
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Orgão/Entidade Proponente: CNPJ:

Visão Social 08.846.463;0001-80

Endereço:

AVENIDA CENTRAL CONJUNTO 20 LOTE 01 LOJA

Cidade: UF: CEP Telefones da Entidade:

Sobradinho 11 DF 73.062-820 (61) 999048603

Nome do Responsável: CPF:

Delma Dias Gomes Pereira 610.803.811-04

RG/Órgão Cargo na Função na Telefone do Responsável:

Expedidor: Instituição: Instituição:
(61) 34854568/30125442/

1.282.171 SSPjDF Presidente Presidente
99999-2351

Endereço do Responsável: CEP:

Avenida Central conjunto 20 lote 01 Sobreloja - Sobradinho II 73.062-820

E-mail: delmynha@hotmail.com; : projetos.vs@hotmail.com

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

Orgão/Entidade: CNPJ/CPF:

Nome do Responsável: Função: CPF:

RG/Órgão Expedidor: Cargo Matrícula:

Endereço: Cidade: CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Título do Projeto: Período de Execução Total do Projeto:



Local de Execução do Projeto (Endereço)

Avenida Central conjunto 20 lote 01 Sobreloja - Sobradinho li/DF

"Projeto Visão Socia/

Atendimento

Socioeducativo para

Crianças e Ado/escentes"

Início (não colocar data

especifica)

2018

12 meses

Término (não colocar data

especifica)

2019

3.2 Linha de ação do Edital

Eixo I: GARANTIA DE DIREITOS

Total de Crianças e/ou Adolescentes atendidos do projeto:

130 crianças e adolescentes de 4 a 18 anos.

Ações voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de moradia de rua e na rua.

3.3. Identificação do Objeto

(Descrição completa do objeto a ser executado de forma limitada e especificada):

A Cidade Satélite de Sobradinho II teve início nos meados da década de ]990, quando foi criado
o Núcleo Habitacional Sobradinho II como parte integrante da Região Administrativa V 
Sobradinho, em consequê.ncia do Programa de Assentamento da Popu]açã.o de Baixa Renda, que
tinha como objetivos transferir as íàmílias que residiam em um mesmo lote e também fixar os
moradores das invasões do Ribeirão Sobradinho e Lixão.

No entanto, a cidade teve crescimento populacional e o desenvolvimento local não

acompanhou de forma a contar com as estruturas e aparelhos estatais para atender as suas
necessidades. Neste contexto, as crianças e adolescentes são os mais afetados, pois, acabam
encontrando na rua a alternativa para a falta de oportunidades de desenvolvimento integral e

saúdáveL de melhor aprendizado e de socialização.

Preocupada com a situação de muitas crianças e adolescentes que se encontram nas ruas da
cidade, submetidas as situações de risco e de vulnerabilidade social, que a Visão Mundial
propõe melhorar suas condições e ampliar o atendimento para 130 crianças e adolescentes,
oferecendo-lhes espaço acolhedor, alimentação (inclusive almoço), reforço escolar, atividades

musicais e inclusão digital.

Considerando que as crianças e adolescentes atendidos, são oriundos, na grande maioria, de
famílias desestruturadas com registros de violência física, psicológica e sexuaL o projeto prevê
também a realização de palestras temáticas para os pais e parentes, com vistas ao

fortalecimento dos vínculos famíliares e comunitários.



3.4. Justificativa da proposição:

Em 27 de janeiro de 2004, com a Lei n° 3.314, Sobradinho n foi desmem brado e transformado na

Região Administrativa XXVI. Na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD - 2015,

considera-se como Sobradinho 11 o assentamento e diversos condomínios antes pertencentes a

Sobradinho.

Segundo os dados da PDAD 2015, a população urbana estimada de Sobradinho 11 é de 100.775

habitantes. No ano de 20] 3, era de 97.466 (Gráfico ]) que, ao comparar com a PDAD de 20] 5,

tem-se uma Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual - TMGCA, no período, de 1,68%. A

maioria da população é constihlÍda por pessoas do sexo feminino, 52,27%. A população de zero a

14 anos totaliza 18,66%.

