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PLANO DE TRABALHO – 2018-2020
1 – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome: OBRAS SOCIAIS DO GRUPO ESPÍRITA GUILLON RIBEIRO
Endereço: Entrequadras 213/313 - Área Especial - Lote D – Santa Maria/DF
CNPJ: 33.523.382/0001-97
Dirigente em exercício: Halvécio Machado de Paiva

2 – DIRETORIA ATUAL
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Halvécio Machado de Paiva
Vice-Presidente: Antônio Arruda Sobrinho
1ª Secretária: Sayonara Queiroz Evangelista
2ª Secretária: Márcia Cristina Lopes Motta
1ª Tesoureira: Larissa de Carvalho Teixeira
2ª Tesoureiro: Lívia Amanda Dias Leme
Conselho Fiscal:
o Leonardo Vieira Nunes
o Robson Lourenço do Carmo
o Maria Aparecida Alves Arruda

3 – JUSTIFICATIVA
As Obras Sociais do Grupo Espírita Guillon Ribeiro são uma entidade filantrópica, sem fins
lucrativos, que têm por finalidade:
•
•
•

Praticar a caridade moral e material por todos os meios ao seu alcance, sem distinção
de cor, gênero, raça, credo político ou religioso;
Difundir a instrução e combater os vícios humanos;
Poderá exercer a prática da caridade moral e material por meio de um ambulatório e
dispensário para assistência aos necessitados, como também albergue noturno,
creche, abrigo, asilo, escola, sanatório, ou outra obra de assistência social e educação,
desde que possa manter e administrar.

Atualmente as Obras Sociais do Grupo Espírita Guillon Ribeiro desenvolvem os seguintes
trabalhos: Creche Espírita Meimei, Grupo Meimei de Artesanato, Atendimento Sócio-familiar
e Oficinas Laborterápicas para Jovens e Adultos.

4 – CRECHE ESPÍRITA MEIMEI
Caracteriza-se pelo atendimento diário a crianças de 3 a 5 anos, de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 16h30, oferecendo apoio educacional, psicológico, espiritual e cultural a crianças
provenientes da comunidade de Santa Maria-DF.
Como objetivo principal da Creche Espírita Meimei, destaca-se a promoção da proteção e
cuidados às crianças, promovendo seu pleno desenvolvimento: físico, mental e espiritual,
além de prestar assistência social às famílias das crianças acompanhadas. A clientela atendida
pela Creche Meimei é proveniente de uma parcela da comunidade socialmente carente que
necessita deste auxílio, uma vez que os responsáveis pelas crianças necessitam desenvolver
suas atividades ocupacionais e garantirem, assim, a renda doméstica.
São objetivos da Creche Espírita Meimei:
•

•

•

•
•
•

Proporcionar o acolhimento individualizado das crianças num clima de segurança
afetiva e física, criando condições adequadas ao seu desenvolvimento global (físico,
social, emocional, intelectual e espiritual);
Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o
processo evolutivo da criança, tendo presente que estas se encontram numa das fases
mais importantes do seu desenvolvimento físico e mental;
Contribuir na promoção da família, permitindo que os pais ou responsáveis se
dediquem às tarefas laborais enquanto seus filhos estão sob os devidos cuidados na
Creche;
Colaborar de forma eficaz no desenvolvimento das crianças, preservando-as de riscos
ou situações de vulnerabilidade social;
Desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer para as crianças, em
caráter complementar e horário alternado à pré-escola;
Desenvolvimento de trabalho sistemático com as famílias visando o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários.

A orientação religiosa será dada diariamente (antes das refeições as crianças são convidadas
a fazer a prece. Espontaneamente agradecem ao Supremo Criador pelo alimento, pela família,
pela vida...).
As atividades socioeducativas realizadas visam ao desenvolvimento integral da criança,
incluindo a sua socialização. Os conteúdos explorados são abordados de forma incidental e
aberta, favorecendo o despertar de suas potencialidades, conforme a fase de seu
desenvolvimento. Na brinquedoteca as crianças poderão desfrutar de diversos tipos de
brinquedos, além de jogos pedagógicos que estimulam seu desenvolvimento cognitivo e
perceptivo.
Médico e dentista (voluntários) farão respectivamente controle de peso e cárie atendendo
mensalmente as crianças, além de sugerirem encaminhamentos específicos, caso haja
necessidade. Além disso, as crianças receberão acompanhamento psicológico e
psicopedagógico, com vistas ao pleno desenvolvimento de suas faculdades.

