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Este manual é um dos resultados das atividades do projeto TCHAU – Trabalhar, Cooperação, Humanidade, Amor, União. 

O projeto é executado pela Regione Molise, em parceria com a ICAJ – Instituição Cristã de Amparo ao Jovem, a FDA – 

Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, o apoio da Paróquia São Francisco de Assis e com co-financiamento da União 

Europeia. 
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1. Introdução 

A cultura comunitária é a expressão concreta de tentar proporcionar aqueles que mais 

precisam a ajuda necessária para começar de novo a viver. 

O Centro Poli-funcional São Francisco de Assis é um espaço aberto à Comunidade da Boca do 

Rio e população da cidade do Salvador da Bahia em geral, onde se pretende desenvolver 

atividades que, de forma articulada, contribuam à prevenção de problemas sociais e à 

definição de um projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido. 

Este centro é dotado de excelentes infra-estruturas que visam possibilitar aos seus 

destinatários: indivíduos, grupos, associações e famílias, o exercício do direito de cidadania, e a 

consequente integração social, através de um conjunto de respostas globais e integradas, que 

vão ao encontro das necessidades sentidas. 

O Centro Poli-funcional São Francisco de Assis propõe-se como espaço dinamizador do acesso 

e qualificação das políticas no território, especificamente a relação da comunidade com as 

escolas e das famílias com o Centro de referência de Assistência Social como porta de entrada 

dos serviços públicos e com o Conselho Tutelar.  

A caracterização da sociedade atual sugere a necessidade de se encontrarem respostas sociais 

polivalentes que requerem a intervenção do maior número de parceiros e a participação e o 

empenho dos próprios interessados num processo sistêmico, gerador de recursos e de 

mudanças.  

Neste contexto, o Centro Poli-funcional São Francisco de Assis surge como uma estrutura, 

onde se desenvolvem ações tão diversificadas quanto às necessidades sentidas pela 

população, não sendo apenas o somatório das atividades dirigidas a pessoas e grupos de 

diversas faixas etárias, mas uma modalidade integrada e global de responder aos problemas 

das pessoas e das famílias.  

A flexibilidade e o dinamismo que devem caracterizar o Centro Poli-funcional São Francisco de 

Assis levam-nos a conceber um modelo adaptável ao contexto socioeconômico onde se insere, 

sem perder de vista os princípios subjacentes a este tipo de resposta. 

O presente Manual de Funcionamento do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis, 

norteado pelo primado dos direitos humanos, integra um conjunto de normas que visam criar 

condições para responder às necessidades e interesses de seus freqüentadores e tem por 

objetivo enunciar as formas de organização e funcionamento do sobre citado centro, bem 

como as possibilidades de parceria e acesso a utilização da estrutura e dos equipamentos do 

mesmo, por parte da comunidade.    

Este manual é um dos resultados das atividades do projeto TCHAU – Trabalhar, Cooperação, 

Humanidade, Amor, União.  

O projeto foi executado, entre março de 2015 e agosto de 2018, pela Regione Molise, em 

parceria com a ICAJ – Instituição Cristã de Amparo ao Jovem, a FDA – Fundação Dom Avelar 

Brandão Vilela, com o apoio da Paróquia São Francisco de Assis e o co-financiamento da União 

Europeia. 

O Projeto, que teve como objetivo geral contribuir com o desenvolvimento social da população 

da cidade de Salvador e fortalecer as políticas sociais dentro da sociedade civil, através a 
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constituição de uma rede entre organizações sem fins lucrativos e autoridades locais 

brasileiras e italianas, contribuiu com o fortalecimento do Centro Poli-funcional São Francisco 

de Assis, através a aquisição dos equipamentos elencados na coluna Adquiridos com recursos 

do projeto TCHAU, no parágrafo 4.3 Equipamentos do Centro, do presente manual. 

Contribuiu ainda com a articulação de contatos e parcerias que constituem agora parte da 

rede de utentes e entidades que usufruem do próprio centro.  
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2. Finalidade e objetivos 

O Centro Poli-funcional São Francisco de Assis pertence à Paróquia São Francisco de Assis – 

Boca do Rio, Salvador – BA e é uma estrutura polivalente onde se desenvolvem serviços e 

atividades que, de uma forma articulada, tendem a constituir um pólo de animação com vista 

à prevenção de problemas sociais e à definição de um projeto de desenvolvimento local, 

coletivamente assumido. 

Tem como objetivos gerais: 

a. Contribuir para a criação de condições que possibilitem aos indivíduos o pleno exercício 

da cidadania e apoiar as famílias no desempenho das suas funções e responsabilidades, 

reforçando a sua capacidade de integração e participação social. 

b. Recusar a visão fragmentada dos problemas e privilegiar uma abordagem global da 

Comunidade. 

c. Privilegiar o trabalho em rede, através da articulação institucional, constituindo um 

sistema de parcerias na base da co-responsabilização e da cooperação, potencializando 

desta forma os recursos existentes. 

d.  Dar respostas integradas às necessidades globais das populações, numa função 

preventiva e de redução dos efeitos da exclusão social. 

e. Ser agente dinamizador da participação das pessoas, famílias e grupos sociais. 

f. Promover a cidadania. 

g. Constituir-se como fator de desenvolvimento local. 

h. Contribuir para a melhoria das condições de vida da população mais vulnerável, 

elevando a sua auto-estima e qualidade de vida 

Tem como objetivos específicos: 

a. Promover a inserção social de pessoas e grupos mais vulneráveis. 

b. Dinamizar e envolver Parceiros Locais. 

c. Desenvolver atividades dinamizadoras da vida social e cultural da comunidade, 

sobretudo de aquisição/promoção das competências individuais e sociais. 

d. Valorizar/incentivar o voluntariado. 

e. Ser um verdadeiro pólo de desenvolvimento social. 

f. Divulgar o Centro Poli-funcional São Francisco de Assis junto da comunidade da Boca do 

Rio e da população da cidade do Salvador da Bahia em geral. 

g. Aprofundar o diagnóstico da realidade social do bairro da Boca do Rio, identificando as 

principais problemáticas. 

h. Articular recursos para dinamizar atividades de acolhimento e atendimento da 

comunidade, culturais, de formação profissional e outras que contribuam a empoderar a 

comunidade 

i. Desenvolver ações para as famílias ou pessoas que necessitem de acompanhamento 

social; 

j. Criar mecanismos plausíveis para que outras associações, organizações e demais 

entidades possam usufruir do espaço ou equipamentos e desenvolverem atividades 

conjuntas com este Centro. 
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3. Contexto 

 

3.1 O bairro da Boca do Rio  

A região da Boca do Rio, com uma área de 760 mil metros quadrados que acolhe uma 

comunidade de mais de 150 mil pessoas, é situada na Orla de Salvador, considerado o espaço 

privilegiado das camadas sociais de maior renda, e representa um dos principais lugares de 

segregação e de desigualdade da cidade. Apesar da melhoria ocorrida entre 2000 e 2010 (e 

mesmo levando em conta a elevação do valor real do salário mínimo), os ganhos dos 

trabalhadores permaneceram restritos.  

Segundo informações do projeto Boca do Rio Cultural, a atividade pesqueira iniciou o 

povoamento da comunidade, a pesca do Xaréu e do Bagre na boca do Rio das Pedras e a saída 

e chegada das tradicionais jangadas pela boca desse rio foi o ponto inicial de colonização desta 

comunidade.  

Os nomes dos sub-bairros desta comunidade revelam um pouco desta história, o Curralinho, 

por exemplo, revela a origem do local usado como curral de uma grande fazenda, a Baixa do 

Cajueiro remete á estas árvores que abundavam neste pedaço de restinga, a Baixa Fria remete 

a um sub-bairro nascido de um brejo ou charco que ali existia.  

