
Creche São Judas Tadeu 
Rua Cândido Portinari, 230, Mosela 

CEP: 25675-017 – Petrópolis – RJ 

E-mail: crechesaojudast@gmail.com 
Tel: (24) 2291-7386 

 

1  
 

PLANO DE TRABALHO – EDITAL nº 01/2019 

DADOS DO PROPONENTE 

Instituição proponente 

CEI SÃO JUDAS TADEU (MITRA DIOCESANA DE PETRÓPOLIS) 

CNPJ:288.051.900.036-63 

Endereço completo c/ CEP: Rua Cândido Portinari, 230, Mosela 

E-mail: crechesaojudast@gmail.com 

Site ou rede social: 

Telefone 1: 

(24)2291-7386 

Telefone 2: Celular: 

(24) 98828-0197 

Responsável pela Instituição: Pe.Rogério Dias da Silva 

Cargo/Função: Pároco 035.235.466-64 RG/Órgão Expedidor: 10158284SSP/MG 

Endereço completo do Responsável: Rua Mosela, 1441, Mosela 
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INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO: 

Banco: Caixa Econômica Federal Agência:1651 Conta:22272-8 

Título do Projeto: REESTRUTURANDO OS AMBIENTES, GARANTIA DE SORRISOS CONTAGIANTES! 

Valor: R$ 50.000,00 Início: 01/03/2020 Término: 01/09/2020 

Número de atendidos pelo projeto: 126 crianças de 2 a 5 anos 

 

Eixo Temático: Educação, Assistência Social e Fortalecimento de ações para a primeira infância 

 

Eixo temático I – 

Assistência Social 

 Eixo temático II – 

Educação 

 Eixo temático III – 

Esporte, recreação e lazer 

 Eixo temático IV – 

Trabalho 

 

Eixo temático V – Fortalecimento de 

ações para a primeira infância 

 Eixo temático VI – Cultura  Eixo temático VII – Fortalecimento 

de ação para a cultura de paz: 

 

 

Descrição da realidade na qual se insere o projeto: 

As crianças atendidas no Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu, são moradoras do bairro e adjacências e são de famílias cujos 

pais e/ou responsáveis trabalham ou buscam ingressar no mercado de trabalho. 

A localidade é constituída de residências, comércio, escolas e a Igreja Matriz de São Judas Tadeu, a grande idealizadora deste projeto. 
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Já fazia parte da comunidade esse trabalho missionário voltado para a educação. Há muitos anos atrás Frei Aniceto iniciou na comunidade 

esse projeto, gerando frutos para as crianças e famílias, o que resultou também na continuidade dessa obra que tão bem tem feito para todos que 

puderam passar por essas instituições com visão missionária. 

As famílias tem buscado manter seus filhos em nossa unidade, pois percebem o quanto lutamos para oferecer uma educação de qualidade  

mantendo sempre organizado e em boas condições nossa estrutura. 

Justificativa da proposição: 

É muito confortável para uma família poder deixar seus filhos em um espaço onde possam ingressar no mercado de trabalho 

tranquilamente, sabendo que os mesmos estarão sendo bem cuidados e recebendo as melhores condições. 

Com a aquisição dos materiais através desse projeto, iremos oferecer um ambiente ainda melhor para as crianças que passam o dia todo 

conosco, proporcionando qualidade de trabalho aos funcionários e melhorias nos espaços utilizados pelas crianças, podendo atender com 

plenitude todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

            Acreditamos que um ambiente ainda mais aconchegante contribuirá para a qualidade dos funcionários e principalmente bem estar das 

crianças que permanecem na creche em tempo integral e necessitam de descanso diário por algumas horas. Já que permanecem na creche em 

horário integral. 

Identificação do Objeto: 

O Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, pertencente à Mitra Diocesana de 

Petrópolis, inaugurada em 13 de maio de 2015. 
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A creche atende crianças da Educação Infantil de 2 a 5 anos e 11 meses. Iniciamos nosso trabalho atendendo 50 crianças e atualmente 

estamos com 126 crianças em nosso Projeto. 

Nosso principal objetivo é oferecer um local seguro e acolhedor à essas crianças com condições de desenvolvimento integral que elas 

necessitam, bem como criar laços afetivos de modo que possamos ser emocionalmente um suporte para aqueles que por diversas situações 

precisam estar longe de suas famílias. 

