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PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC

Nome da OSC: Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais - APADEV
CNPJ: 01.702.894/0001-24
Endereço: Rua Demétrio Ribeiro – nº 94 
Município: Santa Rosa UF: RS CEP: 98794-170
Telefone:  9 8428-9029  E-mail: apadev.santarosa@yahoo.com.br
Data da constituição: 29-10-1996
Tipo de OSC: ( x  ) Sem fins lucrativos (   ) Cooperativa (   ) Religiosa

Nome do representante legal: Deolmira Elizabeth Gay Girardi
CPF: 151.881.830/72 CI: 1013892078       Órgão expedidor: SSP/RS.
Estado civil: casada Profissão: Pedagoga 
Endereço: Rua Guaíra, 915, Vila Esperança
Município: Santa Rosa UF: RS CEP: 98792030
Telefone: 9 9962 1439 E-mail: deolmiragay@uol.com.br
Cargo: Presidente Período do mandato: 2020 a 2021

1.1– CARACTERIZAÇÃO E FINALIDADE DA OSC:

 A APADEV, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais é uma

entidade socioassistencial, sem fins lucrativos, que presta atendimento a pessoas

com deficiência visual (cegos e baixa visão) e seus familiares. A entidade está situa-

da na Rua Demétrio Ribeiro, 94 no Bairro Planalto, município de Santa Rosa. Visan-

do sempre o desenvolvimento intelectual, social e comunitário do deficiente visual,

promovendo sua autonomia e atuando na busca da inclusão digital e social de seus

usuários.

A entidade está vinculada ao Sistema Único de Assistência Social - Serviço

de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com deficiência

e  suas  famílias,  em  articulação  direta  com  o  CREAS,  conforme  a  Tipificação

Nacional  de Serviços Socioassistenciais  (Resolução 109 de 11 de Novembro de

2009).
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O Serviço compreende orientações direcionadas para a promoção e garantia

de  direitos,  para  a  melhoria  dos  cuidados  com  a  pessoa  com  necessidades

especiais e do fortalecimento e melhoria da função protetiva das famílias, diante do

conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco

pessoal e social. 

Diariamente,  de  segunda-feira  à  sexta-feira,  são  atendidos  26  usuários

(crianças,  adolescentes  e  adultos)  com necessidades visuais  especiais,  e  outras

deficiências associadas, como autismo e comprometimento intelectual;  destes, três

são crianças, dois são adolescentes, vinte e um são jovens/adultos; ampliando  o

atendimento  aos  familiares  quando  necessário,  pois  as  famílias  atendidas  se

encontram em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e,

ou, fragilização de vínculos afetivos, sendo que algumas delas sobrevivem apenas

com o  Benefício  de  Prestação  Continuada –  BPC de  seus  filhos  e  recursos  do

Programa Bolsa Família.

 A OSC  conta com uma equipe de profissionais:  cinco educadores sociais

para oficinas, uma auxiliar de serviços gerais, uma Psicóloga e Coordenadora e uma

Assistente Social. Atua em rede com as políticas de Assistência Social e Educação,

recebendo diariamente crianças e adolescentes, através do transporte escolar para

participarem das oficinas em turno inverso.  No turno da manhã são atendidas três

crianças de 6 a 11 anos, que chegam as 8 horas e saem as 11h e 30 min. No turno

da tarde são atendidos dois adolescentes e vinte e um jovens/adultos que chegam

na OSC as 13h e 30 min. e saem as 17 horas, oferecendo lanches nos dois turnos

de atendimento. As oficinas ministradas são as seguintes:

