














 
PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira 
 

CNPJ: 05.774.123/0001-01 
 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Terceiro Setor  
 

(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 

ENDEREÇO: Rua Mario Lorensoni, n°71. 

BAIRRO: Belo Horizonte  CIDADE: Medianeira  UF: PR CEP: 85884-000 

E-MAIL: 
analistacr@semearmedianeira.org.br 

TELEFONE: (45) 3264-0212 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC:  Camila Campos Clavisso CPF: 052.399.099-54 

PERÍODO DE MANDATO:                  
2021/2024 

RG/ÓRG EXPEDIDOR:   
9.207.033-6           

CARGO: Presidente  
 

ENDEREÇO DIRIGENTE: Rua Iguaçu. N°3021, Centro, Medianeira 
- PR.  

CEP: 85884-000 

Diretrizes e ações prioritárias do projeto, conforme Cláusula 2 (Objeto) do Edital de Chamamento Público: 
Diretriz:  Promoção da cultura de valorização, respeito e cuidado da pessoa idosa, no que se refere ao 
envelhecimento ativo e com fragilidade no âmbito da família, da sociedade, da comunidade e do Estado.  
Ação: Valorização do conhecimento e o processo de aprendizagem da pessoa idosa ao longo da vida com o 
fomento de projetos educativos, culturais e de socialização que estimulem a participação na vida econômica, 
política, social cultural e afetiva.  

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: Projeto Mexa-se – Promovendo saúde e bem 
estar dos idosos 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 meses  

PÚBLICO ALVO: Para pessoas idosas com 60 anos completos e acima de 60.  

OBJETO DA PARCERIA: Parceria para a execução do projeto Mexa-se – Promovendo saúde e bem estar dos 
idosos, com o objetivo de atender 35 idosos do Bairro Belo Horizonte, no município de Medianeira-PR.   
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DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:  
A Sociedade Semear é uma entidade civil sem fins lucrativos de cunho filantrópico, assistencial e beneficente. 
Nasceu no ano de 2000, a partir da vontade e esforço de um grupo de pessoas com diferentes formações 
profissionais e experiências em diversas áreas, buscando conjuntamente soluções e construindo ferramentas 
para inclusão social e inserção ao mundo do trabalho. 
Com o objetivo de amparar e contribuir com as famílias no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens 
e idosos, iniciou seus trabalhos em um dos bairros mais populosos e vulneráveis da cidade de Medianeira-PR, 
O Bairro Belo Horizonte, que com a atuação da Semear e outras ações da comunidade, o bairro foi mudado a 
perspectiva e o futuro dos moradores, transformando a realidade que assolava os atendidos, chegando até seus 
familiares dos moradores, contribuindo ainda para o crescimento e desenvolvimento do bairro e do Município 
de Medianeira. 
Desde de 2007 a Semear desenvolve trabalho com idosos, com artesanato e costura, que tem o objetivo de 
trazer uma fonte de renda, entretenimento e aprendizado para suprir o tempo ocioso gerado opôs a 
aposentadoria. 
Com o passar dos anos fomos aprimorando o nosso trabalho com os idosos, surgiram então os momentos de 
ginástica funcional, que promove a realização de atividades físicas com o grupo, melhora o condicionamento 
acarretado pela idade e todo o aspecto de saúde de modo geral, bem como rodas de conversas a fim de valorizar 
as vivências do grupo e repassar informações importantes acerca do processo de envelhecimento com 
qualidade de vida. São realizados também passeios em grupo para outros locais, promovendo pertencimento 
aos espaços sociais. Ainda, comemorando datas festivas, com interação e vestimentas a caráter, além de estrar 
promovendo a proteção social a população de idosos.  
Atualmente a Semear atende no projeto Mexa-se - Promovendo saúde e bem estar dos idosos, um total de 35 
pessoas, deste total 21 são mulheres idosas com 60 anos ou mais e 02 homens idosos com mais de 70 anos, 
sendo um total de 23 idosos atendidos até o presente momento.  
O propósito da Semear é o de “Semear sonhos para transformar o futuro da sociedade”, alinhado a sua missão, 
visão e valores. 
 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Oferecer a população da melhor idade espaços de convivência e prática de 
atividades do projeto Mexa-se, voltadas para a saúde física e mental lhes proporciona mais qualidade de vida e 
uma vida mais saudável, que vem e encontro com a solução para muitos problemas de saúde que afligem essa 
população com o passar dos anos, afastando-os da isolamento, colaborando com a prevenção do avanço das 
doenças mentais, a diminuição da taxa de mortalidade dos idosos, fortalecendo a musculatura e trabalhando o 
equilíbrio, diminuindo os caos de quedas e fraturas, prevenindo o surgimento de doenças degenerativas, 
promovendo um envelhecimento ativo e saudável. 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 
A partir deste projeto captar recursos de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal dos Direitos do 
Idoso, destinados a execução das atividades, com isso garantir o atendimento ao público de idosos do bairro 
Belo Horizonte, assegurando o acesso as políticas públicas e ao direito do envelhecimento saudável.  

