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PLANO DE TRABALHO  
2020 

 
1.  DADOS CADASTRAIS 

Órgão / Entidade Proponente 

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME 

CNPJ 

55.347.561/0001-53 

Endereço 

Rua Major Rafael Leme, 254 - Centro 

Cidade 

LEME 

UF 

SP 

CEP 

13610-130 

DDD/Tel. 

(19)35714826 

E-mail 

coordenacao@larsaofranciscoleme.org.br 

Nome da Responsável 

BARBARA ARSENE DE GODOY VIOLIN 

CPF 

361.223.158-85 

C.I. / Órgão Expedidor 

43.476.916-2 

Cargo 

PRESIDENTE 

Profissão  

KEY ACCOUNT 

Mandato 

2020/2021 

Endereço 

Rua Flavio Zillo, 470, casa 18, Cid. Jardim - Leme 

CEP 

13614-310 

Telefone 

(19) 99699-2503 

Nome do Técnico Responsável 

TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA 

Registro no Conselho 

CRP 06/125084 

Telefone 

(19) 9 9320-3911 
 

C.I. / Órgão Expedidor 

48.272.570-9 /SSP/SP 

 

C.P. F. 

415.905.428-51 

E-mail 
casalar.coordenacao@larsaofranciscoleme.org.br 

 
1.2 – CNPJ  

Número do CNPJ: 55.347.561/0001-53 

Data da Abertura: 02/12/1987 

Atividade Econômica Principal: 94_30_8_00_Atividades de associações de defesa de 
direitos sociais  
 

Atividades Econômicas Secundárias: 94_03_6_00_Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura e à arte;  94_99_5_00_Atividades associativas não 
especificadas anteriormente. 

 

2.  DO SERVIÇO 

( X ) Atendimento  (   ) Assessoramento  ( X ) Defesa e Garantia de Direitos  
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2.1- Finalidade Estatutária   

 

Entidade de direito privado, associação civil de assistência social, de caráter filantrópico 
beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração por prazo e tempo 
indeterminados, cuja finalidade precípua é dispensar proteção e assistência social a criança 
e adolescente carente, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, distintos de seus 
associados. Além de não possuir fins lucrativos, não pratica atos de natureza econômico-
financeira, não remunera nem remunerará, nem concede ou concederá, quaisquer 
vantagens ou benefícios de qualquer espécie e por qualquer forma ou título, a seus 
diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores, colaboradores ou equivalente, 
não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu 
patrimônio a qualquer título, sob nenhuma forma ou pretexto, e aplica integralmente os seus 

recursos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais 

 

2.2.  O imóvel onde funciona o Serviço é:  

(  )  Próprio   ( ) Cedido    (  ) público  (   ) particular ( X ) Alugado  

 
2.3 – Funcionamento da Instituição  

 

( X ) segunda-feira  

( X ) terça-feira  

( X ) quarta-feira  

( X ) quinta-feira  

( X ) sexta-feira  

( X ) sábado  

( X ) domingo  

Observação: O funcionamento é ininterrupto, 24 horas por dia, todos os dias da semana.  

 

2.4.  Unidades de Atendimento 

- ABRIGO TRANSITÓRIO: 

Rua Adelino Gomes Caetano, nº 425 – Bela Vista - CEP: 13611–481 Leme/SP 
 
- CASA LAR I:  

Rua Cantidiano Moreira de Queiroz, nº136 – Centro - CEP: 13610-089 – Leme/SP 
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3.  DOS RESPONSÁVEIS 

 
3.1 – Coordenador Técnico e Administrativo  

Nome: RAFAEL HENRIQUE TURATTI 

Formação Profissional: PSICOLOGIA 

CPF: 291.966.588-00 

 RG:35.263.344-X  Data de Emissão: 15/03/2011 

E-mail: coordenacao@larsaofranciscoleme.org.br 

Telefone: (19) 3571-4826 / (19) 99444-9846 

 

3.2 – Responsável pela Execução:  

Nome: TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA 

Formação Profissional: PSICOLOGIA 

CPF: 415.905.428-51 

 RG: 48.272.570-9  Data de Emissão: 25/01/2011 

E-mail: casalar.coordenacao@larsaofranciscoleme.org.br 

Telefone: (19) 3571-3314 / (19) 3554-4445 

 

3.3 – Responsável pela Prestação de Contas:  