Nesta época os negros, seguindo seus instintos ancestrais, saiam do Quilombo do Cabula e de 

diversos outros lugares da cidade em busca da fartura de Xaréus e Bagres na desembocadura 

do Rio das Pedras. Esta praia foi batizada de Aratubáia e é banhada pelas águas quentes do 

Atlântico. Ali fixavam moradia e dedicavam-se a pesca e a fabricação de vassouras artesanais 

feitas de piaçava, uma palmeira nativa da restinga da região. Estes são os ancestrais de boa 

parte dos moradores e pescadores da comunidade.  

O nascimento do bairro foi em 1950, mas em 1960 se deu a grande reviravolta com a chegada 

dos moradores das ocupações “Bico de Ferro” na Pituba, onde hoje é o Jardim dos Namorados, 

e por moradores de outra invasão em Ondina, que foram expulsos de seus bairros de origem 

pelo então Prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães. 

Algumas pessoas começaram a construir casas ao redor do antigo aeroclube e assim a 

comunidade foi crescendo. Quando as mais de 200 famílias de Ondina chegaram a Boca do 

Rio, não havia água ou luz elétrica, as pessoas pegavam água de um reservatório da Embasa, e 

o lugar ocupado por eles na Boca do Rio é até hoje conhecido como Alto de Ondina. O Sistema 

de Transporte da região também era muito precário, a primeira empresa a circular na Boca do 

Rio foi a ITT, e logo depois chegou a BTU. Hoje, devido ao plano da engenharia de trafego da 

prefeitura a região é bem regada de transporte público. 

Outro fator que contribuiu para o povoamento da Boca do rio foram pessoas que queriam 

montar suas casas de veraneio em um lugar cercado por dunas descobriram este lugar 

paradisíaco. Até a década de 60, havia no lugar uma grande lagoa (hoje aterrada) e também 

um manguezal, que era margeado por sua vegetação típica.  

Atualmente o bairro da Boca do Rio vive os contrastes e as desigualdades típicas de grande 

parte dos bairros de todas as grandes cidades do Brasil, mas é constituído de forma 

predominante por uma área desvalorizada e marcada pela informalidade e pela reduzida 



7 
 

presença do Estado e das instituições de segurança pública que tem se tornado presa do 

tráfico de drogas e do crime. Organizações criminosas têm-se apropriado desses territórios, 

dominando os moradores locais e recrutando jovens pobres e sem perspectivas para o 

consumo de drogas e a delinquência, o que contribui para a degradação dos padrões de 

sociabilidade e para o crescimento da violência.  

 

3.2 A Paróquia S. Francisco de Assis  

Surgiram na década de 60 os primeiros sinais de comunidade, o território pertencia à Paróquia 

Nossa Senhora da Luz e era assistido pelos padres mercedários até a chegada do Frei Arnold. 

Em seguida, Frei Arnold, como sacerdote e pároco, começou a viabilizar o dinamismo 

missionário e construção de uma capela-escola que viria a ajudar na criação da nova paróquia. 

Antes de acontecer tal realização as celebrações e encontros eram realizados em casas de 

moradores. Frei Arnold viabilizou assim a construção da 1ª capela-Escola São Francisco de 

Assis e elevou a condição de Paróquia.  

Muitos Padres passaram pela Igreja São Francisco, alguns trouxeram benefícios direcionados 

para a construção da Igreja e do Centro: Padre Antonio Almeida, fez reformas na Igreja Matriz 

e realizou a construção do Centro comunitário; Padre Nicolau Imperador, Padre Antônio 

Ademilton de Santa Bárbara, Padre Maurício Ferreira da Silva, Padre Jerônimo Santos Silva.  

Padre Manoel da Paixão viabilizou a construção do espaço para atendimentos médicos, da 

cozinha industrial e Padre André concluiu a construção do Centro Comunitário: concluiu 

reboco, contra piso, divisórias, janelas e portas do primeiro andar do Centro comunitário.  

Padre Elton, Padre Diego e Padre André, atual pároco que, com sua disponibilidade e 

inovações, mantém todas as atividades da Paróquia e Centro ativas, incluindo a administração 

do Projeto Tchau e do Projeto Faz o Bem, atividades que o Padre André abraçou pensando 

diretamente na qualidade de vida de toda a comunidade. 

A paróquia é organizada em 06 áreas, que possuem alguns bairros que fazem parte do 

território: Pituaçu, onde foi construída a Capela Nossa Senhora das Candeias, que funciona 

como Capela da Paróquia; Marback, Jorge Amado, Armação e Imbuí onde foi instalada a 

Paróquia Nossa Senhora, vinculada a Paróquia São Francisco.  

 

3.3 O Centro Poli-funcional  

No ano de 1981, começou a construção com o Padre Antonio Almeida que, ao fazer reformas 

na Igreja Matriz, realizou a construção do Centro Comunitário para o desenvolvimento de 

atividades paroquiais. Nesta época, de uma forma ainda meio tímida, o centro foi tomando 

seu formato. 

Sucessivamente, Padre Manoel da Paixão, viabilizou a construção de um espaço, no ano de 

2008, para atendimentos médicos e da cozinha industrial, no ano de 2009, em parceria com a 

Região Molise.  
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Logo em seguida, com a entrada de Padre André Alencar, foi iniciada a construção das salas e 

divisões no primeiro andar do Centro; foi colocado o reboco, o contra piso, janelas e portas e 

concluiu-se assim a ampliação e a construção do Centro Comunitário, no ano de 2012. 

A partir de 2015, em parceria com a Região Molise, o Projeto Tchau foi implantado no centro, 

oferecendo cursos de iniciação profissional e inclusão social através da arte. O Centro 

Paroquial, onde se estruturou também um estúdio de Pilates, tornou-se então um centro poli-

funcional que é hoje um ponto de referência para a comunidade que nele encontra 

oportunidades para melhorar sua qualidade de vida. 

Assim, várias atividades são realizadas na estrutura do Centro, tanto internas a nível paroquial, 

como abertas para toda a comunidade.  

Hoje o Centro tornou-se uma referência e uma realidade dentro da cidade de Salvador, 

abrindo-se para outros projetos e bairros de Salvador e região metropolitana.  

 

4. Centro Poli-Funcional São Francisco de Assis 

 

4.1 Localização do Centro 

O Centro Poli-funcional São Francisco de Assis é localizado na Rua Abelardo Andrade de 

Carvalho, s/n, no bairro da Boca do Rio, na cidade de Salvador – BA.  

 

4.2 Estrutura do Centro  

O Centro Poli-funcional São Francisco de Assis possui uma área total de 373.00 m². Em uma 

estrutura sobre dois pisos, o centro dispõe: 

 No andar térreo: 

o Um salão de 14,3m x 6,9m, com um pequeno palco em cimento fixo de 6.9m x 2,8m, 

onde podem ser realizadas atividades de teatro, dança, reuniões, debates, palestras, 

além de momentos de confraternização e apresentações.   

o Uma cozinha industrial completamente equipada. 

o Uma sala de 6m x 6m, para a realização de atividades com pequenos grupos, oficinas, 

etc.  

o Dois banheiros.  

o Um espaço de espera.    

o Um estúdio equipado de Pilates e Fisioterapia de 6.1m x 6.1 m.  

 

 No primeiro andar:  

o  Quatro salas de 6.4m x 6.2m, para a realização de atividades com pequenos grupos, 

oficinas, etc. 

o Uma sala de informática equipada de 9.6m x 3.6 m. 

o Um escritório.   

o Dois banheiros. 

o Um espaço para deposito de equipamentos.  
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Além disso, o centro possui uma área externa fechada, com espaço para estacionamento 

ou realização de eventos ao ar livre. Nesta área encontra-se um pequeno palco coberto 

para apresentações.   