Oferecemos as crianças, educação com orientação pedagógica, acompanhamento de uma auxiliar de enfermagem responsável pelos 

cuidados diários relacionados a saúde de nossas crianças; oferecemos alimentação acompanhada e balanceada por uma profissional da nutrição; 

apoio e orientação psicológica as famílias e funcionários realizados por uma psicóloga voluntária; uma dentista voluntária que faz prevenção e 

acompanhamento mensal nos momentos de escovação após as refeições e atendimento fonoaudiológico voluntário,  contribuindo para um maior 

desenvolvimento de nossas crianças em parceria com a educação. A creche oferece ainda direção espiritual aos pais e responsáveis, funcionários 

e crianças, exercida pelo Padre Rogério Dias da Silva, pároco da Igreja São Judas Tadeu e responsável pela instituição. Nossa última conquista 

foi um pediatra voluntário, Dr. Paulo Tavares que dá todo suporte as famílias e nossas crianças através do Ambulatório Escola. 

Com o objetivo de a cada dia oferecer e proporcionar melhorias no atendimento as nossas crianças e avanços em seu desenvolvimento, 

buscamos sempre novas parcerias para melhor atendê-las. 

Objetivos Específicos: 

 Proporcionar um ambiente ainda mais adequado para 126 crianças assistidas em nosso projeto, podendo contribuir com seu bem-estar 

físico, social e emocional, através do lúdico, favorecendo também as relações interpessoais; 
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 Oferecer às crianças local seguro, confortável e atrativo onde possam desenvolver-se plenamente;  

 Dar novas possibilidades às crianças de experimentarem inovações em sua rotina diária, já que passam muito tempo na unidade enquanto seus pais 

trabalham. 

 Tornar o ambiente seguro e livre de acontecimentos próprios de mobiliário e equipamentos desgastados; 

 Oferecer melhores condições as crianças e funcionários, através da aquisição dos equipamentos, de forma que contribua para estruturar e reestruturar 

os ambientes para que se adequem aos diversos e possíveis momentos de atividades; 

 Criar situações de fortalecimento de valores; 

 Proporcionar interação social através de atividades em grupo e dos momentos de brincadeiras e utilização dos materiais apropriados para Educação 

Infantil; 

 Facilitar as atividades de recreação dentro das salas, podendo através dos tatames garantir melhores condições de permanência nas atividades no chão; 

 Oferecer maior conforto as crianças no momento do soninho, de forma que através das caminhas e persianas possam ficar mais seguros, 

higiênicos, quentinhos, de forma que estaremos contribuindo para seu bem-estar; 

 Melhorar as instalações de nossa lavanderia e enfermaria, favorecendo maior qualidade de trabalho dos profissionais que passam grande parte do 

tempo no ambiente, contribuindo para um melhor desempenho pessoal e profissional, de forma a refletir no trabalho com as crianças; 

 Favorecer melhores condições ao consumo de água através dos bebedouros industriais, de forma que as crianças tenham facilmente livre acesso, 

mantendo refrigerada durante o dia; 

 Proporcionar através da aquisição de televisores, Dvds, uma sala de aula com recursos audiovisuais mais apropriados, podendo inovar as ações e 

práticas dos educadores no planejamento de atividades; 
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 Garantir segurança as crianças e suas famílias com a aquisição de uma mini-geladeira para manter medicamentos e vacinas conservadas, bem como 

poder garantir continuidade no tratamento de doenças bronco-respiratórias que dependam de tratamento; 

 Entre outros... 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS DE AFERIÇÃO 

Atividade Indicadores de aferição de cumprimento 

das metas 

Meios de verificação 

Análise das necessidades da creche 

 

Brainstorm de ideias nos setores da creche 

para levantamento dos itens a serem 

solicitados; 

Quantidade e quais os itens necessários para 

atender as necessidade das crianças. 

 

Reunião com a equipe 

Pesquisa 

Elaboração do Plano de trabalho 

 

Leitura prévia do edital; 

Compreender o que é solicitado em cada item 

do plano de trabalho; 

Escrita de fato 

 

  

 

Pesquisa 

Leitura 

Esclarecimento de dúvidas 

Pesquisa e lista de todos os itens a serem 

adquiridos no projeto 

 

Consulta prévia de fornecedores; 

 

 

Pesquisa 

Acesso a Catálogos 

Acessos a Sites 

mailto:crechesaojudast@gmail.com


Creche São Judas Tadeu 
Rua Cândido Portinari, 230, Mosela 

CEP: 25675-017 – Petrópolis – RJ 

E-mail: crechesaojudast@gmail.com 
Tel: (24) 2291-7386 

 