3.2. ESPECIFICOS 

- Incentivar os idosos a manter em sua rotina atividades sociais, através do trabalho em grupo; 
- Estimular a saudável convivência entre os idosos;  
- Promover a participação dos idosos, em atividades sociais, culturais, artísticas e esportivas;  



- Criar atividades e mecanismos que melhoram a qualidade de vida dos idosos, como por exemplo, as seguintes 
oficinas: trabalhos manuais(artesanato), atividades físicas, rodas de conversas, desenvolvimento de jogos de 
tabuleiro, passeios em grupo, entre outros.  

 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 
O projeto será desenvolvido através de ações diretas, por meio de atividades programadas em conjunto a serem 
realizadas de acordo com os itens: 
Atividades desenvolvidas:  
Ginástica funcional; 
Realização de oficinas de artesanato;  
Rodas de Conversa, com assistente social, psicóloga, enfermeira e outros convidados; 
Desenvolvimento de jogos de tabuleiro; 
Passeios em Grupo;  
Ginástica funcional: Promover a participação do grupo na realização de atividades físicas, pois o treinamento 
funcional vem para ajudar na qualidade de vida. É um treino que objetiva a melhoria do equilíbrio, força 
muscular, potência, coordenação motora e flexibilidade, proporcionando ao idoso a possibilidade de readquirir 
algumas capacidades perdidas durante a fase do envelhecimento, junto a convivência social, saúde física e 
mental. 
Oficinas de artesanato: É uma maneira de expressar ideias, que contribuirão para a saúde mental na preservação 
da memória, socialização das vivências, fortalecer vínculos com grupo, desenvolvendo autonomia e senso de 
valor, melhorar a coordenação motora, a agilidade e a concentração. 
Rodas de Conversa: Nestes momentos se oportuniza aos usuários, trocas de experiências, processos de 
valorização e reconhecimentos, informações a cerca de direitos e políticas públicas. 
Desenvolvimento de jogos de tabuleiro: organizar competições de jogos de tabuleiro, entre o grupo, e outras 
grupos no município. 
Passeios em Grupo: Promove a participação do grupo no conhecimento do território em que está inserido 
promovendo novas experiências e vivências, estes passeios mediante organização, são acompanhados pelo 
educador responsável, podendo ser realizados no próprio Município em que a Entidade atua, ou nos Municípios 
Vizinhos.  
Considerações referentes ao projeto: cada atividade conta com a obrigatoriedade da participação de um 
educador social ou oficineiro para seu desenvolvimento.  
Carga Horária semanal: 06 horas.  
Modo de Inserção no Projeto: livre demanda, com preenchimento de ficha de solicitação de vaga nas 
dependências da Entidade.  
Após abertura da vaga, realização de diagnóstico social com a Assistente Social, ou psicólogo da Entidade.  
Observações a serem pontuadas na Inserção para público prioritário:  
Se a Inserida já possui algum membro familiar atendido pela Entidade; 
Beneficiária de benefício de prestação continuada- BPC;  
Acompanhada por CRAS ou CREAS do Munícipio;  
Pessoas com Vivência de Isolamento.  

 

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS 



5.1 – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM EXECUTADAS, DE ACORDO COM O 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO: 
Este projeto visa o atendimento integral de 35 idosos com idade a partir ou superior a 60 anos da região Norte 
(Bairro Belo Horizonte) do Município de Medianeira.  

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 
Com a realização deste projeto se espera melhorar a qualidade de vida dos idosos, aumentando a participação 
e assiduidade nas atividades; 
Garantir o envelhecimento saudável e sadio;  
Gerar impacto social; 
Ofertar espaços e socialização e informação,  para manter e/ou recuperar a capacidade funcional da pessoa 
idosa, junto a sua autonomia e independência, na busca de uma melhor qualidade de vida e participação 
social; 
Promover a inclusão social e garantia de direitos das pessoas idosas, conforme prevê o Estatuto do Idoso.  