Nome: BARBARA ARSENE DE GODOY VIOLIN 

Formação Profissional: KEY ACCOUNT 

CPF: 361.223.158-85 

 RG: 43.476.916-2  Data de Emissão: 07/05/2009 

E-mail: presidencia@larsaofrancisco.org.br 

Telefone: (19) 99699-2503 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

NOME DO PROJETO 

“AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO” 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 
INÍCIO TÉRMINO 

DATA DO REPASSE 30 DIAS APÓS 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Acolhimento para Crianças e Adolescentes oferecido em 

unidades residenciais na modalidade Casa Lar 

 

Valor do Repasse:  R$ 14.605,42 
Convênio com: Conselho Municipal de Assistência Social de 

Leme  (COMAS) 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

Objetivo Geral 

Da entidade: Acolher e amparar crianças e adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e 

Juventude e pelo Conselho Tutelar em situação de risco pessoal e social e abandono, em regime de 

acolhimento institucional, 24 horas por dia, 365 dias por ano, de ambos os sexos, de (0) zero a (18) 

dezoito anos incompletos, mantendo grupo de irmãos, sem distinção de cor, raça, credo religioso 

ou político e respeitando todos os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A 

Entidade Mantenedora é responsável pelo atendimento material, alimentação, assistência médica, 

dentária, hospitalar, psíquica, educacional, social e religiosa, prestando também ações de orientação 

e educação a pais e famílias, direcionadas ao planejamento e reestruturação familiar, visando ao 

retorno ao convívio familiar ou à promoção de autonomia diante do desligamento por maioridade. 

 

Do Projeto:  Levando em consideração a necessidade de olhar de forma integral para o sujeito e 

ofertar-lhe os cuidados adequados para um trabalho efetivo no que diz respeito a proteção e às 

garantias de direito das crianças e adolescentes, e entendendo que o processo de Avaliação 

Psicológica é complexo, mas fundamental para que os psicólogos que atuam dentro do serviço de 

acolhimento possam identificar as necessidades de cada um, assim como investigar possíveis 

suspeitas e violências, além de realizar os devidos encaminhamentos para o tratamento adequado, 

a aquisição de testes psicológicos, jogos e brinquedos que são utilizados como métodos de 
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avaliação e investigação psicológica, irá auxiliar no desenvolvimento do trabalho de investigação, 

trazendo maior fidedignidade dos resultados e maior efetividade nas ações, pautadas em estudos 

científicos, em resultados e análises mais profundas, ocasionando, assim, em mais elementos para 

o trabalho interno do serviço de acolhimento, bem como para o trabalho em rede, podendo auxiliar 

em um processo diagnóstico que pode garantir mais qualidade de vida e bem estar às crianças e 

adolescentes, além de proporcionar instrumentos de trabalhos que podem auxiliar com uma 

explicação lúdica questões tais como a reinserção familiar e/ou colocação em família substituta, 

entre outros assuntos do cotidiano do serviço. Para além, a capacitação constante dos técnicos 

através da leitura se faz necessária para a execução adequada do trabalho, garantindo assim o 

conhecimento acerca dos temas enfrentados no cotidiano do acolhimento. 

 

Objetivos Específicos do Projeto: 

 Adquirir testes psicológicos destinados a avaliação das crianças e adolescentes acolhidos 

 Adquirir jogos e brinquedos que também são considerados instrumentos de avaliação. 

 Adquirir os móveis e equipamentos necessários para a aplicação dos testes, que também 

irão proporcionar o ambiente adequado para o brincar. 

 Adquirir livros com temas relacionados ao serviço de acolhimento, para capacitação dos 

técnicos. 

 Adquirir suprimentos que auxiliem a produção e reprodução de materiais utilizados pelos 

testes e nas capacitações. 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA 

Proporcionar subsídios financeiros para que a Entidade faça as aquisições de materiais 

mencionados nos Objetivos Específicos. 

 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

Promover condições adequadas de avaliação psicológica e da investigação como um todo em 

crianças e adolescentes acolhidos, que podem apresentar transtornos e outras questões psicológicas, 

além de poder investigar adequadamente suspeitas relacionadas a violação de direitos, tais como o 

abuso sexual e outras violências, que podem aparecer quando os instrumentos psicológicos são 
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utilizados, buscando assim ofertar os devidos cuidados e encaminhamentos para os tratamentos 

adequados para cuidado e proteção integral do sujeito. 

Utilizar o lúdico para promover uma maior compreensão sobre alguns assuntos relacionados ao 

processo de cada um dentro do serviço de acolhimento, tais como a reinserção familiar e/ou 

colocação em família substituta, entre outros assuntos do cotidiano do serviço, que em algumas 

faixas etárias ou situações intelectuais, podem ser incompreensíveis apenas com o diálogo.  