Da população total de Sobradinho lI, destaca-se o percentual daqueles que não estudam, 72,53%.

Os que frequentam escola pública somam] 7,36%, com 0,61 % em período integral. Na escola

particular, a pesquisa registrou 10,11 %. Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra

se na categoria dos que têm nível fundamental incompleto, 29,50%, seguido pelo médio

completo, 22,52%. Os que possuem ensino superior completo, incluindo especialização,

mestrado e doutorado, são 18,66%. Analfabetos na região representam 1,99%. A PDAD apurou

que 4,26% da população é composta por menores de seis anos fora da escola.

No tocante à ocupação dos moradores de Sobradinho li, observa-se que, entre os que estão acima

de lO anos de idade, 49,] 4% têm atividades remuneradas, ]7,59% são estudantes e 9,21 %

encontram-se desempregados. No que diz respeito à ocupação remunerada, o setor que mais se

destacou na cidade foi o Comércio, 32,11 %, Administração Pública (direta e empresas), 22,16% e

Serviços Gerais, 11,58%. A Construção Civil representa 6,49%. Entre os trabalhadores residentes

na Região Administrativa de Sobradinho lI, 23,81 % trabalham na própria RA, 39,41% na RA 1

Plano Piloto e 17,82% em Sobradinho.

A PDAD 2015 levantou informações sobre a existência de problemas de ordem ambiental nas

cercanias dos domicílios. Quanto à existência de problemas de erosão, áreas alagadas (chuva) e

esgoto a céu aberto, eles foram inexpressivos. Já 11,5] % dos domicílios afirmaram ter problemas

com entulhos, 9,39% estão em área em declive e 7,88% têm ruas esburacadas.

É neste contexto, que muitas crianças e adolescentes buscam na rua alternativas para a falta de

oportunidades de lazer, espOlte, cultura, música, dança, dentre outros, extremamente necessários

para o favorecimento de seu desenvolvimento saudável e integral, assegurando-lhes perspectivas

futuras de uma vida digna.

A instituição Visão Social atua neste contexto desde ano de 2006, atendendo crianças e

adolescentes encaminhadas pelo CRAS, pelo CREAS, pelo Conselho Tutelar, pelas famílias, ou

mesmo por demanda das próprias crianças e adolescentes. Muitas vezes a Instituição é chamada

para acolher crianças e adolescentes que se encontram nas ruas, em condições de vulnerabilidade

e risco social.

O Projeto Visão Social foi criado com a finalidade educativa, desportiva, cultural, assistencial e

ambientalista. Atua com vistas, dentre outros, a reintegrar a criança e o adolescente em situação

de risco social, no que se refere aos aspectos sociais, de saúde, educação, profissionalziação e de

estabilidade psíquica, recuperando e conduzindo para o adequado convívio familiar e social,

buscando a superação das dificuldades advindas da desestrutura familiar, apoiando a educação

formal com aulas de retorço escolar, oficinas recreativas, de espolte e lazer, sempre estimulando



a parceria, o diálogo e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais.

A instituição atende atualmente 80 crianças e adolescentes na faixa etária de 04 a 18 anos, no

contratul11o escolar, oferecendo-lhes as seguintes atividades:

• Reforço e acompanhamento escolar;
• Leitura dinâmica;
• Trabalhos com pintw'a em papel com tinta guache;
• Pintura em tecido;
• Aulas de música;
• Dança com competições com rima e Hip Hop;
• Palestras contra drogas e palestras motivacionais;
• Brincadeiras lúdicas;
• Reuniões de aconselhamento familiares para resolver conflitos;
• Defesa dos direitos da criança e do adolescente;
• Intermediação de conflitos junto ao Conselho Tutelar;
• Encaminhamento beneficiários aos órgãos de Assistência Social do Distrito Federal;
• Orientação em todas as atividades com foco nos Objetivos Globais para o

Desenvolvimento Sustentável (ODS);
• Desenvolvimento de atividades na Entidade com direcionamento para três pilares de

sustentação, a saber - alimentar, socializar e instruir.
• Minicursos das línguas espanhola e inglesa são ministradas por intercambistas nos

períodos em que estes prestam serviço na Entidade.