O espaço do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis fica aberto para a comunidade na 

segunda-feira, das 17.00 as 20.30 e de terça-feira a sábado, entre 8.00 e 18 horas, sendo a sua 

estrutura e equipamentos utilizáveis, conforme acordado com a coordenação do centro, 

dentro das disposições previstas pelo presente manual de funcionamento, prévio 

estabelecimento de especifico documento de utilização do centro e/ou de equipamentos do 

mesmo e execução de atividade ou oferta de serviço.     

 

4.3 Equipamentos do Centro  

Fazem parte do patrimônio do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis os seguintes 

equipamentos:  

Sala de informática 

Descrição Quantidade Adquiridos com recursos do 
projeto TCHAU 

Computador 17 03 

Tablet 06 06 

Notebook 02 01 

Data Show 01 01 

Impressora 01 01 

 

Deposito  

Descrição Quantidade Adquiridos com recursos do 
projeto TCHAU 

Estante para Violão 26 10 

Violão 09 08 

Capotraste, Suporte para pé e cordas para Violão 08 08 

Teclado com adaptador e suporte 06 06 

Fone para Teclado 03 03 

Mesa de Som 01 01 

Suporte para mesa de som 02 02 

Microfone c/ fio 08 08 

Microfone s/ fio 01 01 

Pedestal para Microfone  08 04 

Pasta de música 05 05 

Micro System 01 01 

Cabo 18 14 

Cabo P3 01 01 

Caixa de Som G 02 02 

Caixa de Som P 01 01 

Retorno – Som 01 01 
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Salão / Salas de atividades / escritório  

Descrição Quantidade Adquiridos com recursos do 
projeto TCHAU 

Peças de Tatame 54 54 

Cadeira para aula 24 - 

Cadeira com braço  15 - 

Cadeira sem braço  09 - 

Cadeira para escritório 02 02 

Quadro de escrever 02 02 

Mesa Escritório 04 04 

Condicionador de ar 05 - 

Mesa de Plástico 04 - 

Ventilador 02 02 

 

Sala de Pilates / Fisioterapia 

Descrição Quantidade Adquiridos com recursos do 
projeto TCHAU 

Tatame Pilates 30 30 

Caneleiras 08 08 

Caixa 01 01 

Meia lua 01 01 

Rodillhas 12 12 

Maca 01 01 

Bolas  04 04 

Bola pequena 01 01 

Rolo de liberação 01 01 

Rolo de espuma 02 02 

Anel tonificador 02 02 

Prancha de alongamento 01 01 

Disco inflável 01 01 

Bolas de tênis 03 03 

Bolas de pino 05 05 

Estetoscópio 01 01 

Aparelho de Ultrassom 01 01 

Slider 01 01 

Roda de exercício 01 01 

Rádio 01 01 

Faixa Elástica 07 07 

TRX 01 01 

Bola Suiça 03 03 

 

Cozinha industrial 

Descrição Quantidade Adquiridos com recursos do 
projeto TCHAU 

Geladeira profissional 01 - 

Geladeira   01 - 

Pia 02 - 

Mesa 01 - 

Forno 01 01 

Fogão 01 - 
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Microondas 01 - 

Liquidificador 01 - 

Batedeira 01 - 

Cafeteira 01 - 

Garrafa térmica  03 - 

 

Demais estruturas e equipamentos que o Centro adquirirá, incorporará ou receberá em 

doação, bem como baixa ou perdas das atuais, serão devidamente descritas em livro de 

patrimônio que ficará acessível dentro da estrutura do próprio centro.   

 

5. Gestão do Centro Poli – Funcional S. Francisco de Assis 

 

5.1  Conselho de Gestão Participativa  

O Conselho de Gestão Participativa do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis é um órgão 

colegiado de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador e de natureza permanente e tem 

como objetivo acompanhar as atividades realizadas e sugerir melhorias na organização e 

gestão do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis. 

O Conselho de Gestão Participativa é formado pelo Padre responsável pela Paróquia São 

Francisco de Assis da Boca do Rio, Salvador – BA e por membros da comunidade da Boca do 

Rio para auxiliar a administração do espaço.  

Além do Padre, que é membro do Conselho por todo o período que permanecer a frente da 

Paróquia, fazem parte oito conselheiros, que são escolhidos a cada dois anos entre os 

participantes: 

1. Da Ação Social Paroquial; 

2. Da Pastoral da Juventude; 

3. Da Pastoral da Comunicação; 

4. Da Pastoral Familiar; 

5. Da Pastoral do Dízimo; 

6. Da Pastoral Catequética; 

7. Das atividades desenvolvidas Centro Poli-funcional São Francisco de Assis.  

A Ação Social Paroquiana, por ser a instituição mais envolvida com as questões do Centro Poli-

funcional São Francisco de Assis, terá o direito de indicar dois representantes, enquanto as 

Pastorais e os participantes das atividades terão direito a in indicar um representante, sendo 

assim o Conselho de Gestão Participativa Centro Poli-funcional São Francisco de Assis 

composto por um total de nove representantes.  

Compete ao Conselho de Gestão Participativa do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis: 

I. Implantar a gestão participativa do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis. 

II. Participar do planejamento e organização do Centro Poli-funcional São Francisco de 

Assis atendendo às necessidades prioritárias dos beneficiários. 
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III. Aprovar o plano anual de atividades do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis, 

elaborado pelo Coordenador.  

IV. Deliberar sobre as propostas de novas atividades, utilização de espaços e 

equipamentos do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis e desenvolvimento de 

novas parcerias.  

V. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o atendimento prestado à comunidade pelo Centro 

Poli-funcional São Francisco de Assis. 

VI. Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência, incluindo reclamações 

denuncias e queixas encaminhadas pelos beneficiários do Centro Poli-funcional São 

Francisco de Assis, outras pessoas e entidades. 

VII. Propor alterações deste Manual de funcionamento, quando necessário. 

Os Membros do Conselho de Gestão Participativa não serão remunerados pelas suas 

atividades, sendo seu exercício considerado voluntário. 

As deliberações e os comunicados do Conselho de Gestão Participativa deverão ser afixados no 

Centro Poli-funcional São Francisco de Assis, em local de fácil acesso e visualização e 

divulgados por meios eletrônicos a todos os beneficiários e interessados. 

Participam das reuniões do Conselho de Gestão Participativa os seus membros, o coordenador 

do Centro e outras pessoas eventualmente convidadas.  

Nas deliberações do Conselho de Gestão Participativa terão direito de voto somente os 

membros do próprio conselho, sendo que cada membro terá direito a um voto.     

O Conselho de Gestão Participativa reunir-se-á, mensalmente no Centro Poli-funcional São 

Francisco de Assis, e, extraordinariamente, por convocação do Padre, do Coordenador ou em 

decorrência de requerimento da maioria absoluta dos seus membros. 

As reuniões serão iniciadas com a presença mínima da metade mais um dos seus membros, 

serão lavradas atas das reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

5.2 Coordenação 

A coordenação do centro é exercitada por uma pessoa escolhida pelo Conselho de Gestão 

Participativa para tal finalidade.  

Compete ao Coordenador do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis: 

I. Receber e incluir na pauta das reuniões do Conselho de Gestão Participativa as 

propostas de novas atividades, utilização de espaços e equipamentos do Centro Poli-

funcional São Francisco de Assis e desenvolvimento de novas parcerias.  