Promover capacitação constante da Equipe Técnica garantindo a execução adequada do serviço e 

continua formação que refletirá diretamente na qualidade do serviço ofertado. 

JUSTIFICATIVA:  

O serviço de acolhimento Casa do Menor Francisco de Assis de Leme atende até 30 crianças e 

adolescentes, de ambos os sexos, ofertando serviço de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, nas modalidades: Abrigo Institucional e Casa Lar para crianças e adolescentes. 

Oferece acolhimento provisório e excepcional, como medida de proteção e em situação de risco 

pessoal, social, negligência e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontram-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

A instituição oferece ambiente acolhedor, e semelhante ao de uma residência, dentro da 

comunidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos, sempre pautado no que é previsto 

pelas Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. 

O atendimento prestado é personalizado, de forma a ofertar a cada sujeito o atendimento adequado 

a suas necessidades, e em pequenos grupos, favorecendo o convívio familiar e comunitário, bem 

como a utilização de serviços disponíveis na comunidade local. 

São atendidos crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, que tem como garantia à 

efetivação da vivência de seus direitos considerando suas necessidades pedagógicas, físicas, 

mentais e respeitando suas histórias de vida, visando junto à eles construir novas possibilidades e 

caminhos. 

A capacidade de atendimento da instituição é de 30 crianças e adolescentes, sendo que no Abrigo 

Transitório podem ser atendidos 20, inclusive bebês, e na Casa Lar 10, preferencialmente 

adolescentes e grupo de irmãos. 

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme oferece aos acolhidos um ambiente de cuidados e 

proteção buscado o desenvolvimento adequado e saudável, de modo a favorecer, dentre outros 
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aspectos: desenvolvimento integral; superação de vivências de separação e violência; a apropriação 

e ressignificação de sua história de vida, o fortalecimento da cidadania, autonomia e a inserção 

social. 

O acesso ao serviço prestado pela instituição é realizado por determinação do Poder Judiciário e 

por requisição do Conselho Tutelar, sendo que neste último a autoridade competente deverá ser 

comunicada conforme previsto no art. 93 do ECA. 

O serviço possui equipe técnica formada por: 01 Coordenador, 02 Psicólogas, 02 Assistentes 

Sociais e 01 nutricionista, oferecendo-lhes condições para um desenvolvimento saudável, que 

favoreça a formação de sua identidade e sua constituição como sujeito e cidadão. A Equipe Técnica 

elabora relatórios individuais e de todas as práticas do serviço, organiza prontuários individuais dos 

acolhidos, trabalha e acompanha os processos de desenvolvimento, reinserção familiar, colocação 

em família substituta e trabalha a autonomia dos sujeitos que tem perspectiva de desligamento 

apenas com a chegada da maioridade. 

A instituição conta também com uma equipe de educadores/cuidadores sendo que trabalham no 

Abrigo Institucional: 01 Supervisora, 12 educadores, 01 monitor, 02 cozinheiras, 01 lavadeira, 04 

berçaristas. Na Casa Lar: 01 Supervisora, 09 educadores, 01 monitor. No setor Administrativo, na 

sede da instituição: 01 Coordenador Administrativo, 01 Coordenador Financeiro, 01 Auxiliar 

Administrativo e 01 Estoque e Compras. Um quadro de funcionários que totaliza uma equipe de 

41 pessoas, além de voluntários. 

Sendo a Casa do Menor Francisco de Assis de Leme um serviço de acolhimento institucional, deve 

seguir o documento de orientações técnicas que prevê as ações de trabalho em todo o país neste 

tipo de serviço, chamado “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes” elaborado pelo Ministério Do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), 

pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e pelo Departamento de Proteção Social 

Especial (DPSE). 

No referido documento é determinado a proteção integral e garantia dos direitos a cada uma das 

crianças e dos adolescentes acolhidos, sendo um desses direitos o tratamento adequado para cada 

demanda, além do direito de cada um de ter conhecimento (dentro da possibilidade de sua faixa 

etária) sobre seu processo.    
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Assim como a adequação do espaço para as crianças e adolescentes com deficiência física, é 

necessário fornecer os cuidados adequados para aqueles portadores de deficiências intelectuais e 

também transtornos psicológicos que permeiam grande parte do funcionamento do sujeito, e que, 

principalmente para este último, na maioria dos casos precisam de uma minuciosa avaliação 

psicológica para ser identificado. 

