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1. DADOS CADASTRAIS 

 

Órgão/Entidade Proponente: Associação 

Sociocultural São Luís Orione do Itapoã 

– ASLOI 

CNPJ: 09.474.638/0001-39 

Endereço: Quadra 378, Conjunto Q, Lote 3A, Del Lago II, Itapoã – Distrito Federal 

 

Cidade: 

Região 

Administrativa 

do Itapoã – DF 

UF: DF CEP: 71.593.636 

 

Telefone da Entidade: 

(61) 4141-1288 

 

Nome do Responsável: José Gódio Sobrinho 

 

CPF: 015.336.247-20 

RG/Órgão 

Expedidor: 

 1.052.355 – 

SSP/ES 

 

Cargo na Instituição: 

Diretor-Presidente 

Função na 

Instituição: Diretor 

Telefone do Responsável: 

9 9997-6696 

 

Endereço do Responsável: Quadra 378 Conjunto Q Lote 3A, 

Del Lago II, Itapoã – Distrito Federal 

CEP: 71.593.636 

 

2.  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

2.1. Título do Projeto: 

A Beleza Que Salva o 

Mundo! 

Período de Execução Total do Projeto: 

Início (não colocar data 

específica): mês 01 (um) 

Término: (não colocar data específica): mês 

12(doze) 

 

Local de execução do 

projeto 

Quadra 378 conjunto Q 

lote 3A   Itapoã/DF 

Total de 145 crianças e adolescentes 

atendidos  
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2.2. Linha de ação do Edital  

 

2. Incluam socialmente e garantam direitos para crianças e adolescentes: 

• Por meio de capacitação técnica/profissional para os adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. 

3. Promovam e garantam direitos por meio: 

• Da convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, bem como a 

autonomia de adolescentes em situação de acolhimento institucional; 

2.3. Identificação do Objeto:  

 

 

Projeto: A Beleza Que Salva o Mundo! 

 

 

O projeto “A Beleza Que Salva o Mundo” pretende retirar crianças e adolescentes, 

regularmente matriculados na rede pública de ensino da Região Administrativa do Itapoã, DF, da 

situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social em que se encontram para garantir-lhes o 

pleno desenvolvimento enquanto pessoas e cidadãos. Suas ações se desenvolvem, por meio de 

atividades pedagogicamente integradas, que têm por base o currículo da educação formal da 

escola pública, associado ao estudo da arte, em especial da música clássica, do xadrez e da 

ecologia. 

O projeto se desenvolve em três eixos, sendo eles: 

a) Atendimento diário, no contraturno escolar, para 100 crianças de 6 a 14 anos, de 

idade, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 

O atendimento consiste em atender 100 (cem) crianças no contraturno escolar. Sendo 50 

crianças atendidas no turno da manhã e 50 no turno da tarde, com duas turmas de 25 crianças em 

cada turno. São, portanto, quatro turmas de 25 crianças. 

Durante o tempo em que as crianças permanecerem na instituição, elas terão aulas de 

reforço escolar, e atividades Lúdicas, recreativas e culturais, consistentes no aprendizado de 

instrumentos musicais (violão, violino, flauta), canto coral, projeções de filmes/documentários, 

aulas de artes e brinquedoteca.   

Durante o ano de duração do projeto, serão realizadas duas apresentações musicais de 

violino, violão, flauta e canto coral juntamente com duas exposições dos trabalhos das crianças, 

realizados nas aulas de artes com materiais reciclados. Dessas apresentações, duas acontecerão 

no primeiro semestre letivo, na sede da própria Associação, para pais ou responsáveis e amigos 

dos beneficiários. E as outras duas ocorrerão no final do segundo semestre e serão realizadas em 
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outras instituições públicas ou privadas do Distrito Federal. 

As apresentações e exposições que ocorrerão na própria Associação servirão de preparo 

para as apresentações externas, além de abrir as portas da instituição para favorecer a troca 

cultural na comunidade. 

A primeira apresentação externa que será realizada juntamente com uma exposição de 

artes de material reciclado. O evento será divulgado perante a comunidade local possivelmente 

através de panfletos e nas redes sociais. 

 Essa iniciativa pretende promover a convivência e fortalecer os vínculos comunitários, 

além de trazer para a comunidade novas perspectivas de lazer e cultura. 

As atividades propostas têm por objetivo proporcionar-lhes um conhecimento cultural de 

qualidade que seja capaz de alargar os seus horizontes culturais, fazê-los percorrer caminhos 

desconhecidos de modo a lhes favorecer a criatividade, o raciocínio e a aumentar a capacidade de 

buscar e encontrar soluções de problemas para superar desafios e iniquidades. 

b) Atendimento, aos sábados, para 45 adolescentes de 14 a 17 anos de idade, das 14 

às 17h. 

O atendimento semanal para os adolescentes consiste em oferecer oficinas de violão, e 

artes cênicas. 

Ao final de cada semestre, será realizada uma apresentação artística, para a comunidade 

da Região Administrativa do Itapoã, que envolverá as duas modalidades artísticas trabalhadas, 

quais sejam: a teatral e a musical. Numa perspectiva construtivista, o conteúdo do espetáculo 

será escolhido, criado e desenvolvido pelos beneficiários, durante as oficinas, que permitirá 

aos usuários aumentarem a capacidade de comunicação, exercer a criatividade e permitir que 

façam uma releitura dos temas que serão abordados conforme seus conhecimentos e realidades. 

O atendimento aos sábados é uma demanda já existente na comunidade tendo em vista a 

carência de atividades de lazer e cultura para o público adolescente da região. 

As atividades propostas pretendem proporcionar dentro da mesma filosofia e metodologia 

de trabalho, um conhecimento cultural de qualidade, alargando os horizontes culturais e sociais 

dos envolvidos, enquanto os previnem da ociosidade e vulnerabilidade.   

 

c) Atendimento dos pais ou responsáveis dos beneficiários. 

Esse atendimento consiste na participação dos pais em: 

- Reuniões bimestrais de pais ou responsáveis e monitores; 

- Duas palestras com os seguintes temas: 

1. Como lidar com os filhos em suas diferentes fases de desenvolvimento; 
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2. Participação da família para uma educação de qualidade; apresentações, recitais e 

exposições realizadas pelos seus filhos. 

Essas atividades visam a promover a cultura e ampliar a compreensão do núcleo familiar 

além de desenvolver valores de cidadania. 

Assim, o projeto tem-se por finalidade, tornar crianças e adolescentes da Região 

Administrativa do Itapoã, por meio de atividades culturais e educativas de qualidade, em agentes 

transformadores de suas existências e do meio em que vivem. Ao incluir as famílias em suas 

atividades, pretende-se fortalecer vínculos familiares e sociais para formar uma rede de 

solidariedade e apoio entre os envolvidos. Ao trabalhar os três eixos deseja-se promover o bem-

estar individual dos atendidos, promover uma maior e melhor convivência familiar e comunitária. 

Por fim, objetiva-se fortalecer a educação formal (por meio de aulas de reforço escolar) e 

promover uma ampliação dos universos culturais dos envolvidos por meio das atividades 

extracurriculares (estudo da arte: música, pintura, teatro, brinquedoteca) a fim de lhes aumentar o 

conhecimento, a compreensão do mundo, das diferenças, a enfrentar dificuldades e a encontrar 

soluções para a superação de desafios pessoais e sociais. Ou seja, o objetivo é de capacitar os 

envolvidos para uma efetiva inserção social. 

 

 

 

2.4. Justificativa da Proposição: 

 

 

Estudos realizados pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, 

na Pesquisa Distrital Por Amostra de Domicílios – PDAD 2013/2014, referente aos anos de 2013 

e 2014, demonstraram, então, que a Região Administrativa do Itapoã/DF possui 60.324 

habitantes, dentre os quais, quase 40% são crianças e adolescentes. 

Verificou-se que o Itapoã carece de todo tipo de equipamentos urbanos e comunitários. 

Os serviços públicos são precários. São praticamente inexistentes as opções de lazer, cultura e 

esportes para a população. E quanto ao espaço urbano-geográfico, praticamente inexistem praças, 

espaços de convivência e espaços culturais para crianças e adolescentes. A região é árida, 92,81% 

das ruas não são arborizadas, 93,36 % dos moradores dizem que não conhecem atrativo turístico 

na região. 

Não há um sistema de guarda e proteção públicos para crianças e adolescentes no 

contraturno escolar. Como as famílias não possuem condições econômicas para pagarem uma 
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empregada doméstica ou uma babá para cuidarem de seus filhos, eles permanecem sozinhos 

durante grande parte do dia, em razão da ausência dos pais ou responsáveis que devem sair para 

trabalhar. 

Sendo assim, eles têm na televisão e nas ruas as suas únicas possibilidades de lazer. Essa 

situação os coloca em posição de vulnerabilidade e risco pessoal e social, compromete a 

formação escolar e cultural, além de transformá-los em presas fáceis da criminalidade, que na 

Região Administrativa do Itapoã, tem índices elevadíssimos. 

É baixo o nível de instrução dos moradores da região. Da população total, destaca-se um 

elevado percentual daqueles que não estudam (68,96%). A maioria concentra-se na categoria dos 

que têm o nível fundamental incompleto (44,30%). 

