
 
 

1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUCILÂNDIA 

 
 
 

 
Projeto 

 
 

Um Passo para o Futuro 

Construção da nova sede do Sistema Socioeducativo  
Creche ASSOPOC 

 
 
 

Junho/2018 

 
 
 



 
 

2 
 

 
 
 

I - IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Projeto: Um Passo para o Futuro 

Instituição Proponente: Sistema Socioeducativo Creche ASSOPOC  

CNPJ: 01286108000236 

Endereço: Praça Dom Silvério, 117 – Centro -  Crucilândia/MG - CEP: 35.520-000 

Tel: (31)3574-1368 

Email: creche.fia@gmail.com 

Site: http://www.assopoc.com.br  

Responsável pela Instituição Proponente:  

Nome: Sergio Batista Coelho 

Telefone: (31) 35741180/3281-2540/99981-9218 

E-mail: sergio@srm.com.br 

Responsável pelo Projeto:  

Nome: Viviane Mirene de Souza Vilaça 

Telefone: (31) 99808-1999/98106-2132 

E-mail: creche.fia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assopoc.com.br/
http://srm.com.br/
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II–  APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A ASSOPOC - Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes é uma entidade 

filantrópica de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria. 

Idealizada em 1994 e fundada em 1996, presta serviços gratuitos de assistência social a 

segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, 

jovens, adultos, portadores de deficiência, idosos e famílias. 

Suas atividades se concentram no município de Crucilândia - Minas Gerais, e têm como 

áreas de intervenção social: 

 

✓ Sistema Socioeducativo Creche  

✓ Instituição de longa permanência para idosos(Asilo); 

✓ Centro de Equoterapia e Fisioterapia. 

O Sistema Socioeducativo Creche ASSOPOC é um Centro Solidário de Atenção a Criança 

com Centro Infantil, vinculado à Superintendência Regional de Ensino da Metropolitana A, 

sendo ministrado o Nível de Ensino da Educação Infantil, e executa suas funções baseadas 

e orientadas pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96 de 20 de 

dezembro de 1996 e é conveniada com a Prefeitura Municipal de Crucilândia, que trabalha 

em duas linhas: 

✓ a Educação Infantil que atende crianças de 0 a 5 anos seguindo a programação da 

política municipal de educação infantil e responde como Programa junto ao 

Conselho Municipal de Educação: mantem o berçário com crianças até 2 anos e o 

maternal com crianças de 02 a 05 anos.  

✓ O Centro Socioeducativo que atende crianças de 6 a 8 anos, de acordo com o artigo 

90, II “Apoio sócio educativo em meio aberto” Lei 8669 de 13/07/90: mantem 

turmas com iniciação à escola regular por meio do  acompanhamento 

complementar. 

O Sistema Socioeducativo Creche Assopoc oferece proteção social a 27 crianças em horário 

integral e 113 crianças em turnos alternados, sendo a maior parte em contraturno escolar, 

promovendo as habilidades e potencialidades deste ciclo de vida, promovendo espaços de 

referência e de participação, de relações de afetividade, de respeito e de autoridade que 

garantam a ampliação de seu universo de trocas culturais, o acesso à tecnologia e a 

experimentação da participação na vida pública. 
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Idoso 

 

IV – DESCRIÇÃO DO PROJETO E OBJETIVOS 

 

O projeto propõe a construção da nova sede da Creche ASSOPOC, prevendo a ampliação 

do atendimento, melhores instalações e maior oferta de serviços, e, com isto, a promoção 

da melhoria na qualidade de vida das crianças do município de Crucilândia. 

 

Objetivo Geral: 

 

✓ Construção da nova sede do Sistema Socioeducativo Creche ASSOPOC 

 

Objetivos Específicos: 

 

✓ Ampliar o número de crianças beneficiadas; 

✓ Aumentar o número de atendimentos ofertados; 

✓ Promover novos programas socioeducativos;  

✓ Fomentar a participação das famílias e comunidade nos programas sociais; 

✓ Cumprir as leis e normas exigidas pelos órgãos competentes;  

✓ Garantir os direitos integrais das crianças; 