Oficina de Atividades Criativas:  As atividades desenvolvidas nesta oficina

acontecem  semanalmente  e  proporcionam  uma  melhora  significativa  no

desenvolvimento social,  individual, físico e cognitivo das crianças e adolescentes;

através de atividades lúdicas que estimulam o desenvolvimento do atendido de
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forma integrada.  Auxiliando no desenvolvimento da parte cognitiva dos usuários,

superando as limitações, descobrindo as potencialidades de cada um e aprendendo

a  trabalhar  em grupo.  As  atividades  socioeducativas promovem a  socialização,

propondo melhora  do  repertório  motor,  emocional  e  psicológico;  o  uso  da

tecnologia:  pesquisas  na  internet,  YouTube,  filmes;  Jogos,  brincadeiras  e

esporte, dança, teatro, corpo humano, atelier de artes, futsal, jogos dramáticos,

contação de histórias, meditação, entre outras, que vão e vêm na construção

de  uma  cultura  corporal  de  movimento  como  linguagem,  como  forma  de

comunicação e interação social, expressão de afetos e emoções.

Oficina de Música: Acontece uma vez na semana. A música é uma arte em

que a intervenção da audição é extremamente importante, neste sentido, esta oficina

funciona como uma atividade prazerosa para os usuários, auxiliando na dicção, na

verbalização do canto coral, na socialização, desenvolvimento motor, concentração,

percepção auditiva, memória, criatividade e valorização da autoestima.

Oficina  Lúdico  Pedagógica: Dentro  desta  oficina,  semanalmente  é

trabalhado  os  sentidos  através  do  lúdico,  buscando  desenvolver  a  atenção,  a

memória, a cognição através da exploração dos cinco sentidos (visão, tato, audição,

olfato e paladar) da leitura, jogos pedagógicos e dinâmicas em grupo. As atividades

são fundamentais para o desenvolvimento e socialização infantil, pois proporcionam

condições  favoráveis  para  sua  evolução  física,  emotiva,  cognitiva  e  motora  das

crianças e adolescentes.

Oficina  de  artesanato:  Uma vez  por  semana no  turno  da  tarde,  a  OSC

recebe um grupo de mães dos nossos usuários (quatro são de baixa visão) para

atendimento  em  oficinas  de  geração  de  renda  onde  aprendem  e  executam

artesanatos diversos, aprendendo diferentes técnicas com os instrutores voluntários;

vivenciam a troca de experiências e fortalecimento de vínculos familiares.

Além das oficinas que asseguram o pleno exercício de cidadania, a APADEV

oferece atendimento com profissional da Psicologia, que atua 20h semanais, através
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de  atendimentos psicológicos individuais e em grupo com o objetivo de garantir a

criação de vínculos relacionais e afetivos com o psicólogo institucional, buscando   o

desenvolvimento intelectual  e emocional  como forma de incentivar  os usuários a

utilizar os mecanismos de verbalização de suas dificuldades para superar as suas

dificuldades do dia-a-dia. Também oferece atendimento com profissional de Serviço

Social, que atua 12h semanais,  através de acolhimento da pessoa com deficiência

visual e sua família com o objetivo de promover a emancipação do usuário, para que

sejam conhecedores de seus direitos e deveres buscando fortalecer  os vínculos

familiares e comunitários e acessar os benefícios da LOAS. 

A Entidade se mantém através do termo de colaboração com o Município de

Santa Rosa, com financiamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FUMAS

recebendo o valor mensal de R$ 4.400,00 (quatro mil  e quatrocentos reais) para o

atendimento de 20 metas de crianças, adolescentes e jovens Deficientes Visuais

(cegos e baixa visão) e suas famílias e de projetos financiados pelo Fundo Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNDICA, recursos esses captados

através do Imposto de Renda. 

Como  toda  a  Organização  do  Terceiro  Setor  a  APADEV  busca

sustentabilidade  por  meio  de  diversas  fontes  de  recursos  como:  eventos

comunitários, recebimento de doações de Pessoas, captação de recursos através de

projetos e promoções realizadas em conjunto com a comunidade.   