As atividades extracurriculares, responsáveis pelo desenvolvimento da socialização, do 

aumento da autoestima e enriquecimento da vida pessoal, acadêmica e profissional das pessoas, 

são praticamente inexistentes na localidade, pois, segundo a pesquisa da CODEPLAN, 98,53% 

da população declarou não frequentar nenhum tipo de atividade extracurricular. Os moradores 

não têm acesso a museus, cinemas, teatros e bibliotecas comprovado, pois raramente os 

frequentam. No tocante ao hábito de leitura, observou-se que 76,69% não têm hábito de leitura, 

enquanto 12,12% leem de um a dois livros por ano.  

Os dados coletados pela CODEPLAN demonstram a urgência de um projeto que atue na 

proteção e formação de crianças e adolescentes da região, pois se sabe que sem uma boa 

formação essas crianças e adolescentes não terão autonomia para mudarem suas realidades 

pessoais e sociais e estarão condenados a perpetuarem o círculo vicioso de pobreza econômica e 

cultural em que estão inseridos. 

É com o objetivo de interferir nesse cenário de precariedade que a ASLOI, criou o projeto 

A Beleza Que Salva o Mundo. Pois acredita que ao oferecer uma educação de qualidade - por 

meio de aulas de reforço escolar e de oficinas que promovam o bem-estar, o conhecimento, o 

alargamento do universo cultural e a capacitação de crianças e adolescentes - num ambiente 

seguro e solidário, estarão promovendo uma efetiva inserção social dos seus atendidos e criando 

condições para que sejam protagonistas de suas histórias para que tenham uma vida melhor. 

No ano de 2018, a ASLOI atendeu diretamente a 145 crianças e adolescentes 

hipossuficientes economicamente e regularmente matriculados na escola pública do Itapoã, 

oferecendo aulas de reforço escolar, violão, violino, flauta, canto coral, biblioteca e artes. 

Também, atendeu diretamente a 290 pais ou responsáveis com palestras, apresentações dos 

filhos, exposições, festa da caridade, visitas domiciliares, dentre outras e indiretamente 

atendemos mais de mil pessoas da comunidade. 
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Na Associação, em um ambiente seguro, crianças e adolescentes aprendem a cantar, tocar 

instrumentos musicais, estudam compositores clássicos, pintores, poetas, apresentam-se em 

eventos, na comunidade local e em outras cidades próximas. Fazem passeios para ambientes 

jamais visitados e descobrem um mundo novo. O impacto social é grande, bem como o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

A ASLOI conta com um espaço físico que abriga boas e confortáveis salas de aula, 

varanda, salas para aulas de musicalização, sala de projeção para 30 pessoas, laboratório de 

informática, sala de acolhimento, sala multimídia, salão com palco e biblioteca. Com a aprovação 

do presente projeto, a Associação pretende continuar com seu atendimento para 145 crianças e 

adolescentes e 290 pais ou responsáveis.  

A ASLOI conta com um veículo de 16 lugares para facilitar a vinda das crianças e 

adolescentes da comunidade para as atividades da associação. O veículo passa em todos os 

horários tanto de vinda à associação como de ida para casa ou escola passando em pontos 

estratégicos para facilitar à locomoção das crianças e dos adolescentes as atividades cotidianas, 

porém necessitamos de carro furgão para recolher doações de alimentos no Mesa Brasil e outros 

lugares. 

Atualmente, a ASLOI conta com algumas parcerias que a auxiliam na continuidade de 

seus trabalhos como a, Congregação da Pequena Obra da Divina Providência, Paróquia São Luís 

Orione, Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Lago Sul, Associação das Amigas do Brasil, UNIP 

(Universidade Paulista), Mesa Brasil (SESC) e outras que prestam contribuições pontuais.  

Também para ganhar em visibilidade, aumentar o número de parceiros e amigos, 

comunicar e facilitar a mobilização de recursos a Associação possui o sítio internet: 

www.asloi.com e página no facebook: Associação São Luís Orione do Itapoã. 
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2.5. Objetivos: 

 

 

Pretende-se que, ao final do projeto, as 100 (cem) crianças, de 6 a 14 anos, assistidas no 

contraturno escolar, tenham alcançado os seguintes objetivos: 

 

1. Otimização das competências desenvolvidas pelo currículo escolar formal, com a consequente 

melhoria do desempenho educacional, aumento da autoestima e melhor convivência comunitária 

e familiar dos beneficiados. 

2. Iniciação no aprendizado de violino com a capacitação de tocar os instrumentos musicais, 

isoladamente e em pequenas orquestras para a apresentação na comunidade do Itapoã e em outras 

comunidades do Distrito Federal favorecendo a convivência comunitária e autoestima. 

3. Iniciação no aprendizado de violão com a capacitação de tocar os instrumentos musicais, 

isoladamente e em pequenas orquestras para a apresentação na comunidade do Itapoã e em outras 

comunidades do Distrito Federal favorecendo a convivência comunitária e autoestima. 

4. Iniciação no aprendizado de flauta com a capacitação de tocar os instrumentos musicais, 

isoladamente e em pequenas orquestras para a apresentação na comunidade do Itapoã e em outras 

comunidades do Distrito Federal favorecendo a convivência comunitária e autoestima. 

5. Iniciação no aprendizado de canto coral com a capacitação de cantar em conjunto e 

acompanharem pequenas orquestras para a apresentação na comunidade do Itapoã e em outras 

comunidades do Distrito Federal favorecendo a convivência comunitária e autoestima. 

6.  Conhecimento de vários artistas, gêneros artísticos, gêneros musicais e as suas interligações 

com os contextos geográficos e históricos, por imagens e sons, o que terá sido adquirido nas 

“aulas de projeção”. 

7. Capacitação para fazer releituras de obras e conteúdo aprendido por meio de criações artísticas 

feitas com material não convencional, material reciclado pelas próprias crianças e proporcionar 

momento de descobertas de novas cores com aulas de artes. 

8. Realizar brincadeiras e monitoramento dinamizador na brinquedoteca que serão atendidas 

semanalmente através do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo. 

9. Realização de uma apresentação musical (instrumentos musicais e canto coral), no primeiro e 

no segundo semestre letivo, na Associação, para familiares e amigos favorecendo a convivência 

familiar, comunitária e autoestima. 

10. Realização de uma exposição artísticos de objetos feitos pelas crianças com material 

reciclado, no primeiro e segundo semestre letivo, na Associação, para familiares e amigos 
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favorecendo a convivência familiar, comunitária e autoestima. 

 

Pretende-se que, ao final do projeto, os 45 (quarenta e cinco) adolescentes assistidos aos 

sábados à tarde tenham alcançado os seguintes objetivos: 

 

11. Iniciação e aprendizado de violão com a capacitação para tocar o instrumento musical 

sozinho e em pequenas orquestras para a apresentação na comunidade do Itapoã. 

12. Iniciação nas artes cênicas com a capacitação para a apresentação sozinho e em pequenos 

grupos para a apresentação na comunidade do Itapoã. 

13. Realização de uma apresentação artísticas de violão e teatro, para a comunidade da Região 

Administrativa do Itapoã, apresentação de violão no primeiro semestre e no segundo espetáculo 

teatral, as apresentações serão desenvolvidas e montadas pelos adolescentes com o auxílio dos 

instrutores das modalidades, numa perspectiva construtivista. 

Pretende-se que, ao final do projeto, as atividades para os pais ou responsáveis de crianças 

e adolescentes assistidos pela Associação tenham conseguido alcançar os seguintes 

objetivos: 

14. Aumento do conhecimento dos pais ou responsáveis sobre o desenvolvimento e a criação dos 

filhos a fim de lhes proporcionar uma vida familiar mais intensa e mais harmoniosa, além de 

fortalecer vínculos familiares e comunitários. 

2.6.Metas:  

Nº DA META META RESULTADO 

1 Ministrar reforço escolar para as 100 

crianças de 6 a 14 anos de idade, que 

serão atendidas diariamente no 

contraturno escolar, através do serviço 

de convivência e fortalecimento de 

vinculo.  

Otimização das competências 

desenvolvidas pelo currículo 

escolar formal, com a consequente 

melhoria do desempenho escolar, 

aumento da autoestima e da 

convivência comunitária dos 

beneficiados. 

2 Ministrar atividades coletivas de 

violino, para as 100 crianças de 6 a 14 

anos de idade, que serão atendidas 

diariamente no contraturno escolar, 

através do serviço de convivência e 

fortalecimento de vinculo. 

Iniciação no aprendizado de 

violino, com a capacitação para 

tocar os instrumentos musicais, 

isoladamente e em pequenas 

orquestras e em pequenas 

orquestras para a apresentação na 

comunidade do Itapoã e em outras 

comunidades do Distrito Federal. 

3 Ministrar atividades coletivas de violão, 

para as 100 crianças de 6 a 14 anos de 

idade, que serão atendidas diariamente 

no contraturno escolar, através do 

serviço de convivência e fortalecimento 

Iniciação no aprendizado de violão, 

com a capacitação para tocar os 

instrumentos musicais, para a 

apresentação na comunidade do 

Itapoã e em outras comunidades do 
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de vinculo.  Distrito Federal. 

