
ANEXO VII 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU 

MONITOR SOCIAL/PEDAGOGO 

Qtde Un. Descrição 

R$ Mês 

Valor 

Unitário  

Valor 

Total 

02 Profissional Prestação de serviços técnicos profissionais de 02 (dois) pedagogos 

para atuarem junto ao Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS, por 40 (quarenta) horas semanais cada, como Monitor Social, 

conforme especificações abaixo descritas. 

2.165,00 4.330,00 

TOTAL 4.330,00 

Especificações: 

 Receber e tratar afetivamente os usuários no momento do ingresso e apresenta-los aos demais integrantes da 

equipe de trabalho, bem como espaço físico e a dinâmica do estabelecimento; 

 Participar da construção do plano individual e ou familiar de atendimento; 

 Elaborar relatórios dos casos atendidos, quando necessário, para posterior discussão com equipe técnica;  

 Realizar visitas domiciliares, quando necessário; 

 Realizar atendimento individual e ou familiar e desenvolver ações de orientação sócio familiar. 

 Organizar e realizar as atividades socioeducativas com grupos; 

 Contribuir no planejamento das ações lúdico-educativas, auxiliando nas atividades escolares, para um melhor 

desenvolvimento integral dos usuários acompanhados pelos serviços; 

 Contribuir no planejamento das ações, juntamente com a coordenação; 

 Cumprir determinações, orientações do coordenador e equipe técnica; 

 Participar das reuniões técnicas e auxiliar na realização dos estudos de casos; quando solicitado; 

 Fornecer a coordenação dados para a alimentação de sistemas de informação, registro das ações desenvolvidas e 

planejamento do trabalho de forma coletiva. 

 Apoio ao trabalho dos técnicos da equipe de referência; 

 Mediação dos processos grupais dos serviços socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referência, 

identificando encaminhando casos para o serviço socioeducativo, para famílias ou para acompanhamento individualizado; 

 Participação das atividades de capacitação quando for o caso; 

 Busca ativa dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social; 

 Acompanhar alimentação das crianças, observando se se a aceitação do cardápio proposto; 

 Acompanhar e prestar atenção do desenvolvimento afetivo e psicomotor dos integrantes dos grupos. 

 Manter sigilo do trabalho prestado relativo aos casos específicos dos usuários bem como dos seus 

encaminhamentos; 

 Organizar materiais utilizados nas atividades diárias; 

 Solicitar a coordenação a compra de materiais didáticos, de higiene, vestuário, outros necessários para o bom 

andamento dos trabalhos; 

 Organizar o ambiente de modo a facilitar o bom andamento dos trabalhos e o bem estar de todos. 

 Propiciar a participação dos usuários das atividades cotidianas, orientando e supervisionando de modo a evitar 

risco pessoal; 

 Comunicar a coordenação qualquer alteração na condição de saúde das crianças/adolescente; 

 Acompanhar a realização das atividades primando pela limpeza, cuidados e organização de todas as 

dependências; 



 Intervir nas situações de conflito, buscando resolvê-los pacificamente; 

 Repassar a coordenação fatos relevantes sobre o cotidiano dos usuários relativos aos conflitos internos, condutas, 

comportamentos; 

 Garantir o direito de brincar quando se tratar de crianças/adolescentes; 

 Controlar os horários de transporte das crianças, recepcionando e encaminhando o retorno dos usuários para sua 

residência; 

 Estimular a cooperação e o respeito entre as crianças e adolescentes, respeitadas as individualidades; 

 Participar das atividades promovidas pela Secretaria como passeios, treinamentos, aperfeiçoamento e cursos de 

capacitação; 

 Zelar pelo uso de utensílios, equipamentos e da estrutura física do espaço como um todo. 

 


