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A Comunidade Amorim
A Comunidade Amorim é a mais antiga da região de Manguinhos.
Começou a se formar em 1901, com a migração portuguesa. O local era
uma fazenda, que foi mais tarde loteada. O nome refere-se ao antigo
proprietário - João Dias Amorim. Contribuíram para a ocupação do local a
remoção de favelas do centro da cidade, além da implantação da Fundação
Oswaldo Cruz e da Estação de trem de Manguinhos.
Atualmente a Comunidade Amorim é considerada isenta de violência
e grupos organizados para atividades ilícitas.
Segundo Mila Henrique Lo Bianco em “O PAC-Manguinhos: política
urbana, usos e representações da cidade” Manguinhos possui o 5º pior
Índice de Desenvolvimento Humano, e ocupa a 150ª posição num total de
158 bairros contabilizados pelo Índice de Desenvolvimento Social (IDS).
Segundo o Censo 2010, 10,83% dos seus domicílios não possuem coleta de
lixo – sendo este o pior índice do Rio de Janeiro; 6,28% das pessoas com 5
ou mais anos são analfabetos – 6º pior índice; a renda média mensal
corresponde a R$ 424,26 - 5º pior da cidade”
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A Associação Origem/Amorim
A ASSOCIAÇÃO ORIGEM/AMORIM - conhecida apenas como ORIGEM
foi fundada em 25 de setembro de 2012. É uma entidade sem fins
lucrativos, mantida por doações de pessoas físicas do setor privado
podendo ser em espécie ou bens materiais.
A ORIGEM prioriza a realização de atividades relacionadas à
Educação, especialmente de crianças e jovens, tendo como lemas:

Educar para Proteger
Ensinar e ocupar de forma sadia
O Estatuto da Associação prevê a atuação em diversas áreas, e
atuação também em outros locais que não a Comunidade Amorim.
Atuamos nas áreas de Educação e Saúde. Priorizamos a realização de
atividades relacionadas à EDUCAÇÃO, através do apoio escolar para
crianças e adolescentes e a formação profissional de jovens e adultos
através de cursos técnicos de curta duração.
A promoção cultural e esportiva também são focos de atuação da
ORIGEM.
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Estrutura Organizacional

Observamos que, por se tratar de uma organização sem fins
lucrativos, além dos COLABORADORES permanentes, os VOLUNTÁRIOS
são de extrema importância para o bom desempenho da ORIGEM.

Principais competências estatutárias
Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Consselho Diretor

Presidente

Diretor Executivo

Diretor Fnanceiro

Eleger um Conselho Diretor a cada três anos e um Conselho Fiscal
a cada quatro anos Aprovar as contas do exercício fiscal, após parecer do Conselho
Fiscal
Opinar sobre balanços dos exercícios fiscais e relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre operações patrimoniais, emitindo pareceres para a Assembleia
Geral e Conselho Diretor.
Zelar pela efetividade do funcionamento da ORIGEM e resguardar a coerência de
suas atividades com o objetivo estatutário.
Cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembleia Geral.
Elaborar e submeter à Assembleia Geral proposta de programação anual de
atividades.
Representar a Associação judicial e extrajudicialmente.
Assinar livros contábeis, emitir e endossar cheques, abrir, movimentar e encerrar
contas bancárias e documentos que envolvam responsabilidades sociais, juntamente
com o Diretor Financeiro.
Supervisionar as tarefas desenvolvidas pela Associação, zelando pela consistência
com seus objetivos estatutários.
Integrar as atividades técnicas, administrativas e financeiras, respeitando as
atribuições específicas.
Promover e supervisionar eventos promovidos pela Associação.
Gerir os recursos humanos da Associação.
Garantir a infraestrutura necessária para o andamento dos projetos desenvolvidos
pela Associação.
Proceder e acompanhar a tramitação dos processos contábeis da Associação.
Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Associação.
Assinar livros contábeis, emitir e endossar cheques, abrir, movimentar e encerrar
contas bancárias.

Demais competências
Diretor de Desenvolvimento

Coordenar e apoiar projetos, inclusive relativos à Comunicação e cadastros,
reponsabilizar-se pelo espaço físico quando assim definido, além de captar novos
patrocinadores e obter parcerias.