4 Ministrar atividades coletivas de flauta 

Para  100 crianças de 6 a 14 anos de 

idade, que serão atendidas diariamente 

no contraturno escolar através do 

serviço de convivência e fortalecimento 

de vinculo. 

Iniciação no aprendizado de flauta 

com a capacitação para cantar em 

conjunto e pequenas orquestras e 

para a apresentação na comunidade 

do Itapoã e em outras comunidades 

do Distrito Federal. 

5 Ministrar atividades   na musicalização e 

canto de coral capacitando para cantar 

em grupos, Para  100 crianças de 6 a 14 

anos de idade, que serão atendidas 

diariamente no contraturno escolar 

através do serviço de convivência e 

fortalecimento de vinculo. 

Iniciação no aprendizado de canto 

coral. Para a apresentação na 

comunidade do Itapoã e em outras 

comunidades do Distrito Federal. 

6 Ministra “atividades de projeção”, que 

consiste na apresentação de filmes, 

documentários e espetáculos de música 

e outras manifestações artísticas para as 

100 crianças de 6 a 14 anos de idade, 

que serão atendidas diariamente no 

contraturno escolar através do serviço de 

convivência e fortalecimento de vinculo. 

Conhecimento de vários artistas, 

gêneros artísticos, gêneros musicais 

e as suas interligações com os 

contextos geográficos e históricos, 

o que terá sido proporcionado por 

imagens e sons apresentados nas 

“aulas de projeção”. 

7 Ministrar atividades de artes para as 100 

crianças de 6 a 14 anos de idade, que 

serão atendidas diariamente no 

contraturno escolar através do serviço de 

convivência e fortalecimento de vinculo, 

utilizando como matéria-prima material 

reciclado pelas próprias crianças, 

permitindo que elas façam uma releitura 

do conhecimento artístico.  

Capacitação para fazer releituras do 

conteúdo aprendido por meio de 

criações artísticas feitas com 

material de reciclagem, reciclado 

por elas próprias, para uso próprio e 

para a realização de exposições na 

Associação, abertas à comunidade 

de pais ou responsáveis e amigos 

favorecendo a convivência familiar, 

comunitária e autoestima e em 

outras instituições públicas e 

privadas do Distrito Federal. 

8 Ministrar brincadeiras lúdica e 

monitoramento dinamizador na 

brinquedoteca para as 100 crianças de 6 

a 14 anos de idade, que serão atendidas 

diariamente no contraturno escolar, 

através do serviço de convivência e 

fortalecimento de vinculo. 

Capacitação para interação, aguçar 

a fantasia, explorar os sentidos, 

organização e respeitando os 

colegas. 

 

9 Realizar no primeiro e segundo semestre 

letivo, apresentação das crianças 

atendidos diariamente no contraturno 

escolar, das oficinas de violino, violão, 

flauta e canto coral, na Associação, com 

a presença de pais ou responsáveis e 

amigos.  

Realização de duas apresentações 

musicais (instrumentos musicais e 

canto coral), no meio dos semestres 

letivos, na Associação, aberta para 

familiares e amigos. 

10 Realizar, no primeiro semestre letivo, 

exposição de artes dos alunos atendidos 

Realização de duas exposições de 

artigos artísticos feitos pelas 
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diariamente no contraturno escolar, com 

os produtos feitos com material 

reciclado. 

crianças com material reciclado, no 

meio dos semestres letivos, na 

Associação, aberta para familiares e 

amigos. 

11 Oferecer oficina coletiva de violão para 

15 adolescentes de 14 a 17 anos, que 

serão atendidos aos sábados, através do 

serviço de convivência e fortalecimento 

de vinculo. 
 

Iniciação no aprendizado de violão 

com a capacitação para tocar o 

instrumento musical sozinho e em 

pequenas orquestras para a 

apresentação na comunidade do 

Itapoã. 

12 Oferecer oficinas coletivas de artes 

cênicas capacitando 30 adolescentes de 

14 a 17 anos que serão atendidos aos 

sábados, através do serviço de 

convivência e fortalecimento de vinculo. 

Iniciação nas artes cênicas com a 

capacitação da criatividade e 

desenvolvimento cênico para 

apresentação de teatro sozinhos e 

em pequenos grupo e realização de 

um espetáculo para a comunidade 

da região administrativa do Itapoã. 

13 Realizar apresentações artísticas de 

violão e teatro para a comunidade local, 

que serão preparadas e desenvolvidas 

pelos próprios adolescentes de 14 e 17 

anos, através do serviço de convivência 

e fortalecimento de vinculo. 

Realização de uma apresentação de 

violão ao final do primeiro semestre 

letivo e no segundo semestre um 

espetáculo de teatral, numa 

perspectiva construtiva e 

interdisciplinar. 

14 Realizar duas palestras   para os pais ou 

responsáveis  com temas sobre 

relacionamento, desenvolvimento e 

criação dos filhos. 

Aumento do conhecimento dos pais 

ou responsáveis sobe 

relacionamento, desenvolvimento e 

criação de filhos a fim de lhe 

proporcionar uma vida familiar 

mais intensa e mais harmoniosa, 

além de fortalecer vínculos 

familiares e comunitários 

3. METODOLOGIA 

 

Metodologia das atividades propostas para o atendimento diário a ser realizado no contraturno 

escolar 

 

      Matutino     

tu
rm

a
 a

 

horário segunda feira terça feira quarta feira quinta feira sexta feira 

07:30 – 08:00 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

08:00 – 08:50 Violão Violino Flauta Violão Brinquedoteca 

08:50 – 09:40 Reforço Escolar Artes Violino Reforço Escolar Canto Coral 

09:40 – 09:50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

09:50 – 10:40 Flauta Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Projeção 

10:40 – 11:30 Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Artes Projeção 
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      Matutino     

tu
rm

a
 b

 

horário segunda feira terça feira quarta feira quinta feira sexta feira 

07:30 - 08:00 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

08:00 – 08:50 Violão Violino Flauta Violão Projeção 

08:50 – 09:40 Reforço Escolar Artes Violino Reforço Escolar Projeção 

09:40 – 09:50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

09:50 – 10:40 Flauta Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Canto Coral 

10:40 – 11:30 Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Artes Brinquedoteca 

 

 

 

 

      Vespertino       

tu
rm

a
 a

 

horário segunda feira terça feira quarta feira quinta feira sexta feira 

13:30 - 14:00 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

14:00 – 14:50 Violão Violino Flauta Violão Projeção 

14:50 – 15:40 Reforço Escolar Artes Violino Reforço Escolar Projeção 

15:40 – 15:50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:50 – 16:40 Flauta Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Canto Coral 

16:40 – 17:30 Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Artes Brinquedoteca 

              

      Vespertino       

tu
rm

a
 b

 

horário segunda feira terça feira quarta feira quinta feira sexta feira 

13:30 - 14:00 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

14:00 – 14:50 Violão Violino Flauta Violão Brinquedoteca 

14:50 – 15:40 Reforço Escolar Artes Violino Reforço Escolar Canto Coral 

15:40 – 15:50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:50 – 16:40 Flauta Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Projeção 

16:40 – 17:30 Reforço Escolar Reforço Escolar Reforço Escolar Artes Projeção 

O atendimento diário beneficia a 100 crianças de 6 a 14 anos de idade, regularmente matriculadas na rede 

pública de ensino da Região Administrativa do Itapoã. Serão atendidas 50 crianças no período matutino, em 

duas turmas de 25 alunos. E serão atendidas 50 crianças no período vespertino, em duas turmas de 25 

alunos.  

Detalhamento das Atividades Propostas 

3.1 OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: As atividades pedagógicas de reforço escolar serão ministradas diariamente para as 100 

(cem) crianças atendidas no contraturno escolar. A ASLOI atenderá 50 crianças no período da manhã e 50 
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crianças no período da tarde. Em cada turno haverá duas turmas de 25 alunos que serão atendidos por duas 

monitores. As aulas terão duração de 50 minutos e ocorrerão oito vezes por semana. 

As prioridades das atividades são as de auxiliar as crianças a realizarem os "deveres de casa" e esclarecer 

eventuais dúvidas que os alunos tenham em relação ao conteúdo estudado na escola pública. Numa 

perspectiva interdisciplinar, os textos que serão utilizados para o reforço de português, terão por temas 

assuntos referentes, diretamente ou indiretamente, aos compositores musicais que estarão sendo estudados 

nas aulas de música e sobre artistas plásticos e manifestações artísticas de sua região e época. E temas que se 

relacionem com o meio ambiente, responsabilidade ecológica e sustentabilidade. 

Instrumental: para a realização dessa atividade faz-se necessário uma sala de aula equipada com quadro, 

carteiras, mesa, armários, ventilador, bem como do material de uso das crianças como papéis e lápis. Serão 

necessários: 

- Quadros de parede; 

- Carteiras e cadeiras; 

- Material de consumo (papéis, canetas, lápis, apontador, lápis de cor, canetinha, borracha...). 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as atividades serão ministradas por quatro monitores de sala.  

Divisão do trabalho: os monitores dividirão a responsabilidade pelas atividades desenvolvidas.  

