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3. DESCRiÇÃO DO PROJETO

I
I
I

13.1.Título do
I Projeto:
ICaravana
Nota 10,

Período de Execução Total do Projeto: 12 meses
Ilnício(não colocar data ITérmino: (não colocar data
específica): MÊS 1 :específica): MÊS 12
iLocal de Execução do Projeto (Endereço):
I

'21 Escolas Públicas do Distrito Federal

Total de Crianças el ou Adolescentes atendidos no projeto:
IDiretamente 4.250 Estudantes do Ensino Médio de Escolas
l Públicas do DF

:3.2.Linha de ação do Edita I
I

'Fortalecimento dos direitos da criança e do adolescente, além da disseminação:
I da cultura de paz e da não violência através da arte.,

3.3. Identificação do Objeto
J

I A partir de um cenário de aumento constante dos índices de violência,~
,atingindo significativamente crianças e adolescentes, faz-se necessário a I

I formulação e efetivação de políticas públicas na perspectiva da prevenção da I (

,violência. Neste sentido, o acesso a arte e a cultura no enfrentamento e;



,violência. Neste sentido, o acesso a arte e a cultura no enfrentamento e prevenção I
I da violência tem sido reconhecida com importante estratégia. I

O presente projeto visa a promoção de estímulo, a mobilização e I
·organização do adolescente, bem como, da sua comunidade escolar para
prevenção da violência e de novas inserções de adolescentes no sistema!

I socioeducativo.

I
O projeto se propõe a disseminar a cultura da paz e fortalecer os direitos I

·da criança e do adolescente em 21 escolas públicas do Distrito Federal, I

promovendo oficinas de atividades culturais como dança cultural, percussão, I
teatro e rap, durante um mês seguido em cada escola, enfatizando nas I
abordagens os direitos humanos de crianças e adolescentes, fomentando a i

i capacidade de desenvolvimento do potencial criativo-político dos indivíduos que,
delas participarem com vistas a transformação da realidade vigente e de I
prevenção da violência.

3.4. Justificativa da proposição:

I
A violência é, há muitos anos, um dos temas mais discutidos e I

preocupantes para a sociedade mundial, e no Brasil não é diferente. Segundo o I
I Atlas da Violência 2018, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada I
- IPEA em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP, o qual I

'aborda a violência no Brasil através da análise de diversos órgãos públicos de I

segurança e especialistas da área, em 2016, dados disponibilizados pelo I
Ministério da Saúde (MS), indicam que o Brasil alcançou a marca histórica de I
62.517 homicídios, o que equivale a uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil,
habitantes, o que corresponde a surpreendentes 30 vezes a taxa Europeia. Nos I
últimos dez anos, 553 mil pessoas perderam suas vidas devido à violência

I

intencional no Brasil. I

,
O contexto atual revela estreita relação entre juventude e violência, o que I

I gera a necessidade de intervenção que remetam a valorização da cultura da paz, ,
·a prevenção das várias formas de violência e, especialmente a reincidência e I
novas inserções no sistema socioeducativo, ao mesmo tempo em que desperte I

Ainda de acordo com o Atlas, quando a análise envolve a violência letal 1

contra jovens, é verificado, sem surpresa, uma situação ainda mais grave e que I
I têm se acentuado no último ano: os homicídios respondem por 56,5% da causa I
!de óbitos de homens entre 15 e 19 anos, ou uma taxa de 280,6 mortes a cada I
,100 mil habitantes, se for considerado apenas a subpopulação de jovens. Esse I
I número é tão alarmante que de todas as causas que resultaram no óbito de jovens I
no Brasil em 2016, o homicídio corresponde à metade das mortes nessa faixa I

,etária.



,nas crianças e adolescentes suas habilidades e potencialidades, de forma que os I
mesmos possam ter perspectivas presentes e futuras de cidadania e dignidade. I

Atualmente, há um enorme aparlheid sociocultural em nosso país, seja pelo I
descaso do poder público que concentra suas iniciativas nos grandes centros

I excluindo as zonas periféricas, ou pela falta de interesse de investimentos do setor I
:privado nessas áreas. No Distrito Federal essa realidade não é diferente. I

Segundo Daniel Cerqueira, pesquisador e coordenador envolvido na I
elaboração do Atlas da Violência 2018 do Ipea, uma das formas de se enfrentar a
violência é através da popularização da cultura (cinema, teatro, música etc) e de I
práticas esportivas. Dotar essas crianças e jovens de informações que permitam
a fruição estética de linguagens culturais, ao mesmo tempo sensibilizando e
educando, se mostra uma ferramenta de grande poder transformador.

i
Visando este aspecto a Caravana Nota 10 tem como proposta atuar em 21

escolas públicas do Distrito Federal, situadas em regiões com grande déficit de I
,ações socioculturais e altos índices de violência. Sendo assim, foi notado tanto a
falta de políticas públicas voltadas a cultura, que se apliquem em defesa dos

I direitos da criança e adolescente, como a distância geográfica e econômica que I
separa as referidas regiões dos grandes palcos. I

Na perspectiva de diminuir esse abismo sociocultural, desejamos ofertar I
gratuitamente atividades multiculturais que envolverão teatro, percussão, rap e
danças culturais às escolas promovendo o debate às comunidades escolares.,
Assim, além de um conjunto de atividades artísticas relevantes, estaremos por
meio da cultura e da arte, promovendo a geração de emprego e renda para a,