A Instituição fomece 03 refeições diárias gratuitas às crianças e adolescentes que, muitas destas

tem no Projeto a única opção de alimentação, tendo em vista a situação de extrema pobreza no

qual se encontra inserida.

Para tanto, o Projeto Visão Social conta com espaço cedido para o desenvolvimento de suas
atividades que conta com cozinha, biblioteca, sala de reforço escolar, espaços para atividades

artísticas, música, dança, sala de vídeo e espaço para montagem de um laborátório de informática

com vista a oferta de oportunidade de inlusão digital segura para as cnanças e adolescentes

atendidos.

Dado o reconhecimento do importante trabalho realizado em Sobradinho n, o Projeto Visão

Social recebe constantes doações de ingressos para as crianças e adolescentes irem ao cinema,

teatro, jogos, passeios pedagógicos e parques, mas, infelizmente nem sempre é possível levá-los
por falta de um veículo. Também há uma grande dificuldade na coleta das doações diárias

realizadas pelo comércio local, pelo fato da Entidade não possuir um veículo. Razões estas, que

levaram a Entidade a incluir a compra de veículo modelo micro ônibus com capacidade para 16

passageiros, com vistas a possibilitar a realização de deslocamentos com as cnanças,

adolescentes e suas famílias, bem coleta a coleta de doações.

Toda equipe que atua no Projeto são voluntários, o que dificulta a ampliação do atendimento e

melhoria dos serviços prestados, além da necessidade de melhores condições físicas para

assegurar às crianaçs e adolescentes possibilidades concretas de desenvolvimento intelectual,

humano e de suas habilidades.

É neste sentido, que o Projeto Visão Social pleitea apoio do CDCA/DF para melhor organizar,

estruturar e qualificar seu atendimento, assim como para ampliar seu atendimento, oferecendo as

crianças e adolescentes, espaço acolhedor, com diversas atividades que contribuam para seu



desenvolvimento integral.

3.5. Objetivos:

Objetivo geral:

Promover atividades complementares no contraturno escolar para 130 crianças e adolescentes, na

faixa etária de 4 a 18 anos, oriundas de situações de vulnerabil idade e risco social,

oportunizando-Ihe condições de melhor aprendizado e desenvolvimento de suas habilidades e

potencialidades.

Objetivos específicos:

1. Oferecer atividades de reforço escolar em sintonia com a rede educacional, ampliando as
oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes;

2. Promover oficinas de música, de dança e de informática capazes de despertar as
potencialidades e habilidades das crianças e adolescentes;

3. Realizar palestras temáticas para as famí1ais, provocando reílexões e consicentizando-as
quanto a necessidade de prevenção de violências contras as crianças e adolescentes e do uso
de álcool e drogas, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares.

3.6. Metas:

N° DA
META

1.

2.

META

Qualificar e ampliar o atendimento para

130 crianças e adoelscentes atendidos.

Conscientizar 60 íàmí1ias das crianças e

adolescentes atendidos quanto suas

responsabilidades e a impoliância de

prevenção de violências contra os mesmos

e do uso de álcool e drogas.

RESULTADO

Atendimento de crianças e adolescentes em

espaça0 com melhores condições físicas e
serviços mais propícios para o seu

desenvolvimento e crescimento intelectual,

humano e pessoal.

Famílias conscientes da sua responsabilidade
pelo cuidado com seus filhos, dos prejuízos

do uso de álcool e drogas, prevenindo

situações de violências contra seus filhos.

4. METODOLOGIA

Este projeto foi elaborado para desenvolver atividades que resultem no aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem e para sanar ou reduzir as dificuldades das crianças e adolescentes em suas
atividades escolares, bem como oferecer atividades de dança, musicais e o acesso seguro ao mundo
digital.

A Entidade presta atendimento oferecendo lanche matinal, almoço e um lanche da tarde, pois para
algumas crianças e adolescentes a alimentação oferecida é um dos principais atrativos para participação



no projeto, haja visto situações de extrema pobreza. Os alimentos são doados por voluntários, pelo
comercio local e adquiridos com recursos provenientes de eventos beneficentes realizados.