✓ Cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

IV – JUSTIFICATIVA 

A atual sede da Creche funciona no “Salão Paroquial São Pedro” de propriedade da 

Arquidiocese de Belo Horizonte. É um imóvel modesto, que não atende às necessidades 

exigidas para o cumprimento de todas as funções e obrigações de uma Creche, e em acordo 

com o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

Hoje a Creche recebe 140 crianças em uma área total de 256m², onde estão distribuídos 

refeitório, lavanderia, almoxarifado, banheiros, sala videoteca, administração, salas 

atividades e pátio. Este espaço físico é ínfimo para o atendimento adequado a estas 

crianças, além disto, há uma fila de espera considerável, mas que é impossível de 

atendimento devido às circunstâncias. Ressaltando que só 19% das crianças têm 

atendimento integral, pois seria inviável atender este número se disponibilizado o horário 

integral a todos. A urgência de mudar este contexto é que grande parte das mães que nos 

procuram trabalham fora e não têm onde deixar os seus filhos e nem condições de pagar 

alguém que possa cuidar deles no período de sua ausência.  A renda per capta do município 

é de R$ 459,00/mês, baixa para se assumir uma escola particular, e a Creche ASSOPOC é a  
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única instituição filantrópica no município, o que nos convoca a uma responsabildade 

maior e de grande relevância para a comunidade. 

Hoje a  instituição funciona em dois turnos, manhã e tarde, atendendo aos usuários da área 

urbana e rural da cidade de Crucilândia, em contraturno à escola. O  1º turno funciona de 

7hs às 12hs, o 2º turno de 12hs às 17hs e o horário integral  de 7hs às 17hs. Oferece 

gratuitamente material escolar, uniformes, transporte e alimentação com 05 refeições 

diárias 7:30hs  o café da manhã: 9:30hs a fruta, 10:30hs  o  almoço, 13:30hs  o lanche da 

tarde e 15hs a fruta.  

 

Os programas socioeducativos  aplicados na Creche atuam no intuito de  unir família, escola 

e comunidade, promovendo vivências que possibilitam meios e oportunidades de 

desenvolvimento, resignificando os recursos e fortalecendo os vínculos familiares e 

comunitários. A participação da criança ocorre com a participação das suas famílias no seu 

dia a dia, no acompanhamento escolar e no desenvolvimento pessoal e social de cada um.  

O acompanhamento à criança envolve indicadores de frequência, participação da família, 

melhoria da qualidade de vida que são medidos por meio de entrevistas com as famílias e 

equipe de trabalho, registros das atividades do programa socioeducativo e escuta entre os 

próprios usuários. 

O propósito da Creche é o desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento 

socioeducativo às crianças carentes e em situação de risco e vulnerabilidade, assegurando-

as o convívio de referência grupal e comunitário e promovendo relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo. Toda criança precisa de espaços construídos para 

brincadeiras, ambiente aconchegante, seguro e estimulante, e que esteja em contato com 

a natureza. 

Em busca deste aprimoramento dos serviços à comunidade, e cientes da demanda e da 

nossa missão, apresentamos o projeto “Um Passo para o Futuro” com a proposta de fechar 

estas arestas e ofertar um espaço adequado, digno e construtivo para o desenvolvimento 

social, educacional e cultural das crianças do munícipio de Crucilândia. 

“Embora eu não seja rei, Decreto, neste país,Que toda, toda criança, 

Tem direito a ser feliz!!!” Poema O Direito da Criança, Ruth Rocha. 

V – PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Direto: 300 crianças entre 0 a 08 anos.  

Indireto: Pais e familiares 

Abrangência: 5.000 habitantes da zona urbana e rural 
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VI - PLANO DE TRABALHO 
 

• CONSTRUÇÃO NOVA SEDE 

A Área do terreno são 2.014 m², sendo utilizada para a construção 1.320 m². 

Planta: 

✓ 10 Salas de aula 
✓ 4 Banheiros infantis grandes 
✓ 1 Banheiro PNE infantil 
✓ 5 Banheiros adultos-sendo 2 PNE( Pessoas com necessidades especiais) 
✓ 1 Recepção 
✓ 1 Sala para Diretoria 
✓ 1 Sala de Professores    
✓ 1 Secretaria 
✓ 1 Almoxarifado 
✓ 1 Lavanderia/Rouparia 
✓ 1 Copa Funcionários 
✓ 2 Vestiários Funcionários-1 masc e 1 fem. 
✓ 1 DM Lixeira 
✓ 2 cômodos de lixo-orgânico e inorgânico 
✓ 1 Cozinha/despensa 
✓ 1 Refeitório 
✓ 1 Brinquedoteca 
✓ 1Biblioteca 
✓ 1 Pátio coberto 
✓ 1 Jardim/Horta 
✓ 2 Fraldários 
✓ 1 Lactário 
✓ 1 Amamentação 
✓ 1 Consultório que serão compartilhados-Odonto e  Clínico 
✓ 1 Instalação para gás 
✓ 4 Solários 
✓ 2 Depósitos 
✓ 1 Estacionamento 
✓ 1 Jardim 
✓ 1 Área de secagem 

 
O projeto foi criado, atendendo as leis e normas exigidas pelos órgãos competentes, a 
começar pelo MEC e as Secretarias de Educação, Estadual e Municipal. 
 
