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PLANO DE TRABALHO 
1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente: 
FAZER VALER – FV 

CNPJ:  
09.391.313/0001-92 

Endereço: 
Engenho Velho Quadra 2 Setor Hab. Fercal S/N Fercal DF 

Cidade: 
Fercal Sobradinho 

UF: 
DF 

CEP: 
73.150-010 

Telefones da Entidade:  
(61) 9 9667 7051 

Nome do Responsável: Cláudio Coelho de Oliveira CPF: 788.953.591-00 

RG/Órgão Expedidor: 
1.562.725 SSP/DF  

Cargo na Instituição: 
Diretor Financeiro 

Função na Instituição: 
Coordenador do Projeto. 

Telefone do Responsável:  
(61) 9 9169 8346 

Endereço do Responsável: 
Quadra 03 Conj. 02 Lote 06 Bloco J apt. 303 Paranoá Parque 

CEP: 
71.587-540 

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER) 

Órgão/Entidade:  
Fazer Valer - FV 

CNPJ/CPF: 
09.391.313/0001-92 

Nome do Responsável: 
Juarez de Sousa Vieira Filho 

Função:  
Presidente 

CPF:  
310.183.861-49 

RG/Órgão Expedidor: 756.857 SSP/DF Cargo: Diretor Executivo Matrícula: xxxxx 

Endereço: 
SMLN TX 07 Conj. 02 Capoeira do 
Balsamo. 

Cidade:  
LAGO NORTE 

CEP:  
71.540-075 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. Título do 
Projeto: 
 
ALIMENTANDO 
SONHOS  

Período de Execução Total do Projeto: 12 MESES  

Início (não colocar data específica): 
01/2020 

Término:  
12/2020 

Local de Execução do Projeto (Endereço): 
- Quadra 17 Conjunto C Lote 08 - Paranoá DF – 71.571.703 – Escola Classe 03. 
- Engenho Velho Quadra 2 Setor Hab. Fercal S/N Fercal DF – CEP: 73.150-010 - 
Instituto Educacional Pintando Sete  
- Quadra 203 Conjunto 19 Lote 16 Loja 01 São Sebastião DF - CEP: 71.692-601 - 
Studio Cross Training Edgar Ferreira. 
- Quadra 04 Conjunto E Chácara 28 – Varjão DF - CEP: 71.555-020 - Centro Social 
Comunitário Tia Angelina. 
 

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 300 

3.2. Linha de ação do Edital (Transcrevera(s) linha(s) de ação que foi escolhida como objeto 
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do projeto, dentre as indicadas no item 4 do Edital). 
 
Os recursos da parceria serão repassados conforme o cronograma de desembolso constante 

do plano de trabalho aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, observado, como condição 

mínima para liberação do recurso o cumprimento das metas e resultados de cada etapa 

anterior prevista no Plano de Trabalho. 

O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso. 

 

3.3. Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de forma 

delimitada e especificada): 

 
Objeto 
 
Este projeto utilizará a metodologia pedagógica desenvolvida pelo Instituto, tendo 

como material de referência o livro Pratique Taekwondo, autor Woo-Jae Lee a metodologia do 

programa apresenta perspectivas da inclusão e diversidade na aprendizagem esportiva, de 

forma detalhada, bem como sua aplicabilidade prática e forma de ensino a partir de várias 

modalidades. A metodologia pedagógica deste projeto está baseada na transferência de 

aprendizagem, que ocorre quando a prática de uma tarefa contribui para a capacidade de 

resposta em outra. 

O desenvolvimento será realizado por meio de um longo período, pois é previsto no 

projeto que a criança se coloque em determinado grupo, e que passe por diferentes fases, 

conforme seu crescimento, experimentando as mais variadas vivências de habilidades 

motoras, de esportes, cultura e de relacionamentos, contribuindo assim, para um amplo 

acervo motor e largo conhecimento do esporte, do corpo, do outro e de si mesmo. Para tanto, 

o projeto se utilizará de grande variabilidade de materiais aplicados aos esportes formais. 

Além de referências da aprendizagem motora como ponto de partida para separação 

de fases em faixas etárias, a ação educativa será baseada pelos valores do esporte e temas 

transversais em todas as fases. Desta forma, as atividades facilitarão a aprendizagem criando 

ações para que isso aconteça, motivando o sujeito da aprendizagem com feedback positivo. 

O aluno será autor educativo da experiência e não espectador reativo de suas 

consequências, sabendo lidar com conflitos e situações adversas de forma educativa e estará 

aberto para diferentes resultados possíveis se conscientizando que o potencial 

socioeducativo da experiência nunca irá se esgotar. 

Facilitar a aprendizagem oportunizando a vivência de valores do esporte e da cultura 

na sociedade como um todo: respeito, ética, companheirismo, solidariedade, 

comprometimento, educação, cidadania, empreendedorismo, entre outros se constitui no 

objetivo maior do projeto Alimentando Sonhos. Outro documento de referência é o Estatuto 
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da Criança e do Adolescente ECA, onde nos guiará para as diretrizes pedagógicas Valores 

do Esporte e Temas transversais e dimensões dos conteúdos. 

 
Atividades Transversais de Aprendizado Complementar 
 

 É preciso aprender, estabelecendo-se uma relação direta e pessoal com a 

aquisição do saber. A prática educativa baseia-se no respeito ao conhecimento que 

cada jovem traz ao processo pedagógico, considerando-o agente ativo e 

transformador da realidade; sujeito do processo ensino-aprendizagem. 

 O educador social possibilita a ampliação do conhecimento crítico da realidade, 

garantindo acesso ao conhecimento elaborado, compromisso político, no exercício 

da cidadania plena circunstanciadas no processo educacional a partir de 

manifestações espontâneas e orientadas, deverão ocorrer atividades 

complementares enquanto abordagem transversal do aprendizado. 

 

PODE-SE: 

 

 Educar para a saúde, com orientação na formação de conceitos e hábitos 

saudáveis com vistas a garantir o direito à qualidade de vida, contendo abordagem 

preventiva, com estratégia de manutenção de saúde, com apresentação de 

palestras e ações profiláticas para a orientação prática de higiene corporal (exames 

laboratoriais, médicos e odontológicos);  

 Promover campanhas educativas multidisciplinares com assuntos de interesse das 

crianças e adolescentes, sua história, sua cultura, regras de comportamento, 

desejos e sonhos; 

 Promover atividades com Jogos didáticos e pedagógicos, visando explorar 

diferentes técnicas, materiais, recursos, soluções, composições, identificando 

procedimentos criativos e de apreciação; 

 Transmitir noções de nutrição e alimentação saudável, que auxiliem no potencial de 

crescimento e desenvolvimento humano com qualidade de vida, de maneira a 

suprir as perdas decorrentes da atividade física, visa à educação alimentar, 

orientando sobre cuidados básicos com a nutrição de maneira a promover 

mudanças de hábitos; 

 Outras atividades sem pretender se esgotar o tema passíveis de serem 

desenvolvidos no programa: 

- Meio Ambiente; 

- Relacionamento familiar; 
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- Lazer como necessidade individual e social; 

- Compreensão dos limites físicos corporais (fragilidade do corpo humano); 

- Solidariedade; 

- Participação social e política; 

- Debates e leituras sobre o Estatuto da criança e do Adolescente. 

 
As atividades transversais de aprendizado complementar deverão ocorrer com 

periodicidade e carga horária mínima de 01 (uma) vez por mês em 02 horas dia.  

 

3.4. Justificativa da proposição: 

(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto com a resposta a um problema ou 

necessidade identificada de forma objetiva, específica e clara).   

 

          O projeto Alimentando Sonhos proporcionará ação continuada e sistematizada na 

área esportiva e cultural que possibilite o acesso como fator de formação e transformação 

pessoal para as crianças e adolescentes que estão inseridos a saber: Fercal, São Sebastião, 

Paranoá e Varjão. Nosso público alcança também crianças e adolescentes com deficiência. 