  

1.2 – HISTÓRICO E ÁREA DE ATUAÇÃO DA OSC:

A APADEV, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais foi fundada

em 29 de outubro de 1996. A proposta para esta associação partiu de familiares de

crianças com deficiência visual que estavam excluídas da escola regular. A luta das

famílias e da comunidade, resultou na implantação de uma sala de recursos para

ensino das PCD visual na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora
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da Glória e da criação da APADEV que passou a existir como um espaço de educa-

ção informal para pessoas com necessidades visuais especiais, que apresentavam

também carência financeira, dificuldade de orientação, mobilidade e locomoção devi-

do à distância, e dificuldade de acesso em suas moradias, que eram localizadas em

bairros e vilas distantes da sede da entidade.

Percebendo a natureza e importância deste trabalho, a entidade APADEV

firmou convênio com município de Santa Rosa através da Assistência Social, e pas-

sou a receber recursos do FUMAS, hoje “Termo de Colaboração”. Assim, passou a

elaborar projetos para a aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de acessibi-

lidade, necessários para o desenvolvimento intelectual e social do deficiente visual,

garantindo a inclusão social e promovendo sua autonomia.

Em dezembro do ano de 2010, mediante o FUMAS, hoje Termo de Colabo-

ração. Assim, passou-se a elaborar projetos para a aquisição de materiais didáticos,

pedagógicos e de acessibilidade, necessários para o desenvolvimento intelectual e

social do deficiente visual, garantindo a inclusão social e promovendo sua autono-

mia.

E assim, em dezembro do ano de 2010 foi inaugurada a sede da APADEV,

em uma casa alugada. Inicialmente atendíamos em turno único contando com ajuda

voluntária de familiares dos deficientes.  Em seguida, a entidade passou a oferecer

atendimento psicológico semanal, e oficinas de informática, hora do conto, música e,

além disso, acolher as mães e amigas voluntárias num trabalho de Oficina de Artes

que passou a acontecer semanalmente no período da tarde com o objetivo de convi-

vência em grupo, troca de experiências em atividades artesanais, proporcionando

crescimento pessoal.

Em 2014  a  APADEV se  transferiu  para  um prédio  público  municipal,  de

alvenaria,  com  110m2,  cedido  em  comodato,  no  bairro  Planalto,  Rua  Demétrio

Ribeiro nº 94, onde está instalada até o presente momento.
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No entanto, as necessidades e a faixa etária das pessoas que procuravam a

entidade foram mudando, e assim, surgiu a necessidade de autonomia da APADEV

para atender não só a crianças e adolescentes, como também manter o atendimento

de adultos que frequentam seus programas desde a infância.

Hoje a APADEV atende pessoas (crianças, adolescentes, adultos) com ne-

cessidades visuais especiais e inclusive aqueles que possuem outras deficiências

associadas e seus familiares, atendidas diretamente na entidade, nos turnos da ma-

nhã e tarde, separando as crianças dos demais. A APADEV passou a ser um espa-

ço aberto e acolhedor a todos deficientes visuais que procuram a entidade.

Diante desta realidade a APADEV vem constantemente em busca de recur-

sos financeiros através de projetos junto aos órgãos financiadores. Em 2015 conse-

guiu um financiamento do MDS para ampliação do seu prédio e se encaminha para

ser um Centro Dia. No ano de 2017, através de projeto, o MDS aprovou a ampliação

do prédio, como Centro Dia Especializado. Na ampliação teremos todas as depen-

dências que o SUAS e o MC exigem para o funcionamento de um Centro Dia de Re-

ferência.

 Sua diretoria é formada por pessoas voluntárias que organizam ações co-

munitárias para arrecadar fundos, para ajudar na manutenção das atividades. Pes-

soas que disponibilizam tempo e afeto para construir laços de amizade e fraternida-

de, trazendo esperança e resgatando a alegria de viver de muitos deficientes visu-

ais. 

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

2.1 – Nome do Projeto/Atividade:

Inclusão Digital na APADEV.
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2.2 – Objeto da Parceria:

A OSC tem como objetivo,  promover a inclusão,  a  autonomia,  oferecer

atividades  sócio  educativas,  pensando  na  melhoria  de  qualidade  de  vida  dos

atendidos através de oficinas, em grupos de socialização, também estimulando a

inclusão digital. A APADEV, busca também desenvolver atividades que estimulem

aspectos  cognitivos,  emocionais,  sociais  e  comportamentais  visando  o

desenvolvimento global dos usuários, em especial a estimulação sensorial.