II. Elaborar uma proposta de um plano anual de atividades, que contemple as ações, o 

perfil, os níveis de eficiência  e os indicadores de acompanhamento e de recursos 

necessários à gestão do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis. 

III. Atualizar o plano anual de atividades sempre que necessário.  

IV. Elaborar o documento específico de utilização do centro e/ou de equipamentos e 

execução da atividade ou oferta do serviço, conforme deliberação do Conselho de 

Gestão Participativa. 

V. Convocar e coordenar as reuniões, ordinárias e extraordinárias. 



13 
 

VI. Representar o Conselho de Gestão Participativa. 

VII. Assinar as atas de reuniões e demais documentos do Conselho Gestor, juntamente 

com o Padre. 

VIII. Receber e organizar propostas de pontos de pautas para as reuniões. 

IX. Executar e coordenar as atividades administrativas necessárias para o funcionamento 

do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis. 

X. Elaborar e expedir comunicados, convocatórias, publicações e demais expedientes de 

deliberação do Conselho de Gestão Participativa. 

XI. Promover o controle do recebimento e guarda de documentos, equipamentos e 

espaços do Centro Poli-funcional São Francisco de Assis. 

I. Criar e manter atualizado nas redes sociais o perfil do Centro Poli-funcional São 

Francisco de Assis. 

 

6. Parcerias 

6.1 Importância estratégica das parcerias 

Para potencializar suas ações e alcançar uma parcela significativa da população em situação de 

vulnerabilidade e das organizações que pretendem desenvolver ações socioculturais e 

educativas no território, é crucial que o Centro Poli-funcional São Francisco de Assis, partindo 

de ações de dinamização junto às instituições, tenha como função principal a articulação e 

integração de todos os parceiros, com vista à construção de um projeto conjunto, evitando 

assim uma intervenção fragmentada e descontextualizada.  

As parcerias concretizam-se na interação e complementaridade das estruturas oficiais e 

particulares, que desenvolvem a sua ação para a persecução de um objetivo partilhado.  

O trabalho em parceria requer a definição de estratégias integradas, bem como do nível de 

responsabilidade de todos os parceiros envolvidos no processo, as funções e competências de 

cada um, tanto a nível técnico, como financeiro.  

Para a eficácia que se pretende, considera-se conveniente que sejam definidas normas que 

regulem as relações entre os parceiros e o Centro Poli-funcional São Francisco de Assis e que 

traduzam uma vontade expressa desta forma de intervenção.  

É importante que as parcerias funcionem de uma forma simples, desburocratizadas, que 

facilitem o diálogo, a participação e a decisão, que sejam flexíveis na procura de soluções para 

a resolução dos problemas ou para a criação de novas respostas.  

 

6.2 Procedimento para o estabelecimento de parcerias  

O Centro Poli-funcional São Francisco de Assis oferece seus espaços e equipamentos para 

associações, ONGs e demais entidades sem fins lucrativos, escolas públicas e particulares, 

profissionais e voluntários que queiram desenvolver suas atividades dentro da estrutura do 

próprio Centro.  

Para tal finalidade, o proponente precisa entregar para a coordenação do Centro Poli-funcional 

São Francisco de Assis uma proposta de implementação contendo as seguintes informações: 
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a. Denominação: nome e tipologia da atividade, dentro do que for previsto no capítulo 

que trata da proposta metodológica das atividades, dentro deste manual. 

b. Cronograma: carga horária total e definição dos dias e horários semanais de 

realização das atividades. 

c. Metodologia: descrição da proposta de realização da atividade, inspirando-se nos 

princípios, nas diretrizes e na metodologia previstos no capítulo que trata da proposta 

metodológica das atividades, dentro deste manual.  

d. Necessidades: espaços e equipamentos necessários para a realização da atividade 

solicitados ao Centro Poli-funcional São Francisco de Assis, dentro das disponibilidades 

do mesmo. 

e. Critérios de participação: definição dos critérios para poder participar da atividade, 

número mínimo e máximo de participantes de cada turma, respeitando quanto 

previsto neste manual em termos de acessibilidade e garantia de participação.  

f. Co-participação: contribuição solicitada aos beneficiários e participantes da atividade 

proposta.  

g. Contrapartida: contribuição do proponente com a proposta e os objetivos do Centro 

Poli-funcional São Francisco de Assis.  

h. Divulgação: modalidades e prazos de divulgação da atividade.   

i. Currículo o portfólio do proponente: contendo informações sobre a competência do 

proponente em realizar a proposta apresentada e experiências pregressas similares.   

A proposta deve ser entregue impressa e assinada para a coordenação do centro com, no 

mínimo, 02 meses de antecedência da data prevista para a divulgação da atividade. O 

proponente pode ser convidado pela coordenação e/ou o Conselho de Gestão Participativa do 

Centro Poli-funcional São Francisco de Assis, para apresentar esclarecimentos sobre a mesma.  

Não serão avaliadas propostas que não forem apresentadas respeitando quanto previsto neste 

manual de funcionamento. 

Após avaliação e deliberação do Conselho de Gestão Participativa do Centro Poli-funcional São 

Francisco de Assis, a coordenação comunicará ao proponente o êxito positivo ou negativo ao 

seu pedido, apresentando a relativa motivação.  

Tendo deliberação positiva a atividade será inserida no plano anual de atividades e será 

assinado um documento específico de utilização do centro e execução da atividade ou oferta 

do serviço, contendo todas as informações da proposta elaborada pelo proponente e aprovada 

pelo Conselho de Gestão Participativa do Centro Poli-funcional, além das obrigações 

derivantes para o Centro e para o proponente.  

Após a assinatura deste documento, o proponente em colaboração com a coordenação do 

centro, conforme definido na proposta aprovada, poderá começar a divulgação da mesma.  

A atividade começara quando será alcançado o número mínimo de participantes previstos 

dentro da proposta de execução da mesma.  
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7. Utentes 
 
7.1 Comunidade  

O Centro Poli-funcional São Francisco de Assis é um espaço aberto à comunidade da cidade do 

Salvador.  

Entendem-se como alvo prioritário das atividades e serviços realizados dentro do centro ou 

através dos equipamentos do mesmo, as pessoas que queiram se integrar às suas atividades, 

principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade. A princípio, será dada prioridade aos 

moradores do bairro da Boca do Rio e adjacências, atendendo sempre que possível os 

habitantes dos demais bairros de Salvador, destacando-se as seguintes categorias: 

 Adolescentes e jovens: entende-se que este será o público principal, mas não exclusivo, 

das atividades de arte-educação, capacitação e formação. Será necessária autorização dos 

pais ou responsáveis no caso de menores de idade. Eventualmente, algumas atividades, 

poderão ser abertas também para a participação de crianças, quando expressamente 

previsto pelos proponentes, dentro da proposta de implementação, devidamente 

apresentada e aprovada, conforme previsão deste manual.   

 

 Adultos: respeitando os critérios gerais de prioridades para os casos de vulnerabilidade 

social e bairro de residência, todas as atividades são abertas também para o público 

adulto, em especial as de culinária e gastronomia.  

 

 Idosos e pessoas com dificuldade de locomoção: idosos (a partir dos 60 anos) ou, pessoas 

de qualquer idade, que se encontram em uma das seguintes situações: AVC em fase inicial, 

Parkinson, Alzheimer, Cadeirante ou Amputados e com uma renda de, no máximo, três 

salários mínimos são o público prioritário dos serviços de fisioterapia e de pilates. 

 

Ao mesmo tempo, ressalta-se que todas as outras atividades são também abertas para a 

participação de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, dentro do que é previsto 

pelos critérios de participação de cada uma.  

