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I - IDENTIFICAÇÃO
1.1 Dados da OSC de Assistência Social
Nome: Associação de Equoterapia Vassoural
Endereço: Rodovia Maurílio Biagi

Km 5,5 - Fazenda Vassoural

CEP: 14.180-000

Caixa Postal: 57

Bairro: Zona Rural

Município: Pontal

Telefone: (16) 3953-1929

Fax: (16) 3953-1929

E-mail: aev@aev.org.br
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Registro na Receita Federal de Atividade Principal: Nº 94.30-8-00
Tipo de Proteção Social: Especial de Média Complexidade

1.2 Do Representante Legal
Nome: Walter Biagi Becker
Endereço Residencial: Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, nº 351, Lt 29
CEP: 14025-100

Bairro: Condomínio Guaporé

Telefone: (16) 3953-1929
RG: 30.690.536-X SSP/SP

Município: Ribeirão Preto
E-mail: aev@aev.org.br
CPF: 220.364.338-01

Cargo na Instituição: Presidente
Data do Início do Mandato: 20/03/2019
Data do Término do Mandato: 20/03/2021
1.3 Do Técnico Responsável pelo Plano
Nome: Bruna Maria Mussa
Número do Registro no Conselho de Classe: CRESS: 43.199
Telefone: (16) 99344-9797
E-mail: aev@aev.org.br
Formação Profissional: Assistente Social
Função na Entidade: Assistente Social
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II – CERTIFICAÇÕES E/OU INSCRIÇÕES DA OSC
INSCRIÇÃO/CADASTRO

NÚMERO

DATA

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

007/2019

01/04/19

X

001/2019

05/04/19

X

0127/2014

03/07/19

CONSELHO NACIONAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL/
SECRETARIA NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL CEBAS

SECRETARIA
ESTADUAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO
MUNICIPAL
DOS
DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA
CRCE – CERTIFICADO
DE
REGULARIDADE
CADASTRAL
DE
ENTIDADES
OUTROS:
ESPECIFICAR:
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x

III - FINALIDADE ESTATUTÁRIA
A Associação de Equoterapia Vassoural - AEV, associação civil de direito privado e
sem fins lucrativos, situada na Fazenda Vassoural, Rodovia Maurílio Biagi km 5,5, S/N,
CEP 14.180-000, na cidade de Pontal - SP.
A Associação de Equoterapia Vassoural tem por finalidades:
I – Trabalhos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social em prol da comunidade, em defesa de políticas públicas de interesse comunitário,
garantidas a todos os cidadãos pela Constituição Federal Brasileira;
II – Promover a habilitação, reabilitação e a educação de pessoas com ou sem
deficiência.
III – Inserção e reinserção social de pessoas com ou sem deficiência.
IV – Colaborar com órgãos governamentais e não governamentais para as execuções das
ações acima mencionadas, na prática da terapia com o emprego do cavalo;
V – Associar-se a instituições congêneres na busca constante de intercâmbio de
experiências e tecnologia;
VI - Desenvolver políticas para a busca de recursos humanos, materiais, patrimoniais e
financeiros, a fim de levar os benefícios da equoterapia a todas as classes sociais,
especialmente as menos favorecidas;
VII - Estabelecer convênios, contratos e intercâmbios com instituições nacionais ou
internacionais, governamentais ou não governamentais nas áreas culturais, ambientais e
desportivas, para cooperação mútua, troca de informações e experiências visando ao
alcance de objetivos comuns;
VIII – Elaborar e executar projetos e eventos esportivos destinadas à prática do desporto
equestre de rendimento, participativo, lazer, educacional e de inclusão social.
Desenvolvendo e cooperando com a formação esportiva e cultural, isoladamente ou em
conjunto com outras organizações da sociedade civil, governamentais ou de direito
privado.
IX - Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando pessoas com ou sem
deficiência a manterem uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento
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integral. E, melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras.