Diretor Social

Promover e organizar ações de cunho festivo ou social.

Colaboradores

Executar as funções de acordo com as responsabilidades exigidas pelo que lhes é de
atribuição.

Voluntários

Após assumir compromissos de voluntariado, responsabilizarem-se por bem
desempenhar as funções para as quais expontaneamente se apresentaram.
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Objetivo Geral

O objetivo das atividades a serem desenvolvidas em 2020 é
permanecer na nossa missão estatutária de promoção da qualidade de
vida dos moradores da Comunidade e adjacências, através de cursos e
eventos de educação, cultura, saúde e emprego, caminhando o mais
possível para um grau de profissionalismo e autossustentabilidade.

Atividades previstas
TIPO

ATIVIDADES
Educação
Infantil

E
D
U
C
A
Ç
Ã
O

Educação
profissional
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PÚBLICO-ALVO

DESCRIÇÃO

Reforço Escolar

Alunos do Ensino
Fundamental I e II

Aulas de reforço escolar de português e
matemática para alunos com dificuldades de
aprendizado.

Aula de Modelagem,
Corte e Costura

Jovens e adultos

Aula profissional de modelagem, corte e
costura.

Aulas de Artesanato

Jovens, adultos e
idosos

Aula profissional de artesanato para
moradores da comunidade Amorim.

Cursos Técnicos
Profissionalizantes

Jovens e adultos

Cursos técnicos profissionalizantes de curta
duração conforme demanda da comunidade.

Vestibular Social

Jovens e adultos

Bolsas de estudo através de convênios com
universidades e faculdades - nível superior e
especialização.

Crianças, Jovens,
adultos e idosos

Controle regular de empréstimos de livros,
espaço para leitura apropriado e atividades
de incentivo a leitura.

Biblioteca

TIPO

ATIVIDADES

PÚBLICO-ALVO

DESCRIÇÃO
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E
S
P
O
R
T
E

TIPO
S
O
C
I
A
L

Aulas de Capoeira

Crianças e jovens

Aulas de capoeira.

Aulas de Zumba

Jovens e adultos

Aulas de zumba e outros ritmos que não
exijam a presença de pares.

ATIVIDADES

Assistência Social

PÚBLICO-ALVO

DESCRIÇÃO

Jovens, adultos e idosos

Assistência e orientação
a fim de melhorar a qualidade
de vida dos assistidos.

TIPO

ATIVIDADES

PÚBLICO-ALVO

DESCRIÇÃO
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A
U
T
O
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E
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D
E

Confecção de roupas
para venda

Jovens e adultos

Utilização das máquinas de costura da
Oficina Amorim para a produção de peças de
vestuário confeccionadas por ex-alunas do
curso de modelagem, corte e costura.

Produção de peças de
artesanato para venda

Adultos e idosos

Utilização do tempo das aulas de artesanato
para a produção de peças para a venda no
bazar e em outros locais.

Bazar

Jovens, adultos e idosos

Venda de roupas e outros itens doados ou
produzidos na Associação.

Cantina

Comunidade Amorim

Utilização da cozinha que será construída na
parte da frente do Espaço Origem para a
venda de itens de consumo.

Copiadora

Comunidade Amorim

Serviço de cópia e impressão
de documentos .

Campanha Novos
Doadores

Amigos dos Apoiadores

Produção de apresentação impressa e digital
para angariar um número maior de doações
mensais.

Campanha de Novos
Patrocinadores

Empresas

Produção de apresentação impressa e digital
dos projetos pontuais que tenham
necessidade e sejam passíveis de patrocínio.

Campanha de Parcerias
com outras ONGs

ONGs que atuam no Brasil

Contatar permanentemente outras ONGs de
interesses afins ou complementares.

TIPO

ATIVIDADES

SERVIÇO

DESCRIÇÃO

Piso

Melhorar o estado do piso.

Sinalizaçao do
Espaço ORIGEM

Sinalizar os setores, pintar e delimitar os espaços de
cada atividade

Recepção do
Espaço ORIGEM

Criar um espaço para recepção apropriado para
receber os frequentadores.