I classe artística atuante no Distrito Federal, grupo este composto por egressos da I
medida socioeducativa e jovens que participam de projetos de cunho preventivo.
Para nós, tanto a cultura quanto a criação de possibilidades de geração de renda,

,ambas agindo de forma integrada, são iniciativas poderosas e fundamentais para I
.o exercício da cidadania. :

, O projeto foi pensado a partir de uma análise empírica sobre as!
! necessidades das escolas públicas do Distrito Federal, estabelecendo um fator de I
I fundamental importância em iniciativas do gênero, que é o diálogo direto com
;adolescentes dessas regiões. Pensando em resgatar o vínculo com referências
culturais regionais e com a identidade brasileira temos como proposta realizar I

,atividades multiculturais tendo como eixos principais a dança, o teatro e a:
capoeira, que são manifestações culturais tradicionais, populares e de alto poder I
de comunicação. I

A realidade onde o projeto pretende intervir, revela um importante retrato I
.da desigualdade social de nosso país e da falta de oportunidades de
desenvolvimento humano. A iniciativa de propor ações artísticas que possibilitem I

Ia disseminação da cultura, da paz e o aprimoramento das diferentes perspectivas I
que assolam os jovens de hoje, surgiu a partir da experiência artística em diversos,



projetos de cunho cultural e de defesa aos direitos das crianças e adolescente, I
promovidos pelo Instituto Cultural e Social Lumiart. A instituição realizou, no I
Centro de Atendimento Juvenil Especializado - CAJE, o longa-metragem uPra

:ficar de boa", nos anos de 2007 e 2008, o que possibilitou conhecer a realidade I
I do Centro e se envolver com os jovens assistidos pela instituição. Além do filme l
,mencionado, o instituto já realizou diversos projetos dentro das escolas públicas I
·e das unidades de medidas socioeducativas do DF, dando suporte a construção
·e solidificação do Projeto Nota 10, composto por jovens provenientes de um 'I

trabalho preventivo e egressos do sistema socioeducativo, os quais irão fazer
parte da equipe de realização do projeto Caravana Nota 10.

I

O projeto em pauta é justificado em virtude tanto da pobreza cultural quanto
da realidade econômica desfavorável das famílias dos adolescentes estudantes!

I

do ensino da rede pública de ensino do DF, a qual os impede de usufruir os bens I
artísticos e culturais, cuja oferta se restringe às regiões centrais das cidades a

·preços intangíveis para esses jovens. Tendo em vista essa série de entraves e I
obstáculos que se interpõem entre a cultura e as populações menos favorecidas,

I que segundo pesquisa realizada pela Fundação Lemann em conjunto com o!
I

I Ministério da Educação - MEC representam a maior parcela dos jovens que I
estudam nas escolas públicas do Distrito Federal, é que torna a implantação do I

projeto Caravana Nota 10 de extrema importância. Pretendemos assim, I
democratizar a cultura nas escolas públicas do Distrito Federal, atingindo
indiretamente às comunidades do entorno, oferecendo atividades culturalmente I

·impactantes.

Outro fato relevante é a geração de emprego e renda para os envolvidos,
tanto no estágio de pré-produção do projeto, quanto na sua execução, que inclui I

• I

profissionais de cultura e arte, estes que participam do Projeto Nota 10. E notável I,

que o projeto contribuirá para inserção e manutenção de egressos do sistema
socioeducativo no mercado de trabalho, promovendo oportunidades de I

·aprendizados além de fortificar os princípios e valores de cada um. Tal atividade
também contempla artistas convidados, atuantes nas Regiões Administrativas I
selecionadas e fomentadores da arte que compreendam a realidade das ,
respectivas comunidades. !

Há também a necessidade de realizar debates acerca das relações entre I
;cultura e sociedade, com foco na defesa do direito da criança e do adolescente, I
tema de fundamental importância para a disseminação de valores culturais e;

·artísticos no Distrito Federal. Em suma, o projeto Caravana Nota 10 irá levar a I

cultura e a arte aos jovens estudantes do ensino médio público do Distrito Federal, I

Ipromovendo, assim, a democratização e a distribuição equitativa de bens I
culturais.

Com a promoção desse conjunto de atividades, não estaremos somente
1apresentando um evento de grande relevância artístico/cultural, mas propagando I
o poder da arte e da cultura como grandes ferramentas na mudança de vida e I



poderoso aliado no enfrentamento à violência. Além disso, terá o intuito de i
'fomentar um debate franco, aberto e objetivo, acerca do papel da arte e da cultura
na formação do cidadão; embora seja um tema muito enriquecedor ainda assim é I

i pouco discutido pela sociedade organizada. I
Muito além de mero entretenimento, a Caravana Nota 10, visa o fomento I

de um debate público acerca da importância da arte e da cultura no enfrentamento I,
à violência, descaso e outros problemas que cercam os adolescentes dentro do I

'seu ambiente escolar, e na medida socioeducativa, pois essas linguagens são I
consideradas como poderosos mecanismos de transformação e inclusão,
elementos fundamentais na formação de indivíduos críticos e cidadãos I
responsáveis.