Planejamos oferecer passeios recreativos e comemorar mensalmente os aniversariantes do
mês, datas importantes como Aniversário da Instituição, Festa Junina, Festa da Primavera, Dia
das Crianças, Natal, Independência do Brasil, etc.
META
Pretende-se, ainda, realizar benfeitoras nas instalações físicas da Instituição a fim de melhorar
os serviços prestados às crianças e famílias atendidas, garantindo cada vez mais o bem-estar
biopsicossocial dos assistidos. A partir da ampliação das instalações e da equipe de
atendimento, pretende-se ampliar o número de crianças atendidas, beneficiando outras
famílias da comunidade.

5 – GRUPO MEIMEI DE ARTESANATO
O Grupo Meimei de Artesanato tem como objetivo preparar trabalhadores, por meio de
cursos, para atuar em instituições beneficentes. Para isso, são desenvolvidas oficinas móveis,
responsáveis pelo trabalho de laborterapia, constituído de atividades manuais que visam
despertar o espírito comunitário entre as mães. Além disso, visa à profissionalização de jovens
e adultos atendidos pelo Grupo, desenvolvendo competências e habilidades manuais, de
convivência e noções de empreendedorismo.
Os produtos produzidos nas atividades manuais atualmente desenvolvidas são: bolsas de lona,
bloquinhos de recado, flores de fuxico, nécessaires, colar de missanga, camisetas com patch
apliquê, jogo americano de retalhos, latas recicladas, dentre outros.
META
Além da profissionalização dos participantes busca-se, neste projeto, o desenvolvimento de
produtos artesanais próprios à comercialização. Assim, pretende-se desenvolver a marca e
agregar valores aos produtos artesanais do Grupo Meimei, beneficiando, com a renda obtida,
todos os trabalhos sociais desenvolvidos na instituição.

6 – ATENDIMENTO SÓCIO-FAMILIAR
Famílias de crianças da Creche Espírita Meimei e da comunidade
É objetivo de nossas Obras Sociais promoverem ações socioeducativas de apoio às famílias de
crianças atendidas pela Creche Espírita Meimei, prestando assistência social, material e
espiritual aos assistidos. Além disso, busca-se instrumentalizar as famílias para que cumpram
suas funções sociais, fortalecendo os vínculos relacionais e comunitários, discutindo e
buscando soluções para os problemas comuns das famílias atendidas.
Serão realizadas visitas domiciliares de acompanhamento familiar, a fim de levantar as
principais necessidades do grupo familiar e proceder aos devidos encaminhamentos,
atendendo aos níveis material, psicossocial e espiritual.
As Obras Sociais do Grupo Espírita Guillon Ribeiro objetivam, ainda, prestar assistência
material e espiritual às famílias da comunidade de Santa Maria, dentro do quadro de
necessidades que apresentarem e dentro das possibilidades de auxílio da própria Instituição.

META
Acompanhar sistematicamente todas as famílias de crianças atendidas pela Creche Meimei e
da comunidade de Santa Maria/DF, prestando serviços de caráter material, psicológico e
espiritual e contribuindo para a promoção dessas famílias. Além disso, pretende-se estreitar
o relacionamento de trabalho junto ao Centro de Desenvolvimento Social (CDS – Santa Maria),
com o objetivo de criar-se uma rede atendimento sócio familiar a cada família.
Grupo de Gestantes
O Grupo de Gestantes tem como premissa a orientação, confecção e suprimento do enxoval
à gestante. Tem por base a educação, uma vez que durante a sua confecção conta com o
trabalho das próprias gestantes que são ensinadas pelas voluntárias, em tarefas executadas
manualmente. As aulas de puericultura estimulam nas futuras mães o cuidar e o cuidar-se na
gravidez, bem como preparando-a para a chegada da criança.
O enxoval completo contém as seguintes peças:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cobertor de bebê;
1 banheira de plástico;
1 toalha de banho para bebê;
3 caixas de fraldas;
3 conjuntos de cambraia;
3 conjuntos de mijão e paletó de flanela;
3 pares de sapatinhos de lã;
1 alfinete;
1 colcha de retalhos; e
2 cueiros.