Logo, se identificada a demanda do sujeito é possível que sejam realizados imediatamente 

encaminhamentos a rede municipal de saúde e de assistência social, como forma de trabalhar de 

maneira eficaz e adequada cada caso. A identificação desta demanda e de outras situações 

psicológicas e também momentâneas do sujeito, deve ser feita de maneira fidedigna e para isso 

necessita dos testes psicológicos que, em sua grande maioria, podem fornecer resultados logo após 

sua aplicação. 

Os testes psicológicos são instrumentos fundamentais para o processo de diagnóstico, não 

identificando apenas transtornos (que podem ser psicológicos ou de personalidade, abrangendo 

inclusive o desenvolvimento cognitivo e educacional), mas também a identificação de questões 

como os estados depressivos e dificuldades no desenvolvimento das habilidades sociais, sendo um 

instrumento que promove uma avaliação mais segura e adequada para o psicólogo em seu ambiente 

de trabalho. 

O brincar também é tido como método de investigação, que promove inúmeras descobertas acerca 

dos acontecimentos que podem ter ocorrido na vida do sujeito, mesmo em crianças de pouco idade, 

pois a brincadeira é uma atividade espontânea e que reproduz vivencias tidas por elas, ou seja, a 

criança brinca e reproduz na brincadeira aquilo que viveu, usando também esse universo lúdico para 

se comunicar. São inúmeras as situações em que os contextos de violência escapam e aparecem nas 

brincadeiras e pensando nisso, foram desenvolvidos brinquedos que podem estimular o contexto 

familiar de forma mais realista e outras situações objetivando o estimulo as questões que, por 

determinações etárias ou inconscientes, não surgem através do diálogo. 

A criança em inúmeros momentos, pode não possuir repertório verbal para expor os ocorridos, ou 

até mesmo não conseguir falar sobre eles, devido a gravidade do fato, mas consegue através do 

lúdico expor sentimentos, reproduzir situações e também aprender a lidar com determinadas 

situações. 
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O contexto do acolhimento gera inúmeros assuntos que precisam ser trabalhados, tais como a 

reinserção familiar e a colocação em família substituta, que precisam de instrumentos para serem 

abordados tais como brinquedos e livros infantis que já possuem o objetivo de abordar e produzir a 

compreensão de determinados assuntos dolorosos, abordando inclusive a violência e o luto (que 

pode ser desde perder um ente querido até perder a família). 

Dessa forma, se faz necessário que o serviço de acolhimento tenha esses recursos materiais para 

oferecer aos acolhidos outras maneiras de compreender o que está acontecendo que não seja o 

diálogo, buscando reduzir o sofrimento dos mesmos frente as situações difíceis que são e serão 

enfrentadas. 

Para poder executar com maestria todos os projetos que são propostos, os psicólogos e demais 

profissionais do serviço, precisam de capacitação constante sobre os assuntos referentes ao 

acolhimento e outras instancias que surgem no dia de trabalho, que pode ser ofertada a partir da 

leitura, portanto é fundamental a aquisição de materiais voltados para os técnicos que abordem 

temas como a infância, a adolescência, a violência, a negligencia, adoção, entre outros.  

Dessa forma, o presente projeto busca adquirir teste psicológicos para serem aplicados através dos 

psicólogos que já atuam no serviço de acolhimento, brinquedos que facilitam o processo 

investigativo para o Abrigo Institucional e Casa Lar, que também serão manuseados pelos 

psicólogos, além de móveis que irão proporcionar o ambiente adequado para a aplicação dos testes 

e brincadeiras, livros e materiais teóricos para capacitação da Equipe Técnica e suprimentos 

(impressora e tinta) para a produção e reprodução de matérias de testes e de capacitações. 

Segue abaixo a lista de materiais que temos pretensão de adquirir, com a quantidade recomendada 

e uma breve descrição dos livros infantis, testes e brinquedos. 

LIVROS TÉCNICOS: 

- Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes - Teorias E Evidencias 

Autor: Lilia Leda Chaves Cavalcante e Celina Maria Colino Magalhaes. 

Livraria do Psicólogo e Educador. 

- Adoção - Vínculos e Rupturas: do Abrigo à Família Adotiva (Estante Virtual) 

- Cuidar de quem cuida: Trabalhadoras e Trabalhadores no Acolhimento Institucional. 

Autor: Maria Ignez Costa Moreira e Ana Paula Carvalho Pereira Passos. 