O Instituto Social e Cultural LUMIART, criado em 2009, tem como principal I
objetivo promover e defender os direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao I

I patrimônio cultural, histórico, artístico e natural brasileiro, operando em linhas de
I ações cuja qualidade de vida é enfatizada. I

Para tanto, têm desenvolvido diversas atividades junto à comunidade!,
(enfatizando as Regiões Administrativas e as cidades do entorno), a fim de I
contribuir com a inclusão social e a inserção do conhecimento, de modo a alcançar,

.objetivos pontuais, quais sejam: lazer, cidadania, educação e cultura; utilizando-
se da arte como principal aliada para a realização dessas metas. I

I
I

I Em 2009 o IL deu início ao projeto social "Projeto Nota 10", na Região
Administrativa do Riacho Fundo I, atualmente o projeto funciona no Município de
Águas Lindas de Goiás/GO e foi selecionado pelo PNUD - Programa das Nações

'Unidas para o Desenvolvimento, em pesquisa pelo Brasil durante um ano como
I um dos projetos modelo, no desempenho de prevenção e enfrentamento à
violência no Brasil.

Dentro desse escopo, o Instituto LUMIART - IL pretende, com a realização I

I do projeto, contribuir com o esclarecimento social, dentro do contexto já utilizado I
pela instituição, que é o de estar ativamente junto às unidades de internação e I
suas respectivas comunidade com o objetivo de conhecer suas carências I
imediatas e, consequentemente, viabilizar a melhor maneira de auxiliar às I

,políticas públicas no esclarecimento acerca de temas relevantes em todas as I
.áreas sociais, utilizando-se de uma ferramenta de fácil acesso e compreensão I
como o trabalho de arte e audiovisual abordado neste projeto.

O segundo projeto realizado pelo Instituto LUMIAR - IL teve o patrocínio
da PETROBRAS, cujo nome é "Pra Ficar de Boa com as Crianças",~ .

Idocumentário sobre crianças em vulnerabilidade social e que culminou em um I
evento de promoção de atividades culturais e sociais junto à comunidade de Santo I
Antônio do Descoberto/GO. .



Em 2011, em face das histórias vivenciadas dentro do "Projeto Nota 10", e :
mediante a preocupação de apresentar um trabalho de conscientização acerca
dos malefícios causados pelo uso de drogas surgiu a ideia de produzir um I

documentário abordando o tema crack. O longa-metragem "A Pedra do Mal" foi I

produzido em 2012, em convênio com a Secretaria de Estado de Cultura do
I

Distrito Federal.

Em 2012 o IL iniciou uma parceria com grupos sociais do Distrito Federal e I
.Entorno, realizando em conjunto os documentários "Os 50 Anos do Boi de Seu
Teodoro" e "Grito de Liberdade".

Em 2013 o Instituto LUMIAR firmou convênio com o Ministério da Justiça,
I por meio de um edital nacional, sendo selecionado para executar em 2014 a série
em vídeo "A Vulnerabilidade das Comunidades Indígenas Contemporâneas no
Brasil".

Ainda nos anos de 2012 e 2013 o Instituto LUMIAR realizou, sob patrocínio!
da CAIXA e da PETROBRAS, os eventos culturais e sociais "Show Nota 1O" e "11
Encontro de Cultura Popular do Entorno".

No setor de audiovisual, o Instituto dirigiu e roteirizou o documentário de
longa-metragem "Pra Ficar de Boa", que estreou no 41° Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro (FBCB) e na 11 a Mostra de Cinema de Paris. O projeto do filme
nasceu em 2006, quando houve a decisão de conhecer de perto a realidade dos I

I meninos em situação de rua e dos internos do antigo Centro de Atendimento
Juvenil Especializado - CAJE/DF.

i Em 2014, concorreu e foi contemplado a um Edital da SENAD - Secretaria
INacional Antidrogas do Ministério da Justiça/MJ, com o. projeto, cujo objeto é
i"Apoio à estruturação do Projeto Nota 10 no Município de Aguas Lindas de Goiás-
GO", que devido ao período eleitoral, a liberação dos recursos deverá acontecer

:após a realização do 2° turno das eleições presidenciais.

Apenas no ano de 2017 o Instituto firmou parceria com a Secretaria da
Criança e Adolescente do Distrito Federal para realização de dois importantes!
projetos que vieram reafirmar ainda mais sua capacidade técnica e gerencial junto
ao público a que se destina o projeto aqui apresentado. Em Sobradinho-DF e I
Planaltina-DF foi realizado, ao longo de 6 meses, o projeto Nota 10, com cursos
de arte e cursos de qualificação profissional para centenas de jovens em situação I

'de risco social daquela comunidade e internos da Unidade de Internação de I
Planaltina (UIP). Aliando aos cursos técnicos, estratégias de ação cultural vieram I
ampliar o alcance das informações transmitidas, permitindo aos jovens o contato I
com um universo estético que normalmente estaria fora de seu alcance. No
Recanto das Emas - DF, novo projeto veio ampliar o trabalho do Instituto com a

I
apresentação de filme sobre a violência e o universo da droga e do crime no DF.