Nas atividades diárias os beneficiários recebem atendimento no período contrário ao do horário de
atendimento da Escola Pública. No entanto, a Entidade as vezes tem estendido o atendimento ao período
noturno, tendo em vista que os pais trabalham fora, dependem de ônibus e nem sempre conseguem
buscar seus filhos no final da tarde.

Durante cada período de atendimento duas atividades são selecionadas para execução e há preferência
de execução para as tarefas da Rede Pública de Ensino. O acesso do beneficiário ao projeto se dá
através da busca espontânea onde o mesmo fornece as informações para a seleção, preenchendo a ficha
de cadastro da Instituição. Em alguns casos, a própria Entidade incentiva a família e suas crianças e
adolescentes à inserção no Projeto, tendo em vista a constatação de situações de negligência, violência,
vulnerabilidade ou risco social.

As crianças e adolescentes chegam ao projeto com roupas e calçados em condições ruins, razão pela
qual a presente proposta prevê a aquisição de 3 camisetas, 2 calças em tacteL um tênis, 2 pares de
meias, uma mochila e uma garrafinha a serem concedidas para um dos participantes. Isto possibilitará a
identificação do Projeto e das crianças e adolescentes que dele participam, perante a comunidade e a
cidade, restringindo possíveis situações de discrim inação e violência urbana.

A aquisição do veículo modelo micro ônibus possibilitará levar as crianças e adolescentes para
atividades externas, como cinema, teatro, jogos, passeios pedagógicos e parques, sempre que a Entidade
receber ingressos.

Para realização das demais atividades serão adquiridos materiais de consumo para uso das crianças e
adolescentes e equipamentos para montagem do laboratório de inclusão digital.

As atividades propostas serão devidall1ente planejadas e organizadas de forma articulada por toda
equipe do projeto, em reuniões semanais, levando-se em consideração o contexto social e educacional
de cada criança e adolescente, no sentido de tomar o projeto atrativo e significativo, enquanto
possibilidade de melhores condições de desenvolvimento intelectual, humano e pessoal.

Entendendo os desafios da escola fi'ente ao seu papel sócio cultural, o Projeto Visão Social reconhece
sua responsabilidade enquanto instituição inserida nesta mesma sociedade, bem como a importância da
parceria, para juntamente com a escola somar esforços, cooperando no processo ensino-aprendizagem e
na formação do sujeito social em sua integralidade.O reforço escolar visa possibilitar as crianças e
adolescentes desenvolveram competências compatíveis com ano/série que estão freqüentando. Por isto
será realizado por pedagogo, com apoio de educador social e preverá: a realização das tarefas de casa,
aleitura de textos (em grupo) em voz alta, a produção de pequenas peças escritas para aprender a redigir
textos, a pintura de desenho em papel impresso ou à mão livre, com pincel, lápis de cor, canetinbas,
usando tinta guache e até mesmo com as mãos.

A oficina de música se insere como oportunidade de um futuro melhor. As aulas de violão, flauta e
canto coral serão disponibilizadas para crianças e adolescentes, com ênfase no ensino da música
popular, erudita e ritmos brasileiros e africanos. Ao fim do projeto, busca-se a formação de uma
pequena orquestra de cordas e flauta, além do desenvolvimento das habilidades artísticas das crianças e
adolescentes e a geração de novas oportunidades. A oficina tem o objetivo de aprimorar o convívio
social, estimular a criatividade e ampliar as qualidades profissionais e humanas dos envolvidos. Além
disso, o contato com a linguagem musical contribui para que as crianças e adolescentes percam a
timidez, desenvolvam a noçào de trabalho em grupo. aprendam o improviso e passem a se interessar
mais pela alie musical bras.ileira. As oficinas serào realizadas de segunda a sexta-feira nos dois turnos, 2
horas/aula. com turmas de no máximo 10 alunos cada uma. Como a maioria dos interessados não possui
condições de adquirir o instrumento para as aulas. o projeto fornecerá os violões que já possui e fará
aquisição das flautas doce.