IV - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
A Associação de Equoterapia Vassoural atende as pessoas com ou sem deficiência
em vulnerabilidade social e com renda insuficiente para custear a prática, residentes na
cidade de Pontal e demais cidades da região como Sertãozinho, Ribeirão Preto,
Pitangueiras, Viradouro, Sales de Oliveira, São Joaquim da Barra, Morro Agudo e
Dumont.
V – ÁREA DE ATUAÇÃO/ PÚBLICO ALVO
A Associação de Equoterapia Vassoural atua em todos os casos onde há indicação
para a prática de Equoterapia, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas
com ou sem deficiências, utilizando o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar
das áreas de saúde, educação, assistência social e equitação.
Público alvo:
Crianças (03 a 11 anos), adolescentes (12 a 17 anos), adultos (18 a 59 anos) e
idosos (acima de 60 anos) com ou sem deficiências e indicação médica para a prática da
Equoterapia, residentes na cidade de Pontal e demais cidades da região como
Sertãozinho, Ribeirão Preto, Pitangueiras, Viradouro, Sales de Oliveira, São Joaquim da
Barra, Morro Agudo e Pradópolis.
VI – LOCAL DE ATENDIMENTO
Os atendimentos são realizados pela Associação de Equoterapia Vassoural (AEV),
na Fazenda Vassoural, localizada na Rodovia Maurílio Biagi, km 5,5, em Pontal – SP.

VII – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
No ano de 2019 temos capacidade para atender 46 (quarenta e seis) praticantes,
divididos nos programas de Hipoterapia, Educação/Reeducação, Pré-Esportivo e Esporte
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Equestre Adaptado. Destes, 10 (dez) são praticantes são de Pontal e 36 (trinta e seis) de
cidades vizinhas (como: Sertãozinho, Pitangueiras, Viradouro, Sales de Oliveira, Ribeirão
Preto, São Joaquim da Barra, Morro Agudo e Pradópolis).
São realizados 4 (quatro) atendimentos/mês/praticante, ou seja, um por semana,
com uma equipe multiprofissional, composta por de 8 (oito) profissionais.

VIII – NÚMEROS DE ATENDIDOS
Estamos atendendo 44 (quarenta e quatro) praticantes, divididos nos programas de
Hipoterapia, Educação/Reeducação, Pré-Esportivo e Esporte Equestre Adaptado, de
acordo com a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-Brasil). Destes 10 (dez) são
residentes em Pontal e 34 (trinta e quatro) em cidades vizinhas (como: Sertãozinho,
Pitangueiras, Viradouro, Sales de Oliveira, Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, Morro
Agudo e Pradópolis). Podendo esse número ser aumentado no decorrer do ano.
Serão realizados 4 (quatro) atendimentos/mês/praticante, ou seja, um por semana,
com uma equipe de 8 (oito) profissionais das áreas da assistência social, saúde,
educação e equitação.
IX - APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
A Equoterapia é um método de reabilitação, socioeducacional e holístico que utiliza
o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da assistência social, da
saúde, educação e equitação, estando o praticante montado ou não, que busca o
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com ou sem deficiências. Ela não
somente reabilita, mas também habilita, previne, educa e socializa.
A Associação Nacional de Equoterapia/ANDE-Brasil, órgão responsável pela
coordenação e normatização da Equoterapia em todo território nacional, que a oficializou
no país em 1989, reconhece como equipe integrante da equoterapia as seguintes
profissões: fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e equitador, além do
Profissional da Educação Física, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Pedagogo,
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Enfermeiro, o Médico e Médico Veterinário.
No ano de 2003, surge em Pontal, nas dependências da Fazenda Vassoural, o
Centro de Equoterapia Vassoural, especialista na utilização do cavalo como agente
terapêutico, promovendo atendimentos à criança, adolescentes, adultos e idosos com ou
sem deficiência.
Em 2010, foi fundada a Associação de Equoterapia Vassoural, uma entidade civil,
de direito privado e sem fins lucrativos, cujo intuito é buscar reconhecimento e apoio junto
aos órgãos públicos, ampliando o número de beneficiados e de atendimentos. Já foram
realizados quase 22 mil atendimentos, desde a sua fundação.
Ao longo desses anos comprovamos que o desenvolvimento desse projeto trouxe
aos praticantes melhoras evidentes, mostrando ousadia e diferentes respostas em relação
à evolução motora, psicológica e social, sendo estas de grande importância para os
atendidos, para a equipe envolvida no projeto e para as famílias que vivenciam as
melhoras de seus. Essa prática favorece uma sadia sociabilidade, pois a confiança obtida
permite acelerar o processo de desenvolvimento de potencialidades, responsáveis pela
integração social da pessoa deficiente.
Todas as ações da AEV são demonstradas através de divulgação em site e redes
sociais