I As exibições receberam também a apresentação de shows com grupo percussivo I



I formado por jovens oriundos de projetos anteriores do Instituto Lumiar, bem como,
;palestras com o elenco e a equipe de realização do filme. I

I

Com equipe técnica e profissional altamente qualificada, sempre buscando:
lOS melhores profissionais do mercado, o Instituto Lumiart preza pelo correto uso I
do dinheiro público, seguindo todas as diretrizes na execução e prestação de i

·contas de convênios com o poder público em todas as esferas administrativas.

.3.5. Objetivos:

I Objetivo Geral:

Objetivos Específicos:

IRealizar a Caravana Nota 10 em Icrianças e adolescentes,I
1

21 escolas públicas do Distrito lestudantes de escolas públicasl
Federal Ido Distrito Federal, conscientes

j de seus direitos humanos,!
adeptos a novas práticas quel
envolvam a preservação dai
Icultura da paz e mobilizados
para o enfrentamento dai
!violência em suas váriasl
,formas. I

01

Promover exibições e oficinas de atividades culturais como I
dança cultural, percussão, teatro e rap em 21 escolas públicas do Distrito Federal,
alusivas aos direitos da criança e do adolescente e a prevenção da violência, I
alcançando 4.250 estudantes. I

I
I

1- Promover o debate e reflexão sobre os direitos humanos de crianças e I
adolescente, fomentando a cultura da paz e a prevenção da violência. I

.2- Contribuir para consolidação de atitudes conscientes entre os adolescentes I
·com vistas a prevenção de reincidências e de novas entradas no sistema I
socioeducativo. I
3- Propiciar ao CDCNDF acesso a relatório das escutas das crianças e
adolescentes acerca de suas realidades e suas perspectivas realizadas durante a I

·Caravana Nota 10, assim como um vídeo resumo de todo o projeto. I
3.6.Metas:

Bem como a descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada,I
'sendo que as metas, são de maneira sucinta, os objetivos que os projetos buscaml
desenvolver, devendo indicar também no quadro os resultados esperados de modot
a permitir a verificação de seu cumprimento, além da identificação e quantificaçãol
ido público alvo do projeto). I
N° DA META META I RESULTADO



02

:Realizar escuta qualificada de 420 I I
I adolescentes e produzir um I . , _
relatório com os resultados das C.DCA/DF e demais or~aos do I

escutas das crianças e I SI.st~ma de ~arantla de
adolescentes acerca de suas IDireitos da Cnança e do

I realidades, necessidades e Adol~s.cente - SGDCA com
perspectivas, além de um vídeo Isubsl~los para pautar sua I
resumo sobre o Caravana Nota atuaçao. I
10.

4. METODOLOGIA

Articulação com as Escolas

A principal meta do projeto Caravana Nota 10 é contribuir de uma forma
ampla e objetiva na redistribuição de bens culturais e cultura da paz para os
jovens que compõem as escolas públicas do Distrito Federal. Para alcançarmos
esse objetivo promoveremos em 21 escolas da rede pública de ensino do DF
oficinas gratuitas de atividades culturais como teatro, dança popular (capoeira,
dança do bastão), rap e percussão. Artes tradicionais que se comunicam com o
universo sensível da plateia e a realidade da sua comunidade.
independentemente do seu grau de ensino.

Com o objetivo de agrupar os jovens de acordo com os interesses e,
dessa forma, aumentar a efetividade das oficinas, primeiramente haverá um dia
de abertura da Caravana, contando com palestras e uma demonstração de cada
atividade cultural, possibilitando que os adolescentes se inscrevam para
participar das oficinas que mais tiverem interesse. Àqueles que não quiserem
participar de nenhuma oficina, serão indicados pelo corpo docente às atividades
que mais se assemelham com sua forma de expressão, fortificando a
comunicação com a escola e proporcionando oportunidade a todos jovens.

o demonstrativo de resultado das oficinas em cada escola, será em um
dia de encerramento composto por apresentações dos alunos participantes das
atividades culturais, onde estes exibirão seus aprendizados e participarão de
uma entrega de títulos simbólicos do Nota 10 como multiplicadores da cultura da
paz. O evento será aberto aos familiares.

Como parceiros nesse projeto, contaremos com a Secretaria de Estado
da Educação e às respectivas Regionais de Ensino, ambos auxiliarão nos
processos e terão um papel importantíssimo na articulação dos eventos,
seguindo os itinerários das escolas selecionadas. Estes órgãos também serão
responsáveis por nos indicar as escolas com um grau mais elevado de violência,



efetivando ainda mais o projeto para cumprir seu objetivo de disseminar a cultura
da paz.

A Caravana Nota 10 terá início em cada escola pública com um evento
de abertura, construído com palestras sobre Direitos Humanos da criança e
adolescente, de forma lúdica e interativa, e demonstrações das atividades
culturais, incentivando a reflexão e o debate a partir da realidade da população
infanto-juvenil que cerca a comunidade escolar. Para tanto, serão utilizados
dados e indicadores de violência no DF e do SINASE - Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo. Esta atividade tem por objetivo tornar o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA conhecido, sensibilizar para os impactos da
violência no contexto da população infanto-juvenil e despertar para a
necessidade de fomento e fortalecimento da cultura da paz. Cada oficina terá
uma semana em cada escola, com duas horas de duração por turno, totalizando
420h por área cultural e um total de 1680 horas de oficinas em todo o projeto.