 

7.2 Associações e outras entidades sem fins lucrativos  

O Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis pretende abrir a sua estrutura e oferecer seus 

equipamentos a todas as associações e demais entidades sem fins lucrativos da cidade do 

Salvador que, comungando dos princípios, objetivos e demais disposições previstas pelo 

presente manual de funcionamento, estejam interessadas em propor atividades ou serviços 

dentro de sua estrutura e/ou utilizando seus equipamentos.  

Associações e demais entidades sem fins lucrativos poderão propor atividades prevendo ou 

não o pagamento de taxas de co-participação, de acordo com quanto previsto neste manual. 

Caso seja prevista a taxa de co-participação, a proposta de implementação da atividade deverá 

informar como os valores arrecadados serão divididos para o custeio de parte dos custos fixos 

do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis e o custeio de todos os custos variáveis 

vinculados a realização da própria atividade.  
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Entende-se por taxa de co-participação a cobrança de um valor simbólico para a participação 

nas atividades, valor este que contribui para o pagamento de todas ou parte das despesas para 

a realização da mesma, mas que é claramente abaixo do valor praticado no mercado para a 

participação em atividades similares.  

 

7.3 Escolas e outras instituições de ensino, profissionais liberais da área de educação ou 
demais áreas  

O Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis pretende igualmente abrir a sua estrutura e 

oferecer seus equipamentos a todas as escolas e demais instituições de ensino, profissionais 

liberais da área de educação ou demais áreas, da cidade do Salvador que, comungando dos 

princípios, objetivos e demais disposições previstas pelo presente manual de funcionamento, 

estejam interessadas em propor atividades ou serviços dentro de sua estrutura e/ou utilizando 

seus equipamentos. 

Da mesma forma prevista para as entidades sem fins lucrativos, caso seja prevista a taxa de co-

participação, a proposta de implementação da atividade deverá informar como os valores 

arrecadados serão divididos para o custeio de parte dos custos fixos do Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis e o custeio de todos os custos variáveis vinculados a realização da própria 

atividade.  

Caso um profissional liberal, uma escola ou demais tipologia de instituição de ensino, 

apresente uma proposta de realização de atividade dentro do Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis que preveja taxa de participação dos participantes, deverá além de respeitar 

quanto previsto nos casos de co-participação, necessariamente prever uma cota de vagas 

gratuitas, dentro da quantidade de vagas previstas para a realização da atividade ou a oferta 

do serviço, ou realizar a mesma atividade ou oferecer o mesmo serviço, em horários ou dias 

diferentes sem a cobrança da taxa de participação.    

Entende-se por taxa de participação a cobrança de um valor para a participação nas atividades 

ou para usufruir do serviço, valor este que contribui para o pagamento de todas ou parte das 

despesas para a realização da mesma, similar com o valor praticado no mercado para 

participar em atividades ou usufruir de serviços similares.  

 

7.4 Direitos e deveres  

São direitos dos utentes do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis: 

a. O respeito pela sua identidade pessoal e pelos seus usos e costumes, bem como o 

direito à reserva da intimidade privada e familiar. 

b. Ter acesso à estrutura do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis e utilizar seus 

equipamentos conforme definido na respectiva proposta de implementação de 

atividade ou de realização de serviço aprovada dentro do plano anual do Centro.  

c. Usufruir de atividades ou serviços adequados às suas necessidades e que se situem no 

âmbito das atividades deste centro, de acordo com o que for definido no plano anual 

de atividades. 

d. Participar nas atividades do centro, de acordo com os seus interesses e possibilidades. 
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e. Ser informados das atividades e serviços realizados dentro do centro, bem como das 

normas e regulamentos vigentes. 

f. Apresentar reclamações e sugestões de melhoria das atividades e serviços oferecidos 

pelo centro. 

g. Participar da elaboração, implementação e avaliação das atividades, de acordo com as 

modalidades previstas neste manual, no plano anual e nas diferentes propostas de 

atividades.  

XII. Divulgar as atividades ou serviços realizados no perfil do Centro Poli-funcional São 

Francisco de Assis nas redes sociais.  

 

São deveres dos utentes do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis: 

a. Colaborar com a equipe do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis e com as 

equipes responsáveis pela oferta de atividades e serviços, na medida das suas 

possibilidades, não exigindo a prestação de atividades ou serviços para além do 

estabelecido. 

b. Respeitar o cumprimento das regras em vigor. 

c. Respeitar os horários de atendimento do centro e de execução/oferta de atividades e 

serviços.  

d. Manter atualizadas junta a coordenação do centro as informações pessoais e 

familiares exigidas para o acesso ao centro e a participação nas atividades e/ou 

serviços.  

e. Respeitar as indicações que lhe forem transmitidas pela equipe do Centro e pela 

equipe responsável pela oferta de atividades e serviços. 

f. Colaborar com o preenchimento dos documentos que lhe forem fornecidos para fins 

estatísticos e de gestão do centro.  

g. Contribuir para a tranquilidade, o funcionamento e o bem estar necessários para que o 

Centro preste um serviço de qualidade.  

h. Contribuir com as cotas de co-participação ou as taxas de participação para a 

realização das atividades ou serviços, quando previsto.   

i. Executar as atividades ou prestar os serviços conforme apresentado na proposta de 

implementação aprovada pelo Conselho de Gestão Participativa do Centro.  

 

8. Divulgação 
 
8.1 Inicial  

Este Manual de funcionamento do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis, é inicialmente 

apresentado, no mês de agosto de 2018, ao Conselho Pastoral e ao Conselho Econômico da 

Paróquia São Francisco de Assis da Boca do Rio, Salvador – BA. 

Sucessivamente, ainda no mesmo mês de agosto de 2018, as pastorais e demais 

representações que compõem o Conselho de Gestão Participativa do Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis, indicam os primeiros representantes do mesmo que, após ler e avaliar, 

validam o presente manual, determinado desta forma sua entrada em vigor, conforme 

previsto nas disposições finais.  
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Após a aprovação deste Manual de funcionamento do Centro Poli-Funcional S. Francisco de 

Assis, serão realizados, sob iniciativa da coordenação do centro, eventos de apresentação à 

comunidade para que as pessoas e instituições interessadas possam ter conhecimento da 

existência, das potencialidades e possibilidades de parcerias com o Centro Poli-Funcional S. 

Francisco de Assis e das modalidades para o estabelecimento de tais parcerias.  

 
8.2 Externa 
 

Uma vez em vigor o presente Manual de funcionamento, será criado um perfil do Centro Poli-

Funcional S. Francisco de Assis nas redes sociais onde serão divulgadas todas as informações 

sobre o funcionamento do mesmo.  

A coordenação do Centro Poli-Funcional S. Francisco de Assis assumirá a responsabilidade de 

criar e manter o perfil atualizado. Os responsáveis pelas atividades aprovadas e inseridas no 

plano anual poderão encaminhar conteúdos a serem publicados no perfil do Centro Poli-

Funcional S. Francisco de Assis, conforme previsto no plano de implementação apresentado e 

aprovado.  

Os conteúdos publicados no perfil do Centro Poli-Funcional S. Francisco de Assis poderão ser 

compartilhados por parceiros, entidades que compõem o conselho de gestão participativa e 

demais interessados, para ampliar a divulgação e alcançar um maior número de interessados.   

Além disso, as informações serão divulgadas em local visível, dentro do próprio Centro Poli-

Funcional.  

Eventuais ouras formas de divulgação externa das atividades ou serviços realizados dentro do 

Centro Poli-Funcional S. Francisco de Assis, poderão ser pensadas e executadas pelos próprios 

responsáveis das atividades ou serviços, conforme ficar definido pelos mesmos.  