que

a

mesma

possui,

a

saber:

aevesporte.com.br,

Facebook.com/associacaodeequoterapia.vassoural e Instagram @equoterapia.vassoural.
X – JUSTICATIVA
Incluir quer dizer fazer parte, inserir, introduzir. Assim, a inclusão social das
pessoas com ou sem deficiências significa torná-las participantes da vida social,
econômica e política na qual estão inseridas.
Verificamos que o Município de Pontal não desenvolve ações de Equoterapia,
porém a AEV, desde sua fundação, atende os munícipes dessa cidade. Atualmente
atende 10 praticantes, e ainda mantém uma lista de espera, o que configura uma
demanda real e necessária. Desta forma, vimos através deste, apresentar nosso Plano de
Trabalho, com intenção de pleitear junto à Prefeitura Municipal de Pontal, através da
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Secretaria da Assistência Social do Município, sendo priorizados os atendimentos de
famílias e usuários atendidos por essa Secretaria, inseridos na Proteção Social.
Diante desse cenário social, a Associação de Equoterapia Vassoural (AEV) tem
promovido à inclusão social dessas pessoas através da Equoterapia visando resgatar o
respeito humano e a dignidade, no sentido de possibilitar o pleno desenvolvimento e o
acesso aos recursos da sociedade por parte desse segmento. Entre os principais
resultados alcançados com o trabalho social equoterápico, podemos destacar o
relacionamento interpessoal, a relação familiar, a disciplina pessoal, o aumento da
concentração, a melhora no aspecto emocional, o controle do estresse, a superação de
medos pessoais, a ênfase na autoestima e autoconfiança, além do desenvolvimento físico
notório, proporcionando assim autonomia aos praticantes.
São necessários profissionais qualificados (habilitados em Equoterapia), cavalos
treinados e materiais adequados, sendo a equipe técnica atual da AEV composta por sete
cavalos, duas equitadoras, duas fisioterapeuta, duas educadoras físicas, uma psicóloga e
uma assistente social. Cumpre ressaltar que a Equoterapia trabalha numa abordagem
multidisciplinar com profissionais das áreas da saúde, educação, assistência social e
equitação, uma vez que se faz obrigatória à presença de um profissional capacitado e
habilitado no manejo e preparo desse animal para os atendimentos (a saber, o equitador),
pois além dos cuidados e benefícios oferecidos aos praticantes, é de extrema importância
o cuidado com os animais e seu preparo para os atendimentos, o que inclui além dos
treinos, o ferrageamento dos animais. Além do que, há necessidade de um profissional de
serviços gerais, para limpeza e manutenção do espaço cedido pela fazenda Vassoural,
para a AEV.
Com a experiência vivenciada identificamos que durante os atendimentos de
Equoterapia, os familiares/responsáveis necessitavam de apoio e orientações técnicas,
para fortalecimento dos vínculos e para a continuidade dos resultados obtidos na
Equoterapia. Por isso, foi criado o Projeto Rédeas da Vida que será de suma importância
para as famílias, bem como para os atendidos, pois através de momentos de reflexão,
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escutas qualificadas, orientações e encaminhamentos para a ampliação dos direitos dos
praticantes, a AEV busca melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, o prazer, a alegria, a
satisfação pessoal, melhorar a autoestima, a responsabilidade, o suporte emocional e a
confiança, mediante atendimento psicossocial às famílias.

XI – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
O Objeto a ser executado além de estabelecer condições para ações de
atendimentos equoterápicos a pessoas com ou sem deficiência e em vulnerabilidade
social, proporcionando a melhora da qualidade de vida do indivíduo e da família, a
melhora da autoestima, da autoconfiança, o desenvolvimento da afetividade, do vínculo
social e comunitário e a integração social e familiar, na busca da autonomia do indivíduo.
Apresentam também condições de atendimentos com as famílias dos praticantes,
oferecendo momentos de escuta psicossocial, atendimentos em pequenos grupos ou
individualmente quando se fizer necessário, orientações sobre direitos e deveres e
encaminhamentos para a Rede de Serviços do Município de Pontal.
Promover a inclusão social através da Equoterapia, intensificando e valorizando a
prática dessa atividade àqueles que estejam aptos, através da realização de atividades
lúdicas e socioeducativas durante os atendimentos realizados pela AEV.
O Projeto Rédeas da Vida classifica-se na Proteção Social Especial de Média
Complexidade com atendimentos as famílias dos praticantes da Equoterapia,
proporcionando o acolhimento, fortalecimento de vínculos do grupo familiar, prevenindo
situações de vulnerabilidades e riscos por meio de potencialidades, escuta qualificada,
garantia e acesso aos direitos dos praticantes.