 
 



 
 

7 
 

 

• DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO: 

Berçário: Atendimento em berçário de crianças de 6 meses a 2 anos 

Previsão: 100 crianças  

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento desse ciclo de vida por meio do brincar e da 

sociabilidade 

Maternal: Atendimento do Maternal com  crianças de 4 e 5 anos 

Previsão: 100 crianças  

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento desse ciclo de vida por meio do brincar e da 

sociabilidade acompanhamento da pré-escola. 

Socioeducativo: Atendimento a crianças de 6 a  8 anos 

Previsão: 100 crianças  

Objetivo: Assegurar um trabalho socioeducativo e sociocultural com atividades 

contraturno e acompanhamento escolar. 

 

• VAGAS 

 

Segmentos 
VAGAS 

Atual Ampliação TOTAL 

Berçário 50 50 100 

Maternal 42 58 100 

Socioeducativo 48 52 100 

TT Vagas 140 160 300 

 

VII –RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

• RESULTADOS 

 
Aumento de vagas- Com a construção da Creche, teremos 300 vagas, para crianças 
carentes e de vulnerabilidade social de 6 meses a 8 anos, que vivem na área urbana e 
rural do  município de Crucilândia 
 
Famílias beneficiadas- As famílias carentes e de baixa renda serão beneficiadas. Os pais 
que precisam trabalhar, para sobrevivência ou melhorar a renda da família poderão 
matricular seus filhos na Creche que continuará oferecendo atendimento gratuito. 
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Garantia de direitos- Serão oferecidos gratuitamente os cuidados às necessidades de 
base, de segurança, de afetividade, de higiene e alimentação potencializando o 
desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 
Qualidade de vida- Por meio dos resultados advindos da construção da sede da Creche 
ocorrerá melhoria na qualidade de vida das crianças, das famílias, da comunidade de 
Crucilândia.  
 
Aumento dos atendimentos - Com a criação de 10 salas amplas e consultórios, 
aumentaremos o número de crianças, o número de programas, o número de atividade e 
consequentemente a oferta de atendimentos. 
 

• INDICADORES 

Resultado Esperado Metas Indicadores Método Análise  Comprovação Dados 

Construção da nova 
sede da Creche com 

ampliação de vagas e 
melhoria dos serviços 

ofertados 

1.320 m² de área 
construída 

Execução das obras 
de construção da 

nova sede da Creche 
Evolução das obras 

Relatório engenheiro 

Relatório fotográfico 

160 novas vagas Matrículas realizadas Nº de novas matrículas  Comprovantes matrículas 

VIII –CRONOGRAMA EXECUÇÃO  

Atividades Ano I Ano II 

Construção da nova sede                         

Administrativo                         

Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

                        

IX – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O procedimento para a prestação de contas e monitoramento do projeto seguirá as 

orientações do Fundo Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituídos pela Lei Nº 933 de 04 de 

março de 2008. 

A CRECHE se compromete a apresentar planilhas de monitoramento financeiro e de 

resultados, anexando toda documentação comprobatória, disponibilizando ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Crucilândia e interessados,para 

acompanhamento e avaliação do projeto em execução. 

 Os resultados do projeto serão divulgados na plataforma Prosas (https://prosas.com.br/). 

https://prosas.com.br/
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X -  DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
CRUCILÂNDIA 

NOME: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

CNPJ: 15.154.334/0001-97 

BANCO: BANCO DO BRASIL-001 

AGÊNCIA: 2154-7 

CONTA CORRENTE: 15660-4 

 

Enviar uma cópia do comprovante de depósito identificado e da Carta de Intenção para o 
e-mail creche.fia@gmail.com. O recibo da doação será encaminhado ao endereço indicado. 

XI – APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Item Qtde Meses Unid VR Unit VR Total 

Construção nova sede Creche          R$    1.795.107,56  

Construção -Etapas 1 1 serviço  R$          1.795.107,56   R$        1.795.107,56  

Administrativo          R$          95.000,00  

Assessoria para Gestão do Projeto 1 1 serviço  R$               95.000,00   R$             95.000,00  

TOTAL PROJETO          R$    1.890.107,56  

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente    R$       472.526,89  

VALOR PRINCIPAL DO PROJETO  R$    2.362.634,45  

VALOR CAPTADO EM 2017  R$       219.650,00  

VALOR A CAPTAR  R$    2.142.984,45  

 

 

 

------------------------------------------ 

 

mailto:creche.fia@gmail.com