Livraria do Psicólogo e Educador. 
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- Acolhimento Institucional: A Maioridade e o Desligamento.  

Autor: Martha Emanuela Soares Da Silva Figueiro 

- Psicopatologia Da Infância e Da Adolescência 

Autor: Jean E. Dumas 

Livraria do Psicólogo e Educador 

- Desenvolvimento Humano 

Autores: Diane Papalia, Ruth Feldman 

Vendido por Lojas Americanas. 

- Privação e delinquência 

Autor: Donald Woods Winnicott  

Vendido por Loja Amazon 

 

LIVROS INFANTIS:  

- Flavia e o bolo de chocolate”, de Miriam Leitão e Bruna Assis Brasil  

Descrição: O livro apresenta os dilemas da pequena Flavia sobre o porquê de sua pele ser marrom 

e tão diferente da pele branca da mãe adotiva. Na história, a questão da adoção aparece junto a 

outro tema de importância crucial: a diversidade racial e que é comum na maioria das adoções, 

tornando esse livro uma importante ferramenta para falar do tema com as crianças. 

- “Aos Olhos do Mar”, de Cristiane Tavares e Chris Mazzotta 

Descrição: As ilustrações, com uma proposta semelhante à da ilusão de ótica, sugerem os limites 

borrados entre um lado e outro, e o tema da adoção aparece de forma sutil, em meio a esse universo, 

mostrando que misturar o conhecido e o desconhecido às vezes é essencial para entender (e sentir) 

as coisas, principalmente quando se conhece uma nova família. 

- Bento, O Menino Birrento, de Cristina Sobreira 

Sinopse: Ouvir "não" é uma experiência fundamental para o desenvolvimento humano. Mas, são 

frequentes as dificuldades ao tratar essa situação com as crianças. Esse comportamento, na maioria 

dos casos, está relacionado a uma falta de limite na educação, desde o início da infância e que 

muitas vezes não ocorreu por inúmeros motivos, inclusive a negligencia. A história de "Bento, o 

Menino Birrento", retrata esse desafio vivenciado por responsáveis e crianças e estimula a reflexão, 
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sob pontos de vista distintos, em que cada tipo de atitude, tanto dos pais, quanto dos filhos, 

implicará em diferentes emoções, proporcionando também um trabalho com os educadores. 

- Adolescente, Não Caia Em Roubada! 

Autor: Fernanda Cerutti, Irani I De Lima Argimon e Luciana Tisser 

Descrição: Este é um livro para os adolescentes. Nele são apresentadas algumas situações comuns 

na adolescência, como o uso de drogas, que é muito discutido nesse momento da vida. De forma 

lúdica, explica alguns temas difíceis de entender, mas que são muito importantes, como o 

desenvolvimento do cérebro até a idade adulta. Aborda também algumas estratégias para lidar com 

situações para não cair em nenhuma roubada. 

- Coleção como eu me sinto: 

Como eu me sinto...Quando sinto sua falta. 

Como eu me sinto...Quando me sinto bem. 

Como eu me sinto...Quando tenho medo. 

Como eu me sinto...Quando estou triste. 

Como eu me sinto...Quando estou com ciúme. 

Como eu me sinto...Quando estou zangado(a). 

Como eu me sinto...Quando me importo com os outros. 

Descrição: Está coleção busca abordar através de histórias infantis situações que acontecem no dia 

a dia da criança, objetivando através do lúdico das histórias criar situações de compreensão e 

superação de dificuldades. 

 

BRINQUEDOS e JOGOS 

Família Terapêutica 

Descrição A família terapêutica é um importante instrumento lúdico de investigação, pois apresenta 

diversos bonecos que compõem uma família, que permite que a criança explore e brinque, 

reproduzindo um possível contexto de vida. Os bonecos possuem órgãos (inclusive genitais) que 

permitem abordar também situações de sexualidade e até mesmo abuso. 
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Jogo Terapêutico: Contra Maré 

Descrição: Contra Maré propõe desafios aos adolescentes, baseando-se nas crenças e histórias que 

circularam na internet nos últimos tempos. É um jogo com tarefas para incentivar comportamentos 

incompatíveis com os principais problemas da adolescência: baixa autoestima, egocentrismo, 

depressão, isolamento ou mesmo autossuficiência, que são comum na vida do sujeito, 

principalmente quando o mesmo está acolhido. 

 

Jogo Terapêutico: 70 de Novo! 