As atividades sócias educativas desenvolvidas na entidade, cooperam para

alcançar  a  autonomia  pessoal,  comunicação,  socialização  e  inclusão,  além  de

fortalecer  os vínculos familiares,  através da participação efetiva das famílias na

entidade e da melhoria do cuidado familiar com seus filhos. A entidade oferece

espaço de participação na comunidade e de inserção na rede de proteção social do

município, buscando alcançar a inclusão social e a plena cidadania dos atendidos.

Nesse sentido, o objeto de parceria tem como objetivo oferecer oficina de

informática, possibilitando a criança e adolescente com deficiência visual (cegos e/

ou  baixa  visão)  da  APADEV  o  acesso  a  inclusão  digital,  desenvolvendo  sua

autonomia e protagonismo, capacitando os mesmos para gerir  sua própria vida,

ações e vontades.

 Evidenciamos a importância da inclusão digital necessária para crianças e

adolescentes  com  necessidades  especiais  visuais  (cegos  e/ou  baixa  visão) na

construção  do  conhecimento  e  inclusão  social,  assim,  visamos  estimular  o

desenvolvimento de potencialidades das crianças e dos adolescentes, desenvolver

atividades  que  contemplam  diversas  deficiências  (visual,  física,  intelectual,

múltiplas, entre outras), através de técnicas, tecnologias voltadas ao discernimento

dos saberes e tecnologias assistivas, para proporcionar ou ampliar as habilidades

funcionais das crianças e dos adolescentes com deficiência visual da APADEV e

estimular a vida independente.
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2.3 – Descrição da realidade:

A APADEV desde sua criação vem desenvolvendo um trabalho na área da

assistência social com crianças, adolescentes e adultos deficientes visuais e baixa

visão associados a outras deficiências. Neste espaço busca-se o acolhimento, a

inserção  social,  o  desenvolvimento  de  suas  capacidades  nos  aspectos

comportamentais, emocionais, cognitivos.

A  entidade  diariamente  oferece  atendimento  socioeducativo  a  crianças,

adolescentes, adultos, e suas famílias, sendo que a maioria dos nossos atendidos

encontram - se em situação de vulnerabilidade social. 

O projeto Inclusão Digital na APADEV é um meio para promover a melhoria

da  qualidade  de  vida,  garantir  a  inserção  social,  desenvolver  autonomia,  gerar

conhecimento e troca de informações. Além disso, essa oficina proporcionará aos

atendidos o acesso às tecnologias e educação, permitindo a construção do saber. 

O projeto Inclusão Digital na APADEV visa oportunizar oficina de informática

para 05 (cinco) beneficiários atendidos pela OSC.  

Importante dizer que a OSC recebe recursos do FUNDICA para crianças e

adolescentes  até  dezoito  anos  de  idade,  atualmente  a  APADEV  atende  cinco

crianças/adolescentes desta faixa etária.

A entidade possui laboratório com dez computadores tendo capacidade de

atender até 20 (vinte) crianças com deficiência visual. APADEV é um espaço de

acolhimento para deficientes visuais que oferta serviços continuados, a qualquer

momento  pode ocorrer o aumento da demanda de crianças/adolescentes a serem

atendidos  pela  entidade  tendo  em  vista  que  tem  crianças  na  espera  de

atendimento, considerando que todos tem o direito de serem incluídos; conforme o

ECA a criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento

especializado, sendo assim, a OSC pretende assegurar o atendimento prioritário,

igualitário  e  personalizado,  mantendo  esse  local  (laboratório  de  informática)
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adequado para um bom atendimento a todos e inclui-los no Projeto de Inclusão

Digital.