 

9. Proposta metodológica das atividades  
 

9.1 Princípios e diretrizes 

As propostas de atividades a serem realizadas no Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis 

devem inspirar-se nos princípios e diretrizes elencados a seguir.  

Princípios:  

I. Promoção, defesa, difusão, efetivação e ampliação dos direitos fundamentais da pessoa 

humana.   

II. Respeito às diferenças e combate às desigualdades. 

III. Emancipação e empoderamento dos utentes do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis. 

IV. Participação em todo o processo de formulação, implementação e avaliação das atividades 

V.  Equidade fundamentada na solidariedade e na amorosidade.  

VI. Conhecimento crítico e transformação da realidade.  

VII. Avaliação e sistematização de saberes e práticas.  

VIII. Justiça econômica e socioambiental 
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Diretrizes: 

I. Cultivar e valorizar a construção de relações de amorosidade, na escuta e no diálogo, 

atentas e capazes de perceber e respeitar a riqueza da diversidade das manifestações e 

tradições culturais.   

II. Assegurar a construção e a socialização de saberes, promovendo o diálogo entre o saber 

popular e o conhecimento científico na perspectiva crítica. 

III. Partir das diferentes realidades numa perspectiva multidimensional (rural/urbano, 

centro/periferia, territórios, biomas, culturas, gêneros, raça, gerações, etc.) e dos contextos 

particulares.  

IV. Desenvolver mecanismos para fortalecer os diferentes sujeitos na participação em todo o 

ciclo das atividades.     

V. Fortalecer, preservar, incentivar e interagir com a cultura e a história da comunidade. 

VI. Considerar, como elementos importantes, a diversidade política, cultural, econômica, 

ambiental e social.  

VII. Promover a conscientização com base na leitura da realidade para a consequente 

transformação social.  

VIII. Assumir a perspectiva dialética da práxis, promovendo a relação entre as esferas micro e 

macro de compreensão da realidade.   

IX. Estimular o diálogo com organizações e movimentos populares e sociais e contribuir com a 

organização popular e com o surgimento de novas lideranças.  

X. Compreender a participação como um direito, promovendo a participação e o diálogo 

como elementos essenciais a uma cultura democrática.  

 

9.2 Metodologia  

De acordo com o relatório Jacques Delors – RJD, da Comissão Internacional sobre a Educação 

para o século XXI, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), a educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares:  

1. Aprender a conhecer: isto é, adquirir os instrumentos da compreensão. É quando 

tornamos prazeroso o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. É 

o interesse nas informações, libertação da ignorância. Sendo assim, o aprender a 

conhecer exercita a atenção, a memória e o pensamento. 

 

2. Aprender a fazer: para agir sobre o meio envolvente. É ir além do conhecimento 

teórico e entrar no setor prático. Aprender a fazer faz com que o ser humano passe a 

saber lidar com situações de emprego, trabalho em equipe, desenvolvimento 

coorporativo e valores necessários para cada trabalho. 

 

3. Aprender a viver juntos: a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas. Essencial à vida humana, e que, muitas vezes, se torna um 

empecilho para a convivência em uma sociedade interativa. É preciso então, aprender 

a compreender o próximo, desenvolver uma percepção, estar pronto para gerenciar 

crises e participar de projetos comuns. É necessário deixar a manifestação da oposição 

de forma violenta de lado e progredir a humanidade. Descobrir que o outro é diferente 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
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e saber encarar essas diversidades, faz parte da elevação educacional de cada um. Ir, 

além disso, e lidar com objetivos comuns no qual todos passaram a fazer parte de uma 

mesma ação, e poder conduzir este trabalho aceitando as diferenças individuais, é o 

que melhora a vida social. 

 

4. Aprender a ser: via essencial que integra as três anteriores. Desenvolver o pensamento 

crítico, autônomo, incitar a criatividade e elevar o crescimento de conhecimentos, 

além de ter em mente um sentido ético e estético perante a sociedade. Não se pode 

negligenciar o potencial de cada indivíduo, é preciso contribuir para o seu total 

desenvolvimento, adquirindo ferramentas que formulam os juízos e valores do ser 

autônomo, intelectualmente. A diversidade de personalidades é o que gera a inovação 

dentro da sociedade. 

Almeja-se que no Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis sejam desenvolvidas atividades 

que possam incentivar e garantir os quatro pilares acima elencados.  

Além disso, espera-se que as propostas a serem desenvolvidas no Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis sejam pautadas nos princípios da arte-educação e da educação comunitária. 

Entende-se, portanto que não se separa arte da educação no processo transformador do 

indivíduo e que o processo educativo não é separado por espaço formal de educação, 

podendo acontecer em praças, parques, centros comunitários, sedes de associações etc.  

Espera-se, então que os responsáveis pelo planejamento e execução das atividades a serem 

desenvolvidas no Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis, sejam figuras pautadas nos 

princípios da educação comunitária, ou seja, que desenvolvam, além das atividades que 

venham a propor, relações sociais comunitárias e dentro dessas, papeis de facilitadores, 

animadores e catalisadores. Que contribuam para unir os pontos da rede, que façam a ligação 

com a comunidade, com as ONGs, com as empresas e com todos os atores sociais, aqui 

entendidos como parceiros na intenção de educar, alcançando oportunidades educativas na 

comunidade, indo além dos muros do centro e da educação formal. 

A perspectiva da Educação Comunitária considera que o conhecimento está em toda parte e 

que o saber acadêmico tem tanto valor quanto o saber popular, levando a tona uma nova 

forma de pensar e fazer a educação. E para que isso seja possível, é necessário conectar-se 

com a comunidade, fazer contato com a realidade local e trazendo para dentro do Centro Poli-

funcional, os conhecimentos, os lugares, as organizações, as pessoas e tudo aquilo que possa 

contribuir para a aprendizagem integral. Trata-se de descobrir e relacionar o que está fora, 

distante, desconectado, desintegrado e desconsiderado como saber, relacionando com a 

proposta da atividade a ser desenvolvida.  

Partindo do pressuposto que a Educação Comunitária tem na sua essência político-pedagógica 

o avanço da consciência critica organizativa, é necessário um processo de educação com 

intencionalidade concreta e planejada, que parte da realidade dos sujeitos, mulheres e 

homens envolvidos e que seja construído coletivamente. Propostas pautadas na educação 

comunitária funcionam, portanto como o elemento de ligação, como catalisador para uma 

sociedade mais saudável, justa, solidária, empoderada e aprimorando simultaneamente 

comunidade e a educação, com o objetivo de integrar a comunidade, compondo uma vivência 

única de aprendizado.  

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/conteudos/como-programa-mais-educacao-propoe-gestao-intersetorial/
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9.3 Tipologia de Atividades 
 
Informação  

Pretende-se prestar informações sobre os espaços, equipamentos e recursos existentes; 

direitos e deveres dos beneficiários e formas de acesso e possibilidades de estabelecimento de 

parcerias com o Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis.  

Entende-se que esta é uma atividade fundamental para que cada vez mais pessoas e entidades 

possam conhecer, utilizar e se tornar membros efetivos e colaborativos do Centro Poli-

funcional S. Francisco de Assis.  

Estas informações, devendo ser completas, atualizadas e disponíveis em tempo útil, implicam, 

necessariamente, a colaboração de todos os parceiros envolvidos e, quando possível, 

responder aos interesses de toda a comunidade. 

Animação Sócio-cultural  

A animação sócio-cultural, como conjunto de ações sistemáticas, é, essencialmente, um 

processo evolutivo de aprendizagem, que se traduz na aquisição e desenvolvimento de 

atitudes e comportamentos com vista ao exercício pleno da cidadania.  