3.2. OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANÇA 

 

Tipo de trabalho: A oficina tem por objetivo musicalizar as crianças e ensiná-las a tocar violino, para que 

sejam capazes de tocar individualmente ou em pequenas orquestras, nas apresentações que ocorrerão durante 

o ano, na Associação e em outras instituições. Uma apresentação será realizada no primeiro do semestre 

letivo, na ASLOI e serão convidados os familiares dos beneficiários. A outra apresentação será realizada no 

segundo semestre letivo e será realizada em outra instituição pública ou privada do Distrito Federal. O 

método utilizado é o Suzuki. As aulas terão a duração de 50 minutos e ocorrerão duas vezes por semana. 

Durante o ano as crianças estudarão quatro compositores clássicos e também as datas festivas. De uma 

maneira lúdica será ensinado sobre a obra, a vida, a época e o lugar em que viveu cada compositor. 

O instrumento será patrimoniado pela instituição, podendo as crianças utilizarem o mesmo nas atividades 

direcionadas. 

Instrumental: para a realização da oficina é necessário que cada criança possua um violino e que haja uma 

sala equipada com suportes de partitura e cadeiras. Serão necessários: 

- 50 violinos; 

- Suportes de partituras. 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 
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Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por um instrutor e um monitor de sala. 

Divisão do trabalho: a atividade será ministrada por um instrutor com conhecimento na área e um monitor 

de sala para auxiliar com as crianças. 

3.3. OFICINA DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: A oficina tem por objetivo musicalizar as crianças e ensiná-las a tocar violão, para que 

sejam capazes de tocar individualmente ou em pequenas orquestras, apresentações que ocorrerão durante o 

ano na Associação e em outras instituições. Serão realizadas duas apresentações anuais, sendo uma no 

primeiro semestre letivo na Associação tendo como convidados os familiares dos beneficiários. A outra 

apresentação será no segundo semestre letivo em outra instituição pública ou privada do Distrito Federal. O 

método utilizado é o tradicional. As aulas terão a duração de 50 minutos e ocorrerão duas vezes por semana. 

Durante o ano as crianças estudarão quatro compositores clássicos e também as datas festivas. De uma 

maneira lúdica será ensinado sobre a obra, a vida, a época e o lugar em que viveu cada compositor. 

O instrumento será patrimoniado pela instituição, podendo as crianças utilizarem o mesmo nas atividades 

direcionadas. 

Instrumental: para a realização da oficina é necessário que cada criança possua um violão e que haja uma 

sala equipada com suportes de partitura e cadeiras. Serão necessários: 

- 25 violões; 

- Suportes de partituras. 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por um instrutor e um monitor de sala.  

Divisão do trabalho: a atividade será ministrada por um instrutor com conhecimento na área e um monitor 

de sala para auxiliar com as crianças. 

3.4. OFICINA DE FLAUTA PARA CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: A oficina tem por objetivo musicalizar as crianças e ensiná-las a tocar flauta para que 

sejam capazes de tocar individualmente ou em pequenas orquestras nas apresentações que ocorrerão durante 

o ano, na Associação e em outras instituições. Serão realizadas duas apresentações anuais, sendo uma no 

primeiro semestre letivo na Associação tendo como convidados os familiares dos beneficiários. A outra 

apresentação será no segundo semestre letivo em outra instituição pública ou privada do Distrito Federal. O 

método utilizado é o tradicional. As aulas terão a duração de 50 minutos e ocorrerão duas vezes por semana. 
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Durante o ano as crianças estudarão quatro compositores clássicos e também as datas festivas. De uma 

maneira lúdica será ensinado sobre a obra, a vida, a época e o lugar em que viveu cada compositor. 

O instrumento será patrimoniado pela instituição, podendo as crianças utilizarem o mesmo nas atividades 

direcionadas. 

Instrumental: para a realização da oficina é necessário que cada criança possua uma flauta e que haja uma 

sala equipada com suportes de partitura e cadeiras. Serão necessárias: 

- 100 Flautas; 

- Suportes de partituras. 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por um instrutor e um monitor de sala. 

Divisão do trabalho: a atividade será ministrada por um instrutor com conhecimento na área e um monitor 

de sala para auxiliar com as crianças. 

 

3.5. OFICINA DE CANTO CORAL PARA CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: A oficina tem por objetivo musicalizar e ensinar canto coral para crianças para capacitá-

las a cantar em grupo. Elas farão apresentações que ocorrerão durante o ano, na Associação e em outra 

instituição. Serão realizadas duas apresentações anuais, sendo uma no primeiro semestre letivo na 

Associação tendo como convidados os familiares dos beneficiários. A outra apresentação será no segundo 

semestre letivo em outra instituição pública ou privada do Distrito Federal. O método utilizado é o 

tradicional. As aulas terão a duração de 50 minutos e ocorrerão uma vez por semana para as turmas de 25 

crianças. Durante o ano as crianças estudarão quatro compositores clássicos e também as datas festivas. De 

uma maneira lúdica será ensinado sobre a obra, a vida, a época e o lugar em que viveu cada compositor. 

O instrumento será patrimoniado pela instituição, podendo as crianças utilizarem o mesmo nas atividades 

direcionadas. 

Instrumental: para a realização da oficina é necessário que haja uma sala equipada com suportes de 

partitura. Serão necessários: 

- Microfones 

- Suportes de partituras 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por um instrutor e um monitor de sala. 

Divisão do trabalho: a atividade será ministrada por um instrutor com conhecimento na área e um monitor 

de sala para auxiliar com as crianças. 
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3.6. OFICINA DE PROJEÇÃO PARA CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: Na sala de projeção serão exibidos filmes e documentários, adequados à idade das 

crianças, sobre música e arte de diferentes gêneros, lugares e épocas para proporcionar, numa perspectiva 

multidisciplinar, o contato visual e auditivo com diversas formas de manifestações culturais e o alargamento 

da compreensão da realidade pelas crianças. A oficina terá a duração de 1 hora e 40 minutos e ocorrerão 

uma vez por semana para as turmas de 25 crianças. 

Instrumental: Para a sua realização é necessária uma sala equipada com projetor, computador, caixas de 

som e puffs para assento. Serão necessários: 

- Notebook; 

- Projetor; 

- Caixas de som; 

- Puffs para assento. 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por quatro monitores de sala.  

Divisão do trabalho: os monitores dividirão a responsabilidade pelas atividades a serem desenvolvidas.  

Obs: os monitores de reforço escolar serão os mesmos que irão ministrar as atividades pedagógicas de artes 

e projeção. 

3.7. OFICINA DE ARTE PARA CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: O objetivo da oficina é ensinar as crianças a realizarem trabalhos manuais como pintura, 

colagem e outros a partir de materiais reciclados por elas mesmas das lixeiras da Associação. A oficina terá 

a duração de 50 minutos e ocorrerá duas vezes por semana. 

A oficina tem por finalidade consolidar o conteúdo artístico aprendido e, de modo interdisciplinar, promover 

a consciência da limitação dos recursos ambientais e a necessidade de preservação e reciclagem. Busca-se 

desenvolver a ideia de que o meio ambiente equilibrado é responsabilidade de todos e inserir as crianças em 

práticas autossustentáveis como a economia de recursos hídricos, energéticos, coletas seletivas, separação do 

lixo, reciclagem de resíduos, cuidados com os espaços públicos, e permitir que compreendam que o meio 

ambiente é único e que as interferências sobre ele não conhecem fronteiras. 

Instrumental: para a realização da oficina são necessárias lixeiras para separação do lixo, cola, papel, lápis, 

canetas, tesouras, fitas... 

Serão necessários: 

- Lixeiras para separação do lixo; 
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- Tesouras; 

- Lápis; 

- Canetas; 

- Cola. 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por quatro monitores de sala.  

Divisão do trabalho: os monitores dividirão a responsabilidade pelas atividades a serem desenvolvidas.  

Obs: os monitores de reforço escolar serão os mesmos que irão ministrar as atividades pedagógicas de artes 

e projeção. 

3.8. OFICINA DE BRINQUEDOTECA PARA CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: O objetivo da oficina é que as crianças interajam com um mundo de brinquedos e 

fantasias não só com os industriais mais principalmente com os recicláveis, nessa oficina será apresentado às 

crianças varias formas de fabricar seu próprio brinquedo com o que temos em casa. O método utilizado neste 

espaço é a experiência, vivencia de diversas atividades lúdicas para que possam se conhecer melhor e 

aprender a representar o mundo exterior de diversas formas. A oficina será de 50 minutos e ocorrerá uma 

vez por semana.  

Instrumental: para a realização da oficina é necessária uma sala equipada com cadeiras, mesas, brinquedos, 

jogos, tapetes emborrachados... 

- Brinquedos; 

- Mesas; 

- Cadeiras. 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por um instrutor e um monitor de sala.  

Divisão do 

 trabalho: a atividade será ministrada por um instrutor com conhecimento na área e um monitor de sala para 

auxiliar com as crianças. 