A oficina de dança será focada no street dance e mais do que ensinar as crianças e adolescentes as
técnicas da mais bela arte corporal, trabalha também a inclusão social, pois abre novos horizontes
0pOltunizando a revelação de novos talentos, além do fortalecimento da cultura brasileira. Na todos
participarão de aulas de dança contemporânea e, constantemente, estão reunidos para discutir novas
coreografias. Experiências exitosas comprovam que a dança ajuda crianças e adolescentes a mudar de
vida. A oficina será realizada de segunda a sexta-feira, nos dois turnos, 2 horas/aula, com tUlmas de até
20 participantes.

Às famílias das crianças e adolescentes serão oferecidas oficinas temáticas com palestras 1l10tivacionais
e de prevenção às várias formas de violência, onde os mesmos são convidados a refletir e vislumbrar um
futuro de opções e alegrias que fazem parte da vida plena sem o uso de drogas e álcool.

As crianças e suas famílias receberam acompanhamento especializado de Assistente Social, com vistas a
realização dos encaminhamentos necessários para atendimento de suas necessidade junto a rede local
de serviços, a contribuir na mediação de possiveis conflitos e ao fortalecimento dos vínculos familiares
e comunitários. O trabalho no apoio das famílias e dependentes químicos será realizado também com o
apoio de psicóloga, com atendimentos individualizados, grupais, reuniões mensais.

Neste sentido, para execução do projeto a Visão Social contará com a equipe descrita a seguir:

I
Período de Número de

N. Cargo Atividades aserem desenvolvidas TIpo de Contratação Contratol Meses Jornada de Trabalho Profissionais
Pedagogo

Coordenador as atividades de reforco escolar.
Contrato por Tempo

40 h/semanal12 meses 1
1 Determinado (CLT)

Assistente Soccial Acompanhamento das crianças, adolescentes esuas famílias;
Contrato por Tempo

articulação com arede de serviços; encaminhamentos para a
Determinado [CLTI

12 meses 30 h/semanal 1
2 rede de servicos.

Psicóloga

Acompanhamento das crianças, adolescentes esuas famílias;
Contrato por Tempo

identificação de situações de conflitos eviolência; prevenção
Determinado (CLT)

12 meses 40 h/semanal 1
ao uso de álcool edrogas eas várias formas de violência.

3
Instrutor de música

Realizar aoficina de música conforme planejamento mensal.
Contrato por Tempo

40 h/semanal12 meses 1
4 Determinado (CLT)

Instrutor de dança
Realizar aoficina de dança conforme planejamento mensal.

Contrato por Tempo
40 h/semanal12 meses 1

5 Determinado (CLT)

Instrutor de informática Realizar aoficina de inclusão digital conforme planejamento Contrato por Tempo
40 h/semanal12 meses 1

6 mensal. Determinado (CLT)

Educador Social Apoiar o pedagogo na realização das atividades de reforço Contrato por Tempo
40 h/semanal12 meses 1

7 escolar. Determinado (CLT)

Auxiliar Administrativo
Apoio a gestão da Entidade nos processos de cunho Contrato por Tempo

40 h/semanal
administrtaivo efinanceiro, referetes ao projeto. Determinado (CLT)

12 meses 1

8

Cozinheira
Organizar econtrolar orecebimento de alimentos, preparar Contrato por Tempo

40 h/semanal
lanches ealmoço, organizar emanter organizada acozinha. Determinado (CLTj

12 meses 1

9

Auxiliar de serviços gerais Limpar, manter e conservar oespaço físico, equipamentos,
Contrato por Tempo

móveis e materiais; auxiliar na coleta e organização de
Determinado (CLTI

12 meses 40 h/semanal 1
10 doacões.

Segurança
Zelar pela segurança da Entidade no periodo noturno.