As atividades

o projeto Caravana Nota 10 irá realizar uma série de 42 demonstrações
e palestras, em 21 Escolas Públicas do Distrito Federal. Serão 840 oficinas de
atividades culturais de temas como Teatro, Dança, Rap e Percussão que terão
como resultado um show-espetáculo com os adolescentes inscritos, este terá
aproximadamente 2h (duas horas) de duração, em cada período escolar.

As oficinas não terão limite de inscritos, entretanto, para otimizar a
execução, se o número de participantes ultrapassar 30, estes serão distribuídos
de forma alternada entre os dias da semana que a respectiva oficina estará na
escola.

Teatro

A demonstração de Teatro será representada por uma peça inédita,
escrita com ênfase na promoção da cultura da paz e não-violência,
apresentando novas alternativas para solucionar um conflito. O Roteiro foi
escrito com o objetivo de simplificar os diálogos e proporcionar uma melhor
compreensão do público em questão.

A oficina transparecerá, de uma forma lúdica e artística, um conjunto de
técnicas utilizando como tema os direitos da criança e adolescente, fortificando
sua importância para a formação de um cidadão, proporcionando um
entendimento pleno dos jovens como plateia.



A conclusão da oficina será uma apresentação dos jovens envolvidos em
uma série de encenações rápidas, individuais ou em conjuntos, construídas para
fortificar os Direitos Humanos da criança e adolescente.

Percussão

Com o objetivo de chamar atenção dos discentes, a demonstração de
percussão apresentará um grupo de volume no Distrito Federal, integrado por
mais de 30 jovens, entre eles egressos e adolescentes provenientes do
preventivo, em uma exibição única e impactante.

A atividade cultural contará com um dinâmico repertório de técnicas
percussivas, em uma semana de vibrantes oficinas, fazendo uso de variados
instrumentos e prendendo a atenção dos jovens inscritos.

Como resultado final à atividade, os estudantes comporão uma orquestra
de instrumentos percussivos e apresentarão à toda escola.

Rap

Nitidamente o Rap é considerado a linguagem das ruas e possui um grau
absoluto de aceitação entre os jovens, sendo assim é considerado a melhor
forma de se comunicar com os mais violentos e propagar o discurso até suas
comunidades. Pensando nisso, a demonstração de RAP será composto por
grupos urbanos de Brasília, com vivências dignas de filme e que além de
apresentar sua arte, promoverão a cultura da paz em discursos sobre suas
experiências e como o RAP foi e ainda é uma arma contra a violência.

Seguindo esse formato, a Oficina de Rap será um estímulo ao diálogo e
manifestação dos jovens, por meio da música ou poemas, impressionando e
conscientizando-os ao mesmo tempo, com letras abrangentes e diversificados
sobre os direitos da criança e do adolescente, assim como a cultura da paz.

Para demonstrar o resultado, no evento final, haverá uma citação em RAP
construída pelos estudantes, em que cada um canta o trecho que criou para
colaborar com a letra que defende os direitos da criança e adolescente.

Dança Cultural



Quantidade I Valor
Valor total

Natureza da Despesa Unidade de Unitário
(R$)

medida (R$)

Combustível gasolina para
deslocamentos para as escolas:
15 litros x 10 viagens x 21 escolas

3150 R$ 5,00
R$

Estima-se um total de 31.500km em 15.750,00
todo o projeto, diluídos em 03 carros
em cada viagem, com veículos que
fazem em média 10km/L

TOTAL
R$

15.750,00

5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

-

Item
Natureza

Descrição do item
Referência

Unidade Qntd.
Valor

Valor total
da Despesa de Valor Unitário

Contratação de um
Designer
especializado em

Projeto
Publicidade e

Tabela FGV
Propaganda para R$ R$

5.1.2.1 Gráfico da + IPCA- Semana 4
Caravana

confecção de um
Item 167

1.500,00 6.000,00
identidade visual do
projeto, bem como
suas respectivas
aplicações
Banners roll-up em

Ata Secult
lona 280g 4 cores

- 3x o valor R$ R$
5.1.2.2 Banner 85X225 cm, para

do Item
M2 21

192,00 4.032,00
difusão das marcas e
do projeto

11.6

Camisetas 100%
Pregão

5.1.2.3 Camisetas algodão com arte
001/2018 -

2150
R$ R$

Secult - Unidade 22,00 47.300,00
gráfica do projeto

Item 11.1



Confecção de Pregão
Ecobags em algodão 22/2019 -

cru, tamanho Ministério

Bolsas
35x40x13cm com da Defesa

R$ R$
5.1.2.4 alça em gorgorão. Exército 2100

Ecobag Unidade 6,00 12.600,00
Aplicação de arte Brasileiro e
frontal total em Arsenal de
policromia (silk Guerra do
screen). Rio -Item 5

Pregão SRP
OS/2019 -

MEC
Material corpo de Secretaria
Brim, 100% Algodão, de

R$ R$
5.1.2.5 Boné 6 Gomos Aba Curva, Educação 2100

Unidade 9,00 18.900,00
bordado simples, Profissional
tamanho único e

Tecnológica
- Grupo 3
Item 29

Pregão SRP
01/2019 -
Ministério
da Defesa
Exército

Material de Plástico,
Brasileiro
r Grupo

Garrafa Transparente 500ml R$ R$
5.1.2.6 de 2100

Squeeze 20cm C/ Tampa
Artilharia

Unidade 2,40 5.040,00
roscada

de
Campanha

-

Regimento
Olinda -
Item 179

Pregão SRP

caneta
OS/2019 -

esferiográfica, escrita
MEC

Secretaria
fina, cor tinta azul,

de
5.1.2.7 Caneta

tampa, ponteira de
Educação 2100

R$ R$
metal prata, Unidade 1,10 2.310,00
personalizada com

Profissional
e

gravação da marca
Tecnológica

IFPB, cor 1xO.
- metade

do valor do /r--.

