
 
 

PROJETO: MELHOR IDADE COM QUALIDADE- FMI/BANCO DO BRASIL 

 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

1.1.  DO TIPO DE PARCERIA: 

(x)  Fomento 

 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:  

       (X)Projeto 

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)/ENTIDADE: 

Nome: Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga 

CNPJ:02.197.503.0001/24 

Endereço: Rua: Dona Maria de Freitas Leite 

Número: 2704                                          

Bairro: Vila Nova  

CEP: 15.501-215 

Município: Votuporanga/SP 

Telefone: 17- 3406-4684 

E-mail: socialbruna32@gmail.com  

Site: www.idav.org.br  

 

1.3. DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ENTIDADE/OSC: 

Nome: Izabel Ricardo Araújo   

RG: 11.773.686-7 

CPF: 245.814.658-93 

Endereço: Rua Canadá  

Número:  4332                                           

Bairro: Terras de São José  

CEP: 15.502-213 

mailto:socialbruna32@gmail.com
http://www.idav.org.br/


 
Município: Votuporanga/SP 

Telefone: 17- 3406-4330                                         Celular:17- 99742-7701 

E-mail: belaricardo2@gmail.com 

 

 

DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO: 

 

Nome: Bruna Paula Freitas de Sousa 

Cargo/Função: Assistente Social 

Formação Profissional: Serviço Social 

Nº do Órgão de Classe:53.987 

Endereço: Rua- Dimas Liévana de Camargo  

Número:  730                                             

 Bairro: Residencial Vida Nova Votuporanga III 

CEP:15.502-265 

Município: Votuporanga/SP 

Telefone: 17- 3406-4684                                           Celular: 17 99602-8163 

E-mail:brunapfs@outlook.com 

 

II - SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE/OSC:  

 

 (x)  Assistência Social  

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

 O Projeto em questão visa complementar o Serviço ofertado pela OSC, por meio de contratação de 

profissionais que desenvolveram atividades com foco na melhora da qualidade de vida dos idosos, por 

meio de incentivos a criatividade, fortalecimento de vínculos e autonomia no reconhecimento de seus 

direitos.   

 

mailto:belaricardo2@gmail.com


 
 

IV- PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Exercício de 2022 

 

V – META E PÚBLICO A SER ATENDIDO: 

       Atender 13 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com deficiência visual e/ou         
auditiva de ambos os sexos  

 

VI - JUSTIFICATIVA: 

O Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga é uma entidade de Assistência Social, 
sem fins econômicos que de acordo com os termos da legislação vigente, presta “Atendimento, Defesa e 
Garantia de Direitos”, atuando de forma continuada, permanente e planejada desde 1997. O IDAV é uma 
Organização, composta por uma diretoria com mandato de dois anos, engajada com a emancipação, 
proporcionando serviços gratuitos, através de oficinas desenvolvidas por profissionais qualificados, na 
busca da garantia de direitos. 

A Instituição atende o Município de Votuporanga e atualmente tem um total de 28 atendidos 
sendo 13 idosos. Temos uma equipe multidisciplinar que contribui de forma direta no desenvolvimento 
das oficinas. Os profissionais que prestam o serviço são: Coordenadora, Assistente Social, Secretaria, 
Cuidadora Social, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Instrutora de Atividades Manuais, e Serviços Gerais. 
Os atendimentos ocorrem diariamente e são divididos por grupos de acordo com as suas diferentes faixas 
etárias.  

 Segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE). As projeções populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em 2031, o número de idosos do país (43,2 
milhões) vai superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos (42,3 milhões). 

Cerca de 63% dos idosos brasileiros apontaram, no último Censo Demográfico, ter alguma 
deficiência. Como a perda de algumas funcionalidades é comum no processo de envelhecimento, o 
Estatuto do Idoso considera que esse grupo da população deve ter preferência na destinação de políticas 
públicas e recursos para garantia de seus direitos. Além disso, população idosa é considerada 
“especialmente vulnerável” pela Lei Brasileira de Inclusão. 

Diante do exposto o Projeto “Melhor Idade com Qualidade” visa dar continuidade no Serviço 
Prestado, oferecendo oficinas que vão garantir aos idosos qualidade de vida, integração, avanço de 
habilidades, autoconfiança, autoestima e outros fatores que irão colaborar de forma positiva na rotina do 
público em questão. As oficinas ofertadas serão: Oficina de Atividades Físicas, Oficina de Orientação para 
Alimentação Saudável, Musicoterapia, Diálogos e Práticas de Cidadania.  

