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Promover a locação de espaços físicos adaptados para 
implantação do CRPI. 

Nº espaços físicos alugados; 
 

Adquirir, manter e repor material permanente e de consumo 
de acordo com as necessidades do público atendido, 
considerando as exigências de acessibilidade. 

Quant. Materiais e equipamentos adquiridos 
conforme demanda; 

Selecionar e contratar equipe técnica especializada. 
Nº profissionais contratados; 
Nível de qualidade da equipe contratada; 

Capacitar de forma permanente a equipe profissional. 
Nº capacitações realizadas; 
Nº Participantes nas capacitações; 
Nº de inscrito nas capacitações; 
Nível de satisfação; 

 Promover toda a logística financeira, de materiais, de 
recursos humanos e de serviços, visando à solução imediata 
das necessidades e do funcionamento do Centro. 

Nº Profissionais da equipe gestora 
disponibilizados; 
Nº transportes alugados; 
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Implementar o Plano de Trabalho elaborado para o 
desenvolvimento das atividades. 

Nº atividades planejadas; 
Nível de qualidade do Plano de Trabalho; 

 Alinhar, em parceria com a equipe técnica da SMPI, as 
atividades a serem desempenhadas pela Instituição 
contratada. 

Grau de aprovação do Plano de Atividades; 

Estruturar as emendas dos cursos, oficinas, capacitações e 
demais atividades sóciopedagógicas com orientadores 
metodológicos e processos avaliativos. 

Nº de emendas produzidas; 
Grau de qualidade do projeto pedagógico 
produzido; 

Elaborar e executar o Plano de Divulgação e Comunicação 
das atividades, utilizando ferramentas de comunicação 
inclusivas. 

Nível de Qualidade do Plano de Divulgação e 
Comunicação; 
Nº de mídias sociais ativadas; 
Nº de material de divulgação produzido para 
o público da PCD; 

Reunir periodicamente com a equipe da Secretaria de 
Políticas Inclusivas de Maricá, para feedback do trabalho 
desenvolvido no CRPI. 

Nº de reuniões realizadas; 

 Elaborar relatórios de gestão com atividades e resultados de 
impacto. 

Nº de relatórios produzidos; 
Grau de qualidade dos relatórios; 
% de satisfação das pessoas atendidas; 

 Produzir registros através de catálogos, publicações, 
e.books, das atividades realizadas no CRPI com aprovação 
prévia da SMPI.  

Nº de materiais de divulgação produzidos; 
Grau de qualidade dos materiais; 
Nº de registros produzidos; 

 Auxiliar a Secretaria de Políticas Inclusivas de Maricá no 
acompanhamento, na supervisão, no controle, na 

Nº de relatórios entregues; 
Grau de qualidade dos relatórios; 



fiscalização e na avaliação do objeto do presente Plano de 
Trabalho. 
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Implantar espaços de convivência para desenvolvimento 
pleno das atividades. 

Nº de espaços implementados; 
Nº de materiais e equipamentos adquiridos; 

Elaborar Plano de Promoção Social com o objetivo de 
contribuir na promoção e inclusão social das pessoas com 
deficiência e suas famílias. 

Grau de qualidade do Plano de Promoção 
social; 
Nº de famílias atendidas; 
% de famílias incluídas nas redes de 
assistência; 

 Acompanhar as metas individuais definidas para cada 
usuário e seus familiares, de acordo com as demandas e 
prioridades apresentadas por eles. 

Nº de famílias atendidas; 
% de participação das famílias nos 
acompanhamentos; 
Nº de acompanhamentos realizados; 

 Contribuir na formação da Rede de Proteção Social – RPS. 
Nº de famílias encaminhadas para a RPS; 
Nº de parcerias com instituições da RPS; 
Nº de participação nas reuniões dos 
Conselhos e Fóruns; 

 Propor à SMPI de Maricá ações e parcerias, não previstas no 
PLANO DE TRABALHO, que sejam consideradas 
fundamentais para a consecução dos objetivos. 