Cozinha

Construir uma nova cozinha no mesmo local onde se
encontra atualmente.
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M
E
L
H
O
R
I
A
S
N
O

Criar mais uma sala de aula para no mínimo 20
Sala de Aula Extra
alunos no Espaço, para a utilização do reforço escolar
no 1º andar
e outros cursos oferecidos pela Associação.

1º Piso

E
S
P
A
Ç
O

Biblioteca

Delimitar um espaço fixo para a Biblioteca e pintar o
espaço. Equipar a biblioteca com mesa e cadeiras e
um computador para a catalogação e gerenciamento
do empréstimo de livros.

Área de
Convivência

Criar uma área de convivência para os frequentadores
do Espaço.

Disponibilizar um espaço para exposição de roupas
Espaço para
do bazar em que possa ser ocultado quando o espaço
Exposição do Bazar
for utilizado para outra função.

O
R
I
G
E
M

Espaço para
Atividades de
Artesanato

Ter um espaço móvel para as aulas de artesanato
com a possibilidade de ser ocultado quando não
estiver sendo utilizado.

Melhorias dos
Banheiros no
Térreo

Melhoria nos banheiros do térreo.

Espaço para
Armazenamento

Espaço para o armazenamento de itens, tais como
vestuário, material escolar e equipamentos para os
diversos cursos.

Melhorias na Sala
de Aula

Pintura, instalação de ventilador de parede e
organização da sala de aula para comportar no
mínimo 20 alunos.

2º Piso

TIPO

C
O
M
U
N
I
C
A
Ç
Ã
O

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO

Site

Atualização semanal.

Facebook

Atualização diária.

Instagram

Aperfeiçoamento e Atualização diária.

Logo dos patrocinadores e
apoiadores

Atualizar as logomarcas dos patrocinadores e
apoiadores nas mídias sociais e no site da Origem.

Grupos de whatsapp e e-mail

Utilizar estes canais para comunicação interna,
equalizando informações.

Relatórios

Relatórios para
apoiadores e
patrocinadores

Emitir os relatórios financeiros e atas estatutárias

Relatório Mensal

Relatório em PDF dos projetos realizados pela
associação e do balanço financeiro.

Relatório Anual

Relatório em PDF dos projetos realizados pela
associação e do balanço financeiro levando-se em
consideração a mensuração dos resultados
quantitativos e qualitativos.
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TIPO
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
Ç
Ã
O

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO

Inventário

Catalogar todos os bens da ORIGEM em um arquivo
informatizado.

Cadastro

Elaborar um cadastro padronizado para
colaboradores, contribuintes, empresas parceiras e
assistidos (crianças, jovens, adultos e idosos).

Sistema de Boleto Bancário

Elaborar sistema de pagamento por boleto bancário
para cobrança de mensalidade dos apoiadores.

PLANO DE EXECUÇÃO
Educação
Apoio Escolar - Ensino Fundamental I
Descrição: Oferecer aula de apoio escolar de português e matemática para alunos do ensino fundamental I e II
moradores na Comunidade Amorim e adjacências com dificuldades de aprendizado
Objetivo: Promover a aprendizagem dos educandos em nível de desigualdade com o ritmo da sua turma na escola
que frequentam, consolidando e ampliando os conhecimentos.
Público-alvo: Alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – crianças de 6 a 10 anos.
Nº de alunos por turma: 20/25
Frequência: Diária – de segunda a sexta-feira
Duração: De fevereiro a dezembro de 2020 (11 meses)
Nº de alunos por turma: 20/25
Horários:
Turno da manhã - das 8h às 11h.
Turno da tarde - das 14h às 17h.
Atividades como Colônia de Férias Cultural, festas comemorativas, contação de histórias e outras atividades inclusive
envolvendo a Biblioteca devem estar alinhadas com os objetivos da melhoria da aprendizagem do grupo de alunos
assistidos pelo Apoio Escolar. As crianças receberão um lanhe no intervalo das aulas.
Colônia de Férias Cultural
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Consiste na realização de atividades culturais externas, com duração de seis dias nos meses de janeiro e
julho (segunda a sábado, no período entre 13h às 18h) para as crianças atendidas pela ORIGEM.
Páscoa
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Dia das Crianças
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Natal
Evento comemorativo para as crianças atendidas pela ORIGEM.