Contrato por Tempo
40 h/semanal12 meses 2

11 Determinado (CLT)



5. PLANO DE APLICAÇÃO

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

5.1.1 Bens de Consumo

N!!
Descrição do item

Unidade de Valor
Valor total

Item
Quantidade

medida unitário

1 Agenda diária 160 folhas 130 Un 10,00 1300,00

2 Caderno brochurão grande 390 Un 5,50 2.145,00

3 Lápis redondo grafite preto (caixa) 10 Cx 38,90 389,00

4 Borracha branca 260 Un 2,99 777,40

5 Caneta Esferográfica 10 CX 35,60 356,00

6 Apontador com Depósito 260 Un 6,47 1.682,20

7 Ecolápis de cor 260 CX 19,90 5.174,00

8 Canetas hidrográficas 260 CX 27,90 7.254,00

9 Quadro magnético 120x90 4 Un 229,00 916,00

10 Pincel para quadro branco 10 CX 65,00 650,00

11 Resma Papel A4 Sulfite 50 Cx 199,90 9.995,00

12 Papel Sulfite A4 colorido 120 Un 6,30 756,00

13 Tatame 1m x 1m x 30mm 100 Metros 59,90 5.990,00

14 Tênis Tecido Lona colorido 130 Un 149,00 19.370,00

15 Kit com 12 pares de meias branca 22 Un 49,90 1.097,80

SUB-TOTAL 57.852,40

5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

'. Valor Unitário
Valor total (R$)Natureza da Despesa Quantidade

(R$)

Camiseta 100% algodão colorida com a logomarca do
390 20,00 7.800,00

Projeto

Mochila costas juvenil 45cm em algodao colorida com
150 75,00 11.250,00

a logomarca do projeto

Calça tactel unissex vários tamanhos, com bolso

traseiro, faixa lateral, elástico e cordão na cintura para
260 25,00 6.500,00

ajuste perfeito, tecido: 100% poliéster com a

logomarca do projeto

Garrafa Squeeze Sports Aluminio Prata Fosco 500 MI
150 16,00 2.400,00

com a logomarca do projeto

Produção de folder temático sobre "prevenção o uso

de drogas e da violência" 3 dobras em papel couchê 10.000 0,30 3.000,00

fosco 90 gr tamanho 99X210 mm impressão colorida

Palestrantes (realiazação de uma palestra temática

mensal com 4hs) - contratação de 12 480,00 5.760,00

Microempreendedor Individual (MEl).

Total 36.710,00



5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física

Valor do Salário sem

N. Cargo Qtd. Meses encargos Valor Total
Pedagogo

1 1 12 R$3.870,OO R$46.440,OO
Assistente Soccial

2 1 12 R$3.200,OO R$38.400,OO
Psicóloga

3 1 12 R$4.800,OO R$57.600,OO

Instrutor de música

4 1 12 R$2.800,OO R$33.600,OO
Instrutor de dança

5 1 12 R$2.800,OO R$33.600,OO
Instrutor de informática 1 12

6 R$2.800,OO R$33.600,OO
Educador Social 1 12

7 R$2.800,OO R$33.600,OO
Auxiliar Administrativo 1 12

8 R$1.800,OO R$21.600,OO
Cozinheira 1 12

9 R$1.800,OO R$21.600,OO
Auxiliar de serviços gerais 1 12

10 R$1.600,OO R$19.200,OO
Segurança 2 12

11 R$2.200,OO R$52.800,OO

Total R$30.470,OO RS392.040,OO

5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física(Recursos Humanos)

N. Cargo Qtd. Meses Encargos Valor Total
Pedagogo 1 12

1 R$1.122,30 R$13.467,60
Assistente Soccial 1 12

2 R$928,OO R$11.136,OO
Psicóloga 1 12

3 R$1.392,OO R$16.704,OO
Instrutor de música 1 12

4 R$812,00 R$9.744,OO
Instrutor de dança 1 12

5 R$812,OO R$9.744,OO
Instrutor de informática 1 12

6 R$812,OO R$9.744,00
Educador Social 1 12

7 R$812,OO R$9.744,00
Auxiliar Administrativo 1 12

8 R$S22,OO R$6.264,00
Cozinheira 1 12

9 R$522,OO R$6.264,00
Auxiliar de serviços gerais 1 12

10 R$464,OO R$5.568,OO
Segurança 2 12

11 R$638,OO R$15.312,OO

Total R$7.424,OO R$113.691,60



5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

(Preencher a tabela com valores mensais quanto aos Serviços de Terceiros - Pessoa Física

individualmente por profissional)

(Esta tabela tem caráter exemplificativo, devendo ser elaborada de acordo com o regime de

contratação e observada a legislação trabalhista, ficando a critério da instituição adicionar colunas

à tabela, caso necessário).