 

Metodologia das apresentações artísticas propostas para as crianças e adolescentes 

 

Cronograma das Apresentações 

 

Apresentações Quantidade Duração Anual 

Apresentação musical - instrumentos musicais e canto coral – crianças  2 1 hora e 30 minutos 

Artes cênicas - adolescentes 1 50 minutos 

Violão - adolescentes 1 20 minutos 

Exposições artísticas - crianças 2 8 horas 
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Detalhamento das Apresentações Propostas 

 

3.9. APRESENTAÇÃO MUSICAL - CRIANÇAS 

 

Tipo de trabalho: Serão realizadas duas apresentações musicais (instrumentais e canto coral) anuais, sendo 

uma no primeiro semestre letivo na Associação tendo como convidados os familiares dos beneficiários. A 

outra apresentação será no segundo semestre letivo em outra instituição pública ou privada do Distrito 

Federal. As apresentações terão a duração total de 45 minutos para cada semestre. 

Instrumental: para a realização das apresentações será necessário flautas, violinos, violões, microfones e 

suportes de partituras. Serão necessários: 

- Microfones 

- Suportes de partituras 

- 100 Flautas 

- 100 Violinos 

- 100 Violões 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: as apresentações serão realizadas pelas crianças com o apoio dos instrutores musicais e 

com o auxílio dos monitores. 

Divisão do trabalho: as orientações serão repassadas pelos instrutores musicais e a organização 

instrumental será de responsabilidade dos instrutores com o auxílio dos monitores. 

 

3.10 EXPOSIÇÃO ARTÍSTICAS - CRIANÇAS  

 

Tipo de trabalho: Serão realizadas duas exposições anuais de artigos feitos pelas crianças com material 

reciclado sendo uma no primeiro semestre letivo na Associação tendo como convidados os familiares dos 

beneficiários. A outra exposição será no segundo semestre letivo em instituições abertas ao público. As 

exposições terão duração de 2 horas no primeiro semestre e 6 horas no segundo semestre. As exposições 

terão por objetivo informar e construir conhecimentos de forma didática e apropriada para as crianças, e para 

maior parte de seu público. Além disso, elas também procuram satisfazê-lo emocional e culturalmente, 

despertando o seu interesse por novas experiências. 

Instrumental: para a realização das exposições serão necessários painéis e bases para os objetos. São 

necessários: 

- Painéis 

- Bases (mesa) 

Público beneficiário: as 100 (cem) crianças do atendimento diário. 

Recursos humanos: a exposição será organizada pelo coordenador pedagógico e monitores.  
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Divisão do trabalho: a organização do material que será exposto ficará por conta da equipe de monitores e 

coordenação.  

 

3.11 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS - ADOLESCENTES 

Tipo de trabalho: Serão realizadas duas apresentações anuais dos trabalhos ministrados com os 

adolescentes das oficinas de violão e teatro. Ao final do primeiro semestre letivo será realizada uma 

apresentação de violão que terá a duração de 20 minutos e no segundo semestre letivo um espetáculo de 

teatral com duração de 50 minutos. As apresentações serão elaboradas pelos alunos com a supervisão dos 

instrutores, numa perspectiva construtivista e interdisciplinar, tendo como convidados os familiares dos 

beneficiários e para a comunidade local.  

Instrumental: para a realização das apresentações serão necessários violões e material cenográfico e 

figurino. Serão necessários: 

- Violões 

- Material cenográfico (mesa, cadeira, painéis, cortinas; iluminação...) 

- Figurino 

Público beneficiário: os 45 (quarenta e cinco) adolescentes do atendimento semanal. 

Recursos humanos: as apresentações serão organizadas pelos instrutores e monitores.  

Divisão do trabalho: as orientações serão repassadas pelos instrutores (musical e cênico) e a organização 

será de responsabilidade dos instrutores com o auxílio dos monitores. 

 

 

Metodologia das atividades propostas para adolescentes em atendimento semanal 

 

O atendimento semanal beneficia a 45 adolescentes de 14 a 17 anos de idade, regularmente matriculados na 

rede pública de ensino da Região Administrativa do Itapoã. Serão atendidos 15 adolescentes para oficinas de 

violão e 30 para oficinas de artes cênicas. 

 

Grade de Horários das Oficinas do Atendimento Semanal 

 

Horário Sábado 

14:00 - 15:30 Violão 

15:00 - 17:00 Teatro  
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Detalhamento das Atividades do sábado 

3.12. OFICINA DE VIOLÃO PARA ADOLESCENTES 

 

Tipo de trabalho: Oficinas coletivas de violão para capacitá-los a tocar o instrumento isoladamente e em 

pequenas orquestras, a fim de proporcionar-lhes qualificação, conhecimento cultural e desenvolvimento 

intelectual e social. A duração da oficina será de 1 hora e 30 minutos e ocorrerá uma vez por semana. 

Duas vezes por mês, o instrutor usará parte da aula para apresentar aos alunos os grandes músicos do violão 

e o seu uso em diferentes gêneros musicais. Isso tem por objetivo proporcionar-lhes o conhecimento cultural 

necessário para estimular a criatividade e enriquecer os trabalhos.  

O instrumento será patrimoniado pela instituição, podendo as crianças utilizarem o mesmo nas atividades 

direcionadas. 

Instrumental: para a sua realização é necessário. 

- Violões; 

- Suportes de partitura; 

- Cadeiras. 

Público beneficiário: 15 adolescentes do atendimento semanal. 

Recursos humanos: as oficinas serão ministradas por um instrutor (será o mesmo instrutor da semana). 

Divisão do trabalho: a atividade será ministrada por um instrutor com conhecimento na área. 

 

3.13. OFICINA DE ARTES CÊNICAS PARA ADOLESCENTES 

 

Tipo de trabalho: Oficina de artes cênicas para o aprendizado de técnicas representativas, desenvolvimento 

da capacidade de expressão e do autoconhecimento. A oficina terá duração de 2 horas e ocorrerá uma vez 

por semana. 

Duas vezes por mês, o instrutor usará parte da aula para apresentar aos alunos os grandes escritores de peças 

teatrais, grupos de teatro e artistas de destaque na área, para proporcionar-lhes o conhecimento cultural 

necessário para estimular a criatividade e enriquecer os trabalhos. 

Instrumental: para a sua realização é necessário: 

- Sala; 

- Figurino; 

- Material cenográfico (mesa, cadeira, painéis, cortinas; iluminação...) 

Público beneficiário: 30 adolescentes do atendimento semanal. 

Recursos humanos: instrutor e monitor  
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Divisão do trabalho: a atividade será ministrada por um instrutor com conhecimento na área.  

 

 

Metodologia das atividades propostas para os pais ou responsáveis dos beneficiários 

 

Cronograma das Atividades 

 

Horário Mês Maio  Outubro 

40min Atividade Palestra Palestra 

3.14. PALESTRAS PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

Tipo de Trabalho: Realizar duas palestras aos pais ou responsáveis com duração de 40min cada uma, sobre 

temas que abordem a vida em família e sobre o desenvolvimento e a criação de filhos, escola, adolescência, 

de maneira a agregar conhecimento para facilitar a convivência familiar. 

Instrumental: Para a sua realização é necessário: 

- Cadeiras; 

- Mesa; 

- Projetor. 

Público beneficiário: 290 pais ou responsáveis de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. 

Recursos humanos: a palestra será realizada pela assistente social. 

Divisão do trabalho: A palestra será realizada pela assistente social com o auxílio da coordenadora 

pedagógica. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Cargo 

Atividades a 

serem 

desenvolvidas 

Tipo de 

contratação 

Período de 

contratação/ 

Meses 

Jornada 

de 

trabalho 

N° de 

profissio

nais 

Coordenador 

do Projeto 

Realizar a gestão 

e coordenação de 

todas as 

atividades 

propostas, zelar, 

diariamente, pelo 

seu bom 

andamento, 

resolver os 

CLT 12 

44 horas 

por 

semana 

1 
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problemas 

cotidianos, 

acompanhar e 

desenvolver as 

reuniões, 

atividades e 

apresentações, 

produzir  

relatórios 

semanais e 

mensais, 

aplicação de 

questionário 

avaliativo do 

projeto em pais, 

crianças, 

adolescentes e 

comunidade, 

acompanhar os 

boletins escolares 

das crianças e 

adolescentes   

fazer listas de 

compras materiais 

de consumo, 

permanente e 

lanches, buscar 

parceiros e tudo o 

mais que for 

necessário para o 

cumprimento das 

metas propostas 

trabalhar em 

equipe e junto a 

equipe técnica ...     

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente 

Social 

Tem por função 

orientar o grupo 

de monitores e 

voluntários para 

que as atividades 

interdisciplinares 

sejam ministradas 

de forma 

harmônica e 

possam alcançar o 

objetivo esperado. 

E ainda desafiar e 

motivar, 

despertando neles 

o desejo, o prazer, 

 

 

 

 

 

 

 

CLT 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

24 horas 

por 

semana 

 

 

 

 

 

 

1 
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o envolvimento 

com o trabalho 

desenvolvido e 

dividindo as 

alegrias dos 

resultados 

obtidos, fazer 

visitas técnicas, 

atualizar dados da 

área social 

trabalhar em 

equipe e junto a 

equipe técnica, 

palestra aos pais e 

responsáveis...     