Mediante o cenário atual as atividades serão realizadas por meio de visitas domiciliares, 
contatos remotos e atendimentos presenciais com agendamento, serão tomadas as medidas necessária 
para manter em segurança nossos atendidos e profissionais; ressaltamos ainda que os 13 idosos que farão 
parte do projeto encontram se vacinados, bem como os profissionais que executaram as oficinas. 



 
É preciso destacar que os profissionais a serem contratados para este projeto são habilitados 

a desenvolverem as atividades previstas, bem como a secretária terá como função dar total suporte na 
compra de matérias necessários e auxilio na prestação de contas do mesmo.  
 

VII - OBJETIVOS: 

 

8.1. Objetivo Geral: 

Contribuir e promover a autonomia estimular, valorizar, e resgatar uma vida saudável para os idosos 

por meio de ações que incentivam o envelhecimento ativo.  

  

8.2. Objetivos Específicos: 

 Contribuir com alimentação saudável, reconhecendo a potencialidade da família e ou 

cuidador 

 Incentivar a criatividade e resgate de memórias através da Música. ´ 

 Melhorar a qualidade de vida do idoso fortalecendo o vínculo com as suas famílias e 

garantindo o bem estar físico, social e mental. 

  Fortalecer o idoso no reconhecimento de seu papel social, garantindo formas de acesso aos 

direitos sociais.  

 Garantir a efetivação, execução e qualidades das ações ofertadas no projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III – QUADRO DE AÇÕES/ATIVIDADES: 
Objetivo 

Geral 

Objetivos 

Específicos 

Especificação das 

Ações/Atividades 

Indicador Físico Indicadores de Resultados 

 Quantitativos e 

Qualitativos 

Indicadores de 

Impactos 

Quantitativos ou 

Qualitativos 

Meios de Verificação 

Unid Qnt 

 Contribuir e 

promover a 

autonomia 

Estimular, 

valorizar, e 

resgatar uma    

vida saudável 

para os idosos 

por meio de 

ações que 

incentivem o 

Contribuir 

com 

alimentaçã

o saudável, 

reconhece

ndo a 

potencialid

ade da 

família e 

ou 

cuidador 

-Realizar estudo 

alimentar de cada 

idoso, bem como 

semanalmente criar 

cardápios e ações de 

práticas alimentares 

saudáveis. (Oficina de 

Orientação para 

Alimentação saudável) 

Pessoas 13 -Melhorar a alimentação 

dos idosos inseridos no 

projeto, visando as 

particularidades e 

necessidade alimentar de 

cada um. 

- Melhor qualidade de 

vida  

- Fichas avaliativas 

- Visitas Domiciliares 

-Listagem de Participação 



 
envelhecimen

to ativo 

 Incentivar 

a 

criatividad

e e resgate 

de 

memória 

através da   

Musica  

Apresentar aos idosos 

semanalmente músicas 

que possibilitem o 

resgate de memórias 

afetiva e trabalhe o 

lado criativo e lúdico. 

(Oficina de 

Musicoterapia)  

Pessoas  13 Proporcionar momento de 

resgate cultural, 

integração, e 

desenvolvimento pessoal.  

Vivenciar experiências que 

possibilitem o 

desenvolvimento de 

potencialidades e 

ampliação do 

Universo informacional e 

cultural; 

- Melhora nas 

habilidades, 

autonomia e 

criatividade. 

- Listagem de Participação  

 Melhorar a 

qualidade 

de vida do 

idoso 

fortalecen

- Realizar dicas e 

práticas de exercícios 

físicos, respeitando a 

limitação de cada 

idoso, com a 

  13 Proporcionar práticas que 

possam contribuir de 

forma direta na qualidade 

de vida e avanço de 

habilidades.  

- Colaborar com o 

bem estar físico e 

mental.  

- Visitas Domiciliares 

- Listagem de Participação 



 
do o 

vínculo 

com as 

suas 

famílias e 

garantindo 

o bem 

estar físico, 

social e 

mental 

participação da família 

e ou cuidadores 

utilizando materiais 

esportivos. (Oficina de 

Atividades Físicas) 

 

 -Fortalecer 

o idoso no 

reconheci

mento de 

seu papel 

social, 

garantindo 

formas de 

- Promover ações que 

possam garantir o 

fortalecimento da 

cidadania por meio de 

reflexões dos 

problemas sociais, 

além de promover a 

integração dos 

Pessoa  13 Realizar orientações sobre 

direitos e deveres dos 

idosos contribuindo para o 

conhecimento e 

emancipação dos 

atendidos.  