I
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Grupo 2
Item 20

Banner
Banner estilo Ata Secult

Painel
Backdrop para - 9x o valor R$ R$

5.1.2.8 Backdrop M2 1
3,90m X

ambientação das do Item 519,00 519,00

6,90m
apresentações 11.6

Grupo de
R$ R$

5.1.2.9 Rappers (6 42
1.500,00 63.000,00

integrantes)

Grupo de Grupos artístico
Percussão contratado para

42
R$ R$

5.1.2.10 (20 duas apresentações
Tabela FGV

2.500,00 105.000,00
integrantes) culturais em cada
Grupo de escola, com o

+ IPCA- Cachê
Item 93

Dança objetivo de atrair e
42

R$ R$
5.1.2.11 Popular (5 mobilizar os jovens 1.200,00 50AOO,OO

integrantes) para o Projeto

Grupo de
R$ R$

5.1.2.12
Teatro (5 42

1.200,00 50.400,00
integrantes)

Contratação de frete
por veículo estilo

R$ R$
5.1.2.13

Frete Palco pickup para 2x por
Orçamento

Diária 42
180,00 7.560,00

escolas (levar e
buscar)

Produtora
especilizada em
audiovisual para

Produção Roteiro, Gravação,
Min 10

R$ R$
5.1.2.12 Vídeo Edição, Coloração e Orçamento 1.500,00 15.000,00

entrega de uma
vídeo de 10min,
estilo documental

Estrutura
Estrutura metálica

Suporte
para suporte do R$ R$

Banner 1
5.1.2.15

Painel
Banner Backdrop Orçamento Unidade 337,00 337,00

Backdrop
com 3,90m X 6,90m

Total
R$

388.398,00



5.1.4 Serviços de Terceiros Pessoa Física

Valor do Salário sem
N. Cargo Qtd. Meses encaraos Valor Total

Coordenador Geral 1 12 R$ 6.320,00

1 R$75.840,00
Coordenador 1 12 R$ 6.320,00
Administrativo e

2
Financeiro R$75.840,00
Produtor Executivo 1 12 R$ 5.140,00

3 R$61.680,00
Coordenadores 8 12 R$ 3.250,00

4 Culturais/Artísticos R$312.000,OO
Assistente Geral 1 12 R$ 1.800,00

5 R$21.600,00
Assistente de Produção 1 12 R$ 1.800,00

6 R$21.600,00

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

N. Cargo Qtd. Meses Encargos Valor Total
Coordenador Geral 1 12 R$ 1.832,80

1 R$21.993,60
Coordenador 1 12 R$ 1.832,80
Administrativo e

2 Financeiro R$21.993,60
Produtor Executivo 1 12 R$ 1.490,60

3 R$17.887,20
Coordenadores 8 12 R$ 942,50

4 CuIturais/Artísticos R$90.480,00
Assistente Geral 1 12 R$ 522,00

5 R$6.264,00
Assistente de Produção 1 12 R$ 522,00

6 R$6.264,OO

5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

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

Coordenador Geral R$ 505,60 R$ 526,67 R$ 526,67

1 R$175,S6 R$98,31 R$1.832,80
Coordenador R$ S05,60 R$ 526,67 R$ 526,67
Administrativo e

2 Financeiro R$175,S6 R$98,31 R$1.832,80
Produtor Executivo R$ 411,20 R$ 428,33 R$428,33

3 R$142,78 R$79,96 ~&-M90,60

( "~
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Coordenadores R$ R$ 2.166,67 R$ 2.166,67

4 CuIturaislArtísticos 2.080,00
R$722,22 R$404,44 R$7.540,00

Assistente Geral R$ 144,00 R$150,00 R$ 150,00

5 R$50,00 R$28,00 R$522,00
Assistente de Produção R$ 144,00 R$ 150,00 R$ 150,00

6 R$50,00 R$28,00 R$522,00
R$

Total 3.790,40 R$ 3.948,33 R$ 3.948,33 R$1.316,11 R$737,02 R$13.740,20

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

Custo Mensal por Valor Bruto do Salário
N. Cargo

Profissional (salários + com Encargos (Total
encargos) do Projeto)