Apoio Escolar - Ensino Fundamental II
Descrição: Oferecer aula de apoio escolar de português e matemática para alunos do ensino fundamental I e II
moradores na Comunidade Amorim e adjacências com dificuldades de aprendizado
Objetivo: Promover a aprendizagem dos educandos em nível de desigualdade com o ritmo da sua turma na escola
que frequentam, consolidando e ampliando os conhecimentos.
Público-alvo: Alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) - adolescentes de 11 a 15 anos
Nº de alunos por turma: 20/25
Frequência: Diária – de segunda a sexta-feira
Duração: De fevereiro a dezembro de 2020 (11 meses)
Nº de alunos por turma: 18
Horários:
Turno da manhã - das 8h às 11h.
Turno da tarde - das 15h às 18h.
Atividades como Colônia de Férias Cultural, festas comemorativas, contação de histórias e outras atividades inclusive
envolvendo a Biblioteca devem estar alinhadas com os objetivos da melhoria da aprendizagem do grupo de alunos
assistidos pelo Apoio Escolar. Os adolescentes receberão um lanhe no intervalo das aulas.
Colônia de Férias Cultural
Consiste na realização de atividades culturais externas, com duração de seis dias nos meses de janeiro e
julho (segunda a sábado, no período entre 13h às 18h) para as crianças atendidas pela ORIGEM.
Páscoa
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Dia das Crianças
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Natal
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Evento comemorativo para as crianças atendidas pela ORIGEM.
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Aulas de Modelagem, Corte e Costura
Descrição: Oferecer aulas a nível profissional de modelagem, corte e costura para moradores da comunidade
Amorim e adjacências, podendo receber alunos de fora.
Objetivo: Formar profissionais habilitados para trabalhar em confecções, ou como empreendedores
autônomos na atividade de costura e modelagem.
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos por turma: 12 por turma
Frequência: 1 x na semana (sábados)
Duração: De maio a dezembro de 2019. (8 meses)
Horário: das 9h às 12h

Aulas de Artesanato
Descrição: Oferecer aulas profissionais de artesanato para moradores da Comunidade Amorim e adjacências.
Objetivo: Formar profissionais autônomos aptos para desenvolver trabalhos artesanais e atuarem como
empreendedores.
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos por turma: 10 por turma
Frequência: 2 x na semana (terças e quintas-feiras)
Duração: De fevereiro de 2010 a janeiro de 2021
Horário: das 13h30 às 15h30
Observações:
1. Oferecer curso extra de empreendedorismo em parceria com entidades tais como o Sebrae
2. Produzir peças para venda com o fim de geração de renda

Cursos Técnicos
Descrição: Oferecer cursos técnicos profissionalizantes de curta duração conforme demanda da comunidade.
Objetivo: Formar profissionais técnicos habilitados.
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos por turma: 20
Frequência: Conforme demanda do curso
Duração: Conforme demanda do curso
Horário: Noturno

Vestibular Social

Descrição: Oferecer bolsas de estudo para moradores da Comunidade e adjacências, através de convênios
com universidades e faculdades diversas, tanto no nível superior quanto em cursos técnicos e de
especialização. Também poderão ser indicados moradores para o nível de ensino fundamental ou médio
Objetivo: Permitir o desenvolvimento de jovens e adultos através de pagamento viável
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de beneficiados: Depende das vagas oferecidas, especialmente pela FRASCE e dos candidatos aprovados.