-  Incentivar a 

autonomia e melhor 

qualidade de vida  

- Contatos Telefônicos 

-Vídeos Chamadas  

-Listagem de Participação  



 
acesso aos 

direitos 

sociais. 

participantes e suas 

famílias. (Oficina de 

Diálogos e práticas de 

cidadania)  

 Garantir a 

efetivação, 

execução e 

qualidade 

das ações 

ofertadas 

no projeto. 

Planejar e organizar 

junto com os 

profissionais do projeto 

atividades a serem 

desenvolvidas, sendo 

criado canais de 

comunicação com 

idosos e sua família, 

bem como avaliar o 

grau de satisfação dos 

idosos e os resultados 

alcançados. 

(Planejamento, 

Pessoas 13 Garantir bons resultados 

diante das atividades 

realizadas, bem como 

avaliar e mediar as oficinas 

ofertadas  

- Proporcionar a 

efetivação dos 

direitos e alcance de 

objetivos proposto 

- Fichas avaliativas 

-Relatórios 

Circunstanciados  

-Relatórios Mensais 

- Listagem de Participação  



 
Organização e 

avaliação) 

 
 

IX - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações/Atividades 1º Mês 2° Mês 3° Mês 4º Mês 

Oficina de Orientação para Alimentação saudável X X X X 

Oficina de Musicoterapia  X X X X 

Oficina d e Atividades Físicas  X X X X 

Oficina de Diálogos e Práticas de Cidadania  X X X X 

Oficina de Planejamento, Organização e Avaliação do Projeto  X X X X 



 
X- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAIS: 

Ações/Atividades Horário 
Dia da Semana 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Oficina de Orientação para Alimentação Saudável Das 13:00 ás 16:00hrs  X  X  

Oficina de Musicoterapia Das 13:00 ás 17:00hrs  X    

Oficina de Atividades Físicas Das 08:00 ás 12:00hrs    X  

Oficina de Diálogos e Práticas de Cidadania DAS 13:00 as 17:00hrs   X   

Oficina de Planejamento, Organização e Avaliação do 

Projeto.  

DAS 14:00 as 17:00hrs  X  X  

 

XI - QUADRO RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO CONTRATADOS PELA ENTIDADE/OSC: 

Qua

nt. 

Formação Profissional Função Carga 

Horária/ 

Semanal 

Fonte 

Pagadora 

Vínculo 

Empr. 

Existentes 

01 Serviço Social Assistente Social 06hrs  FMI S.T/Pessoa Física 01 

01 Serviço Social  Educadora Social         04hrs             FMI S.T/Pessoa Física 01 



 
01 Nutrição  Nutricionista 06hrs FMI S.T/Pessoa Física  01 

01 Educação física  Educadora Física  04hrs FMI S.T/Pessoa Física 01 

01 Ensino Médio Completo Musico terapeuta  04hrs FMI S.T/Pessoa Física 01 

01 Ensino Médio Completo Secretaria  06hrs  FMI S.T/Pessoa Física 01 

 

                                             

                                                                         XII -PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO DE COFINANCIAMENTO: 

Natureza da Despesa Valor Total 

Municipal 

S.T PESSOA FISICA  R$ 26.400,00 

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 13.600,00 

TOTAL GERAL R$40.000,00 

                                       

 

 

 

 



 
   XIII –CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO: 

COOFINACIAMENTO MUNICIPAL 

Natureza da Despesa 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4ºMês 

S.T PESSOA FISICA  6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 

TOTAL  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

 

XV- CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS A SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Serviço de Terceiro Pessoa Física   Assistente Social  
 Educador Social 
 Educadora Física 
 Musico terapeuta  
 Nutricionista 
 Secretaria 

Material de Consumo   Combustível  
 Gêneros e alimentação 
 Materiais de escritório  
 Materiais esportivos 



 
 Demais materiais necessários para o bom e qualificado 

desenvolvimento do projeto em questão.  

                                                      Votuporanga – SP 13 de Outubro de 2021 
 
 
 
 

Izabel Ricardo Araújo 
Presidente da Osc 

 
 
 
 

Bruna Paula Freitas de Sousa 
Técnica Responsável pelo Projeto   

CRESS:53.957 