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Atendimento de 35 idosas Participação de 90% dos 
atendidos 

Listas de frequência 

2 Acompanhamento social  Participação e aceitação Encaminhamentos  

3 Realizar oficina de 
artesanato 

Frequência e produtividade Profissionais 

4 Realizar rodas de 
conversas 

Frequência e interação Profissionais  

5 Realizar oficina com 
atividades esportivas 
adaptadas 

Participação e produtividade Resultados nas Olimpíada do 
Idoso 

6 Realizar ações coletivas de 
promoção da saúde e 
prevenção de doenças e 
Agravos através de 
atividades esportivas 
coletivas 

Frequência e qualidade de 
desenvolvimento das 
atividades 

Por crescimento em atividades 

 

 

6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPAFASE ESPECIFICAÇÃO (ações) INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 01 Atendimento de 35 idosas Pessoas 35 01/02/2023 01/02/2025 

2 02 Acompanhamento social Pessoas 35 01/02/2023 01/02/2025 

3 02    Realizar oficina de 
artesanato 

Pessoas  35 01/02/2023 01/02/2025 

4 03    Realizar rodas de 
conversas 

Pessoas  35 01/02/2023 01/02/2025 

5 04  Realizar oficina com 
atividades esportivas 
adaptadas 

Pessoas  35 01/02/2023 01/02/2025 



6 05   Realizar ações coletivas de 
promoção da saúde e 
prevenção de doenças e 
Agravos através de atividades 
esportivas coletivas 

Pessoas  35 01/02/2023 01/02/2025 

 

7 - PREVISÃO DA RECEITA (R$1,00) 

 Recursos captados de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, destinados 
ao projeto.  

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

               PROPONENTE R$ 103.569,60  R$ 4.315,40 R$ 51.784,80 

 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

8.1. CONCEDENTE 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11 º MÊS 12º MÊS 

4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 

           13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS 

4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 

19º MÊS 20 MÊS 21º MÊS 22º MÊS 23º MÊS 24º MÊS 

4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 4.315,40 

8.2. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

8.3. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

Material de Consumo 

unidade Vidros Decorados Corda sisal, barbante, tecido, renda, pedra e 
missangas, cola   

165,00 3.960,00 

unidade Latas Decoradas, Barbante, tecidos, caninha, verniz 60,00 1.440,00 

unidade Imã de Geladeira, Grampos roupa, Viés, botões 40,00 960,00 

unidade Guirlandas, Eva, Renda, Fitas, tecido, cordas, barbantes, botões, 
missangas, pedras 

60,00 1.440,00 



unidade Tesouras 15,00 525.00 

unidade Pistolas para cola quente  37,20 555.20 

unidade Bolas tonificadoras   1.750,00 1.750,00 

unidade Jogos diversos 2.000,00 2.000,00 

    

 Total Material Consumo 4.127,00 11.550,20 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

1 Oficineiro de esporte 4 horas semanais 480,00 11.520,00 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

1 Oficineiros de artesanato 4 horas semanais 480,00 11.520,00 

    

 Total Serviços Terceiros 960,00 23.040,00 

Recursos Humanos 

 Assistente Social 4 horas semanal  320,00 7.680,00 

 Psicóloga              4 horas semanal  320,00 7.680,00 

 Coordenador       6 Horas semanal  720,00 17.280,00 

    

 Total de Recursos Humanos 1.360,00 
 

32.640,00 
 

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional 

 13 salario  1.360,00 2.720,00 

 Férias 1/3 453,33 772,00 

 FGTS 2.611,20 5.222,40 

 Total de Encargos R$   4.424,53  R$   8.714,40  

Custos Indiretos 

 Água e LUZ, telefone 200,00 4.800,00 

 Custo Time de apoio /Zeladora, cozinheira, motorista, ADM  500,00 12.000,00 

 Alimentação  200.00 4.800,00 

 Combustível 200.00 4.800,00 

 Uniforme (camisetas) 1.225,00 1.225,00 

 Total de Custo Indireto R$   1.925,00  R$   27.625,00  

SUBTOTAL R$   103.569,60  
 

Valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 10.356,95 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos   

TOTAL GERAL: R$   113.926,55 

 

 

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 
Prestação de contas mensal. As referidas contas serão prestadas impreterivelmente até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao do recebimento dos recursos, podendo ser parcial no caso da existência de saldo financeiro a 
aplicar em período (s) futuro (s). IN/SCI nº 002/2013 
PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
30 dias para prestação de contas mensal e 60 dias para prestação de contas final. 
Medianeira, 17 de novembro de 2022 
 



 
 
 
___________________________ 
Camila Campos Clavisso 
Presidente 
CPF:052.399.099-54 
RG: 9.207.033-6 
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