Centra-se, na conscientização dos indivíduos, famílias e grupos considerados como um todo, 

despertando neles a convicção das suas capacidades/potencialidades, no sentido de responder 

às suas necessidades e solicitações da comunidade em que estão inseridos.  

Através destas atividades pretende-se também prevenir e reabilitar situações de exclusão 

social. Constituindo um processo integrador e estruturante das dinâmicas locais, estas 

atividades têm como objetivos:   

 A promoção de formas associativas;   

 A prevenção das situações de exclusão social;   

 O reforço do sentimento de pertença e identidade social;   

 A motivação para o desenvolvimento e para a mudança;   

 A aquisição e ou melhoria de competências sociais e pessoais.  

Arte-Educação  

A arte-educação, enquanto utilização da arte como instrumento para abordagem de temas de 

áreas diversas, permite a possibilidade de realizar importantes trabalhos educativos, pois 

procura, através das tendências individuais, encaminhar a formação do gosto, estimula a 

inteligência e contribui para a formação da personalidade do indivíduo, sem ter como 

preocupação única e mais importante à formação de artistas. 

No seu trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem a 

percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, o controle gestual. Capacidade psíquica 

que influem na aprendizagem. No processo de criação ele pesquisa a própria emoção, liberta-

se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos, sentimentos, sensações e forma hábitos de 

trabalho. Educa-se. 

As artes, pelas suas potencialidades integradoras, oportunizam ao ser humano o 

desenvolvimento de competências para a vida, sejam elas cognitivas (aprender a conhecer), 

sociais (aprender a conviver), produtivas (aprender a fazer) ou pessoais (aprender a ser), pois, 
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há uma experiência estética viva e que favorece a inter e transdiciplinaridade, seja como 

disciplina em uma instituição de ensino ou como tema/método numa ação transversal. 

Considerando os conceitos de arte-educação e de seus elementos até aqui pontuados, 

identificam-se as seguintes potencialidades do uso da arte como estratégia ou metodologia na 

abordagem de conteúdos de disciplinas diversas.  

o Possui capacidade de seduzir e mobilizar. 

o Facilita a abordagem de temas que são, em geral, tabus.  

o Permite ver ilustradas situações cotidianas. 

o Permite o questionamento de padrões e valores estabelecidos.  

o Atinge o indivíduo (tanto quem apresenta quanto quem aprecia) em todos os níveis: 

racional, físico, emocional, espiritual e social.   

o Além do contato consigo mesmo, experiencia-se o contato com o outro também em sua 

plenitude.  

o Exercita o trabalho coletivo.  

o Permite o contato com manifestações culturais de seu povo e de outras localidades.  

o É prazerosa, lúdica.  

o Torna-se também sedutor para instituições financiadoras (por seu potencial no que se 

refere à visibilidade). 

Capacitação e Formação  

A educação é um processo de interação que ocorre sistematicamente, privilegiando o conviver 

em sociedade e ressaltando seus efeitos de longa duração. É preciso destacar, também, sua 

constituição como via de mão dupla onde quem educa é, ao mesmo tempo, educado, 

demarcando, com isso, a amplitude dessa ação, como nos propõe Paulo Freire. 

Uma boa capacitação profissional deve se preocupar em além do conteúdo técnico, maneiras 

de desenvolver os jovens, dando um suporte ao teor apreendido o seu desenvolvimento 

enquanto cidadão, conhecedor de seus direitos, fortalecendo referenciais que favorecessem a 

construção de projetos de vida, pautados por uma conduta ética e humanitária. 

As propostas de capacitação e formação a serem desenvolvidas no Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis devem estar ancoradas nos princípios norteadores dos direitos humanos, na 

solidariedade, no respeito às diferenças de crenças e valores, capacitando e preparando os 

beneficiários de forma ética, justa e humana.  

Para o exercício da cidadania, se faz necessário que os beneficiários se percebam integrantes 

do sistema social vigente, no qual as escolhas e posturas afetam não apenas o próprio sujeito, 

mas também a vida de outras pessoas.  

Os beneficiários das atividades de capacitação e formação precisam também ser orientados de 

que a sua participação implica em assumir compromisso, disponibilidade e responsabilidade, 

sendo essa a sua contrapartida no processo de aprendizagem. Cabe também aos beneficiários, 

em acordo com os dispositivos deste manual, contribuir com a cota de co-participação, 

quando definido na proposta. 
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Culinária e Gastronomia  

Conforme citado acima, no capítulo dedicado à estrutura e equipamentos, o Centro Poli-

funcional S. Francisco de Assis possui tudo o que é necessário para a realização de atividades 

de capacitação e formação na área da gastronomia, tornando assim possível a realização de 

oficinas e/ou curso teóricos e aulas práticas para qualificar a manusear e preparar alimentos, 

aprendendo desde as técnicas de preparo mais básicas, ingredientes e corte de carnes, peixes 

e aves, até os pratos mais elaborados das cozinhas nacional e internacional, clássica e 

contemporânea, passando por panificação e confeitaria; cuidar de segurança alimentar e com 

a contaminação de alimentos, além da legislação relacionada à indústria alimentícia. 

Além disso, a estrutura do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis permite a realização de 

momentos de agregação sócio-culturais ou de degustação de quanto produzido nas atividades 

formativas, dando assim a possibilidade de apresentar à comunidade os resultados das ações 

formativas.  

Pilates e Fisioterapia comunitária  

Apesar da fisioterapia e do pilates poder ser necessária em qualquer fase da vida, no idoso as 

suas funções são tão relevantes no tratamento como na prevenção. Os seus objetivos 

consistem em preservar, manter, restaurar ou desenvolver funções de mobilidade, 

proporcionando assim uma melhoria da qualidade de vida da pessoa. As práticas preventivas 

ocupam, em qualquer especialidade, um lugar de destaque, sobretudo naqueles idosos cuja 

condição patológica geral tenha diminuído de forma significativa a sua mobilidade e a sua 

independência. 

Com a prevenção, a fisioterapia e o pilates ajudam os idosos a superar os constantes 

obstáculos, ajuda a melhorar as suas capacidades funcionais e ajuda-os a ganhar consciência 

das suas limitações, sugerindo algumas alterações que podem fazer nas suas casas, de modo a 

facilitar o dia-a-dia. 

A fisioterapia e o pilates consistem na maximização do potencial de movimento e de 

funcionalidade. O principal objetivo é promover a qualidade de vida ao longo de todo o ciclo 

de vida, principalmente em circunstâncias em que o movimento, a função e a participação 

social estão ameaçados pelo processo de envelhecimento, por lesão, por doença ou por 

fatores ambientais ou pessoais, respeitando sempre as necessidades do indivíduo. 

Em geral, muitas pessoas não têm condições de frequentar os serviços de saúde, seja por 

condições socioeconômicas, seja por questões de mobilidade física. Por estes motivos foi 

montada e equipada, dentro do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis uma sala onde 

funciona um espaço para a oferta de atividades de pilates e fisioterapia.  

Os serviços são ofertados prioritariamente para idosos ou pessoas com dificuldades de 

mobilidades físicas do bairro da Boca do Rio e adjacências, conforme avaliação previa do 

profissional de fisioterapia.  

O objetivo principal é promover a melhora da qualidade de vida da população em situação de 

vulnerabilidade social, através da oferta e acesso ao serviço de saúde, que visa principalmente 

prevenir e tratar doenças, a partir do estúdio de fisioterapia e Pilates, implementado no 

Centro Poli-Funcional São Francisco de Assis. 
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Os objetivos específicos são: contribuir para manutenção da capacidade funcional; prevenir o 

surgimento de doenças; Tratar patologias existentes; Permitir o acesso ao tratamento de 

saúde; Prevenir e restaurar desordens musculares e posturais; Prevenir a fadiga muscular; 

Melhorar e manter a amplitude de movimento; Aumentar o ânimo e disposição; Promover 

melhor relação e integração entre a pessoa com terceira idade do bairro; Promover a 

socialização da pessoa com terceira idade do bairro; Estimular o auto-conhecimento e auto-

estima e Diminuir custos com tratamentos e serviços médicos privados. 