Biblioteca
Descrição: Desenvolver uma biblioteca como espaço de educação, com controle regular de empréstimos de
livros e espaço para leitura apropriado, além de permitir a realização de eventos de leitura dirigidos.
Objetivo: Desenvolver o hábito de leitura nos alunos participantes do apoio escolar e nos moradores da
Comunidade em geral, bem como auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de português.
Público-alvo: Todas as faixas etárias, sendo que as atividades de incentivo à leitura em um primeiro
momento serão para as crianças que participam das aulas de apoio escolar.
Frequência: Diária.
Duração: Durante todo o ano.
Horário: das 9h às 18h
Medidas para o incremento da Biblioteca:
1. Para o desenvolvimento das atividades o apoio escolar disponibilizará um dia de aula somente para as
atividades relativas à Biblioteca.
2. Configurar o espaço da Biblioteca com mesas e cadeiras para a consulta de livros e programa para
controle dos empréstimos
3. Retomar o projeto “Contadores de História” para as crianças que frequentam o apoio escolar,
utilizando os livros doados pela Escola Nacional de Seguros. No início do ano cada aluno escolherá um
livro para ser lido por ele e pela professora em sala de aula. A professora lerá o livro com
antecedência para viabilizar alguma forma de tornar a história ainda mais interessante. Poderá utilizar
fantoches, acessórios ou fantasias. A leitura acontecerá a cada 15 dias.
4. Produzir um livro com os alunos do reforço escolar. Cada aluno escreverá a sua história. A melhor
história será publicada. E o autor terá o dia de autógrafos na festa do dia das crianças. Serão dois
premiados: Um aluno da turma do Ensino Fundamental I e outro da Turma do Ensino Fundamental II.
5. Distribuir o “Passaporte da Leitura” para as crianças que participam do apoio escolar. Cada livro será
registrado no passaporte e o leitor viajante que se destacar será premiado na festa de Natal da
ORIGEM.
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Esportes
Aulas de Capoeira
Descrição: Realização de aulas de capoeira para crianças e jovens, moradores da comunidade Amorim e adjacências.
Objetivo: Estimular e desenvolver aptidões físicas naturais, através do movimento espontâneo; desenvolver as
aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor e favorecer a socialização.
Público-alvo: Crianças e jovens.
Nº de alunos por turma: 28
Duração: De fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.
Frequência: 2 x na semana (terça e quinta-feira)
Horário: das 19h às 21h

Aulas de Zumba
Descrição: Realização de aulas de Zumba e outros ritmos que não exijam a presença de pares
Objetivo: Trabalhar movimentos aeróbicos e passos de dança, que representem lazer e exercitação física
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos: 28
Duração: De fev/2020 a jan/2021
Frequência: 3 x na semana (segundas, quartas e sextas-feiras)
Horário: das 20h às 21h

Assistência Social
Descrição: A assistência social não representa exatamente um objetivo direto da ORIGEM. Entretanto, durante o
desenrolar dos projetos observamos a necessidade de contatar e orientar alguns participantes - especialmente jovens
e crianças - ou seus familiares.
Objetivo: minorar situações que interfiram no desempenho dos beneficiados. Portanto, as ações de assistência social
cingem-se aos participantes dos projetos, sempre visando melhorar o desempenho e contribuir na medida do possível
para o equilíbrio psicológico dos assistidos.
Público-alvo: Moradores da Comunidade Amorim

Autossustentabilidade
Confecção de roupas para venda
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Descrição: Utilização das máquinas de costura da Oficina Amorim para que ex-alunas do Curso de Modelagem,
Corte e Costura produzam, de forma remunerada, peças de vestuário.
Objetivo: Profissionalizar e gerar renda para ex-alunas do Curso, capacitando-as para o mercado de trabalho e
apoiar os custos operacionais da ORIGEM.
Produção:
1. Quatro 4 tipos de blusas de malha feminina
As blusas deverão ter modelagem moderna, para venda no Bazar da ORIGEM e em lugares diversos.
2. Camisetas da ORIGEM
Confeccionar camisetas com o logo da Associação, sendo que parte da produção (modelagem e costura) será
realizada pelas ex-alunas do curso de modelagem, corte e costura de forma remunerada.
3. Fechamento de blusas de grife por costureiras da Oficina Amorim
Venda:
1. Venda das camisetas com o logo da Associação a título de uniforme obrigatório para os integrantes dos
projetos. A iniciativa possibilita a geração de recursos para a ORIGEM e a divulgação interna e externa à
Comunidade do nome da Associação.
2. Promover campanha para a venda de camisetas para os apoiadores mensais ou eventuais da ORIGEM

Produção de peças de artesanato para venda
Descrição: Utilização do tempo das aulas de artesanato para a produção de peças para a venda no bazar e em
outros locais.
Objetivo: Ensinar as alunas a trabalhar de forma profissional, atentando para a qualidade dos produtos, os quais
serão destinados para a venda a fim de gerar recursos para elas próprias e para os projetos da Origem, ou para
serem reproduzidos pelas alunas em casa para a geração de renda própria.