N. Cargo FGTS 130. Salário Provisão de Férias 1/3 Férias Provisão FGTS Soma

Pedagogo

1 R$309,60 R$322,50 R$322,SO R$1D7,SO R$60,20 R$1.l22,30

Assistente Soccial

2 R$256,OO R$266,67 R$266,67 R$88,89 R$49,78 R$928,OO

Psicóloga

3 R$384,OO R$400,OO R$400,00 R$133,33 R$74,67 R$1.392,OO

Instrutor de música

4 R$224,OO R$233,33 R$233,33 R$77,78 R$43,S6 R$812,00

Instrutor de dança

5 R$224,OO R$233,33 R$233,33 R$77,78 R$43,S6 R$812,OO

Instrutor de informática

6 R$224,OO R$233,33 R$233,33 R$77,78 R$43,S6 R$812,OO

Educador Social

7 R$224,OO R$233,33 R$233,33 R$77,78 R$43,S6 R$812,OO

Auxiliar Administrativo

8 R$144,OO R$lS0,OO R$lS0,OO R$50,OO R$28,OO R$522,OO

Cozinheira

9 R$144,OO R$lS0,OO R$lS0,OO R$SO,OO R$28,OO R$S22,OO

Auxiliar de serviços gerais

10 R$128,OO R$133,33 R$133,33 R$44,44 R$24,89 R$464,OO

Segurança

11 R$352,OO R$366,67 R$366,67 R$122,22 R$68,44 R$1.276,OO

Total R$ 2.613,60 R$ 2.722,50 R$ 2.722,50 R$422,22 R$SOS,20 R$9.474,30

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

Custo lVIensal por Pro'fissional

(salários+encargos)*Valor Valor Bru'to do Sala'rio co"'"

N. Cargo Bru~o Encargos (To'tal do Proje1:o)

Pedagogo RS 4.992;30 R$ 59.907,60

1
Assistente Soccial R$ 4. J.28,OO R$ 49.536,00

2
Psicóloga R$ 6.J.92,OO R$ 74.304,00

3
Instrutor de música R$ 3.6J.2,OO R$ 43.344,00

4-
Instrutor de dança R$ 3.6J.2,OO R$ 43.344,00

5
Instrutor de informática R$ 3.6J.2,OO RS 43.344,00

6
Educador Social R$ 3.6J.2,OO R$ 43.344,00

7

Auxiliar Administrativo R$ 2.322,00 R$ 27.864.00

8
Cozinheira R$ 2.322,00 R$ 27.864,00

9
Auxiliar de serviços gerais RS 2.064,00 R$ 24.768.00

10
Segurança R$ 2.333.00 R$ 68.J.J.2.00

11



5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

Unidade
NQ de Valor

Item Descrição do Item Quant. medida unitário Valor total

1 Projetor 3 LCD 2 Un 1.898,00 3.796,00

2 Notebook Core i7, 16GB, nB, Tela 141/ 4 Un 4.299,00 17.196,00
,

3 Purificador de água 2,5 litros, 220V 4 Un 990,00 3.960,00

4 Ar Condicionado split 2 Un 3.500,00 7.000,00

5 Climatizador de Parede com Potência 220V 6 Un 1480 8.880,00

6 Mesa juvenil oitavada 2 Un 2.200,00 4.400,00

7 Mini ônubus 16 lugares 1 Un 194.000,00 194.000,00

8 Flauta Doce 130 Un 33,00 4.290,00

Total: 243.522,00

1.1 Resumo do Plano de Aplicação

5.3 Resumo do Plano de Aplicação
r~~~~:r'"",~\;JI "·'·\~·'·.r~·'r ",::' .!i·; . .,

, ~alor '(R$~
o:,;.."e,!!:p~sald:".· , " 'h", " ·I.l:.~t' .- ....