       Com o Projeto Inclusão Digital na APADEV, a OSC busca realizar uma oficina

de informática uma vez na semana para crianças e adolescentes com deficiência

visual,  por  um  período  de  doze  meses  sendo  atendidos  por  um  oficineiro

especializado. 

Assim, a OSC busca com o projeto Inclusão Digital na APADEV, incentivar a

criança  e  o  adolescente  a  superar  desafios  e  ter  o  domínio  das  ferramentas

tecnológicas  para  manipulação  das  informações  e  ampliar  a  sua  forma  de

comunicação. 

2.4 – Público alvo:
Cinco crianças e adolescentes com deficiência visual, cegos e/ou de baixa

visão, de baixa renda e risco social.

2.5 – Prazo de execução:
12 meses

2.6 – Justificativa da Proposição: 
Justifica  –  se  com  este  projeto  realizar  uma  oficina  de  informática  na

APADEV, pois sabemos que a criança ou o adolescente com baixa visão deve ter

acesso a todos os recursos que proporcionam a eles condições de aprender usando

da melhor forma a visão que lhe resta (ou o seu resíduo visual), é preciso mais que

buscar apenas entender as dificuldades do deficiente visual. É preciso vislumbrar

possibilidades  de  potencializar  o  uso  da  visão  e  dos  demais  sentidos  para  ele

aprender. A qualidade da percepção visual depende da combinação de diversos

fatores como tamanho, o contraste, a cor e a iluminação. 

Presenciando diariamente as dificuldades que uma criança com deficiência
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visual  enfrenta  é  possível  concluir  que  um  deficiente  visual  encontra  barreiras

enormes para se adaptar às exigências do mundo moderno, nesse sentido é muito

importante que desde cedo a criança com deficiência visual tenha acesso a inclusão

digital. E é isso que a APADEV quer oferecer para tornar mais acessíveis aos seus

atendidos as soluções criadas pela informática, auxiliando – os, e atenuando suas

limitações na execução de tarefas simples ou mais complexas. 

A tecnologia está inserida no dia a dia de praticamente toda a população.

São computadores, notebooks, tabletes, smartphone, etc. Diante deste cenário, a

inclusão digital se faz necessária para todos. Ligar um computador, digitar um texto,

acessar  a  internet  podem  ser  tarefas  corriqueiras  para  uns,  mas  para  muitas

pessoas com deficiência visual,  este ainda pode ser o mundo do desconhecido.

Sabemos que a inclusão digital desse grupo de pessoas ainda é um desafio.

No ano de 2020 com a chegada da Pandemia que alterou profundamente as

formas de comunicação e relações pessoais, pudemos perceber a importância do

uso digital que propôs conectividade para o fortalecimento das relações humanas.

O  conhecimento  das  tecnologias  permite  a  inserção  das  pessoas  na

sociedade, bem como melhora suas relações sociais e comunitárias. Vivemos hoje

a era da informática, onde o avanço da tecnologia trouxe acesso a informação de

forma  quase  instantânea.  Com  isto  é  necessário  conhecer  e  ter  domínio  das

ferramentas para manipulação da informação e ampliar a forma de comunicação do

ser  humano.  Nessa  nova  era  da  informática,  desde  muito  cedo  as  crianças

começam a ter contato com a tecnologia. 

Na atualidade estamos cada vez mais diante de milhares de páginas on-line

na internet a nossa disposição; porém muitas pessoas ainda estão distantes dessa

realidade virtual (que é o caso de nossos atendidos),  pois ainda existem muitos

limites para o acesso às informações disponíveis. E essas limitações perpassam por

questões de ordem socioeconômica, técnica e cultural.  O objetivo da realização

desse projeto é alcançar o sucesso do desenvolvimento do deficiente visual, sendo
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necessário,  a  contratação  de  um  monitor  para  ministrar  a  oficina  e  também  a

aquisição  de  materiais  permanentes  e  de  consumo  como  cadeiras  para  serem

usadas no computador, mesas/bancadas planejadas para computador; impressora;