7  
 

 

Cotação e orçamento dos bens 

 

 

Reunião direta com fornecedores; 

Recebimento de orçamentos; 

 

 

Check-list 

Planilhas 

Visitas  

Realização de compra dos itens apresentados 

 

 

Contato com os fornecedores; 

Diálogo para meios de pagamento; 

Pagamentos; 

Recebimento das aquisições no tempo 

previsto 

Reunião de negociações; 

Comprovantes de Pagamento; 

Recebimento das Notas Fiscais; 

Entrega dos produtos; 

Fotos e registros 

 

Certificação, atestamento, organização das 

notas fiscais, monitoramento e prestação de 

contas 

Análise de todas as notas fiscais 

comprovando veradicidade em todos os 

dados; 

Arquivar todas as notas relacionadas ao 

Projeto em local seguro; 

Ao término de todas as compras, envio de 

Notas para contabilidade preparar a Prestação 

de Contas. 

Observação; 

Cópias das Notas Fiscais; 

Carimbo de Atestamento; 

Pasta de arquivo 

 

 

Montagem e organização dos espaços com os 

equipamentos adquiridos 

Organizar os ambientes que serão 

contemplados com os itens solicitados, de 

forma que estejam sendo utilizados para o 

bem estar das crianças e funcionários, 

conforme previsto. 

Mutirão com a equipe; 

Organização; 

Fotos dos ambientes; 

Relatórios; 

Auditoria; 

Visitas 

RESULTADOS ESPERADOS: 
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Tudo que hoje a creche alcançou foi através de esforço e luta de profissionais, pais, voluntários, sócios que acreditam no futuro da 

sociedade: NOSSAS CRIANÇAS.  

Com a aprovação do Projeto, esperamos poder aperfeiçoar o trabalho, proporcionando ainda mais momentos felizes, com mais qualidade 

e melhorias em nossa estrutura, de forma que nossas crianças possam desenvolver-se ainda mais. 

Somos conscientes de que nada é tão bom que não possa melhorar! 

Diante do cenário da atualidade, sabemos da dificuldade de todos, e não têm sido fácil conseguir melhorias em benefício de nossos 

pequenos. A oportunidade desse Projeto abre portas para conseguir proporcionar ainda mais condições de desenvolvimento das crianças e 

melhorias no trabalho, contribuindo para uma plenitude de conquistas a favor de nossa principal fonte de inspiração: NOSSOS PEQUENOS 

sempre! 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES/AÇÕES PROPOSTAS 

Ativ Descrição da atividade 1º 

Mês 

2º 

Mês 

3º 

Mês 

4º 

Mês 

5º 

Mês 

6º 

Mês 

7º 

Mês 

8º 

Mês 

9º 

Mês 

10º 

Mês 

11º 

Mês 

12º 

Mês 

1 Recebimento da Verba  nos meses propostos 

através da conta informada no Plano de 

Trabalho 

X   X   X         

2 Solicitação de orçamentos X             

3 Aquisição das Caminhas X             

4 Aquisição das Persianas    X          
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5 Aquisição dos Televisores e Dvds  X            

6 Compra dos Tatames   X           

7 Aquisição de  Máquina de Lavar-Roupa     X         

8 Compra de 1 Bebedouro Industrial    X         

9 Compra de Mini-geladeira para enfermaria     X        

10 Conferir e Atestar as Notas fiscais a serem 

encaminhadas para Prestação de Contas 

     X        

11 Arquivar toda documentação relacionada ao 

Projeto 

     X        

12 Organização, Montagem e Instalação dos 

Equipamentos Adquiridos 

X   X  X  X         

13 Visitação  das famílias e Comunidade 

escolar no ambiente da creche para possível 

Avaliação sobre a Aquisição do Projeto 

     X        

METODOLOGIA: 

1) Análise das Necessidades da Unidade 

2) Elaboração do Plano de Trabalho 

3) Pesquisa, listagem dos itens a serem adquiridos e Pré - cotação dos mesmos 

4) Orçamento e Compra dos itens solicitados para a organização dos ambientes 

5) Montagem e organização dos ambientes 

6) Motivação para as crianças e funcionários para bem usufruir os materiais conquistados, de forma que levem-os a valorizar tamanha 

aquisição contribuindo para um melhor atendimento diário no trabalho proporcionado. 
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7) Parceria com a família a fim de apresentar as novas conquistas que serão usufruídas pelos seus filhos enquanto trabalham. 