XII – OBJETIVOS
a) PRINCIPAL
O objetivo principal é promover o acolhimento do grupo familiar dos praticantes da
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Equoterapia, proporcionando o fortalecimento dos vínculos, a melhoria na qualidade de
vida através da inserção social, a inclusão social, o relacionamento interpessoal, a relação
familiar e o atendimento psicossocial dos familiares dos praticantes, com escutas
qualificadas, orientações, encaminhamentos necessários para a ampliação dos direitos
dos praticantes.

b) ESPECÍFICOS
Desenvolver a autonomia, a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos
praticantes e de seus familiares;
Através do atendimento de equoterapia ao praticante, proporcionar o bom
desenvolvimento físico, a melhora da qualidade de vida do praticante e da família, o
desenvolvimento da afetividade, vínculo social e comunitário e a integração social e
familiar;
Promover mediante encaminhamento o acesso a benefícios, programas de
transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas
do município e do Sistema de Garantia de Direitos;
Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo sua sobrecarga de
trabalho e utilizando meios de comunicação que visem à autonomia dos envolvidos e não
somente cuidados de manutenção;
Prevenir situações de sobrecarga e desgastes de vínculos provenientes da relação
de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados;

XIII - RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
Em nível psicológico: aumentar a autoconfiança, autocontrole e comunicação entre
familiares e praticantes.
Em nível social: prevenir os vínculos família/praticante, facilitar o processo de
interação familiar e melhora da qualidade de vida do praticante.
Em nível cognitivo: autonomia e autoestima.
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Em nível motor: melhora equilíbrio, coordenação motora, força muscular,
alongamento, flexibilidade, agilidade, relaxamento e postura do praticante.
XIV - DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
Considerando o número de 10 atendidos que a AEV atenderá e a vigência da
parceria de 12 (doze) meses, a AEV pretende:
1.

Proporcionar aos familiares orientações do que é e a importância da equo-

terapia na vida dos praticantes e em seu circulo familiar e social;
2.

Levantar a realidade socioeconômica das famílias, orientando sobre possí-

vel inserção no mercado de trabalho dos praticantes.
3.

Promover escutas qualificadas as famílias dos praticantes, proporcionando

uma ampla garantia de direitos das pessoas inseridas nos atendimentos da AEV e de
seus deveres;
4.

Melhorar a qualidade de vida dos 10 atendidos e de todos do seu convívio

social e familiar.


XIV - DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS (ABRIL A
AGOSTO)

Durante o período de isolamento social decretado pelos governos estadual e
municipal devido à pandemia da Covid 19 e considerando o número de 10 atendidos que
atenderá na vigência desta parceria, a AEV pretende:
1. Desenvolver trabalhos administrativos home Office;
2. Orientar e manter o contato com nossos praticantes e seus familiares,
buscando informar, cuidar e zelar pelo bem estar e a integridade dos
mesmos, durante a pandemia;
3. Acolher e trabalhar as dificuldades vivenciadas durante o isolamento social;
4. Promover se necessárias, escutas qualificadas às famílias dos praticantes e
com os próprios praticantes quando possível;
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5. Promover a interação social entre os praticantes;
6. Realizar o cuidado e acompanhamento diário dos animais, tendo em vista
que nosso instrumento de trabalho durante as terapias é um ser vivo que
necessita de cuidados permanentes.

XV

-

DEFINIÇÃO

DOS

PARÂMETROS/INDICADORES

E

MEIOS

DE

VERIFICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS
OBJETIVOS E METAS

OBJETIVOS

INDICADORES

Orientar as famílias a importância
da equoterapia na vida dos
praticantes

Levantar a realidade
socioeconômica das famílias,
orientando sobre possível
inserção no mercado de trabalho
dos praticantes.

Promover mediante
encaminhamento o acesso a
benefícios, programas de
transferência de renda e outros
serviços socioassistenciais, das
demais políticas públicas do
município e do Sistema de
Garantia de Direitos.