Descrição: Jogo para treino de resolução de problemas e análise de consequências por meio de 

uma brincadeira de “sobe e desce”. Cada carta propõe uma situação a ser analisada ou a ser 

resolvida, e as respostas da criança a levarão para frente ou para trás, para cima ou para baixo no 

jogo, podendo informar aquilo que é certo ou errado de uma maneira que possibilite uma fácil 

compreensão. 

 

Coleção Profissiogame 

Descrição: O jogo é composto por um tabuleiro, dividido em várias casas coloridas que diferem 

vários acontecimentos profissionais. Os jovens selecionam o seu bonequinho profissional e iniciam 

a partida. O jogo continua até que todos os jogadores tenham chegado à casa final, que é a da 

aposentadoria, passando pelas etapas fundamentais de qualquer pessoa na carreira profissional, 

auxiliando na construção da autonomia para a maioridade. 

 

Jogo Túnel do Tempo 

Descrição: O kit “Túnel do Tempo” foi elaborado ao longo de mais de 10 anos de atendimento, 

começando por uma demanda clínica de adolescentes aversivos ao uso de um material lúdico 

infantil e, ademais, ainda imaturos para uma clássica verbalização de sentimentos e associações, 

podendo ser utilizado em vários contextos, individual ou em grupo. 

O material trabalha com três períodos da vida do adolescente: passado, presente e futuro. Dessa 

forma, buscamos relembrar fatos passados e, então, prosseguir reconstruindo sua história, 

conhecendo sua rotina (fatos atuais) e fazendo com que ele se imagine em um futuro (ora próximo, 

ora longínquo). 
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Baralho do TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

Descrição 

Ferramenta que auxilia na intervenção dos psicólogos para identificação de crenças, pensamentos 

e emoções disfuncionais vinculadas aos quadros de TDAH.  

 

Baralho da Ansiedade 

Descrição: Com o Baralho da ansiedade, as crianças e/ou adolescentes são educados sobre os 

principais sintomas, dificuldades e comportamentos disfuncionais relacionados a ansiedade, tão 

comum dentro do acolhimento, principalmente causada pela insegura do que irá acontecer no 

futuro. O instrumento auxiliará na identificação de pensamentos, comportamentos e emoções 

disfuncionais, possibilitando uma intervenção dinâmica, visando maior assertividade e 

automonitoramento da ansiedade. Através das cartas com sintomas será possível identificá-los e 

monitorar ao longo do tratamento.  As cartas possuem situações que permitem uma identificação 

de suas crenças disfuncionais e distorções cognitivas.  No manual é apresentado roteiro para a 

utilização do material, mas dispõe de outras formas para a utilização da ferramenta.  

 

RPG Desafios 

Descrição: Jogo terapêutico fundamentado na Terapia Cognitivo-Comportamental que tem como 

objetivo treinar habilidades para enfrentar as situações de risco que o adolescente encontra para o 

uso de substâncias psicoativas, como: não conseguir namorado(a), ir mal na escola, etc. Além disso, 

pretende corrigir crenças distorcidas relacionadas ao efeito das drogas, demonstrando que seu uso 

não é uma saída mágica para resolver os problemas. É útil na prevenção/tratamento do uso dessas 

substâncias, podendo ser utilizado por terapeutas, pedagogos, pais ou adolescentes que querem se 

divertir. 

 

TESTES PSICOLÓGICOS 

- TESTE DE PERSONALIDADE - HTP  

Descrição: Tem como objetivo compreender aspectos da personalidade do indivíduo bem como a 

forma deste indivíduo interagir com as pessoas e com o ambiente, auxiliando na investigação de 
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traços da personalidade. É composto por: manual do teste e livros de aplicação (para cerca de um 

ano de uso. 

- TESTE PROTEA-R  

Descrição: Tem como objetivo rastrear a presença de comportamentos inerentes à sintomatologia 

do Transtorno do Espectro Autista (TEA). É composto por: Manual do Teste e livros de aplicação 

para cerca de um ano de uso. 

- MATRIZ DE HABILIDADES E INTERESSES PROFISSIONAIS  

Descrição: Tem como objetivo auxiliar pessoas a escolher e/ou planejar a carreira profissional. É 

composto por: Manual do Teste, Tabuleiro, Conjunto de Cartões, Ficha Perfil. 

COLEÇÃO R-2  

Descrição: Teste não Verbal de Inteligência para Criança (tem como objetivo o fator de inteligência 

geral de crianças de 05 a 11 anos). É composto por: Manual do Teste, Cartões de Aplicação, Crivo 

de Correção, Livro de Aplicação.  