I - Total Subvenção Social 600.294,00

2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) 243.522,00

3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras) °C',::z' !í~ I·; I ....,~ IJ

843.816,00'~~~',~I!~~'PROJETO (1+2+3) =l,/ui,.ll ,11, ,i. !" ,I' . . .1

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(A quantidade de Metas fica a critério do Projeto)

(A quantidade de Ações de cada Meta fica a critério do Projeto)



Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

10 Parcela 2° Parcela 3° Parcela 4° Parcela
Metas Detalhamento das ações de cada meta

Mês 1.2 e 3 Mês 4, 5 e 6 Mês 7, 8 e 9 Mês 10,11 e 12

Realizar oficinas de reforço escolar, de música, dança e
126.432,90 126.432,90 126.-+32,90 126.432,90

inclusào di"ital
M.eta 1

Planejar detalhadamente e organizar a realização das
atividades

88.802.40

Meta 2 Realizar palestras temáticas para adolescentes e tàmilias 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Total de Subvenção Social 216.675,30 127.872,90 127.872,90 127.872,90

Natureza de Despesa - Auxilio Investimento (bens permanentes)

10 Parcela 2° Parcela 3° Parcela 4° Parcela
Metas

Mês 1.2 e 3 Mês 4,5 e 6 Mês 7,8 e 9 Mês 10, 11 e 12

Meta I
Estmturar o espaço e condiç.ões para ampliar e qualfiicar o

243.522,00
atendimento

Total de Investimento 243.522,00

Valor por Parcela 460.197,30 127.872,90 127.872,90 127.872,90

Valor Total 843.816,00

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

(Detalhar a duração, fixando os períodos estimados para início e término das atividades; Indicar cada
uma das ações que serão realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a implementação,
tudo em consonância com o cronograma de desembolso).

(Não colocar data específica no campo "Duração/Mês");

(A quantidade de Metas do projeto fica a critério da Instituição).

(A quantidade de Ações/Etapas de cada Meta fica a critério da Instituição).

Duração/Mês
Metas Detalhamento das ações de cada meta Início Término

Realizar oficinas de reforço escolar, de música, dança e
Primeiro Mês Décimo Segwldo Mês

inclusão digital

1
Planejar delalhadamente e organizar a realização das

Primeiro Mês Décimo Segundo Mês
atividades

Estmturar o espaço e condições para ampliar e qualfiicar
Primeiro Mês Primeiro Mês

o atendimento

2 Realizar pa\estTas temáticas para adolescelltes e famílias Primeiro Mês Décimo Seg,lmdo Mês

8. MONITORAMENTOE AVALIAÇÃO

o monitoramento será realizado através de levantamentos diários (lista de presença) e de um breve

relatório (mensal) sobre os participantes, destacando a evolução destes. No final de cada mês é

marcada uma reunião onde os adultos e crianças ou adolescentes (alunos e pais) se reunirão para

discutir os avanços, propor melhorias e fortalecer os laços familiares.



A avaliação do projeto será realizado de forma sistemática, nas reuniões periódicas de equipe,

ocasião em que cada criança e adolescente será avaliado do ponto de vista de seu rendimento e

desempenho escolar, desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades, interação e convivência

com outros, com a família e a comunidade.

Para tanto, serão utilizados os seguintes indicadores de avaliação dos resultados:

• Número de crianças e adolescentes inscritas e que permaneceram durante todo projeto.

• Número de crianças e adolescentes com bom rendimento escolar.

• Número de crianças e adolescentes que compõem grupos de dança (street dance) ao final do

projeto.

• Número de crianças e adolescentes que compõem o coral no final do projeto.

• Número de famílias acompanhadas pelo projeto e encaminhadas para atendimento na rede de

serviços.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, 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

como 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, 18 de julho de 2018.

.:J

J!"fYUÀ;()li» ~') f~
elma Dias Go ~ es Pereira

Presidente