 

DESTINO A SER DADO AOS BENS REMANESCENTES:  

Os bens remanescentes da parceria, ficarão na O.S.C. para continuidade do trabalho, assim como para serem aproveitados em projetos futuros. 

 

TIPOS DE GASTOS COM O PROJETO: 

TIPO DESCRIÇÃO DO GASTO 

STPJ Serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

STPF Serviços de terceiros Pessoa Física 

EMP Equipamentos e materiais permanentes 

MC Material de consumo 

ME Material Esportivo 

MI Material de Informática 

PES Despesas com pessoal  

ENC Encargos 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

TIPO DESCRIÇÃO DO GASTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR 
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UNITÁRIO TOTAL 

EMP Caminhas Empilháveis 1 126 R$ 199,00 R$ 25.074,00 

EMP Televisores 1 6 R$ 900,00 R$ 5.400,00 

EMP Aparelho de DVD 1 6 R$ 150,00 R$ 900,00 

EMP Tatames 1 138 PLACAS R$ 26,00 R$ 3.588,00 

EMP Cortinas de persiana 

 

1 14 R$ 500,00 R$ 7.000,00 

EMP Máquina de Lavar Roupa 1 1 R$ 1600,00 R$ 1.600,00 

EMP Mini-geladeira para enfermaria 1 1 R$ 698,00 R$ 698,00 

EMP Bebedouro industrial 2 torneiras 1 2 R$ 2870,00 R$ 5.740,00 

 TOTAL    R$50.000,00 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

ATIVIDADE GASTOS 

NO 

 1º MÊS 

GASTOS 

NO 

2º MÊS 

GASTOS 

NO 

 3º MÊS 

GASTOS 

NO 

 4º MÊS 

GASTOS 

NO 

 5º MÊS 

GASTOS 

NO 

6º MÊS 

Caminhas Empilháveis R$ 25.074,00      
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Televisores  5400,00     

Aparelho de DVD  900,00     

Tatames   R$3.588,00    

Cortinas de persiana 

 

   R$ 7.000,00   

Máquina de Lavar Roupa     R$ 1600,00  

Mini-geladeira para enfermaria     R$ 698,00  

Bebedouro industrial 3 torneiras    R$ 5.740,00   

TOTAL DO MÊS R$ 25.074,00 R$ 6.300,00 R$ 3.588,00 R$ 12.740,00 R$ 2.298,00  

 

TOTAL GERAL 

 

R$ 50.000,00 

  

MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO 

O que será avaliado? 

Tudo que foi apresentado no Plano de trabalho, de forma que cumpra-se tudo que foi proposto. 

Método de monitoramento e avaliação: 
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A avaliação será feita mediante apresentação das notas fiscais atestadas, prestação de contas assiduamente e posteriormente visita “in loco” da comissão 

para comprovar se os itens adquiridos estarão no local indicado. 

Periodicidade: 

A medida que o recurso estiver aplicado. As ações irão ter início de acordo com o que está previsto nesse Plano, sendo a 1ª Parcela de R$31.374,00                                  

atendendo as aquisições propostas para esse primeiro momento, a 2ª Parcela de R$16.328,00 e a 3ª Parcela   R$ 2. 298,00 , complementando e finalizando 

o restante das aquisições. 

Participantes da instituição no monitoramento/avaliação ( nome, cargo e CPF 

Eliene de Fátima Silva Gonçalves Xavier – Diretora 
CPF: 086.560.957-81 

Responsável da instituição pelo monitoramento/avaliação ( nome, cargo e CPF 

Eliene de Fátima Silva Gonçalves Xavier – Diretora 
CPF: 086.560.957-81 

DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO:  

✓ Que para fins de prova junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sob as penas do art. 299 do Código 

Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Municipal, direta ou indireta 

que impeça a transferência de recursos oriundos de doações consignadas no orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, na forma deste. 
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✓ ESTAR CIENTE de que este projeto só será analisado pela Comissão de Seleção, se, totalmente preenchido e com todos os 

documentos exigidos anexados. 

✓ ESTAR CIENTE de que o prazo mínimo para tramitação do projeto é de 03 (três) meses a partir da data do Protocolo Geral; 

✓ ESTAR CIENTE de que só será possível assinar Termo de Parceria para liberação dos recursos apresentando as certidões 

devidamente atualizadas; 

 

 

Petrópolis, 26 de setembro de 2019. 

 

_______________________________________________ 

Eliene de Fátima Silva Gonçalves Xavier 

Diretora 
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