Realização de encontro/palestra
com explicações sobre a
equoterapia

MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Realização de um encontro/palestra
no início do projeto, com o intuito de
orientar sobre a equoterapia e suas
práticas, averiguar quais são as
dúvidas existentes sobre a prática da
equoterapia e suas especificidades.

Verificar o número de famílias
inseridas no Cadastro único, com
Aplicação de questionário
o objetivo de inclusão das famílias socioeconômico no inicio do projeto e
atendidas.
no término dos 12 meses, quando
Encaminhar ao mercado de
necessário encaminhar para a Rede
trabalho do município os
de Serviços do Município.
praticantes com perfil.

Orientações sobre direitos,
deveres, assistência social,
educação e saúde.

Verificação junto à família e
equipamentos da Assistência Social
sobre atualizações e de aumento na
participação de benefícios,
programas e projetos oferecidos pela
Rede de Serviços do Município.
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Promover apoio às famílias na
tarefa de cuidar, diminuindo sua
sobrecarga de trabalho e
utilizando meios de comunicar e
cuidar que visem à autonomia dos
envolvidos e não somente
cuidados de manutenção;
Prevenir situações de sobrecarga
e desgastes de vínculos
provenientes da relação de
prestação/demanda de cuidados
permanentes/prolongados.

Oferecer uma qualidade de vida
aos 10 praticantes melhorando o
seu convívio social e familiar.

METAS

Realização de escutas
qualificadas, atendimentos
psicossociais grupo/individual;
Encaminhamentos à Rede de
Serviços do Município de Pontal;

Envolver as famílias nos
atendimentos e também oferecer
orientações sobre cuidados dos
responsáveis “cuidar de quem
cuida”.

INDICADORES

1. Proporcionar aos familiares
orientações do que é e a
importância da equoterapia na
vida dos praticantes e em seu
circulo familiar e social

Observação da convivência familiar
durante os atendimentos.

Observação do praticante durante os
eventos realizados pela AEV, bem
como coleta de informações com os
pais ou responsáveis com relação ao
quadro evolutivo dos praticantes
durante devolutiva.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Realizar rodas de conversa com
Avaliação inicial e reavaliações
explicações sobre os benefícios da durante o período de permanência
equoterapia
dos praticantes através de
conversas semestrais com os
familiares para acompanhar a
evolução psicossocial.

2. Levantar a realidade
socioeconômica das famílias,
orientando sobre possível inserção
no mercado de trabalho dos
praticantes 90%.

Encaminhar para a Rede de
Serviços do Município.
Orientar as famílias sobre os
locais no município que ofertam
vagas de trabalho e encaminhar
aos Serviços do Município.

Avaliação inicial e reavaliações dos
praticantes através de
planejamentos semestrais

3. Promover escutas qualificadas
as famílias dos praticantes,
proporcionando uma ampla
garantia de direitos das pessoas
inseridas nos atendimentos da
AEV e de seus deveres 100%.

Proporcionar uma ampla
orientação sobre direitos e
deveres, saúde, educação e
assistência social.

Entrevista com os pais ou
responsáveis no inicio e no final do
projeto.

4. Melhorar a qualidade de vida
dos 10 atendidos e de todos do
seu convívio social e familiar 80%

Proporcionar aos praticantes
ganhos que trarão melhoras na
qualidade de vida dos mesmos,
bem como dos seus familiares.

Entrevista com os pais ou
responsáveis em devolutiva no final
do ano
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XV

-

DEFINIÇÃO

DOS

PARÂMETROS/INDICADORES

E

MEIOS

DE

VERIFICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS (DE ABRIL A AGOSTO)
METAS

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

1. Desenvolver trabalhos administrativos home Office 100%.

Reuniões de equipe por vídeo
conferência, elaboração e
apresentação de relatórios
semanais das atividades
desenvolvidas.

Relatório mensal de atividades das
profissionais, fotos das reuniões e
também relatórios semanais das
atividades desenvolvidas e registro
de boletim semanal no site da AEV.