- COLEÇÃO DFH – Desenho Figura Humana  

Descrição: Teste não Verbal de Inteligência para Criança (tem como objetivo o fator de inteligência 

geral de crianças de 05 a 10 anos, e pode ser aplicado em crianças com capacidade auditiva 

diminuída, deficiências cognitivas e neurológicas e não alfabetizadas. É composto por: Manual do 

Teste, Crivo de Correção, Livro de Aplicação. 

- COLEÇÃO V-47  

Descrição: Teste Verbal de Inteligência (tem como objetivo avaliar a capacidade de compreensão 

verbal para pessoas a partir de 16 anos. É composto por: Manual do Teste, Crivo de Correção, Livro 

de Exercícios. 

- Inventário da Personalidade ETDAH-AD  

Descrição: tem como objetivo auxiliar no processo diagnóstico do TDAH, com a possibilidade de 

distinguir a apresentação do transtorno, a intensidade e o nível de prejuízo existente (leve, moderado 

ou grave), a partir dos 12 anos. É composto por: Manual do Teste, Bloco de Aplicação. Livro de 

Avaliação. 

- WISC IV  

Descrição: Escala Wechsler de Inteligência para Crianças tem como objetivo avaliar a capacidade 

intelectual das crianças e o processo de resolução de problemas. Aplicação em pessoas de 06 a 16 
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anos. É composto por Manual Técnico. Manual de Instruções para Aplicação e Avaliação. 

Protocolos de Registro. Protocolos de Resposta 1. Protocolos de Resposta 2. 1 Livro de Estímulos. 

Cubos. Crivos Códigos A e B. Crivo Procurar Símbolos. Crivo de Cancelamento. 

 

MOVEL: 

MESA DE FORMICA 

Descrição: Alguns testes psicológicos e brincadeiras precisam de um local de aplicação e 

recomendam em seu manual que seja utilizado esse modelo de móvel. 

 

Anexo ao projeto segue o orçamento dos materiais. Os que são exclusivos da avaliação psicológica, 

foram realizados apenas em um local por ser venda exclusiva. 

 

IMPRESSORA COLORIDA 

É necessário uma impressora colorida para impressão adequada do material, tendo em vista que as 

avaliações também podem precisar que se utilize impressão de outros desenhos e/ou de fotos. 

Também é necessário comprar as tintas para a impressora, garantindo sua manutenção ao longo do 

ano. 

PÚBLICO ALVO 

Crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, de ambos os sexos, na faixa etária de 

zero a dezoito anos incompletos, acolhidos no Abrigo Institucional e na Casa Lar. 
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INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

As duas unidades são residências uni familiares, análogas às demais casas da região, localizadas 

em uma área residencial urbana, sem fachada ou identificações, seguindo o padrão arquitetônico 

das demais residências da comunidade. 

O Abrigo Institucional encontra-se instalado em imóvel alugado pela entidade, localizado em área 

residencial da cidade. A área total do terreno é de 1.370,00 m², composto de duas casas uma maior 

e outra menor, perfazendo uma área construída total de 441,15 m²; casa da equipe técnica, com sala 

da equipe técnica de atendimento, uma recepção, sala de projetos, um banheiro e uma lavanderia.  

Casa de moradia, com quatro dormitórios, um quarto para os bebês, duas salas de TV , uma sala de 

estudo, uma sala de educador e um banheiro para funcionários, três banheiros, uma cozinha, um 

refeitório e área de lazer interna e externa. Todas as instalações estão em perfeito funcionamento, 

conforme leis específicas exigidas. 

A Casa Lar encontra-se instalada em imóvel alugado pela entidade, localizado em área residencial 

da cidade, composto por três dormitórios destinados aos acolhidos, uma sala de TV com 

computadores, cozinha, uma sala de educador com um banheiro para funcionários, dois banheiros, 

uma sala para a Equipe Técnica e área de lazer interna e externa que possuí um cômodo definido 

como brinquedoteca. Todas as instalações estão em perfeito funcionamento, conforme leis 

específicas exigidas. 

 

 

 

 

Metas 

 
Etapa/Fase Especificação 

Indicador Físico Duração 
Unidade Quantidade Inicio Término 

01 
Aquisição 

dos Materiais 

Dados os orçamentos 

previamente realizados, 

realizar aquisição dos 

testes psicológicos, 

brinquedos e móveis, 

descritos no orçamento. 