Monitor de 

sala de 

atividade 

Realizar as 

atividades 

propostas de 

reforço escolar, 

acompanhamento 

nas atividades de 

projeção e 

atividades de 

artes e outras 

atividades 

correlacionadas a 

função, auxiliar as 

atividades dos 

demais instrutores    

 

CLT 

 

12 

44 horas 

por 

semana 

 

4 

Instrutor de 

violino 

Ministrar 

atividade de 

violino. 

 

CLT 

 

12 

8 horas 

por 

semana 

 

2 

Instrutor de 

violão 

Ministrar 

atividade de 

violão para 

crianças e 

adolescentes. 

 

CLT 

 

12 

10 horas 

por 

semana  

 

1 

Instrutor de 

flauta 

Ministrar 

atividade de 

flauta. 

 

CLT 

 

12 

8 horas 

por 

semana 

 

1 

Instrutor  de 

canto coral 

Ministrar aulas de 

canto coral. 

 

CLT 

 

12 

4 horas 

por 

semana 

 

1 

Auxiliar de 

serviços 

gerais 

Manter os 

ambientes 

utilizados no 

projeto limpos e 

organizados. 

 

CLT 

 

12 

44 horas 

por 

semana 

 

2 

Instrutor de 

Brinquedotec

Realizar 

atividades de 

 

 

 

 

4 horas 

por 

 

    1 
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a  

 

organização, 

responsabilidade 

e despertar o 

interesse por 

brinquedos não só 

industriais mais 

também de 

reciclagem, que 

as crianças 

possam montar 

seus próprios 

brinquedos e 

interagir umas 

com as outras 

 

 

 

   CLT 

 

 

 

    12 

semana 

Motorista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar e levar 

crianças que não 

têm 

acompanhantes. 

Levar crianças 

para 

apresentações, 

buscar alimentos, 

entregar 

documentação, 

realizar visitas 

com a equipe 

técnica... 

 

CLT 

 

12 

44 horas 

por 

semana 

 

1 

Monitor de 

teatro  

Apresentações de 

escritores de 

peças teatrais e  

ensaios de peças   

CLT 12 4 horas 

por 

semana  

1 
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4. PLANO DE APLICAÇÃO  

4.1. Subvenção Social (despesas de custeio)   

Bens de Consumo 

Natureza da Despesa Quantidade/Unidade 

de medida 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) Especificação do material a ser 

utilizado 

Apagador de quadro branco em plástico 10 unidades R$ 4,90 R$ 49,00 

Arquivo estreito preto   27,1x16,4x43cm 20 unidades R$ 29,90 R$ 598,00 

Arquivo morto plástico 50 pacotes R$ 8,16 R$ 408,00 

Bastão cola quente transparente  2 kg 11,2 mm R$ 30,50 R$ 61,00 

Bloco criativo 120g com 36 folhas  15 pacotes R$ 16,20 R$ 243,00 

Bloco de anotação 080x094 cm colorido 6 bloco R$ 10,90 R$ 65,40 

Borracha de apagar n/40 150 unidades R$ 2,10 R$ 315,00 

Caderno universitário 96 pag. Capa dura 150 unidades R$ 6,90 R$ 1.035,00 

Caixa correspondência 3 e 2 andares 5 unidades R$ 25,30 R$ 126,50 

Caixa correspondência simples 10 unidades R$ 17,50 R$ 175,00 

Calculador de Mesa c/ Visor e 12 Dígitos  5 unidades R$ 19,98 R$ 99,90 

Caneta esferográfica 3 caixas cores com 50 

unid. 

R$ 35,97 R$ 107,91 

Cartolina branca  140 gr 200 Folha cores  R$ 1,35 R$ 270,00 

Clips tamanho 3,0 caixa com 500 4 caixas  R$ 9,49 R$37,96 

Cola branca escolar   1k  50 unidades R$ 6,90 R$ 345,00 

Cola colorida  6 unidade 50 caixas R$ 4,99 R$ 249,50 

Cola em bastão 40g 100 unidade R$ 2,02 R$ 202,00 

Cola gliter com 6 unidade 25g 50 caixas  R$ 12,00 R$ 600,00 

Corretivo  liquido escolar  18ml 30 unidades R$ 2,66 R$ 79,80 

Envelopes grande pardo com 250 uni  

24x34 

20 pacotes R$ 59,99 R$ 1.199,80 

Estojo de caneta hidrocor c/12 100 com 12 unidades R$ 6,10 R$ 610,00 

Estojo de giz de cera grosso c/12 100 com 12 unidades R$ 1,98 R$ 198,00 

Estojo de lápis de cor grande c/12  100 com 12 unidades R$ 8,20 R$ 820,00 

Extrator de grampo 1 caixa 12 uni R$ 21,36 R$ 21,36 

Fantoches animais 4 pç 7 unidade R$ 30,00 R$ 210,00 

Fita adesiva marrom (25mmx50m) 20 rolos R$ 10,10 R$ 202,00 

Fita crepe 48mm x 50m 20 unidades R$ 12,20 R$ 244,00 

Fita dupla face 48x30 20 rolos  R$ 13,70 R$ 274,00 

Fita larga transparente 48mmx45 20  unidades R$ 5,99 R$ 119,80 

Fragmentadora de papel 30 folhas  1 unidade R$ 1.785,00 R$ 1.785,00 

Gaveteiros de mesa/ transparente acrílico 

100 x100 

15 unidades R$ 36,87 R$ 553,05 

Grampeador  profissional para 100 folhas 1 unidades R$ 100,80 R$ 100,80 

Grampeador de papel 26/6 50 folhas  20 unidades R$ 19,30 R$ 386,00 

Grampo de grampeador manual com 

1000 peças 

10 caixa R$ 6,90 R$ 69,00 

Jogo loto leitura 130 pç 3 unidades R$ 35,00 R$ 105,00 

Jogos  Bingo 5 tipos de acessórios  2 unidades R$ 48,18 R$ 96,36 

Jogos blocos de montar com 350 pç 5 unidades R$ 57,90 R$ 289,50 

Jogos Domino 28pç  4,8 x2 ,3x10cm 10 unidades R$  14,50 R$ 145,00 
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Jogos Fazendo os cálculos 42 pç 5 unidades R$ 25,50 R$ 127,50 

Jogos mobiliário tabuleiro 5 unidades R$149,90 R$ 749,50 

Jogos Numerais e quantidade 30 pç  5 unidades  R$ 27,50 R$ 137,50 

Jogos pedagógicos baú com 10 jogos de 

madeiras  

10 unidades R$ 273,60 R$ 2.736,00 

Lápis de escrever preto caixa com 72 10 caixas  R$ 33,49 R$ 334,90 

Livro protocolo de correspondência 50 

folhas  

10 unidades R$ 9,50 R$ 95,00 

Livro registro de empregado 50 folhas  5 unidades R$ 10,90 R$ 54,50 

Marca texto kit com 6 4 caixas R$ 14,90 R$ 59,60 

Massa de modelar com 6 cores 60g - 80 unidades R$ 3,00 R$ 240,00 

Material dourado 62 peças 100 unidades R$ 18,00 R$ 1.800,00 

Palito picolé colorido ponta redonda 50 pacotes R$ 8,50 R$ 425,00 

Papel cartão colorido 20 folhas  10 pacotes cores R$ 8,50 R$ 85,00 

Papel color set  A4 com 50 10 pacotes cores R$ 12,00 R$ 120,00 

Papel contacte 45cm x 10 20 rolos  R$ 59,90 R$ 1.198,00 

Papel crepom 48cm x2,0m 50 folhas cores R$ 1,10 R$ 55,00 

Papel dobradura 20x20 20 pacotes R$ 19,50 R$ 390,00 

Papel fotográfico 180 com 50 folhas    150 pacotes  R$ 13,99 R$ 2.098,50 

Pasta   catalogo preta 50 sacos  150 unidades R$ 11,00 R$ 1.650,00 

Pasta catalogo 20 sacos  50 unidades R$ 6,00 R$ 300,00 

Pasta com elástico 35mm 150 unidades R$ 2,98 R$ 447,00 

Pasta com grampo oficio pacote com 12  200 unidades R$ 9,60 R$ 1.920,00 

Pasta Plástica de Arquivo maleta  com 6 

pastas suspensa 

20 unidades R$ 54,30 R$ 1.086,00 

Perfurador de papel de 01 furo (sortidos) 

p/10 fls  

5 unidades R$ 26,50 R$ 132,50 

Perfurador de papel 02 furos p/25 fls 5 unidades R$ 35,90 R$ 179,50 

Pincel escolar n. 18 50 unidades R$ 4,80 R$ 240,00 

Pincel escolar n.14 50 unidades R$ 2,88 R$ 144,00 

Pincel para quadro branco 20 unidades cores R$ 6,80 R$ 136,00 

Pistola de cola quente 5 unidades R$ 23,50 R$ 117,50 

Pote com 60 chaveiros organizador de 

chaves  

2  unidades R$ 52,90 R$ 105,80 

Pote de tinta guache 250 ml amarela 20 unidades R$ 5,90 R$ 118,00 

Pote de tinta guache 250 ml azul 20 unidades R$ 5,90 R$ 118,00 

Pote de tinta guache 250 ml branca 20 unidades R$ 5,90 R$ 118,00 

Pote de tinta guache 250 ml verde 20  unidades R$ 5,90 R$ 118,00 

Pote de tinta guache 250 ml vermelha 20  unidades R$ 5,90 R$ 118,00 

Pranchetas A4  10 unidades R$ 4,19 R$ 41,90 

Prendedor de papel 8 unidades 20 caixas R$ 7,34 R$ 146,80 

Quadro branco  200 x 120 5 unidades R$ 165,00 R$ 825,00 

Registrador de A/Z oficio lombo largo  5 unidades R$ 12,00 R$ 60,00 

Relógio De Parede 40 Cm Branco Fosco, 

base em Plástico injetado – pintado, 

visor de vidro mineral e 

botões de regulagem na parte traseira do 

produto. 