e material de expediente essenciais para o bom desempenho das atividades e bem-

estar dos atendidos.  A impressora muito necessária para ampliar textos, desenhos,

imagens, atividades desenvolvidas pelas crianças; as mesas para os computadores

em forma de  bancadas retas,  firmes,  otimizara  o  espaço  da  sala  da  oficina  de

informática facilitando assim aos nossos atendidos mais autonomia, mobilidade e

locomoção  dentro  da  sala  onde  acontece  a  oficina;  cadeiras  apropriadas,

confortáveis;  material  de  expediente  para  usar  na  oficina  (folha  A4,  tinta  para

impressora, lápis,  etc.),  o oficineiro para ministrar a oficina será importante para

ensina-los, incentiva-los a ter acesso a inclusão digital.  Com a realização desse

projeto a APADEV visa promover, através das ações do projeto, o desenvolvimento

integral das crianças e adolescentes, tornando o ambiente em que estão inseridas

agradável ao convívio, buscando a inclusão social e digital bem como a melhoria da

qualidade de vida de todo o grupo familiar.

O projeto “Inclusão Digital na APADEV”, será realizado através da oficina de

informática básica (processadores de texto, uso da internet, etc.), ministrada por um

oficineiro  para  cinco  crianças/adolescentes,  uma  vez  na  semana,  quatro  horas

semanais, na APADEV. Os computadores, serão usados os que a OSC já possui.

A oficina terá a duração de doze meses. O oficineiro terá como atividades principais

no  projeto,  preparar  e  ministrar  a  oficina  de  forma  eficiente,  com  a  paciência

necessária para o público alvo.  Todas as atividades realizadas na oficina, serão

registradas em diários de atividades e será apresentada, em evento institucional, a

experiência  adquirida  com  o  projeto,  bem  como  o  resultado  esperado  com  o

mesmo. O oficineiro (a) será contratado por serviços prestados que serão pagos por

hora trabalhada.

    Segue abaixo a organização como se dará as metas, ações e indicadores
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dos resultados esperados com este projeto.

3 – METAS E RESULTADOS

3.1 – Descrição das Metas e Ações:

METAS AÇÕES
1- Contratação de serviços
de terceiros – 1 Oficineiro

1 Contratar um oficineiro (a) de 
informática (4) horas semanais.

2- Aquisição de material de
consumo

1 Adquirir materiais de expediente para 
consumo da oficina.

3-  Aquisição  de  material
permanente

1 Adquirir 1 impressora, mobília (bancada
planejada) e 10 cadeiras para uso da 
oficina.

3.2 – Resultados esperados:

Este projeto possibilitará a integração, socialização e inclusão digital, através

das ações propostas na Oficina de Informática, orientada por um oficineiro(a), com

o uso de instrumentos tecnológicos, contribuindo para promover o desenvolvimento

integral das crianças e dos adolescentes PCD’S, buscando a inclusão social e a

melhoria da qualidade de vida de todos os atendidos.

3.3 – Definição dos parâmetros:

Meta 1 Contratação de um oficineiro. Realização semanal da oficina de informática
conforme planejamento do oficineiro. Registros do planejamento e da sua
execução.  Lista  de  presença  das  crianças  comprovando  a  participação
individual. Registro das atividades realizadas na oficina. Acompanhamento
do desenvolvimento  do plano de atividade proposto  pelo  oficineiro,  pela
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coordenação. 

Meta 2 Aquisição de material de consumo para execução das atividades da oficina.
Comprovação de compras de materiais programados.  Registro fotográfico
de compras realizadas. 

Meta 3 Aquisição de material permanente para execução das atividades da oficina.
Comprovação de compras de materiais programados.  Registro fotográfico
de compras realizadas.