2. Orientar e manter o contato com Realizando atendimentos através Através dos registros semanais dos
nossos praticantes e seus
de
atendimentos com fotos ou coleta
familiares, buscando informar,
teleatendimento, vídeo
de dados e postagens realizadas.
cuidar e zelar pelo bem estar e a
atendimento e whatsApp (textos,
integridade dos mesmos, durante áudios ou vídeos demonstrativos)
a pandemia 100%.
e palestras, proporcionando
informações numa linguagem mais
lúdica e eficaz para o nosso
público, a saber, pessoas com
deficiência. E quando necessário
presencialmente, seguindo as
normas e orientações do Ministério
da Saúde quanto a prevenção do
Covid19.
3. Acolher e trabalhar as dificuldades vivenciadas durante o isolamento social 100%.

Colhendo informações, realizando
levantamento socioeconômico
sobre as dificuldades financeiras
enfrentadas e orientando formas
de enfrentamento, além de
encaminhar, se necessário, para
demais serviços da rede.

Registro de contatos telefônicos e
relatórios semanais de
atendimentos.

4. Promover se necessárias,
Proporcionando o bem estar
escutas qualificadas às famílias
psicossocial e orientando o
dos praticantes e com os próprios enfrentamento das adversidades.
praticantes quando possível 100%.

Registros de teleatendimentos e
videoatendimentos individuais ou
em grupo.

5. Promover a interação social
entre os praticantes 100%.

Apresentar brincadeiras, e
Registro de fotos das brincadeiras e
interações lúdicas em formato de desafios lançados e publicados em
desafios e realizar comemorações
redes sociais e site da AEV e
de datas importantes via
registro das publicações das datas
publicações nas redes sociais,
comemorativas realizadas.
whastApp ou por via impressa
quando se fizer necessário.

6. Realizar o cuidado e acompanhamento diário dos animais, tendo em vista que nosso instrumento
de trabalho durante as terapias é
um ser vivo que necessita de cui-

Verificação diária feita pelos
profissionais da Equitação.

Relatório descrevendo se os
cavalos apresentam condições
favoráveis aos atendimentos.
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dados permanentes 100%.

XVI – METODOLOGIA
O Projeto de Rédeas da Vida é uma alternativa de fortalecimento de vínculos
sociais e familiares.
O trabalho com as famílias será pautado no projeto ético-político da profissão,
proporcionando atendimentos biopsicossociais, mediante escuta qualificada, orientações
e encaminhamentos. Durante o período que o praticante estiver em atividade
equoterápica, quando se fizer necessário serão realizados atendimentos em grupos ou
individuais com os responsáveis, assegurando as famílias um amplo conhecimento de
seus direitos e deveres e auxiliando nos cuidados com os praticantes.



XVI – METODOLOGIA (ABRIL A AGOSTO)

O Projeto Rédeas da Vida é uma alternativa de fortalecimento de vínculos sociais e
familiares.
O trabalho com as famílias será pautado no projeto ético-político da profissão,
proporcionando atendimentos biopsicossociais, mediante escuta qualificada, orientações
e encaminhamentos. Durante o período de isolamento social, seguindo os decretos
estadual e municipal, se faz necessário que os atendimentos em grupo ou individual e
demais atividades propostas no item XIV, sejam realizados via tele atendimentos,
whatsApp, vídeo atendimento, vídeos informativos, redes sociais (Instagram e Facebook)
e site oficial da AEV.
As atividades serão desenvolvidas em Home Office, pois a sede da entidade é em
um lugar afastado – zona rural (fazenda), de acesso restrito (por se tratar de uma
propriedade particular que cede o espaço para os atendimentos da nossa OSC, somente
quando há atendimentos com o cavalo, o que não está sendo possível nesse momento).
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Contudo, a prestação de atendimentos aos usuários da OSC, não será afetado, pois as
profissionais irão prestar toda assistência necessária via tele atendimento, vídeo
atendimento, whatsApp, site e redes sociais, já que, o nosso principal objetivo com esse
projeto é o acolhimento do grupo familiar dos praticantes da Equoterapia, proporcionando
o fortalecimento dos vínculos, a melhoria na qualidade de vida através da inserção social,
a inclusão social, o relacionamento interpessoal, a relação familiar e o atendimento
psicossocial dos familiares dos praticantes. E esse objetivo pode ser perfeitamente
alcançado pelos meios propostos.
Dessa forma, asseguramos às famílias um amplo conhecimento de seus direitos e
deveres e auxiliamos nos cuidados com os praticantes.