As nossas atividades complementares transversais de atenção e inclusão tem o foco na 

promoção e proteção a garantia e defesa dos direitos humano da criança e adolescente 

contribuindo para o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia destes. 

As desigualdades sociais não são mais suficientes para explicar as situações de risco e 

abandono em que vivem crianças e adolescentes em nosso país, em nossa cidade que 

propiciam marginalização, exclusão e perdas dos direitos fundamentais. Estas situações 

repousam principalmente sobre os fenômenos de vulnerabilidade social, ruptura e crise 

identitária pelos quais passa a sociedade, ou seja, estão relacionadas ao enfraquecimento 

das redes sociais secular a um forte sentimento de solidão de não pertencimento e vazio de 

existência. 

A contratação dos profissionais de Assistente Social, psicólogo e pedagogo justifica-se 

por ser uma ferramenta de gestão pública onde os resultados podem ser visíveis e 

mensuráveis. Quebrar o paradigma de assistencialismo e promover o projeto com metas reais 

e alcançáveis, afim de ter índices palpáveis da garantia dos direitos sociais das nossas 

crianças. Como este projeto está inserido dentro de um contexto social em que nosso público 

pertence a uma comunidade de alta vulnerabilidade social a contratação desses profissionais 

é de suma importância para o atendimento das famílias assistidas pelo projeto. A saber: 

Psicólogo assessorar o coordenador do projeto, realizando a organização de objetivos 

políticos ou comunitários na elaboração e implementação de programas de mudança de 

caráter social ou técnico, visando o auxílio em situações planejadas ou resolução de 

possíveis conflitos. Assistente Social elaborar e implementar políticas públicas e programas 
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sociais no âmbito coletivo e para a integração do indivíduo ao projeto. Prestar serviços 

sociais, orientando, visitando e integrando as crianças, as famílias, a comunidade e 

instituições sobre direitos e deveres, recursos sociais e programas de educação. Pedagogo 

coordenar as atividades do instituto e as disciplinas lecionadas assegurando o cumprimento 

dos objetivos e conteúdo dos programas educacionais, esportivos e culturais e assessorar o 

coordenador do projeto no desenvolvimento de ações pedagógicas. 

Esses profissionais irão atender as crianças e suas famílias, na sua essência, dando a 

sua contribuição para que essas rompam o silêncio e o círculo vicioso que traz uma 

sequência de inúmeras omissões de direitos fundamentais que as envolvem oferecendo-lhes, 

não só um espaço físico adequado, mas também a solidariedade, a compreensão e a certeza 

de que seu direito à integridade física e moral tem amparo não somente nas leis, mas nos 

profissionais do projeto. Acreditamos que a inserção desses profissionais constitui uma 

iniciativa de fortalecimento das políticas sociais, por isso, solicitamos essa disponibilização 

para complementarem o excelente trabalho desenvolvido neste projeto Alimentando Sonhos. 

3.5. Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos). 
 

Objetivos Geral 

Possibilitar o acesso de crianças, adolescentes estudantes as práticas esportivas 

formais de maneira sistematizada e continuada, como instrumento educacional para 

disseminação de valores do esporte respeito às regras, respeito ao outro, trabalho em equipe, 

superação, comprometimento. 
 

Objetivos Específicos 

 Disponibilizar 300 vagas de esporte, lazer e cultura; 

 Promover o desenvolvimento físico, pessoal e social das crianças e dos adolescentes; 

 Disponibilizar ambiente esportivo onde coexistam a função educativa e a participativa, 

estimulando a formação de cidadãos; 

 Combater a evasão e baixo rendimento escolar; 

 Estimular o desenvolvimento de valores; 

 Estimular a qualificação técnico-profissional e inserção no mercado de trabalho; 

 Promover o conhecimento ao aluno de como melhorar sua convivência e o seu 

comportamento social; 

 Inserir a comunidade incentivando a prestigiar eventos e atividades de lazer durante o 

decorrer do projeto; 

 Adequação a manifestação esportiva e cultural: 

 Este projeto aqui proposto, Alimentando Sonhos, fará parte de uma ação nacional do 

Instituto Cláudio Coelho na área de formação esportiva. 
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3.6. Metas: (Nesse quadro devem ser indicados os números de metas a serem realizadas 

dentro do projeto, 

Bem como a descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada, sendo 

que as metas, são de maneira sucinta, os objetivos que os projetos buscam desenvolver, 

devendo indicar também no quadro os resultados esperados de modo a permitir a 

verificação de seu cumprimento, além da identificação e quantificação do público alvo do 

projeto). 

 
 

Metas Qualitativas 

 

3.6 - ETAPAS, METAS E RESULTADOS 

ETAPA 01 

Nº META RESULTADO 

01 Aquisição de bens de consumo 

Bens de consumo duráveis que serão 

utilizados várias vezes durante o 

período do projeto afim de garantir a 

qualidade na execução das atividades 

02 
Seleção e contratação de profissionais, 

capacitação. 

Garantir que todas as atividades 

propostas pelo projeto sejam 

implementadas por profissionais 

devidamente capacitados através de 

cursos de qualificação, treinamentos, 

avaliações durante todo o período do 

projeto. 

03 
Contratação de empresa 

especializada em Contabilidade e 

aquisição de uniformes. 

Garantir transparência na execução, na 

aplicação dos recursos e na prestação 

de contas através de uma empresa de 

contabilidade devidamente qualificada. 

Padronização das roupas que serão 

usadas durante o período do 

atendimento (atendidos e 

colaboradores), e garantir a qualidade 

na execução das atividades. 

ETAPA 02 
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Nº META RESULTADO 

04 

Aquisição de equipamentos – Bens 

permanentes necessários para 

execução das atividades propostas. 

 

 

Equipar os espaços de modo a 

assegurar a qualidade na execução das 

atividades 

 

 

 

ETAPA 03 

Nº  META RESULTADO 

05 Monitoramento, Avaliação, e 

Prestações de Contas parciais. 

Produção de indicadores de resultados 

que servirão de base para os relatórios 

de atividades e evolução, elaborados 

trimestralmente. Garantir e demonstrar 

o cumprimento do cronograma de 

execução e orçamento do Projeto. 

06 
Encerramento das Atividades e 

Elaboração do Relatório Final do 

Projeto 

Análise dos resultados, considerações 

sobre a execução do projeto e 

avaliação do seu impacto social. 

07 

Prestação de Contas Final do projeto 

junto ao FDCA – Fundo da Criança e 

do Adolescente e encerramento de 

conta bancária exclusiva para 

recebimento de recursos do projeto 

Transparência nos demonstrativos de 

aplicação dos recursos do projeto, 

visando a aprovação das contas.  

 

 

4. METODOLOGIA (Explicar de forma detalhada todas as ações a serem 

desenvolvidas no projeto para que as metas propostas sejam alcançadas. Explicar o 

tipo de trabalho, o instrumental a ser utilizado [questionário, entrevista etc, o público 

beneficiário, número de participantes, tempo previsto, a equipe e a divisão do 

trabalho, tudo aquilo que será utilizado para a execução do projeto). 

* Em caso de capacitação, informar tema, conteúdo, objetivos pretendidos, duração e local de 

realização. 

 

mailto:fazervaler.2014@gmail.com
https://www.facebook.com/lutarfazer.valer


 
FAZER VALER - FV 

 

ST ENGENHO VELHO QUADRA 2, FERCAL - Distrito Federal – Brasil CEP: 73.150.010  
Tel.: (61) 99667 7051 CNPJ: 09.391.313/0001-92, E-mail: fazervaler.2014@gmail.com  

https://www.facebook.com/lutarfazer.valer          http://institutoclaudiocoelho.com.br/ 
 

8 

Metodologia Operacional: 

 

ETAPAS DO PROJETO 

 

PRÉ-EXECUÇÃO 

 

1ª ETAPA: Elaboração, apresentação e aprovação do projeto ao CDCA. 

2ª ETAPA: Preparação das dependências dos espaços para a execução do 

projeto, com aquisição de equipamentos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades escolhidas. 

3ª ETAPA: Contratação de RH para gerir e executar as atividades do projeto. 