5 unidades R$ 75,85 R$ 379,25 

Resma de papel A4 75g 500 folha 100 resmas R$ 18,90 R$ 1.890,00 

Sacos plásticos 4 furos  A4 com 100 5 pacotes R$ 15,90 R$ 79,50 
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4.2 Auxílio investimento – Bens Permanentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 70 peça 5 unidades R$ 40,00 R$ 200,00 

Tatame E.V.A kit com 4  20 unidades R$ 25,00 R$ 500,00 

Tesoura de picotar com quatro tipos de 

lamina  

5 pacotes R$ 19,00 R$ 95,00 

Tesoura grande  20 cm 8 polegada  20 unidades R$ 10,00 R$ 200,00 

Tesouras escolares 12cm 120 unidades R$ 4,10 R$ 492,00 

Uniformes  (camisetas na cor azul ) 300 unidades R$ 17,50 R$ 5.250,00 

Total  R$ 40.410,39 

Nº Descrição Quantidade/

unidade de 

medida 

Valor 

unitário 

Valor total 

01 Bebedouro industrial -200 lt 3 

torneiras   + 1 esquiço 

1 unidades R$ 2.514,00 R$ 2.514,00 

02 Impressoras multifuncional, 

frente e verso, copiadora e 

scanner  

2 unidades R$ 1.378,85 R$ 2.757,70 

03 Notebook ITL Care 15-8GB 

1TB,6 Windows 

5 unidades R$ 2.200,00 R$ 11.000,00 

04 Mesa com 8 cadeiras   ( reunião)  1 unidades R$ 1.699,00 R$ 1.699,00 

05 Estabilizador 220v 2 unidades R$ 170,00 R$ 340,00 

06 Ar condicionado Split 9.000  

BTUs 42 MBCB 09 m5-220v 

10 unidades R$ 1.576,00 R$ 15.760,00 

07 Puff redondo fofão couro 

sintético e enchimento interno 

em flocos de isopor recarregável 

20 unidades R$ 102,99 R$ 2.059,80 

08 Ventilador de mesa  3 

velocidade  30 cm  

5 unidades R$ 105,00 R$ 525,00 

09 Tatame profissional 9 placas 40 

mm 

4 unidades R$820,00 R$ 3.280,00 

10 Projetor portátil  led Bt 835 02 R$890,00 R$1.780,00 

11 Tela de projeção 180/180 02 R$420,00 R$840,00 

12 Caixas de som grande bluetooth 

500w 

2 caixas R$ 640 ,00 R$1.280,00 

13 Microfones   profissional   para 

canto Coral 

20 unidades R$ 348,00 R$ 6.960 

14 Suporte para partitura 20 unidades R$ 90,00 R$ 1.800,00 

15  Suporte Pedestal girafa com 

cachimbo com kit de 5 

4 unidade R$239,90 R$ 959,60 

16  Carro van/furgão   na cor 

branca ano 2019/2020 pack-

confort (ar, dh, vid. trava) 

1 R$165.790,00 165.790,00 

 TOTAL R$ 219.345.10 
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4.3     Subvenção Social (Serviços de Terceiros – Pessoa Física) CLT 

Nº Item Cargo 
Quantidade de 

profissionais 
Nº meses Salario 

Valor do 

salário mensal 

(sem 

encargos) 

Valor Total 

1 Coord. Projeto 1 12 2.650,00 2.650,00 31.800,00 

2 Pedagogo/ Monitor 4 12 1.620,00 6.480,00 77.760,00 

3 Assistente Social 1 12 2.100,00 2.100,00 25.200,00 

4 Motorista 1 12 1.310,00 1.310,00 15.720,00 

5 Aux. de s. gerais  2 12 1.280,00 2.560,00 30.720,00 

6 Monitor de Violino 2 12 1.020,00 2.040,00 24.480,00 

7 Monitor de Flauta 1 12 1.000,00 1.000,00 12.00,00 

8 Monitor de Violão 1 12 1.240,00 1.240,00 14.880,00 

9 Monitor C/Coral 1 12 1.027,00 1.027,00 12.324,00 

10 Monitor de Teatro 1 12 280,00 280,00 3.360,00 

11 Monitor de brinquedoteca 1 12 960,00 960,00 11.520,00 

Total: R$ 259.764,00 

 

4.4 Encargos com Serviços de Terceiros– Pessoa Física (Recursos Humanos) CLT 

 

N° Cargo 
Quantidade de 

profissionais 
Nº meses 

Valor mensal dos 

encargos 

Total dos encargos a 

serem pagos no Projeto 

1 Coord. Projeto 1 12 1.297,51 15.570,12 

2 Pedagogo/ Monitor 4 12 3.957,20 47.486,40 

3 Assistente Social 1 12 686,49 8.237,88 

4 Motorista 1 12 897,23 10.766,76 

5 Aux. de s. gerais  2 12 1.775,66 21.307,92 

6 Monitor de Violino 2 12 768,58 9.222,96 

7 Monitor de Flauta 1 12 298,3 3,579,60 

8 Monitor de Violão 1 12 429,9 5.158,80 

9 Monitor C/Coral 1 12 346,33 4.155,96 

10 Monitor de Teatro 1 12 103,5 1.242,00 

11 
Monitor de 

brinquedoteca 
1 12 306,38 3.676,56 

Total: R$ 130.404,96 
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4.5 Detalhamento dos encargos Sociais mensais de cada profissional  
 

 

 

OBS: A instituição contratará funcionários da região mais próxima, sendo que o transporte circular é no valor de R$ 2,50 totalizando um valor diário de R$ 5,00. 

Exceto o professor de violino que já temos, esse paga R$10,00 por dia. 

 

OBS: o vale refeição somente receberá quem trabalha 44h semanais, sendo um valor de R$18,00 reias por dia. 

 

 

 

4.6. Resumo Serviços de Terceiros– Pessoa Física 

Nº Item Cargo 
Quantidade de 

profissional  

 Valor mensal pago 

por profissional 

Custo mensal por 

profissional 

(somatório encargos + 

salário) * Valor Bruto 

Valor do salário 

bruto com 

encargos (total do 

projeto) 

1 Coord. Projeto 1 2.650,00 3.947,51 47.370,12 

2 Pedagogo/ Monitor 4 6.480,00 10.437,20 125.246,40 

3 Assistente Social 1 2.100,00 2.786,49 33.437,88 

4 Motorista 1 1.310,00 2.207,23 26.486,76 

6 Aux. de s. gerais  2 1.280,00 4.335,66 52.027,92 

7 Monitor de Violino 2 1.020,00 2.808,58 33.702,96 

8 Monitor de Flauta 1 1.000,00 1.338,30 16.059,60 

9 Monitor de Violão 1 1.240,00 1.669,90 20.038,80 

10 Monitor C/Coral 1 1.027,00 1.373,33 16.479,96 

11 Monitor de Teatro 1 280,00 383,50 4.602,00 

12 Monitor de brinquedoteca 1 960,00 1.266,38 15.196,56 

Total: 
 

21.647,00 

 

32.553,08 

 

390.636,96 

Cargo 
1/12 avos 

Ferias 
13ºSalário 

 

Aviso 

prévio FGTS 1/3 Férias 

 

FGTS/ 

S 13° 

 

FGTS/S 

ferias 

 

FGTS/S 1/3 

FÉRIAS 

 

Vale 

transport

e 

 

Vale 

refeição 

 

Total 

Mensal 

Encargos 

Cood. Projeto 220,83 220,83 

 

 

22,83 

 

212,20 

 

 

73,60 

 

 

 

17,66 

 

 

17,66 

 

 

5,90 
110,00 396,00 1.297,51 

Pedagogo/ Monitor 540,00 540,00 
 

54,00 
518,40 

 
180,00 

43,20  

43,20 

14,40 
440,00 1.584,00 3.957,20 

Assist.  Social 175,00 175,00 
17,50 

168,00 58,33 
14,00 14,00 4,66 

60,00 - 686,49 

Motorista 109,16 109,16 10,91 104,80 36,80 8,73 8,73 2,94 110,00 396,00 897,23 

Aux. de s. gerais  213,32 213,32 21,32 204,80 71,10 17,06 17,06 5,68 220,00 792,00 1.775,66 

Monitor de Violino 170,00 170,00 16,99 163,20 56,66 13,6 13,6 4,53 160,00 - 768,58 