*Valor Bruto

Coordenador Geral R$ 8.152,80 R$ 97.833,60

5.1.6.1
Coordenador Administrativo e R$ 8.152,80 R$ 97.833,60

5.1.6.2
Financeiro

Produtor Executivo R$ 6.630,60 R$ 79.567,20

5.1.6.3
Coordenadores R$ 33.540,00 R$ 402.480,00

5.1.6.4
CulturaislArtísticos

Assistente Geral R$ 2.322,00 R$ 27.864,00

5.1.6.5
Assistente de Produção R$ 2.322,00 R$ 27.864,00

5.1.6.6

Total R$ 61.120,20 R$ 733.442,40

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

N.
Item

Descrição Qtd
Valor

Unitário
Valor Total

4 R$ 7.250,00 R$

Notebook Processador Intel Core i7
8550U 16GB, DDR4, 2400MHz 1TB
Tela 15" Placa de vídeo NVIDIA®
GeForce® MX150 com GDDR5 de 4GB

29.000,00

~'---_1'--'-- '--_-...L. -----L --+--'/ 1\ 1\
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Câmera fotográfica profissional
1 R$ 5.690,00 R$ 5.690,00

2 +32gb+bolsa+mini Tripé

Caixa de Som Portátil 120 Watts +
Bluetooth + USB + Conexões + Bateria 1 R$ 1.899,00 R$ 1.899,00

3 + Microfone + RCA + P2

Kit Caixa Ativa Passiva 15 Pol 1680w cf
1 R$ 3.389,00 R$ 3.389,00

4 Tripes + Cabos + Mesa Som

10 Palcos Praticáveis 2x1 cf pés
telescópicos de 40-60 ou 60-90
Alumínio cf carpete + 01 Palco 1 R$12.090,00 R$ 12.090,00
Praticável 1x1 cf pés telescópicos de
40-60 ou 60-90 Alumínio cf carpete

5
Projetor Profissional - resolução SVGA
800x600 3300 Lumens + HDMI + VGA + 1 R$ 1.897,15 R$ 1.897,15

6 Vídeo Composto + USB

Total
R$

53.965,15

5.2.2 Despesas com obras

i N° Item Código SINAPI
: Descrição do Item (de acordo
com a tabela SINAPI)

IUnidade IP I

Quantidade de r~~o. Total
d'd I unltano Ime I a .

5.3 Resumo do Plano de Aplicação

Despesa Valor (R$)

1 - Total Subvenção Social R$ 1.137.590,40

2 - Total Auxílio Investimento (bens
R$ 53.965,15

permanentes)
3 -Total Auxílio Investimento (despesas com

R$ -
obras)

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = R$ 1.191.555,55

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

1° Parcela 2° Parcela 3° Parcela 4° Parcela
Metas

Detalhamento das ações de cada
Mês 10,11 emeta Mês 1,2 e 3 Mês4, 5 e 6 Mês 7,8 e 9
12

Planejar detalhadamente e
Meta 1 organizar a realização das

atividades R$ 429.438,60
Produzir e aplicar roteiro de escuta R$ 332.400,60 R$ 190.500,60 R$ 185.250,60
e produzir o vídeo

Meta 2
Elaborar relatório sistematizado das
escutas realizadas

Tatai de Subvenção Social
R$ R$ R$ R$

429.438,60 332.400,60 190.500,60 185.250,60
Natureza de Despesa - Auxílio Investimento (bens permanentes)

Meta 1 Adquirir equipamentos para R$
realização da Caravana. 53.965,15

Tatai de Investimento
R$

53.965,15

Valor por Parcela
R$ R$ R$ R$

483.403,75 332.400,60 190.500,60 185.250,60

Valor Total
R$

1.191.555,55

6.1 DETALHAMENTO DO DESEMBOLSO

Meta 1 - 10 Parcela (Mês 1, 2 e 3) - R$ 483.403,75

O valor apresentado para à primeira parcela de desembolso correspondem aos
seguintes itens:

1. Recursos Humanos - 03 meses de folha de pagamento, composta pelos ítens
5.1.6.1 a 5.1.6.6.

2. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - desembolso dos serviços retratados no
item 5.1.2, com exceção dos ítens 5.1.2.9 até 5.1.2.12 e o item 5.1.2.14, que
serão desembolsados apenas metade. Além destes, o item 5.1.2.13 terá um
desembolso em 4 parcelas, uma vez que às atividades ocorrerão parte em todos
os trimestres.

3. Bens de Consumo - desembolso de 1/3 do insumo (combustível) retratado no
item 5.1.1 deste documento;

4. Bens Permanentes - aquisições indicadas no item 5.2.1 ;

DETALHAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE

Item Referência Valor

1. Recursos Humanos 3x Folha de Pagamento R$ 183.360,60



2. Serviços de
Total- metade dos itens 5.1.2.14,5.1.2.9

Terceiros Pessoa
até 5.1.2.12. E1/4 do item 5.1.2.13

R$ 240.828,00
Jurídica

3. Bens de Consumo 1/3 do valor R$ 5.250}OO

4. Bens Permanentes 100% do valor R$ 53.965}15

TOTAL R$ 483.403,75

Meta 1 e 2 - 2° Parcela (Mês 4, 5 e 6) - R$ 332.400,60

1. Recursos Humanos - 03 meses de folha de pagamento, composta pelos itens
5.1.6.1 a 5.1.6.6.

2. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - desembolso da metade restante dos
itens 5.1.2.9 até 5.1.2.12 e o item 5.1.2.14. Além destes, ainda, 1/4 do item
5.1.2.13, uma vez que às atividades ocorrerão parte em todos os trimestres.