4ª ETAPA: Divulgação através de mídia espontânea. 

5ª ETAPA: Inscrição dos participantes, utilizando formulário específico, 

diretamente nos locais de execução, observando a seguir: 

 

INSCRIÇÕES E ATIVIDADES: 

 

Serão disponibilizadas 300 vagas onde os participantes, utilizando formulário 

específico, farão sua inscrição diretamente no local de execução da modalidade 

esportiva específica, observando as grades horárias da equipe e turmas, e, locais de 

realização. 

LOCAIS DE EXECUÇÃO: Os locais de execução do projeto contemplam a 

acessibilidade para os alunos e demais pessoas com deficiência.  

CAPACIDADE OPERATIVA: Serão apresentados os serviços desenvolvidos 

pela instituição ICC. 

 

EXECUÇÃO 

 

1ª ETAPA: Lançamento do projeto para imprensa, empresas, comunidade em 

geral acontecerá em uma aula inaugural nas dependências, envolvendo os alunos e 

familiares por meio de apresentações esportivas, cultural e recreativas. 

2ª ETAPA: Desenvolvimento das atividades nas dependências do ICC, 2 

(duas) e/ou 3 (três) vezes por semana, no contra turno escolar, ou horários que 

melhor atender as nossas crianças e adolescentes com aulas de 1 hora e 30 

minutos de duração, sendo as turmas constituídas de até 40 (quarenta) alunos, 

respeitando a faixa etária de categoria e idade. 

 

 

mailto:fazervaler.2014@gmail.com
https://www.facebook.com/lutarfazer.valer


 
FAZER VALER - FV 

 

ST ENGENHO VELHO QUADRA 2, FERCAL - Distrito Federal – Brasil CEP: 73.150.010  
Tel.: (61) 99667 7051 CNPJ: 09.391.313/0001-92, E-mail: fazervaler.2014@gmail.com  

https://www.facebook.com/lutarfazer.valer          http://institutoclaudiocoelho.com.br/ 
 

9 

Distribuição por idade e categoria: 

 

1) Taekwondo; 

O taekwondo não exige muita força física para praticar. Na verdade, essa 

disciplina requer constância, proporcionando em troca grandes benefícios. Como 

outros esportes, essa arte marcial de origem coreana desenvolve as capacidades 

físicas do corpo. Mas, além disso, é uma disciplina muito técnica, o que vai ajudar as 

crianças a aprender a conhecer e controlar o corpo. É um entretenimento muito 

completo, que também vai proporcionar benefícios sociais, psicológicos e 

importantes valores às crianças. 

 Turma_01 Infantil Menor e maior de 4 a 9 anos, cujo objetivo é a 

ampliação do acervo motor; - Segunda / Quarta 

 Turma_02 Cadetes Iniciação pré desportiva de 10 e 14 anos, tendo o 

objetivo de conhecer outras modalidades esportivas; - Segunda / Quarta 

 Turma_03 Juniores alunos de 15 e 17 anos 11 meses, iniciação esportiva 

específica; – terça / quinta 

 

2) Ballet 

As aulas  

Do ponto de vista prático, uma boa aula é um cruzamento de quatro linhas de 

força. A primeira diz respeito ao professor. A segunda é o conteúdo em si. A terceira 

está nas condições externas (ambiente, barulho externo, iluminação, calor, conforto 

da sala etc.). A quarta e mais importante diz respeito aos alunos. Os passos de 

ballet são aprendidos pouco a pouco e melhoram rápido quando maior for a 

quantidade de aulas. Antes de começar a aula, os alunos fazem aquecimento no 

chão ou na barra. O aquecimento prepara o corpo para movimentos de força e 

alongamento, sem que ocorram lesões.  

 Barra. 

É na barra (segurando-a com uma das duas mãos) que o bailarino aprende os 

primeiros exercícios e passos. É como treinar a caligrafia em um caderno especial. 

Os exercícios de barra seguem um ritmo certo: primeiro são feitos os movimentos 

mais lentos, para aquecer os músculos e as articulações, depois os mais rápidos, 

para dar força e agilidade ao corpo. 

 Centro. 

O Centro (o meio da sala) é a principal parte da aula, pois o bailarino dança 

livremente. O centro exige postura, coordenação, força, agilidade, que são 

desenvolvidas na barra. No centro também há exercícios lentos e rápidos. Primeiro, 

mailto:fazervaler.2014@gmail.com
https://www.facebook.com/lutarfazer.valer


 
FAZER VALER - FV 

 

ST ENGENHO VELHO QUADRA 2, FERCAL - Distrito Federal – Brasil CEP: 73.150.010  
Tel.: (61) 99667 7051 CNPJ: 09.391.313/0001-92, E-mail: fazervaler.2014@gmail.com  

https://www.facebook.com/lutarfazer.valer          http://institutoclaudiocoelho.com.br/ 
 
10 

com os pés no chão, até chegar aos saltos. É tão natural como o desenvolvimento 

de um bebê, do engatinhar ao subir as escadas. 

 

As aulas de Ballet serão divididas em fases: 

 

Atividades Preparatórias 

-  Aquecimento, movimentos de fortalecimento, pequenos alongamentos. 

Treino; 

- Aula em si, barra, centro, diagonal – Trabalho técnico; consciência corporal, 

aumento das aptidões; promover a qualidade e variedade de movimentos. É bom 

existir repetição desde que fundamentada, para não cansar a turma ou perder 

tempo. 

 

CONCLUSÃO 

 

- Finalização da aula, terão composições coreográficas, relaxamento e 

agradecimentos; 

 

AULAS TEMÁTICAS 

 

Escolher um tema, uma ideia, um movimento ou um grupo de movimentos 

para trabalhar e desenvolver a partir dessa ideia, objetivos que irão guiar o resto do 

desenvolvimento das aulas, com atividades que levarão à concretização desses 

objetivos que são: 

 Preparação para giros; 

 Aulas voltadas para saltos; 

 Alongamento/ abertura; 

 Estímulo de musicalidade; 

 Direcionando para valsas; 

 Pas de deux; 

 Inspirada em algum ballet de repertório; 

 Usando datas sazonais (dia das mães, páscoa); 

 Enfatizar determinada parte do corpo. 

As aulas aconteceram duas vezes na semana totalizando 4 horas semanal. 

 Turma_01 - 4 a 10 anos, matutino – terça / quinta 

 Turma_02 - 11 a 17 anos, vespertino – terça / quinta 
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3) FIT GAME ICC NAS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL 

 

O Fit Games ICC, modalidade intensa de exercícios físicos, está cortejando 

um público crescente: as crianças em idade escolar do ensino integral. À medida 

que a questão da boa forma das crianças - da obesidade ao exercício adequado - se 

alastra nas escolas e comunidades de todo o país, o Fit Games ICC ou seja CrossFit 

Kids e outros programas de exercícios para crianças do ensino fundamental estão 

levantando questões sobre quando e como as crianças devem começar a praticar 

esportes ou frequentar academia. Os instrutores do ICC estão cientes do ceticismo 

que às vezes enfrentam com suas iniciativas para pré-escolares, e dizem que é um 

equívoco. Eles argumentam que suas aulas mais brandas para pré-escolares têm 

mais semelhança com as sessões de cambalhota dos programas de educação física 

do passado. A ênfase para as crianças dessa idade. O objetivo não é produzir a 

criança de quatro anos mais bem condicionada do mundo". "O objetivo aqui é ter 

uma criança que seja ativa e coordenada fisicamente para que possa se expressar 

atleticamente em qualquer esporte que queira. O objetivo é que elas tenham uma 

experiência divertida fazendo algo fisicamente ativo e adotando um estilo de vida 

fisicamente ativo." Os participantes pré-escolares do Fit Games ICC não usarão 

pesos. Dessa forma, pode-se classificar indivíduos ou grupos de risco e, através de 

descrições e comparações, elaborar programas preventivos ou até mesmo 

interventivos no contexto escolar. Diante disso, os equipamentos adquiridos servirão 

como instrumento para a realização das atividades físicas do cronograma e os 

alunos deverão ser submetidos a uma avaliação física prévia, de acordo com a faixa 

etária, com o objetivo de aferir a capacidade física para tal prática. O tempo da aula 

é curto, normalmente 30 minutos ou menos. Há lições básicas sobre nutrição, como 

por exemplo de onde vêm os tomates. Não há levantamento de peso ou flexão de 

músculos na frente de um espelho. Em vez disso, as atividades são feitas por 

apenas alguns minutos em explosões curtas seguidas de repouso usando o peso do 

próprio corpo e brincando. 