Conforme o 

orçamento em Anexo 

Data do 

Repasse 

30 dias 

após 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS 

 
META DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO PERÍODO RESULTADOS ESPERADOS 

 

01 

 

Aprovação do Plano de Trabalho por 

Comissão do COMAS, apresentação de 

prestação de contas e passar por 

fiscalização do mesmo conselho após 

aplicação do projeto. 

 

Promover o bem estar das 

crianças e adolescentes 

propiciando métodos de 

avaliação fidedignos e materiais 

de apoio que buscam identificar e 

minimizar o sofrimento, além de 

ofertar melhor qualidade de vida 

para todos. 

 

 

PREVISÃO DE RECEITA DESPESA 

FONTE VALOR ANUAL VALOR ANUAL 

Recurso Próprio   

Recurso Municipal R$ 14.605,42 R$ 14.605,42 

Recurso Estadual   

Recurso Federal   

 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO QUANT. VALOR TOTAL 

Teste HTP – Livro de Instruções – Vol. 1                179,00 2 358,00 

Teste HTP – Livro de Avaliação  56,00 4 224,00 

Teste PROTEA-R – Livro de Instruções – 

Vol.1 

220,00 2 440,00 

Teste PROTEA-R – Livro de Avaliação – 

Vol.2 

78,00 2 234,00 

Matriz de Habilidades e Interesses 

Profissionais 

264,80 2 529,60 

Teste R-2 – Livro de Instruções – Vol. 1 121,00 1 121,00 

Teste R-2 – Crivo de correção 52,00 1 52,00 

Teste R-2 – Livro de Exercício composto de 

pranchas 

292,00 1 292,00 

Teste R-2 – Livro de Aplicação 52,00 1 52,00 

Teste DFH – Escala Sisto – Livro de 

Instruções 

140,00 2 280,00 

Teste DFH – Escala Sisto – Crivos de 

correção 

94,00 2 188,00 

Teste DFH – Escala Sisto – Livro de 

Aplicação Masculino 

94,00 2 188,00 
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Teste DFH – Escala Sisto – Livro de 

Aplicação Feminino 

94,00 2 188,00 

Teste V-47 – Livro de Instrução 78,00 2 156,00 

Teste V-47 – Livro de Exercícios 120,00 2 240,00 

Teste V-47 – Crivo  10,00 2 20,00 

Teste ETDAH – Livro de Instrução 85,00 1 85,00 

Teste ETDAH – Livro de Aplicação 170,00 1 170,00 

Teste ETDAH – Livro de Avaliação 116,00 1 116,00 

Teste WISC IV – Kit Completo 2.959,20 1 2.959,20 

Teste WISC IV – Protocolo de Registro 389,00 1 389,00 

Teste WISC IV – Protocolo de Resposta 1 251,00 1 251,00 

Teste WISC IV – Protocolo de Resposta 2 

Cancelamento 

251,00 1 251,00 

Baralho de TDAH – Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade 

132,00 2 264,00 

Baralho da Ansiedade  132,00 2 264,00 

Baralho da Dependência Tecnológica – 

Controlando o uso de jogos eletrônicos, 

internet e aparelho celular 

132,00 2 264,00 

Baralho da Sexualidade – Conversando 

sobre sexo com adolescentes e adultos 

132,00 2 264,00 

Baralho das Habilidades Sociais – 

Desenvolvendo as relações 

132,00 2 264,00 

RPG Desafios 266,00 2 532,00 

Livro “Bento e o Menino Birrento” 35,00 2 70,00 

Livro “Adolescente não cai em roubada” 40,00 2 80,00 

Família Terapêutica Mini 90,00 4 360,00 

Jogo “Contra a Maré” 50,00 2 100,00 

Jogo Coleção “Profissiogame” 426,00 2 852,00 

Jogo Túnel do Tempo 170,00 2 340,00 

Livro Técnico “Acolhimento Institucional 

De Criancas E Adolescentes - Teorias E 

Evidencias” 

159,00 1 159,00 

Livro Técnico “Adoção – Vínculos e 

Rupturas: do Abrigo à Família Adotiva” 

37,60 1 37,60 

Livro Técnico “Cuidar de quem cuida: 

trabalhadoras e trabalhadores no 

acolhimento institucional” 

35,90 1 35,90 

Livro Técnico “Acolhimento Institucional: 

A maioridade e o desligamento” 

32,90 1 32,90 

Livro Técnico “Psicopatologia da infância e 

da adolescência” 

130,90 1 130,90 

Livro Técnico “Desenvolvimento Humano” 

 

173,99 1 173,99 