Cabe aos usuários dos serviços de pilates e fisioterapia contribuírem com a cota de co-

participação definida pelo profissional de fisioterapia com a coordenação do centro e 

aprovada pelo Conselho de Gestão Participativa do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis.  

 

10. Custos do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis 
 
10.1 Custos fixos 

A Paróquia São Francisco de Assis da Boca do Rio, Salvador – BA assume a responsabilidade 

relativa ao pagamento dos custos fixos para a manutenção do Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis, a dizer: 

 Despesas com energia elétrica: é responsabilidade da Paróquia o pagamento mensal 

da conta de energia elétrica, limitadamente ao funcionamento do próprio Centro, 

excluindo, portanto o custo da energia elétrica nos horários de realização de 

específicas atividades, salvo se for diferente acordado. Isto quer dizer que o valor 

excedente ao consumo normal nas contas mensais de energia elétrica será repartido 

entre os proponentes das respectivas atividades, de acordo com a utilização de cada 

um. Para a definição do consumo normal, toma-se como referência o valor pago pelo 

Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis em meses durante os quais não são 

realizadas atividades externas.   

 

 Água: é responsabilidade da Paróquia o pagamento mensal da conta de água, 

enquanto fica a cargo dos proponentes proverem os garrafões de água potável, bem 

como os copos descartáveis necessários durante os dias de realização das atividades.       

 

 Telefone e Internet: é responsabilidade da Paróquia o pagamento mensal da conta de 

telefone e internet conforme pacotes definidos pela própria Paróquia. Caso 

determinada atividade precise de pacotes adicionais de dados ou de velocidade de 

internet, será responsabilidade de o proponente verificar junto à coordenação esta 

possibilidade bem como arcar com os custos necessários para tal finalidade.  

 

 Limpeza ordinária: a Paróquia assume a responsabilidade de pagar os serviços os 

materiais de limpeza ordinária do Centro Poli-funcional. Isto é, o pagamento relativo a 

duas diárias e ao material necessário nesses dois dias para a limpeza geral do centro. O 

proponente de cada atividade deve assumir, em sua proposta de implementação, os 

custos de limpezas especificas das estruturas do Centro antes o depois a realização da 

própria atividade.  
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 Coordenação: a Paróquia assume a responsabilidade do pagamento dos serviços 

realizados pela pessoa responsável pela coordenação do Centro Poli-funcional. 

Ressalta-se que o coordenador do Centro não terá nenhuma responsabilidade 

administrativa, de secretária ou de qualquer outro tipo na execução das atividades 

externas. Sendo assim todas as atividades externas, incluído controle de matricula, 

freqüência, preparação da sala e qualquer outra atividade relativas às mesmas 

totalmente e integralmente responsabilidade de seus proponentes.  

 

10.2 Custos variáveis 

Serão de responsabilidade dos proponentes todos os custos específicos para a execução das 

respectivas atividades, incluindo instrutores/professores, material de consumo e demais 

custos eventualmente necessários para a implementação da atividade.  

Além disso, os proponentes de atividades externas deverão considerar, dentro de suas 

propostas de implementação, a responsabilidade de arcar com os custos de energia elétrica e 

limpeza limitadamente ao uso que farão do centro, conforme apresentado no parágrafo dos 

custos fixos.  

 

10.3  Co-participação 

É um dos vetores relevantes no que se refere à utilização e gestão de recursos. Este princípio 

traduz-se na responsabilidade coletiva da comunidade envolvida, dos parceiros e dos técnicos, 

fazendo apelo ao compromisso de todos os intervenientes no processo e, muito 

especialmente, daqueles a quem se dirige.  

Esta co-responsabilização implica o conhecimento das capacidades e qualificações dos 

diferentes intervenientes, para melhor definir os respectivos níveis de competências e papeis a 

desempenhar.  

A construção de projetos coletivos implica reunir competências múltiplas e favorecer o 

desenvolvimento de ações por parte de diferentes entidades, com base em esforços conjuntos 

para ajustar modos de funcionamento e intervenção nas diversas e, por vezes, complexas 

situações sociais.  

O Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis poderá assim, contribuir decisivamente para a 

consciência pessoal e coletiva dos problemas e das potencialidades da comunidade, para a 

ativação dos meios de resposta mais eficazes para a resolução desses problemas, constituindo 

um espaço privilegiado de inovação. 

Cada proposta de atividade a ser realizada dentro do Centro Poli-funcional S. Francisco de 

Assis deverá conter informações detalhadas e precisas sobre as modalidades de co-

participação na execução de atividades e/ou oferta de serviços.  
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Não será possível exigir dos beneficiários e utentes das atividades realizadas e dos serviços 

ofertados dentro do centro, valores ou outras formas de contribuição, não previstas dentro de 

quanto aprovado no plano anual de atividades do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis. 

Eventuais solicitações neste sentido, quando comprovadas, comportarão o encerramento da 

atividade e exclusão da mesma do plano anual de atividades do Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis.  

Caso seja prevista uma taxa de co-participação, a proposta de implementação da atividade 

deverá informar como os valores arrecadados serão divididos para o custeio de parte dos 

custos fixos do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis e o custeio de todos os custos 

variáveis vinculados a realização da própria atividade.  

 

10.4 Taxa de participação 

A abertura da estrutura e dos espaços do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis para 

escolas, profissionais liberais da área de educação ou demais tipologia de instituição de ensino, 

bem como para demais profissionais liberais que queiram apresentar propostas para realizar 

atividades ou prestar serviços dentro do centro, abre a possibilidade para que sejam cobradas 

taxas de participação de acordo com os valores estabelecidos pelo mercado para atividades ou 

serviços similares. Contudo, conforme previsto nas disposições deste manual, nestes casos o 

proponente desta atividade deverá além de respeitar quanto previsto nos casos de co-

participação, necessariamente prever uma cota de vagas gratuitas, dentro da quantidade de 

vagas previstas para a realização da atividade, ou realizar a mesma atividade em horários ou 

dias diferentes sem a cobrança da taxa de participação.    

Entende-se por taxa de participação a cobrança de um valor para a participação nas atividades, 

valor este que contribui para o pagamento de todas ou parte das despesas para a realização da 

mesma, similar com o valor praticado no mercado para a participação em atividades similares.  

Cada proposta de atividade a ser realizada dentro do Centro Poli-funcional S. Francisco de 

Assis deverá conter informações detalhadas e precisas sobre as modalidades das taxas de 

participação na execução de atividades e/ou oferta de serviços e relativas contrapartidas do 

proponente.   

Não será possível exigir dos beneficiários e utentes das atividades realizadas e dos serviços 

ofertados dentro do centro, valores ou outras formas de contribuição, não previstas dentro de 

quanto aprovado no plano anual de atividades do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis. 

Eventuais solicitações neste sentido, quando comprovadas, comportarão o encerramento da 

atividade e exclusão da mesma do plano anual de atividades do Centro Poli-funcional S. 

Francisco de Assis.  

 
11. Disposições finais 

Esse Manual de Funcionamento entrará em vigor depois de aprovado pelo Conselho de Gestão 

Participativa do Centro Poli-funcional S. Francisco de Assis. Será permitida a alteração deste 

Manual, sempre que for necessário, após apresentação de proposta e aprovação de 2/3 dos 

membros efetivos do Conselho de Gestão Participativa em  