Bazar
Descrição: Venda de roupas e outros itens doados ou produzidos na Associação, na Oficina Amorim ou nas aulas de
Artesanato
Objetivo: Gerar recurso para algumas despesas da Associação.
Público-alvo: Comunidade e convidados.
Frequência: Último sábado do mês, durante todos os meses.
Horário: das 9h às 15h

Cantina
Descrição: Na copa, que será construída na parte da frente do Espaço Origem, disponibilizar para a venda salgados,
bolos, sanduíches e outros itens de consumo.
Objetivo: Angariar recursos financeiros para apoiar gastos da ORIGEM.

Copiadora
Descrição: Colocar uma máquina copiadora na recepção para oferecer o serviço de cópia e impressão de
documentos para as atividades da Associação e para a Comunidade.
Objetivo: Angariar recursos para apoiar os projetos promovidos pela associação.

18

Campanha Novos Doadores
Descrição: Produção de apresentação em PDF, power point e folder impresso com as principais atividades
desenvolvidas pela Associação.
Objetivo: Angariar um número maior de apoiadores que façam doações mensais.

Campanha de Novos Patrocinadores
Descrição: Produção de apresentação em power point e material impresso de projetos pontuais que tenham
necessidade e sejam passíveis de patrocínio.
Objetivo: Angariar apoiadores para projetos específicos promovidos pela Associação.

Campanha de parcerias com outras ONGs.
Descrição: Contatar permanentemente outras ONGs de interesses afins ou complementares.
Objetivo: Trocar experiências e estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos que contribuam com os
que estão sendo realizados ou a realizar pela Associação.

Melhorias no Espaço Origem
Térreo
Piso
Melhorar o estado do piso para melhorar o desempenho das atividades lá desenvolvidas e facilitar a sua
manutenção, mantendo-o limpo e conservado.

Sinalização do espaço ORIGEM
Sinalizar os setores, pintar e delimitar os espaços de cada atividade, a fim de deixar o Espaço mais organizado.

Recepção do Espaço ORIGEM
Construir um espaço para recepção apropriado para receber os frequentadores.

Cozinha
Construir uma nova cozinha no mesmo local onde se encontra atualmente. Este espaço propiciará a venda de
itens para a comunidade e consequente renda para a Associação.

Sala de aula extra no 1º andar
Estabelecer mais uma sala de aula para a utilização do reforço escolar e outros cursos oferecidos pela Associação.
Organizar a nova sala de aula com equipamento e mobiliário apropriados para comportar 20 alunos.
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Biblioteca
Delimitar um espaço fixo para a Biblioteca e pintar o espaço. Equipar a biblioteca com mesa e cadeiras e um
computador para a catalogação e gerenciamento do empréstimo de livros.

Área de convivência
Criar uma área de convivência para os frequentadores do Espaço.

Espaço para exposição de roupas do Bazar
Disponibilizar um espaço para exposição de roupas do bazar em que possa ser ocultado quando o espaço for
utilizado para outra função.

Espaço para atividades de artesanato
Ter um espaço móvel para as aulas de artesanato com a possibilidade de ser ocultado quando não estiver sendo
utilizado.

Melhoria dos banheiros no térreo
Executar melhoria nos banheiros do térreo.

1º andar
Melhoria da sala de aula
Pintura, instalação de ventilador de parede e organização da sala de aula para comportar 20 alunos.

Espaço para área de armazenamento
Criar um espaço para o armazenamento de itens, tais como vestuário, material escolar e equipamentos para os
diversos cursos.

Comunicação
Site
Atualização semanal.

Facebook
Atualização diária.

Instagram
Aperfeiçoamento e Atualização diária.

Relatórios
Emitir os relatórios financeiros e atas estatutárias
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Grupos de whatsapp e e-mail
Utilizar estes canais para comunicação interna, equalizando informações.