3.1) Avaliação Física  

 

 A Avaliação Física durante o período escolar tem como base a aplicação de 

uma série de procedimentos que visam a acompanhar, minuciosamente, o 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Sua prática consiste na aplicação 

sistematizada e científica de técnicas de mensuração que permitam analisar, de 

forma qualitativa, os aspectos físicos e as adaptações em função do tempo. A 

aplicação de uma avaliação física periódica possui inúmeros benefícios, 
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principalmente o de identificar possíveis distúrbios de ordem motora, postural e 

metabólica. Dessa forma, pode-se classificar indivíduos ou grupos de risco e, 

através de descrições e comparações, elaborar programas preventivos ou até 

mesmo interventivos no contexto escolar. 

3.2) Distúrbios físicos comuns na criança e no adolescente em fase 

escolar 

 

Concomitantemente às constantes modificações ocorridas nos padrões de 

comportamento no mundo contemporâneo, observa-se um aumento nos distúrbios 

físicos e psíquicos entre crianças e adolescentes. Entre os distúrbios físicos mais 

comuns, podemos citar: a obesidade, os desvios posturais, as alterações no 

crescimento e o comprometimento dos padrões motores. 

3.3) Avaliação da aptidão física e sua importância 

 

A ONG Fazer Valer acredita através de longos anos de experiência em seu 

posicionamento oficial sobre a aptidão física na infância e adolescência, considera 

que: A avaliação do condicionamento físico é uma visível e importante parte dos 

programas de aptidão física. Escolas, comunidades, estados e organizações 

nacionais devem adotar uma aproximação lógica, consistente e científica sobre a 

avaliação da aptidão física.  

O foco da avaliação física deve ser relacionado à saúde, em vez de ser 

relacionado à forma. A aptidão física é primariamente determinada pela prática de 

atividade física e é operacionalmente definida como o desempenho atingido nos 

seguintes testes: potência aeróbia, composição corporal, flexibilidade, força e 

resistência dos músculos esqueléticos. A aptidão física é importante durante a vida 

para desenvolver e manter a capacidade funcional para as demandas vitais e 

promoção de saúde. 

 

3.4) O auxílio da informática no processo de Avaliação Física 

 

Atualmente, existem programas informatizados que trazem avaliações 

antropométricas, psicomotoras e posturais específicas para serem aplicadas em 

crianças e adolescentes, facilitando mais ainda sua operacionalização. Dessa forma, 

iremos desenvolver estratégias que contemplam a realização periódica dessas 

avaliações, que, incontestavelmente, demonstram ser um instrumento eficiente, 

seguro e de baixo custo no acompanhamento do desenvolvimento e da maturação 
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da criança e do adolescente, possibilitando a detecção, a prevenção e a intervenção 

precoce sobre possíveis distúrbios físicos que possam acometê-los durante a fase 

escolar. 

4) Crossfit 

 

PROGRAMA 

O programa de Crossfit segue uma rotina de cinco dias de treino por semana, 

podemos treinar de Segunda a sexta feira.  Esta rotina incentiva os benefícios do 

desporto, a fazer está no contra dia das aulas. Há ginásios de CrossFit que 

desenvolveram diferentes rotinas, agendamento de três dias de treino, um dia de 

descanso, dois dias de treino, um dia de descanso ou cinco dias de treino e dois 

dias de descanso. Essas alternativas permitem que tu sigas a mesma rotina a cada 

semana. 

EXERCÍCIOS 

Os treinos de CrossFit incluem exercícios retirados de três categorias básicas: 

musculação, ginástica e condicionamento metabólico. Os exercícios de 

fortalecimento incluem movimentos como levantamento de pesos, agachamentos e 

supinos. Os exercícios de ginástica incluem flexões, abdominais, agachamentos 

bilaterais, tríceps fundos. O condicionamento metabólico inclui corrida, ciclismo, 

natação e remo. Ao integrar todos esses tipos de exercícios na tua rotina, podes 

criar um treino geral e estarás pronto para todos os desafios que a vida oferece. 

TREINOS DE REFERÊNCIA 

Os treinos de referência são a pedra basilar do programa de CrossFit. Estes 

exercícios são chamados “referências” porque eles oferecem a oportunidade de 

acompanhar, monitorizar e testar a tua força e o teu nível geral de saúde. 

NUTRIÇÃO 

Contrariamente à maioria dos outros programas de exercícios, o CrossFit dá 

ênfase à nutrição como base da nossa saúde. A nutrição adequada fornece os 

nutrientes essenciais e energia para melhorar os teus resultados, o desenvolvimento 

de massa muscular magra e recuperação adequada. O CrossFit incentiva uma 

abordagem equilibrada para a alimentação, que inclui os hidratos de carbono como 

a fonte de 40% das calorias diárias e 30% proveniente da proteína e gordura. Esta 
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estratégia oferece frutas e vegetais como a principal fonte de hidratos de carbono, 

nozes e avelãs como gordura e carne magra como fonte de proteína. 

COMO SERÃO AS AULAS DE CROSSFIT: 

O sistema de treinamento cíclico CrossFit combinará atividades como corrida 

intervalada, remo, pular e subir corda, exercícios nas argolas e barra fixa, exercícios 

de força com halteres, barra e objetos pesados (sacos de areia, pneus grandes, etc). 

Cada sessão é uma combinação das atividades acima enunciadas. É possível 

fazer centenas destas combinações diferentes e, na sua essência, os treinos diários 

de CrossFit não se repetem nem existe nenhum sistema exato. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS TREINOS: 

Na maioria das vezes a sessão começa com exercícios de aquecimento, 

seguido pelo principal bloco dos exercícios, muitas vezes executados em regime de 

circuit training (um de cada para depois repetir o ciclo). O objetivo é espremer do 

organismo o máximo possível que ele consegue dar. 

Uma das características distintivas do CrossFit é trabalhar em grupos de 10-15 

pessoas, o que ajuda a treinar de forma mais eficiente, já que os membros mais 

experientes do grupo puxam pelos iniciantes, assim como acabam competindo mais 

entre si pelo melhor resultado. A principal vantagem deste sistema é o 

desenvolvimento geral do físico corporal: melhoram tanto os indicadores de força, 

como os indicadores de resposta e resistência global. Ao praticar CrossFit, você 

literalmente se sente ficando mais atlético. 

 

 Treinamentos; 

 Treino de força; 

 Resfriamento; 

 Aquecimento; 

 Alongamento; 

 Exercícios de respiração; 

 Corrida intervalada. 

 

 Turma_01 – Alunos do Taekwondo – academia ficará disponível para 

professores.  

 Turma_02 – Alunos do Boxe - academia ficará disponível para 

professores. 
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 Sábado a cada 15 dias todos juntos. Integração entre as Artes Maciais  

 

 

5) Boxe Chinês 

 

Treinamento geral, esta fase é caracterizada pelos exercícios inespecíficos 

que contribuem para o desenvolvimento físico geral do atleta, estes exercícios 

desenvolvem força, flexibilidade, mobilidade, aptidão aeróbia e capacidade 

anaeróbia. Esta fase irá assentar as bases para o treinamento posterior e tem foco 

no desenvolvimento multilateral do atleta. 

Adaptação, esta fase de treinamento é caracterizada por expor estímulos 

estressores de volume (quantidade) e intensidade (qualidade) variados. O objetivo é 

aumentar progressivamente e sistematicamente a intensidade, o volume de carga e 

a frequência do treinamento. 