3. Bens de Consumo - desembolso da segunda parcela, de três, do insumo
(combustível) retratado no item 5.1.1 deste documento;

DETALHAMENTO DO SEGUNDO TRIMESTRE

Item Referência Valor

1. Recursos Humanos 3x Folha de Pagamento R$ 183.360,60

2. Serviços de
metade restante dos itens 5.1.2.14} 5.1.2.9

Terceiros Pessoa R$ 143.790,00
Jurídica

até 5.1.2.12. E1/4 do item 5.1.2.13

3. Bens de Consumo 1/3 do valor R$ 5.250,00

TOTAL R$ 332.400,60

Meta 1 e 2 - 2° Parcela (Mês 7, 8 e 9) - R$ 190.500,60

1. Recursos Humanos - 03 meses de folha de pagamento, composta pelos itens
5.1.6.1 a 5.1.6.6.

2. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - terceira parcela, de quatro, do item
5.1.2.13, uma vez que às atividades ocorrerão parte em todos os trimestres.

3. Bens de Consumo - desembolso da terceira e última parcela do insumo
(combustível) retratado no item 5.1.1 deste documento;



DETALHAMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE

Item Referência Valor

1. Recursos Humanos 3x Folha de Pagamento R$ 183.360,60

2. Serviços de
Terceiros Pessoa 1/4 do item 5.1.2.13 R$ 1.890,00
Jurídica

3. Bens de Consumo 1/3 do valor R$ 5.250,00

TOTAL R$ 190.500,60

Meta 1 e 2 - 2° Parcela (Mês 10, 11 e 12) - R$ 185.250,60

1. Recursos Humanos - 03 últimos meses de folha de pagamento, composta pelos
itens 5.1.6.1 a 5.1.6.6.

2. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 1/4 restante do item 5.1.2.13, com
mencionado, uma vez que às atividades ocorrerão parte em todos os trimestres.

DETALHAMENTO DO QUARTO TRIMESTRE

Item Referência Valor

1. Recursos Humanos 3x Folha de Pagamento R$ 183.360,60

2. Serviços de
Terceiros Pessoa 1/4 do item 5.1.2.13 R$ 1.890J OO
Jurídica

TOTAL R$ 185.250,60

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

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

1
Planejar detalhadamente e organizar Primeiro Segundo
a realização das atividades Mês Mês

2 Produzir e aplicar roteiro de escuta e Primeiro Décimo
produzir o vídeo Mês Mês



Elaborar relatório sistematizado das
Décimo Mês Décimo

escutas realizadas
Segundo
Mês

Adquirir equipamentos para Primeiro Primeiro
realização da Caravana Mês Mês

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação permanente do projeto se dará por meio de formulários que
serão preenchidos ao final das atividades realizadas em cada escola. O
formulário deverá ser respondido pela direção da escola, por professores e por
estudantes, de forma a possibilitar avaliar o percurso do projeto em relação a
organização das atividades realizadas, a atuação da equipe do projeto, a
participação dos adolescentes e os impactos causados. De posse dos
resultados da avaliação de cada escola será possível verificar a necessidade
de correção de rumos, adequações a serem feitas, de forma que o projeto
possa alcançar seus objetivos propostos.

A avaliação periódica de resultados acontecerá no âmbito da equipe do
projeto e com base nos resultados das avaliações realizadas pelas escolas,
nas percepções da equipe em relação as atividades realizadas, as reações e
escutas dos adolescentes. Ao final da realização das atividades em cada
escola a equipe do projeto se reunirá apresentar suas percepções, refletir
sobre a avaliação realizada pelos diretores, professores e estudantes,
identificar e corrigir possíveis falhas, planejar e aprimorar as próximas
atividades.

A avaliação final possibilitará mensurar o alcance dos objetivos e metas
propostas. Para tanto serão considerados:

• Número de escola públicas propostas e alcançadas;
• Número de adolescentes efetivamente participantes das atividades

realizadas em relação ao planejado;
• Número de avaliações preenchidas pelos diretores de escolas,

professores e estudantes ao final do projeto em relação ao esperado;
• Número de escutas de adolescentes realizadas em relação ao

proposto;
• Relação das principais necessidades apontadas pelos adolescentes

durante as escutas, face ao contexto socioeconâmico no qual estão
inseridos.

• Relação das principais expectativas futuras dos adolescentes
apontadas no processo de escuta na perspectiva de garantia de seus
direitos.

• Relação das principais sugestões propostas pelos adolescentes para
consolidação de cultura de paz e de prevenção da violência no contexto
escolar.

• Demonstrativo de resultado das oficinas por meio das apresentações
realizadas no evento de encerramento em cada escola pelos
estudantes participantes.

J



Todo processo de realização do projeto, de avaliação dos resultados e de
escuta e vídeo dos adolescentes será objeto de um relatório final, a ser
entregue ao COCA/DF, ao MPDFT e demais órgãos do Sístema de Garantia
de Direitos da Criança e do Adolescente, enquanto subsídios para sua
atuação.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente', declaramos, para
fins de prova junto à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas
da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência
com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da
administração pública d9 mstrito 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/DF, 10 de Outubro de 2019.

J

tana Miranda