Essa atividade é realizada aos sábados, das 8h às 11h30 e, na véspera de dar à luz, a gestante
recebe o enxoval descrito acima.
META
Pretende-se aumentar o número de mulheres assistidas pelo enxoval, especialmente as
adolescentes que engravidam prematuramente e sem planejamento familiar. A atividade é
aberta para que outras pessoas da comunidade participem.
Campanha de Fraternidade “Auta de Souza”
A Campanha de Fraternidade é um dos instrumentos de que se valem os Centros Espíritas
para a realização da assistência social e a propagação do Evangelho de Jesus. É ela um
componente de um todo, para um objetivo único - a prática da caridade, material, moral e
espiritual.
A Campanha de Fraternidade “Auta de Souza” é uma campanha de rua que se destina a levar
a sublimidade dos ensinos de Jesus, através da Doutrina Espírita, aos lares visitados, de porta
em porta, sob a forma de uma palavra de conforto e de bom ânimo, de um ensinamento ou
de uma amorosa vibração por meio de mensagens de elevado valor moral, angariando
donativos para as famílias carentes, quais sejam alimentos, roupas, agasalhos, etc. A

distribuição dos alimentos a essas famílias é realizada de forma sistemática, de acordo com o
cadastro e acompanhamento do Departamento de Assistência Social da Instituição.
META
Ampliar essa atividade, que ocorre semanalmente aos sábados, a partir da adesão de um
maior número de voluntários, maximizando a arrecadação, cadastro e distribuição dos
gêneros alimentícios, roupas e demais itens arrecadados.
Entrega de cestas de alimento
Realização de campanhas em busca de doações, ao longo do ano, para a confecção e entrega
de cestas de alimento às diversas famílias cadastradas e atendidas em nossas Obras Sociais,
assistindo, semanalmente, esses grupos familiares mais necessitados.

7 – OFICINAS LABORTERÁPICAS PARA JOVENS E ADULTOS
Visa à laborterapia e, num segundo plano, à profissionalização de jovens e adultos assistidos
em nossas Obras Sociais, pois estimula o conhecer e fazer de atividades manuais/práticas, tais
como pintura em tecido, manicura/pedicura, confecção de enxovais, oficina de violão, etc. Os
materiais utilizados nessas Oficinas são adquiridos por meio de doações e contribuições
diversas, além do aproveitamento de sucatas e materiais reciclados.
META
Pretende-se manter em funcionamento as Oficinas Laborterápicas acima citadas, estimulando
os jovens e adultos atendidos a desenvolverem essas atividades em seu dia-a-dia, inclusive
como recurso de sustento familiar, quando possível.

8 – RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS
PROJETOS
RECURSOS HUMANOS
•
•
•

1 Coordenadora
1 Monitora
1 Cozinheira

Outros
•
•
•

2 Psicólogos (voluntários)
1 Pedagoga (voluntária)
2 Enfermeiras (voluntárias)

RECURSOS FÍSICOS
•
•
•
•
•

3 prédios em lote de 1.050 m2
6 salas de atividades
2 dormitórios
9 sanitários adultos e infantis
1 cozinha

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 refeitório
2 salas de banho
1 área de serviço
1 sala para secretaria administrativa
1 sala para os monitores
1 despensa para alimentos
1 auditório
1 biblioteca/sala de leitura
1 sala para bazar
1 parque infantil

RECURSOS MATERIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliários das salas de atividades
Mobiliários da secretaria administrativa
Mobiliários e equipamentos de cozinha
Mobiliários do refeitório
1 microcomputador
2 retroprojetores
2 projetores multimídia
2 aparelhos de som
2 geladeiras
2 freezers
2 fogões industriais
1 forno industrial
1 TV
Utensílios para higiene e limpeza
Utensílios de cama e banho
Utensílios de cozinha
Brinquedos, livros para uso exclusivo das crianças
1 aparelho telefônico

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
•
•
•
•

Mensalidades dos sócios
Promoções beneficentes
Bazares beneficentes
Doações diversas

CONTA CORRENTE
Banco: Banco de Brasília – BRB
Agência: 064
Conta: 016138-3
CNPJ: 33.524.125/0001-70
Razão Social: Grupo Espírita Guillon Ribeiro (Instituição mantenedora)
LOCAL DE ATENDIMENTO
Todas as atividades são desenvolvidas no endereço-sede da instituição, localizada nas
Entrequadras 213/313 - Área Especial - Lote D – Santa Maria-DF.
CONTATO
Adriano Arruda Alves
Fones: (61) 3297-1894 / (61) 98112-1493
E-mail: contato@gegr.org.br
Site: www.gegr.org.br