Período preparatório, durante primeiros meses, todos os elementos de 

capacidade motora serão trabalhados em subfases de forma geral e específica. 

Período de competição, no 6º mês estabelecidas para este período, o 

treinamento irá visar os métodos escolhidos pelo treinador, voltados a capacidade 

anaeróbia de força de alta intensidade (com método de sobrecarga) visando o 

desempenho máximo. 

Período de recuperação, durante o período de 4 dias da semana que 

correspondem a fase de recuperação. 

A fase competitiva vai dar ênfase ao aperfeiçoamento de todos os fatores do 

treinamento como a melhoria das capacidades bimotoras especificas da luta, 

aperfeiçoamento e consolidação da técnica, elevação do desempenho ao nível mais 

alto de preparação, aperfeiçoamento de táticas e técnicas, ganho de experiência 

competitiva e manutenção do condicionamento físico específico do esporte. Nesta 

fase, 90% da fase de treinamento deve dar ênfase ao treinamento ao treinamento 

específico da luta). Para esportes dominados por velocidade, potência e força 

máxima, a intensidade pode aumentar muito enquanto o volume de treinamento é 

progressivamente diminuído. Dividir a fase competitiva em duas subfases, uma 

principal e outra de estabilização e polimento, esta última irá estimular uma super 

compensação do desempenho que aumentará o desempenho potencial do atleta 

durante a competição. 

 

 Turma_01 - 04 a 12 anos, terça e quinta-feira 

 Turma_02 – 13 a 17 anos Segunda Quarta. 
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ULTILIZAÇÃO DE VEÍCULO 

 

Há previsão de atividades esportivas fora do espaço destinado as atividades 

diárias, como os Fit Games que serão realizadas nas escolas das regiões 

administrativas da Fercal, Itapuã, Varjão e Paranoá. Para que essas atividades 

ocorram se faz necessário o translado de todo material como (placas de tatames, 

bolas, cordas, etc etc). Conforme o ítem 3 da página 9.  

A necessidade da aquisição de um carro que possa transportar todo esse 

material é de fundamental importância para que não haja transtornos e nem prejuízo 

as nossas crianças com as práticas esportivas, pela falta dos equipamentos, bem 

como o veículo também poderá servir para serviços administrativos acessórios para 

efetivar a conclusão do Projeto tipo reuniões, entrega de documentos (relatórios, 

prestação de contas, etc..), bem como auxiliar em demais tarefas correlatas. 

Todos os demais materiais (bens) requeridos a sua aquisição, justifica-se pela 

prática diária a qual os esportes e a dança, objetos deste projeto, se propõe. 

 

3ª ETAPA: Avaliação final e elaboração do relatório anual.  

 

AVALIAÇÃO: O desenvolvimento das atividades será avaliado pelo ICC das 

seguintes formas:  

 Ficha de inscrição e anamnese de cada aluno do projeto; 

 Medir número de alunos em atividades permanentes com periodicidade 

mensal; 

 Medir número de eventos e de participações em atividades eventuais com 

periodicidade bimestral;  

 Avaliação atitudinal do aluno duas vezes ao ano; 

 Coletar e avaliar dados da percepção de satisfação das empresas 

patrocinadora do projeto (semestralmente); 

 Avaliar a percepção de satisfação dos alunos do projeto; 

 Reuniões semestrais com parceiros, equipe de trabalho, pais e/ou 

responsáveis.  
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 Para controle do processo serão gerados relatórios mensais, semestrais e anual. 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Tema Conteúdo Objetivo 
Duração/Carga 

Horária 
Palestrante Local 

 Exame de 
faixa 

O livro apreendendo 
Taekwondo Vol. I e II. 

Tudo que foi ensinado de 
branca a preta.  

Formar 4 
adolescentes 

na Faixa 
preta.  

1 ano de treinos 
específicos e 

preparatórios. 
4 horas de exame 

Mestre Vinicius 
Avelino e 2 

representantes da 
federação.  

O Exame será 
realizado na 

quadra coberta do 
Paranoá.  

Qualificação do 
professor de 
Taekwondo 

Atualização de novas 
técnicas 

Formar 
professor em 
mestre de um 

Taekwondo 

4 horas de exame 
Mestre Vinicius Avelino 
e 2 representantes da 

federação. 

O Exame será 
realizado na quadra 
coberta do Paranoá. 

*Em caso de contratação de recursos humanos, informar a qualificação de cada profissional, jornada de trabalho (diária ou semanal ou 
mensal), nome do cargo e detalhamento das atribuições ou produto, período de contratação, remuneração, natureza jurídica da relação 
de trabalho (autônomo, regime jurídico da CLT, microempreendedor individual, etc), cronograma e descrição das atividades a serem 
desenvolvidas. 
 

RECURSOS HUMANOS 

Cargo Atividades a serem desenvolvidas 
Tipo de 

contratação 

Período de 
contratação/

meses 

Jornada 
de 

trabalho 

N° de 
profission

ais 

Coordenador de 
Projeto 

Atua com planejamento e execução dos programas de interação social. 

Realiza o planejamento e execução de projeto, de acordo com o plano de 

ação e o cronograma. Operacionaliza eventos, cursos e palestras dos 

projetos. Acompanha e avalia os resultados dos projetos executados. 

Orienta as pessoas envolvidas nos projetos. Organiza os recursos dos 

projetos. Planeja, solicita e presta contas dos recursos financeiros e 

materiais necessários. Buscar novos recursos para o projeto, através de 

editais de chamamento público e ou Lei de Incentivo ao esporte. 

CLT 12  40   01 

Psicólogo 

Assessoria o coordenador do projeto, realizando a organização de 
objetivos políticos e comunitários na elaboração e implementação de 
programas de mudança de caráter social ou técnico, visando o auxílio 
em situações planejadas ou resolução de possíveis conflitos. Desenvolve 
estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos 
classes e segmentos sociais, nacionais, intra e interculturais.  

CLT 12 40 01 

Pedagogo 

Coordena as atividades do projeto do instituto e as disciplinas 
lecionadas, assegurando o cumprimento dos objetivos e conteúdo dos 
programas educacionais, esportivos e culturais. Assessora o 
coordenador do projeto no desenvolvimento de ações pedagógicas.  

CLT 12 40 01 

Assistente 
Social 

Elabora e implementa políticas públicas e programas sociais no âmbito 
coletivo e para a integração do indivíduo ao projeto. Presta serviços 
sociais, orientando, visitando e integrando os indivíduos, famílias, 
comunidade e instituições sobre direitos e deveres, recursos sociais e 
programas de educação, auxiliar o psicólogo na resolução de possíveis 
conflitos. 

CLT 12 30 01 

Professor de 
Taekwondo 

Ministrar aulas teóricas e práticas de Artes Marciais conforme 
orientação e conteúdo previamente distribuídos, observa a correta 
aplicação dos exercícios, planeja e executar aulas práticas e teóricas. 

CLT 12 25 01 

Professor de Ministrar aulas teóricas e práticas de Dança, aplica técnicas de CLT 12 25 01 
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Ballet improvisação, criação, composição e análise do movimento e planeja 
aulas teóricas e práticas. 

Professor Boxe 
Chinês 

Ministrar aulas teóricas e práticas de Artes Marciais conforme 
orientação e conteúdo previamente distribuídos, observa a correta 
aplicação dos exercícios, planeja aulas e aplica testes. 

CLT 12 25 01 

Professor de 
CrossFit 

Ministrar aulas teóricas e práticas de Educação Física conforme 
orientação e conteúdo previamente distribuídos, observa a correta 
aplicação dos exercícios, planeja aulas e aplica provas de esforço físico. 

CLT 12 30 01 

Assistente 
Administrativo 

Presta assistência nos processos da área administrativa, auxiliando na 
organização de arquivos, controle de entrada e saída de 
correspondências, emissão e lançamento de nota fiscal e elaboração de 
planilhas e relatórios gerenciais. Realiza atividades de apoio às áreas 
financeira e de recursos humanos. 