Logo dos patrocinadores e apoiadores
Atualizar as logomarcas dos patrocinadores e apoiadores nas mídias sociais e no site da Origem.

Relatórios para apoiadores e patrocinadores
Relatório Mensal
Relatório em PDF dos projetos realizados pela associação e do balanço financeiro.
Relatório Anual
Relatório em PDF dos projetos realizados pela associação e do balanço financeiro levando-se em consideração a
mensuração dos resultados quantitativos e qualitativos.

Administração
Inventário
Descrição: Catalogar todos os bens da ORIGEM, com numeração adequada, que corresponderá a uma descrição
detalhada em um arquivo informatizado.
Objetivo: Controlar e preservar os recursos materiais da ORIGEM, os quais já somam uma quantidade considerável.

Cadastro
Descrição: Elaborar um cadastro padronizado para colaboradores, contribuintes, empresas parceiras e assistidos
(crianças, jovens, adultos e idosos) pelas atividades da associação. O cadastro deverá permitir a filtragem de modo a
estabelecer sub-cadastros por idade, tipo de vínculo com a Associação, participação em eventos etc.
Objetivo: Permitir melhor organização quanto às diferentes atividades e eventos, trabalhando os diversos públicosalvo, agrupando por diferentes itens.

Sistema de boleto bancário
Descrição: Elaborar sistema de pagamento por boleto bancário para cobrança de mensalidade dos apoiadores.
Objetivo: Permitir melhor organização em relação às contribuições e comodidade na forma de pagamento.

Recursos Humanos
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Procuraremos, na medida do possível, remunerar os colaboradores de acordo com o piso
salarial relativo às funções desempenhadas.
O crescimento da Associação cada vez mais demanda profissionais qualificados e com
formação escolar ou acadêmica adequadas, como por exemplo:

Assistente Social
Auxiliar de Professora de Modelagem, Corte e Costura
Coordenador Pedagógico
Costureiras
Faxineira
Professor de Capoeira
Professora de Artesanato
Professora de Ensino Fundamental
Professora de Modelagem, Corte e Costura
Professora de Zumba
Psicopedagogo
Zelador
Especificamente para as funções abaixo temos as seguintes descrição de funções:
Coordenador Pedagógico - Estabelecer o plano pedagógico, coordenar as atividades desenvolvidas pelos
professores do Ensino Fundamental I e II, bem como orientá-los. Estabelecer a condução nos processos de
atendimento e comunicação entre os pais e professores e direção e professores. Estabelecer processo de
avaliação e mensuração de resultados dos alunos e professores.
Psicopedagogo - Identificar os alunos que apresentam dificuldades de aprendizado e socialização. Realizar o
diagnóstico psicopedagógico. Esclarecer e orientar os profissionais e familiares. Realizar intervenção
individualizada. Adequar com os profissionais de educação da escola metodologias para facilitar o
aprendizado e outras dificuldades apresentadas pelos alunos.
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Cronograma

Jan Fev Mar Abr

Mai

Jun Jul Ago Set

Out

Nov Dez

Melhorias no espaço ORIGEM
Obra

Reforço escolar
Contratação de Orientador Pedagógico
Contratação de Professores
Aulas
Páscoa
Dia das crianças
Natal
Colônia de férias 1

Aulas de modelagem, corte e costura
Aulas

Aulas de Artesanato
Aulas
Produção de peças para venda
Venda das peças

Cursos Técnicos Profissionalizantes
Aulas

Vestibular Social
Vestibular

Biblioteca
Funcionamento da Biblioteca
Concurso Cultural
Premiação do concurso

Aulas de Capoeira
Aulas
Aulas de Zumba
Aulas
Assistência Social
Atendimento
Confecção de roupas para venda
Produção das peças
Venda das peças

Bazar
Venda das peças

Cantina
Funcionamento

Campanhas
Novos doadores
Novos patrocinadores
Parceria com outras ONGS

Comunicação
Website
Facebook
Instagram
Relatórios para patrocinadores Mensais
Relatório para patrocinadres Anual

Recepção
Atendimento ao público
Serviço de cópia e impressão de documentos
Administração
Inventário
Cadastro
Criação do Sistema de Boleto Bancário
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