobre o mar. 

721,50 5.050,50 

Encargos (20%) 144.30 1010,10 

Pedagogo (RPA)  vai trabalhar 3 

vezes por semana 7 horas por dia das 

8 às 11 e das 14 às 17 horas, mais um 

período de 1 hora para planejamento 

de atividades. 

999,00 6.993,00 

Encargos (20%) 199.80 1398,60 

Coordenador geral (MEI) trabalha 3 

dias da semana 8 horas por dia, 

responsável pela coordenação geral 

das atividades, administração de 

recursos financeiros.   

2.700,00 18.900,00 

Contador 540,30 3.782,10 

Publicitaria/secretaria (RPA) trabalha 

3 dias da semana 4 horas por dia, 

responsável pela transparência, 

organização digital, de fotos e gráfica 

das atividades (elaboração de fichas, 

movimentação do site, redes digitais, 

cartas comunicados, panfletos)   

800,00 5.600,00 

Encargos (20%) 160,00 1120,00 

Assistente Social (RPA) trabalha 3 

dias na semana 6 horas por dia, 

acompanha e auxilia oficinas de 

cidadania, acompanhamento e 

atendimento as famílias e dos 

atendidos. 

Responsável técnica pelo projeto.     

1.500,00 10.500,00 

Encargos (20%) 300,00 2100,00 
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Peruíbe, 12 de agosto de 2019. 

 

 

 

Responsáveis pela elaboração do projeto: 

 

 

 

 

Marcos Juliano Martins de Siqueira                            Denise Nunes Lúcio 
           Coordenador Geral    Assistente Social 

 
 
 
 
 
 

Renata Abreu de Siqueira 
     (Representante Legal da OSC) 

SUBTOTAL 8.442,30 62.514,90 

Despesas de consumo 

Itens de Despesa Mensal (R$) 7 meses (R$) 

Despesas com Internet 99,00 693,00 

Despesas com Aluguel 1.130,14 6.780,84 (6 meses) 

SUBTOTAL 1.229,14 7.473,84 

TOTAL 9.671,44 68.084,77 
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