CLT 12 40 01 

Monitor de 
Taekwondo 

Desenvolve atividades pedagógicas de acordo com planejamento 
conjunto, cuida da higiene pessoal das crianças, oferece e acompanha a 
alimentação das crianças, zela pelos cuidados gerais e segurança das 
crianças. Elabora planos semanais de atividades.  

CLT 12 25 01 

Monitor de 
Ballet 

Desenvolve atividades pedagógicas de acordo com planejamento 
conjunto, cuida da higiene pessoal das crianças, oferece e acompanha a 

alimentação das crianças, zela pelos cuidados gerais e segurança das 
crianças. Elabora planos semanais de atividades.  

CLT 12 25 01 

Monitor de 
Boxe Chinês 

Desenvolve atividades pedagógicas de acordo com planejamento 
conjunto, cuida da higiene pessoal das crianças, oferece e acompanha a 

alimentação das crianças, zela pelos cuidados gerais e segurança das 
crianças. Elabora planos semanais de atividades.  

CLT 12 25 01 

Monitor de 
CrossFit 

Desenvolve atividades pedagógicas de acordo com planejamento 
conjunto, cuida da higiene pessoal das crianças, oferece e acompanha a 

alimentação das crianças, zela pelos cuidados gerais e segurança das 
crianças. Elabora planos semanais de atividades.  

CLT 12 25 01 

Serviços Gerais 
Auxilia na realização de serviços em geral como recebimento, separação 
e distribuição de correspondência e materiais, atividades de limpeza, 
copa e conservação de instalações. 

CLT 12 40 01 
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5. PLANO DE APLICAÇÃO 

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio) 

5.1.1 Bens de Consumo 

Nº 
Item 

Descrição do item QTDE 
Unidade 

de medida 
Valor 

Unitário 
Valor total 

1 Cones 23cm Chapéu Chinês 50 Unidades R$ 18,00 R$ 900,00 

2 Corda de Pular Regulável com Rolamento 15 Unidades R$ 47,09 R$ 706,35 

3 Cronometro Digital  02 Unidades R$ 36,92 R$ 73,84 

4 Disco de Equilíbrio 04 Unidades R$ 84,38 R$ 337,52 

5 Escudo Aparador de Chute Extra Grande 20 Unidades R$ 90,00 R$ 1.800,00 

6 Extensor de Elástico Tripo 102cm  60 Unidades R$ 40,31 R$ 2.418,60 

7 Raquete para Chute Dupla 05cm de espessura 20 Unidades R$ 60,00 R$ 1.200,00 

9 Tatame EVA 1mx1mx40mm 100 Unidades R$ 165,00 R$ 16.500,00 

10 Aparador de Soco Couro Ecológico 28x18x05cm 20 Unidades R$ 70,00 R$ 1.400,00 

11 Tornozeleira de 2kg de Lona Náutica 15 Unidades R$ 60,00 R$ 900,00 

12 Protetor de Tórax 40 Unidades R$ 90,00 R$ 3.600,00 

13 Protetor de Cabeça Capacetes fechados com Grades 40 Unidades R$ 95,00 R$ 3.800,00 

14 Caneleira Preenchimento EVA 40 Unidades R$ 70,00 R$ 2.800,00 

15 Collant Regata de Helanca Infantil 60 Unidades R$ 30,00 R$ 1.800,00 

16 Saia Tecido Liganete Infantil 60 Unidades R$ 38,00 R$ 2.280,00 

17 Sapatilha Infantil de Lona 60 Unidades R$ 27,00 R$ 1.620,00 

18 Meia Calça Ballet Infantil 60 Unidades R$ 30,00 R$ 1.800,00 

19 Rede para Coque de Cabelo Infantil 60 Unidades R$ 7,00 R$ 420,00 

20 Arranjo de Flores Infantil para Cabelos 60 Unidades R$ 19,90 R$ 1.194,00 

21 Collant Regata de Helanca 60 Unidades R$ 36,00 R$ 2.160,00 

22 Saia Liganete Adulto 60 Unidades R$ 43,00 R$ 2.580,00 

23 Sapatilha Adulto de Lona 60 Unidades R$ 27,00 R$ 1.620,00 

24 Meia Calça Ballet Adulto 60 Unidades R$ 32,00 R$ 1.920,00 

25 Rede para Coque de Cabelo  60 Unidades R$ 7,00 R$ 420,00 

26 Arranjo de Flores para Cabelo 60 Unidades R$ 19,90 R$ 1.194,00 

27 Bola de Pilates 65cm PVC 950g 10 Unidades R$ 56,00 R$ 560,00 

28 Sand bag 10Kg 02 Unidades R$ 198,00 R$ 396,00 

29 Sand bag 15kg 02 Unidades R$ 213,00 R$ 426,00 

30 Sand bag 20kg 02 Unidades R$ 228,00 R$ 456,00 

31 Sand bag 25kg 02 Unidades R$ 243,00 R$ 486,00 

32 Sand bag 30kg 02 Unidades R$ 243,00 R$ 486,00 

33 Wall Ball 6kg 02 Unidades R$ 175,00 R$ 350,00 

34 Wall Ball 8kg 02 Unidades R$ 256,00 R$ 512,00 

35 Wall Ball 10kg 02 Unidades R$ 260,00 R$ 520,00 

36 Wall Ball 12kg 02 Unidades R$ 266,00 R$ 532,00 

37 Wall Ball 14kg 02 Unidades R$ 270,00 R$ 540,00 

38 Disco de Equilíbrio Inflável multiuso 10 Unidades R$ 65,00 R$ 650,00 

39 Kettlebell Pintado 4kg 10 Unidades R$ 34,56 R$ 345,60 

40 Kettlebell Pintado 6kg 10 Unidades R$ 51,84 R$ 518,40 

41 Kettlebell Pintado 8kg 10 Unidades R$ 69,12 R$ 691,20 

42 Kettlebell Pintado 10kg 06 Unidades R$ 86,40 R$ 518,40 

43 Kettlebell Pintado 14kg 06 Unidades R$ 120,96 R$ 725,76 

44 Kettlebell Pintado 16kg 06 Unidades R$ 138,24 R$ 829,44 

45 Kettlebell Pintado 20kg 06 Unidades R$ 172,80 R$ 1.036,80 
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46 Kettlebell Pintado 24kg 04 Unidades R$ 207,36 R$ 829,44 