3.4 – Metodologia: 

O projeto “Inclusão Digital na APADEV, será realizado através da oficina de

informática básica (processadores de texto, uso da internet, etc), ministrada para

cinco  crianças/adolescentes,  uma  vez  na  semana,  quatro  horas  semanais,  na

APADEV.  A  oficina  terá  a  duração  de  doze  meses.  O  oficineiro  terá  como

atividades principais no projeto, preparar e ministrar a oficina de forma eficiente,

com a paciência necessária para o público alvo. Todas as atividades realizadas na

oficina, serão registradas em diários de atividades e, será apresentada em evento

institucional,  a  experiência  adquirida  com  o  projeto,  bem  como  o  resultado

esperado com o mesmo. O oficineiro(a) será contratado por serviços prestados que

serão pagos por hora trabalhada. O arquivo das atividades será realizado através

de registros fotográficos.

4 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:

4.1 – Cronograma de Desembolso (R$)

4.1.1 – Concedente: R$ 20.000,00
Meta 1
Parcela única

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$ 20.000,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês
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4.2 – Estimativa de Despesas (R$)

Meta
1

Despesa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

Contratação
de serviços 
de terceiros
Oficineiro 
de 
informática
 R$ 
6.720,00

R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00

Despesa 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00

Meta
2

Despesa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

Compra de 
material de 
consumo – 
Tinta para 
impressora / 
folha de 
papel A4, etc
R$ 680,00

R$ 292,00 _____ _____ _____ _____ R$ 388,00

Despesa 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

_____ _____ _____ _____ _____ _____
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Meta
3

Despesa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

Compra de 
material 
permanente 
– Impressora 
Multifuncional
– cadeiras – 
bancada 
planejada
 R$ 
12.600,00

R$ 12.600,00 ________ --------- ----------- -------------- ------------

Despesa 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

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

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

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

Metas Etapa/
Fase

Especificação Indicador Físico Duração
Unid. Quant Início Término

1 1 Realizar Oficina de 
Informática para 
crianças e 
adolescentes 
deficientes visuais.

Unid. 05 ARR 12 meses

2 1 Utilizar os materiais 
na Oficina de 
Informática.

Unid. 05 ARR 12 meses

3 1 Aprimorar
tecnologicamente  e
otimizar  o  espaço
da oficina.

Unid. 05 ARR 12 meses

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Recursos Humanos Quant Unid. Valor mensal Valor anual

Oficineiro para oficina de informática 021 Unid R$ 560,00 R$ 6.720,00

Total R$ 6.720,00

Material de Consumo Quant Unid. Valor mensal Valor anual

Tinta para impressora – cartucho de 
toner laser HP 105A - preto

01 Unid. R$ 388,00

Folha de papel A4 c/ 500 folhas 06 pct R$ 148,50

Clips 210 02 cx R$ 9,90

Lápis 6B 10 Unid. R$ 32,50

Folha de papel A4 colorido c/ 100 fl 08 pct R$ 85,60

Caneta esferográfica 10 Unid. R$ 15,50

Total R$ 680,00

Material Permanente Quant. Unid. Valor Mensal Valor Anual

Impressora Multifuncional HP Laser 
MFP 135w. Cartucho de toner laser 
HP preto original. Cópias; Tam. 
Original; Reduzir/ampliar

01 Unid. R$ 2.440,00

Cadeira para uso na Oficina 10 Unid. R$ 2.920,00

Bancada Planejada 01 Unid. R$ 7.240,00

Total R$ 12.600,00

Total Geral R$ 20.000,00

7 - AÇÕES QUE DEMANDAM PAGAMENTO EM ESPÉCIE 

Nenhuma.

8 – OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS RELEVANTES
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Nenhuma.

9 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal  da Organização da Sociedade Civil,
declaro,  para fins de comprovação junto ao Município,  para os efeitos e sob as
penas da Lei,  que inexiste  qualquer  débito  ou  situação de inadimplência  com a
Administração Pública  Municipal  ou  qualquer  entidade da Administração Pública,
que  impeça  a  transferência  de  recursos  oriundos  de  dotações  consignadas  no
orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este
Plano de Trabalho.

Santa Rosa, 25 de março de 2021.

Deolmira Elizabeth Gay Girardi
Presidente da APADEV
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