MODELO – deve ser preenchido e impresso em papel timbrado da entidade

ANEXO II
Plano de Trabalho da Entidade
1. Identificação do Proponente:
a) Nome:
b) CNPJ:
c) Registro CMDCA nº se houver:
d) Endereço:Rodovia Flávio de Carvalho –
e) Nº: , s/ nº
g) Bairro:
h) CEP:
i) Cidade:
j) Estado:
k) Telefone:
l) E-mail:
2. Identificação da Diretoria (Nomes e cargos)

3. Antecedentes Institucionais:

4. Área de Atuação:

-(
-(
-(
-(
-(

a) ( ) Programa de Proteção – se destina a crianças e adolescentes cujos direitos são
violados ou ameaçados
) orientação
) apoio sócio-familiar
) apoio sócioeducativo em meio aberto
) colocação familiar (tutela, guarda e adoção)
) abrigo

Estes regimes são compostos por um conjunto de ações especiais com vistas ao acesso
ou complementação de políticas públicas na área de proteção. Marque abaixo quais
atividades são desenvolvidas na entidade:
(
(
(
(
(
(

) atividades de acompanhamento e complementação escolar;
) escolarização alternativa;
) grupos terapêuticos:
) grupos psicossociais;
) grupos de apoio e orientação;
) atividades lúdico-pedagógicas;
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( )atividades formativas e preparatórias para inserção no mundo do trabalho;
( )atendimento protetivo em abrigo;
( )encaminhamento e acompanhamento em família substituta.
b) ( ) Programa Sócio-Educativo - visa atuar junto aos adolescentes que violam os
direitos alheios, nos regimes de liberdade assistida, semi-liberdade e internação.

5. Público Alvo:
6. Objetivos (Geral e Especifico):
6.1 Objetivo Geral:.

6.2 Objetivos Específicos:

7. Abrangência:

8. Equipe Envolvida: Descrever a equipe responsável pelo desenvolvimento do
trabalho que a entidade desenvolve.

9. Atividades Desenvolvidas – nomear todas as atividades (programas) que são
desenvolvidas, constando carga horária, quantidades de dias da semana, número
de vagas oferecidas, faixa etária dos participantes.

Período de Funcionamento:
Horário de funcionamento:

10. Metas Previstas - Número total de atendimento, discriminado por faixa etária, de
acordo com as atividades que serão realizadas.
Público Alvo

Faixa etária

Capacidade
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TOTAL

Valinhos, de de 201 .

________________________________________________
Presidente
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