47 Kettlebell Pintado 32kg 04 Unidades R$ 276,48 R$ 1.105,92 

48 Step de EVA profissional – peso 5kg antiderrapante 14cm altura 10 Unidades R$ 145,00 R$ 1.450,00 

49 Escada de Agilidade Ajustável 4m 05 Unidades R$ 99,00 R$ 495,00 

50 Corda Naval Crossfit 40mm -7m 05 Unidades R$ 110,00 R$ 550,00 

51 Corda de Pular Jump 20 Unidades R$ 14,00 R$ 280,00 

52 Roda abdominal de Exercícios 10 Unidades R$ 52,00 R$ 520,00 

53 Slam Ball 6kg 05 Unidades R$ 145,00 R$ 725,00 

54 Slam Ball 8kg 05 Unidades R$ 175,00 R$ 875,00 

55 Kit de Minicones de Agilidade com 15 03 Unidades R$ 65,00 R$ 195,00 

56 Kit de Minicones de Agilidade com 08 05 Unidades R$ 55,00 R$ 275,00 

57 Trx profissional (Fita de Suspensão) 10 Unidades R$ 139,00 R$ 1.390,00 

58 Caixa para arquivo morto 15 Unidades R$ 8,89 R$ 133,35 

59 Resma de Papel A4 48 Unidades R$ 23,00 R$ 1.104,00 

60 Envelope Pardo com 125 02 Caixas R$ 46,99 R$ 93,98 

61 Lápis Preto com 72 02 Caixas R$ 39,90 R$ 79,80 

62 Apontador de Lápis simples com 24 01 Caixa R$ 35,00 R$ 35,00 

63 Borracha Escolar com 40 01 Caixa R$ 19,90 R$ 19,90 

64 Caneta esferográfica azul 1mm com 50 02 Caixas R$ 29,20 R$ 58,40 

65 Caneta marca texto com 4 05 Caixas R$ 10,99 R$ 54,95 

66 Carimbo  01 Unidade R$ 28,60 R$ 28,60 

67 Régua escolar 30cm com 24 01 Caixa R$ 28,44 R$ 28,44 

68 Tesouro Multiuso em Inox 05 Unidades R$ 6,50 R$ 32,50 

69 Grampeador Médio em Metal 50 fls 04 Unidades R$ 27,90 R$ 111,60 

70 Extrator de Grampos Inox com 12 01 Caixa R$ 41,99 R$ 41,99 

71 Clipes para papel nº03/0 galvanizado com 100 10 Caixas R$ 2,10 R$ 21,00 

72 Suporte de fita adesiva em metal 01 Unidade R$ 9,99 R$ 9,99 

73 Fita adesiva 12mm x 10mm com 40 01 Embalagem R$ 28,21 R$ 28,21 

74 Bloco de notas autoadesivas colorido 20 Unidades R$ 4,30 R$ 86,00 

75 Bloco autoadesivo cubinho 47,6x47,6mm 400fls 05 Unidades R$ 14,90 R$ 74,50 

76 Cola liquida branca 1kg 03 Unidades R$ 9,90 R$ 29,70 

77 Caderno espiral capa dura 96fls 10 Unidades R$ 4,90 R$ 49,00 

78 Pasta aba e elástico 2,0mm 20 Unidades R$ 3,50 R$ 70,00 

79 Etiquetas adesivas 100x30mm 01 Unidade R$ 16,35 R$ 16,35 

80 Grampo 8mm com 1000 10 Unidades R$ 5,87 R$ 58,70 

81 Pasta suspensa com grampo e elástico 360x240mm 300 Unidades R$ 5,21 R$ 1.563,00 

82 Protetor de pé de EVA e 11 sensores magnéticos 10 Unidade R$ 480,00 R$ 4.800,00 

83 
Aparador de chute - confeccionada em couro ecológico de alta 
resistência. Alças e costuras reforçadas. Fechamento em velcro. 
Dimensões: 35 cm x 18 cm x 9 cm 

100 Unidade R$ 55,00 R$ 5.500,00 

84 
Arco Bambolê - Fabricado de PVC tubular, reforçado por junção 
plástica. Com 60 cm de diâmetro e meia polegada de espessura. Cores 
variadas. 

3 

Pacote 
contendo 

10 
unidades 

R$ 79,00 R$ 237,00 

85 
Bola de Tempo de Reação - Composição/Material de borracha, 
dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP 10x10x0, 1cm, peso 
liq. Aproximado do produto (kg) 160 g. 

4 Unidade R$ 55,00 R$ 220,00 

86 
Combustível: gasolina com média mensal de 290,41litros 
Obs.: Projeto funcionará em 4 Regiões Administrativa, e em várias 
escolas do Paranoá, o que justifica a inclusão deste item. 

3.480 Litros R$ 4,50 R$ 15.660,00 

TOTAL R$ 104.960,23 
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5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Nº 
Item 

Descrição do item 
QTDE 

Unidade 
de medida 

Valor 
unitário 

Valor total 

01 
Contabilidade (contratação de funcionários, assessoria na gestão do 
projeto e prestação de contas) 

12 Meses R$ 1.450,00 R$17.400,00 

02 
Camisa Polos colaboradores - confeccionadas em malha PV (fria), 
costuras internas reforçadas. Com ótimo acabamento. Material: malha 
PV67% poliéster 33% viscose. (personalizada) 

28 Unidade R$ 39,90 R$ 1.117,20 

03 Camisetas - malha fria 220 Unidade R$ 25,00 R$ 5.500,00 

04 
DOBOK Aluno - Tecido de Oxford, calça com elástico e blusa com 
identificação Taekwondo 

220 Unidade R$ 108,00 R$ 23.760,00 

05 
DOBOK Professor - Tecido de Oxford, calça com elástico e blusa com 
identificação Taekwondo  

8 Unidade R$ 288,60 R$ 2.308,80 

TOTAL R$ 50.086,00 

5.1.3 Auxílio à Pessoa Física 

Nº 
Item 

Descrição do item QTDE 
Unidade 
de medida 

Valor 
Unitário 

Valor total 
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5.1.4 - Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional 
 

DESPESAS PRIORITÁRIAS - RECURSOS HUMANOS (Considerar Salários e Encargos Sociais) 

Profissionais/Tipo SUAS Salário Mensal Qt  
Salário 

Individual 
INSS 

Patronal 
Contrib. 

Sociais PIS 
FGTS Férias 

1/3 de 
Férias 

13º 
Verbas 

Rescisórias 
 Alimentação 

Mensal 
Total Mensal Total Anual 

Coordenador 40hrs  R$     3.050,00  1 R$3.050,00 R$610,00 R$30,50 R$244,00 R$254,17 R$84,72 R$ 254,17 R$ 122,00 R$550,00 R$ 5.199,56 R$ 62.394,72 

Psicólogo 40hrs  R$     2.350,00  1 R$2.350,00 R$470,00 R$23,50 R$188,00 R$195,83 R$65,28 R$ 195,83 R$ 94,00 R$550,00 R$ 4.132,44 R$ 49.589,28 

Pedagogo 40hrs  R$     2.350,00  1 R$2.350,00 R$470,00 R$23,50 R$188,00 R$195,83 R$65,28 R$ 195,83 R$ 94,00 R$550,00 R$ 4.132,44 R$ 49.589,28 

Assistente Social   R$     2.350,00  1 R$2.350,00 R$470,00 R$23,50 R$188,00 R$195,83 R$65,28 R$ 195,83 R$ 94,00 R$0,00 R$ 3.582,44 R$ 42.989,28 

Professor Taekwondo  R$     4.700,00  2 R$2.350,00 R$940,00 R$47,00 R$376,00 R$391,67 R$130,56 R$ 391,66 R$ 188,00 R$0,00 R$ 7.164,89 R$ 85.978,68 

Professor de Ballet  R$     2.050,00  1 R$2.050,00 R$410,00 R$20,50 R$164,00 R$170,83 R$56,94 R$ 170,83 R$ 82,00 R$0,00 R$ 3.125,10 R$ 37.501,20 

Professor de Boxe Chinês  R$     2.050,00  1 R$2.050,00 R$410,00 R$20,50 R$164,00 R$170,83 R$56,94 R$ 170,83 R$ 82,00 R$0,00 R$ 3.125,10 R$ 37.501,20 

Professor de CrossFit  R$     2.050,00  1 R$2.050,00 R$410,00 R$20,50 R$164,00 R$170,83 R$56,94 R$ 170,83 R$ 82,00 R$0,00 R$ 3.125,10 R$ 37.501,20 

Assistente Adm. 40hrs  R$     4.100,00  2 R$2.050,00 R$820,00 R$41,00 R$328,00 R$341,67 R$113,89 R$ 341,66 R$ 164,00 R$1.100,00 R$ 7.350,22 R$ 88.202,64 

Monitor de Taekwondo  R$     1.000,00  1 R$1.000,00 R$200,00 R$10,00 R$80,00 R$83,33 R$27,78 R$ 83,33 R$ 40,00 R$0,00 R$ 1.524,44 R$ 18.293,28 

Monitor de Ballet  R$     1.000,00  1 R$1.000,00 R$200,00 R$10,00 R$80,00 R$83,33 R$27,78 R$ 83,33 R$ 40,00 R$0,00 R$ 1.524,44 R$ 18.293,28 

Monitor de Boxe Chinês  R$     1.000,00  1 R$1.000,00 R$200,00 R$10,00 R$80,00 R$83,33 R$27,78 R$ 83,33 R$ 40,00 R$0,00 R$ 1.524,44 R$ 18.293,28 

Monitor de CrossFit  R$     1.000,00  1 R$1.000,00 R$200,00 R$10,00  R$80,00 R$83,33 R$27,78 R$ 83,33 R$ 40,00 R$0,00 R$ 1.524,44 R$ 18.293,28 