Nº de propostas de atividades e parcerias não 
previstas; 
Grau de qualidade das propostas; 
 

 Desenvolver oficinas, treinamentos, cursos e capacitações 
que promovam a autonomia e geração de trabalho e renda 
dos usuários e seus familiares conforme descrito no plano 
de trabalho; 

Nº de Oficinas laborativas, treinamentos, 
cursos, capacitações e demais atividades; 
% de participação do aluno; 
Grau de satisfação do aluno; 
% de frequência do aluno; 
Nível de autonomia do aluno; 
Nº de encaminhamentos para o mercado de 
trabalho; 

 Realizar culminâncias para exposição artística das produções 
realizadas nas atividades de arte e cultura. 

Nº de culminâncias realizadas;  
Quant. de material artístico produzido; 
Nº de participantes nas exposições; 
Nº de espaços de cultura articulados; 
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Criar um espaço de acervo com livros, e.books e 
equipamentos adaptados para a PCD contribuindo para a 
produção e disseminação do conhecimento. 

Nº de livros físicos e digitais adquiridos; 
Nº de equipamentos adquiridos; 
Nº de espaços de acervos implementados; 



Implantar e manter um espaço de Telecentro com 
computadores, softwares (livres), impressoras e demais 
equipamentos eletrônicos adaptados, promovendo a 
inclusão da PCD às TICs. 

Nº de computadores adaptados no 
Telecentro; 
Nº de softwares implementados; 
Nº de equipamentos adquiridos; 
Nº de alunos nas atividades; 
% de frequência dos alunos; 

Implementar o Espaço de Produção e Inovação adquirindo 
ferramentas para o desenvolvimento dos dispositivos 
adaptados que serão criados nas oficinas produtivas. 

Nº de alunos inscritos nas oficinas; 
Nº de dispositivos adaptados desenvolvidos; 
Nº de equipamentos adquiridos para as 
oficinas; 
% de participação nas oficinas; 

 Desenvolver capacitações, oficinas, treinamento e 
orientação com os usuários e equipe profissional com foco 
nas ferramentas tecnológicas adaptadas para acesso à 
tecnologia da informação e comunicação da pessoa com 
deficiência. 

Nº de capacitações e treinamentos 
realizados; 
% de frequência dos alunos; 
Nº de alunos inscritos; 
Grau de satisfação do aluno; 

 Desenvolver o Espaço Interativo adquirindo equipamentos 
específicos para que o público possa vivenciar as 
experiências sensoriais que reproduzem as limitações 
vivenciadas pela PCD. 

Nº de espaços interativos implementados; 
Nº de participantes nas atividades interativas; 
Grau de satisfação nas atividades; 
% de frequência nas atividades interativas 
sistemáticas; 

 Estimular a participação coletiva no espaço interativo, de 
forma heterogênea, promovendo a integração social e a 
redução do estigma da deficiência. 

Nº de participantes; 
Nº de atividades integradoras; 
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Contratar equipe técnica especializada (psicólogo, produtor 
cultural e professor de educação física especializado em PCD) 

Nº de profissionais contratados; 
Nível de qualificação da equipe; 
 
 

Realizar atendimentos individuais com a PCD e famílias com 
foco na reconstrução subjetiva. 

Nº de atendimentos realizados; 
Nº de PCD/famílias inscritas nos 
atendimentos; 
% de frequência da PCD/ famílias nos 
atendimentos; 
 

 Realizar rodas de convivência com as famílias da PCD para 
troca de experiências e superação das dificuldades de forma 
participativa. 

Nº de rodas de convivência realizadas; 
Nº de participantes; 
% de frequência na atividade; 



 Realizar oficinas de arte com a PCD, valorizando as 
capacidades e a autoestima. 

Nº de oficinas realizadas; 
Nº de alunos inscritos; 
Nº de produções artísticas; 
Aumento no nível de autoestima; 

 Realizar exposições das produções artísticas das oficinas de 
arte, no CRPI e demais espaços públicos culturais. 

Nº de exposições realizadas; 
Nº de parcerias firmadas com espaços 
culturais; 

 Realizar aulas de educação física adaptada com alunos do 
CRPI. 

Nº de aulas realizadas; 
Nº de alunos inscritos; 
% frequência dos alunos; 

 Realizar capacitações com os profissionais do CRPI em 
educação física adaptada. 

Nº de capacitações realizadas; 
Nº de profissionais inscritos nas capacitações; 
Nº de participantes; 
Nível de satisfação sobre a capacitação; 

 