Monitor de Flauta 83,33 83,33 
8,33 

80,00 27,77 
 

6,66 

6,66 2,22 
40,00   - 338,30 

Monitor de Violão 103,33 103,33 10,33 99,2 34,44 8,26 8,26 2,75 60,00 - 429,90 

Monitor C/Coral 85,58 85,58 8,55 82,16 28,50 6,84 6,84 2,28 40,00 - 346,33 

Monitor de Teatro 23,33 23,33 
2,33 

22,40 7,77 
1,86 1,86 0,62 

20,00 - 103,50 

Monitor de brinquedoteca  80,00 80,00 
7,99 

76,80 26,66 
6,40 6,40 2,13 

20,00 - 306,38 

Total: 1.803.88 1.803.88 181.08 1.731,96 601.63 144,27 144,27 48,11 1.280,00 3.168,00 10.907.08 
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4.7. RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO   

 
Bens de Consumo Serviços de Terceiros Total de Subvenção Social  

 R$     40.410,39   R$        390.636,96   R$                   431.047,35  

Total de Auxílio 

Investimento  
R$ 219.345,10 

Total do Projeto R$ 650.392,45 

 

5.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Natureza da Despesa  PARCELA 1  

 

 PARCELA 2   PARCELA 3   PARCELA 4  

Meta 

 

Descrição 

 

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

1 a 

16 

Subvenção Social -  bens de 

consumo  R$ 40.410,39    

1 a 

16 

Subvenção social – Despesas de 

Pessoal e Encargos 

R$ 97.659,24 R$ 97.659,24 R$ 97.659,24 R$ 97.659,24 

Total da subvenção 

 

R$ 138.069,63 

1 a 

16 

Auxilio Investimento – Bens 

permanentes 

R$ 219.345.10 

Total auxilio investimento 

 

R$ 219.345.10 

Total de cada parcela R$ 357.414,73 R$ 97.659,24 R$ 97.659,24 R$ 97.659,24 

Total Geral:        R$ 650.392,45 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Meta e Etapa (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 dela e de suas etapas, tudo em consonância com o cronograma de desembolso. Observação: 

não colocar data específica no campo “Duração/Mês”): 

 

Meta /Etapa nº  Especificação das 

ações 

Duração/Mês 

Início Término 

Meta 1* Ministrar aulas de 

reforço escolar para 

as 100 (cem) crianças 

do atendimento 

diário. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1** Compra de 

equipamentos e 

material de custeio 

necessários para as 

aulas. 

Mês 01 Mês 01 
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Contratar pessoal. 

Preparar os espaços e 

conteúdos a serem 

ministrados.  

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

reforço escolar para 

as 100 (cem) crianças 

do atendimento 

diário. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 2 Ministrar oficina 

instrumental de 

violino. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Contratar monitor. 

Preparar espaços e 

conteúdo a serem 

ministrados. 

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar aula de 

violino. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 3 Ministrar oficina 

instrumental de 

violão. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Contratar monitor. 

Preparar o espaço e 

conteúdo a ser 

ministrado.  

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

violão. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 4 Ministrar oficina 

instrumental de 

flauta. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Contratar monitor. 

Preparar o espaço e o 

conteúdo a ser 

ministrado. 

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

flauta. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 5 Ministrar oficinas de 

canto coral. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Comprar material 

necessário. 

Contratar monitor. 

Preparar o espaço e o 

conteúdo a ser 

ministrado. 

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

canto coral. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 6 Ministrar oficinas de 

projeção 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Comprar material 

necessário. 

Mês 01 Mês 01 
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Contratar monitor. 

Preparar o espaço e o 

conteúdo a ser 

ministrado. 

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

projeção. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 7 Ministrar atividades 

de artes. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Comprar material 

necessário. 

Contratar monitor. 

Preparar o espaço e o 

conteúdo a ser 

ministrado. 

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

artes. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 8 Ministrar oficina de 

Brinquedoteca. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Comprar material 

necessário. 

Contratar monitor. 

Preparar o espaço e o 

conteúdo a ser 

ministrado. 

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar atividades 

lúdicas. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 9 

 

Realizar duas 

apresentações de 

instrumentos 

musicais e canto 

coral. No primeiro e 

segundo semestre. 

Mês 06 Mês 09 

 Etapa 1 Fazer a divulgação e 

organizar. 

Mês 05  Mês 06  

 Etapa 2 Realizar a 

apresentação musical 

do projeto. 

Mês 06  Mês 06  

 Etapa 3 Fazer a divulgação e 

organizar logística de 

deslocamento. 

Mês 08 Mês 09 

 Etapa 4 Realizar a 

apresentação musical 

do projeto. 

Mês 09 Mês 09 

Meta 10 Realizar exposições 

de artes com os 

trabalhos 

desenvolvidos pelas 

crianças. No primeiro 

e segundo semestre. 

Mês 06 Mês 09 

 Etapa 1 Exposição dos Mês 06 Mês 06 
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trabalhos das 

crianças do projeto. 

 Etapa 2 Exposição dos 

trabalhos das 

crianças do projeto. 

Mês 09 Mês 09 

Meta 11 Ministrar oficinas 

coletivas de violão 

para adolescentes de 

14 a 17 anos. 

Mês 01 Mês 12 

 Etapa 1 Contratar o monitor 

Organizar os espaços 

e o conteúdo a ser 

ministrado. 

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

violão 

Mês 01 Mês 12 

Meta 12 Ministrar oficinas 

coletivas de violão 

para adolescentes de 

14 a 17 anos. 

Mês 01 Mês 12 

  Etapa 1 Contratar o monitor 

Organizar os espaços 

e o conteúdo a ser 

ministrado. 

Mês 01 Mês 01 

 Etapa 2 Ministrar aulas de 

teatro. 

Mês 01 Mês 12 

Meta 13 Realizar 

apresentação 

artísticas de violão e 

teatro. No primeiro 

semestre será 

realizado a 

apresentação de 

violão e no segundo 

espetáculo teatral. 

Mês 06 Mês 09 

 

 Etapa 1 Fazer a divulgação e 

organizar para 

apresentação de 

violão. 

Mês 05  Mês 06  

 Etapa 2 Realizar a 

apresentação de 

violão. 

Mês 06  Mês 06  

 Etapa 3 Fazer a divulgação e 

organizar para 

apresentação de 

teatro. 

Mês 08 Mês 09 

 Etapa 4 Realizar o espetáculo 

teatral. 

Mês 09 Mês 09 

Meta 14 Realizar duas 

palestras para os pais 

ou responsável.  

Mês 05 Mês 10 
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 Etapa 1 Realizar a primeira 

palestra aos pais.  

Mês 05 Mês 05 

 Etapa 2 Realizar a segunda 

palestra aos pais.  

Mês 10 Mês 10 

 

 

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento e avaliação serão contínuos. Para tanto, a instituição utilizará reuniões entre os 

profissionais envolvidos e entre estes e as famílias dos beneficiários, aplicará questionários, fará análise de 

planos de programação e conteúdo das oficinas, dos registros individuais dos beneficiários, do desempenho 

das crianças e adolescentes na Associação e dos boletins escolares dos alunos. Para verificar o cumprimento 

das atividades propostas a entidade concedente poderá visitar a instituição, analisar seus documentos 

referentes ao projeto, entrevistar os profissionais envolvidos, beneficiários e familiares. 

Para dar continuidade ao projeto apresentado, a Associação São Luís Orione do Itapoã visa 

incrementar outras formas de captação de recursos que já exerce, como: apadrinhamentos, doações junto a 

pessoas físicas e a pessoas jurídicas, bem como mobilizar recursos por meio de outros projetos junto a outras 

instituições. 

Quanto ao Processo de Avaliação, o acompanhamento será feito por avaliações permanentes, periódicas 

e uma avaliação final, que consistirão nos mecanismos a seguir demonstrados. 

 

A avaliação permanente será quantitativa e qualitativa, composta de:    

a) Análise semanal, feita pela coordenadora, dos Planos de Programação e Conteúdo das oficinas, 

que serão elaborados pelos monitores e das anotações semanais, feitas nos registros individuais de 

cada criança e adolescente, para um acompanhamento rotineiro e individual dos beneficiários; 

b) Programa de reuniões mensais com os coordenadores e monitores envolvidos para a troca de ideias, 

experiências e levantamento dos acertos e dificuldades encontrados; 

c) Identificação e correção dos problemas e erros que possam se transformar em desvios; 

d) Realização de relatórios mensais descrevendo as situações descritas.  

 

A avaliação periódica de resultados será quantitativa e qualitativa composta de: 

a) Reunião bimestral com os coordenadores e monitores, a ser realizada após a aplicação do conteúdo 

pedagógico do bimestre e das apresentações, exposições e torneios previstos no cronograma de 

atividades, com a finalidade de verificar as estratégias adotadas em relação aos resultados esperados, 

fazer um levantamento de acertos, dificuldades e correção dos erros; 

b) Acompanhamento individual e familiar dos assistidos por meio de reunião semestral com os pais ou 

responsáveis para discutir sobre o desenvolvimento e as dificuldades dos beneficiários em suas 