Serviços Gerais 40hrs  R$     1.000,00  1 R$1.000,00 R$200,00 R$10,00 R$80,00 R$83,33 R$27,78 R$ 83,33 R$ 40,00 R$550,00 R$ 2.074,44 R$ 24.893,28 

Subtotal RH Correlato  R$ 30.050,00  16 R$25.650,00 R$6.010,00 R$300,50 R$2.404,00 R$2.504,17 R$834,73 R$2.504,12 R$1.202,00 R$3.300,00 R$49.109,49 R$ 589.313,88 
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5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros– Pessoa Física 
 

Nº Item Cargo 
Custo mensal por profissional 
(somatório encargos + salário) 

Valor do salário bruto com 
encargos (total do projeto) 

Total: R$ 589.313,88 

 
5.2. Auxílio Investimento 
 
5.2.1 Aquisição de Bens Permanentes (equipamentos) 

Nº Item Descrição do Item  QTDE 
Unidade 

de medida 
Valor unitário Valor total 

01 Câmera Digital Compacta 18.1 Mega Pixels 01 Unidade R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 

02 Saco de Pancada Profissional 90x100 02 Unidade R$ 365,00 R$ 730,00 

03 Saco de Pancada Profissional Torre/Boneco 02 Unidades R$ 1.850,00 R$ 3.700,00 

04 Notebook i5 1TB 15,6’’ 02 Unidades R$ 2.499,00 R$ 4.998,00 

05 Impressora Multifuncional Laser 01 Unidade R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 

06 Mesa para computador 150x120x74H 01 Unidade R$ 430,00 R$ 430,00 

07 Cadeira para escritório giratória 03 Unidades R$ 299,00 R$ 897,00 

08 Armário para Arquivo 04gvts 01 Unidade R$ 331,00 R$ 331,00 

09 Bebedouro Garrafão 01 Unidade R$ 558,00 R$ 558,00 

10 Caixa de Som Amplificadora com Bluetooth 01 Unidade R$ 1.418,00 R$ 1.418,00 

11 Banco reto – 28 Kg 135x76x43cm 04 Unidades R$ 800,00 R$ 3.200,00 

Total: R$ 19.912,00 

 
5.2.2 Aquisição de Bens Permanentes (veiculo) 

Nº Item Descrição do Item QTDE 
Unidade 

de medida 
Valor unitário Valor total 

12 Furgão compacto 1.4 Flex 2P 01 Unidade R$ 68.000,00 R$ 68.000,00 

Total: R$ 68.000,00 

 
5.2. Auxilio Investimento 

Resumo do Auxilio Investimento Valor 

Aquisição de Bens permanentes (equipamentos) R$ 19.912,00 

Aquisição de Bens permanentes (veiculo) R$ 68.000,00 

Valor Total R$ 87.912,00 

 
 
5.3 Resumo do Plano de Aplicação 
 

Descrição da Despesa Valor (R$) 

1 - Total Subvenção Social: 
(Recursos Humanos, Bens de Consumo e Serviços de Terceiros) 

R$ 744.360,11 

2 -Total Auxílio Investimento: 
(bens permanentes: equipamentos e veiculo) 

R$ 87.912,00 

TOTAL DO PROJETO = R$ 832.272,11 
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6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza de Despesa Subvenção Social- Despesas de Custeio 

FASES 

1º Parcela 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela 

MÊS 1, 2 e 3 MÊS 4, 5 e 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10,11 e 12 

ETAPA 01 

 

    

META 01 - Aquisição de Bens de 

consumo 
R$ 93.215,23 R$ 3.915,00 R$ 3.915,00 R$ 3.915,00 

META 02 - Despesas com Rh – 

Pessoa Física (Seleção e 

contratação de profissionais, 

capacitação) 

R$ 147.328,47 R$ 147.328,47 R$ 147.328,47 R$ 147.328,47 

META 03 - Despesas com 

Serviços de Terceiros:  

3.1 - Confecção de uniformes 

3.2 - Contabilidade e confecção de 

uniformes 

 

R$ 32.686,00 ========== ========= =========== 

R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 

Total Natureza de Despesa R$ 277.579,70 R$ 155.593,47 R$ 155.593,47 R$ 155.593,47 

Natureza de Despesa Auxílio Investimento - Bens permanentes 

ETAPA 02 MÊS 1, 2 e 3 MÊS 4, 5 e 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10,11 e 12 

META 04 - Aquisição de Bens 

Permanentes 

R$ 87.912,00 ====== ======== ========= 

     

     

TOTAL POR PARCELA R$ 365.491,70 R$ 155.593,47 R$ 155.593,47 R$ 155.593,47 
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7 - CRONOGRAMADE EXECUÇÃO 

 

METAS DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE CADA META 

Duração / Mês 

Início Término 

1 Aquisição de bens de consumo MÊS 01 MÊS 12 

2 
Seleção e contratação de profissionais, capacitação MÊS 01 MÊS 12 

3 Contratação de empresa especializada em 
Contabilidade 

MÊS 01 MÊS 12 

4 
 Aquisição de veículo tipo Furgão compacto 
motorização 1.4 combustível Flex, 2P para uso do 
projeto 

MÊS 01 MÊS 02 

4 
Aquisição de equipamentos – Bens permanentes 
necessários para execução das atividades propostas. 

MÊS 01 MÊS 02 

5 Monitoramento, Avaliação, e Prestações de Contas 
parciais (trimestrais) 

MÊS 02 MÊS 12 

6 Encerramento das Atividades e Elaboração do 
Relatório Final do Projeto 

MÊS 11 MÊS 12 

7 

Prestação de Contas Final do projeto junto ao FDCA – 
Fundo da Criança e do Adolescente e encerramento 
de conta bancária exclusiva para recebimento de 
recursos do projeto 

MÊS 06 MÊS 12 
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8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

Uma vez por semana o coordenador se reunirá com os instrutores das 

Oficinas para coordenação coletiva. Esse momento é reservado para troca de 

experiências sobre o trabalho realizado e para planejamento das próximas 

intervenções. Os instrutores elaborarão relatório bimestral apresentando a evolução 

das atividades propostas e sua avaliação profissional sobre os impactos das 

atividades sobre o público atendido, essa avaliação será entregue aos 

coordenadores.  

A cada semestre, os coordenadores deverão elaborar relatórios técnicos, 

contendo um resumo das atividades aplicadas, das avaliações bimestrais, além de 

sua própria avaliação profissional sobre o impacto do Projeto na vida dos usuários à 

direção de cada Unidade.  

O trabalho é integrado entre a Instituição, as famílias, a comunidade e a 

escola para acompanhamento e avaliação dos indicadores coletados com o 

questionário social aplicado no início do Projeto. Os coordenadores, na qualidade de 

técnicos em área das ciências sociais e humanas, deverão realizar atendimento às 

famílias para acompanhamento da melhoria da qualidade de vida das crianças e 

adolescente atendidos, assim como deverão avaliar suas evoluções pessoais e 

sociais. São também, os responsáveis por encaminhar à Rede de Proteção e/ou 

Socioassistencial, cito os Conselhos Tutelares, os CRAS e CREAS das respectivas 

RA’s, àquelas crianças e famílias as quais haja indícios de maus tratos, negligência, 

exploração ou qualquer outra situação de violação de direitos. 

Em relação ao veículo, o mesmo contará com planilha para registrar as 

saídas, destinos e controle de quilometragem, assim como o nome do motorista que 

fará a utilização do veículo. A garagem do veículo de transporte de materiais 

esportivos para as escolas públicas será nas dependências da residência do 

presidente da ONG para melhor controle de uso. Informamos também, que 

dispomos de instalações adequadas e recursos humanos habilitados para a 

utilização do veículo.  
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9 - DECLARAÇÃO 

 

  Na qualidade de representante legal do Proponente, declaramos, para fins 

de prova junto à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 

Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito 

Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito 

Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de 

Trabalho.  

 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 10 de dezembro de 2019. 
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