XVII – ETAPAS DE EXECUÇÃO
Atividades
Avaliação/Reavaliação
Atendimentos /
Orientações
Escuta Qualificada
Devolutivas
Cuidados com os
animais
Manutenção do
espaço
Materiais de escritório

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

x

x

x

XVIII – RECURSOS HUMANOS
CARGO

FORMAÇÃO

CARGA HORÁRIA
(semanal)

VÍNCULO
EMPREGATÍCIO

Equitadora
Mediadora
Mediadora

Equitação
Educadora Física
Fisioterapia

40 h.
40 h.
30 h.

CLT
CLT
CLT
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Mediadora
Mediadora
Equitadora
Mediadora
Mediadora

Fisioterapia
Psicóloga
Equitação
Educadora Física
Assistente Social

20 h.
25 h.
30 h.
16 h.
20 h.

RPA
CLT
RPA
RPA
RPA

XIX – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
ORIGEM DO RECURSO
Próprio e outros eventos
Outras parcerias
Prefeitura Municipal de Pontal
Total

VALOR TOTAL
R$ 252.682,55
R$ 112.500,00
R$ 60.000,00
R$ 425.182,55

DESPESAS
Recursos Humanos
Serviços de terceiros
Manutenção da atividade
(cuidados com os animais,
manutenção do espaço,
materiais de escritório)

CUSTO MENSAL
R$ 18.008,09
R$ 8.974,80

CUSTO ANUAL PREVISTO
R$ 216.097,08
R$ 107.697,60

R$ 9.448,98

R$ 113.387,76

R$ 36.431,87

R$ 437.182,44

TOTAL

XX– CRONOGRAMA FÍSICO
Objeto: Oferecer atendimento as famílias dos praticantes e aos praticantes da Equoterapia.

Meta

Etapa

1a5

1

1a4

1

Cronograma de Execução (Metas e Etapas)
Indicador Físico
Descrição das Metas e Etapas
Unidade
Quantidade
Estruturação e execução do projeto
Execução Projeto e Atendimento socioassistencial

Estruturação e execução do Projeto
Atendimento socioassistencial e psicológico
escuta qualificada

e

Duração
Início Térmi
no

Serviço de
Terceiro

1

1

12

Funcionário

1

1

12

TOTAL

Valor

R$ 25.920,00

R$ 34.080,00
R$ 60.000,00
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XXI- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DO RECURSO – R$ 60.000,00
a) Pessoal e Encargos
Meta

Etapa
Fase

1a5

1

1

1a5

Situação

Quantidade

Salário Base

Valor Total
Anual

Recurso
Concedente

Psicóloga
Encargos

P.S.

12

R$ 2.366,67
R$ 473,33

R$ 34.080,00

R$ 34.080,00

Assistente Social
Encargos

P.S.

12

R$ 1.800,00
R$ 360,00

R$ 25.920,00

R$ 25.920,00

Função

SUBTOTAL

R$ 60.000,00

XXIII– CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
a) Recurso Municipal
M
e
t
a
1
a
5

Etapa
Fase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Total da
Meta

1a5

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

60.000,00

XXIV – INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Os atendimentos do Projeto Rédeas da Vida serão de executados durante 12
meses após a assinatura da Parceria.
XXV – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Quando o praticante chega à Associação de Equoterapia Vassoural, é realizada
uma avaliação pela equipe multiprofissional e traçados objetivos de tratamento a serem
alcançados a curto, médio e longo prazo.
Os atendimentos são realizados uma vez a cada 2 (dois) meses em
conversas/palestras com duração de aproximadamente 30 minutos cada. Após cada
atendimento as reuniões técnico-científicas visam relatar os resultados obtidos pelos
familiares durante os atendimentos e são descritas os temas discutidos e as devolutivas
dos responsáveis
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Serão

realizados

também

as

escutas

qualificadas,

orientações

e

encaminhamentos aos serviços da Rede Municipal, todas as vezes que se fizerem
necessários, independente da etapa do projeto.
Convém ressaltar que serão registradas as participações dos familiares através de
listas de presença e fotos.
O Projeto Rédeas da Vida buscará o bem estar biopsicossocial dos praticantes e
seus familiares, melhorando assim sua convivência familiar e comunitária.

Pontal, 14 de Maio de 2020.

_____________________
Bruna Carla Rodrigues
Assistente Social
CRESS 53.603

_______________________
Elaine Cristina Soares Leite
Vice Presidente da AEV
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