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3. DESCRIÇÃO Do PROJETO

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

“A CUÍÍUWÍ C0m0 Semente IIIÍCÍO (não colocar data especifica) Término (não colocar data especifica)
de Um Bom Futuro ” 2018 2019

Local de Execução do Projeto (Endereço)

AR 14 conjunto 14 lote 25 Sobradinho ll, DF

Total de Crianças e/ou Adolescentes atendidos do projeto:

60 crianças e adolescentes com idade de O6 a 14 anos.

3.2 Linha de ação do Edital

Iniciativas que priorizem ações unificadas das atividades esportivas e ou culturais desenvolvidas
pelas comunidades com crianças e adolescentes, como instrumento para construção de uma
cultura de paz.

3.3. Identificação do Objeto
(Descrição completa do objeto a ser executado de forma limitada e especificada):

Atividades esportivas, culturais e artísitcas, sem dúvida nenhuma configuram alternativa ao Ócio
e a marginalidade. Crianças e adolescentes que contam com tais oportunidades certamente
tem melhores chances de desenvolvimento integral, de educação, de convivência familiar e
comunitária, de viverem com dignidade e cidadania.

Pensando assim, o PRONOVI entendendendo seu papel de responsabilidade social no contexto
de pobreza e extrema pobreza que o cerca, se dispõe a implementar o Projeto “A Cultura Como
Semente de Um Bom Futuro", tendo por objeto o atendimento de 60 crianças e adolescentes, na
faixa etária de 6 a 14 anos, bem como suas famílias, residentes em Sobradinho ll, oferecendo-
lhes oficinas de informática, de judô e de balé, em espaço acolhedor e devidamente estruturado
para tanto.

As atividades serão ofertadas no contraturno escolar, de forma a incentivar a valorização da
educação enquanto caminho para aprendizado,formação e crescimento pessoal e intelectual da
criança e do adolescente.

3.4. Justificativa da proposição:

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

Projeto Vida Nova - PRONOVI

AR 14 conjunto 14 lote 25 - Sobradinho 11- CEP 73.060-100

1 1 1 1
3. DESCRIÇÃO Do PROJETO

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

“A CUÍÍUWÍ C0m0 Semente IIIÍCÍO (não colocar data especifica) Término (não colocar data especifica)
de Um Bom Futuro ” 2018 2019

Local de Execução do Projeto (Endereço)

AR 14 conjunto 14 lote 25 Sobradinho ll, DF

Total de Crianças e/ou Adolescentes atendidos do projeto:

60 crianças e adolescentes com idade de O6 a 14 anos.

3.2 Linha de ação do Edital

Iniciativas que priorizem ações unificadas das atividades esportivas e ou culturais desenvolvidas
pelas comunidades com crianças e adolescentes, como instrumento para construção de uma
cultura de paz.

3.3. Identificação do Objeto
(Descrição completa do objeto a ser executado de forma limitada e especificada):

Atividades esportivas, culturais e artísitcas, sem dúvida nenhuma configuram alternativa ao Ócio
e a marginalidade. Crianças e adolescentes que contam com tais oportunidades certamente
tem melhores chances de desenvolvimento integral, de educação, de convivência familiar e
comunitária, de viverem com dignidade e cidadania.

Pensando assim, o PRONOVI entendendendo seu papel de responsabilidade social no contexto
de pobreza e extrema pobreza que o cerca, se dispõe a implementar o Projeto “A Cultura Como
Semente de Um Bom Futuro", tendo por objeto o atendimento de 60 crianças e adolescentes, na
faixa etária de 6 a 14 anos, bem como suas famílias, residentes em Sobradinho ll, oferecendo-
lhes oficinas de informática, de judô e de balé, em espaço acolhedor e devidamente estruturado
para tanto.

As atividades serão ofertadas no contraturno escolar, de forma a incentivar a valorização da
educação enquanto caminho para aprendizado,formação e crescimento pessoal e intelectual da
criança e do adolescente.

3.4. Justificativa da proposição:

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



Projeto Vida Nova - PRONOVI

AR 14 conjunto 14 lote 25 - Sobradinho 11- CEP 73.060-100

necessidade identificada de forma objetí/ai, específica e clara). Deve haver ênfase em aspectos
qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. Apontar
indicadores da cidade ou Região Administrativa-população, número de crianças e
adolescentes, dados do atendimento realizado pela instituição proponente (quantidade, perfil do
público atendido, quantidade de equipamentos).

Os anos 90 foram marcados por importantes mudanças no cenário brasileiro. As emergentes
intervenções sociais possibilitaram grandes transformações junto as comunidades menos
favorecidas espalhadas por todo o território. Neste contexto, observamos que as decisões das
organizações do Terceiro Setor atuaram muito além das medidas planejadas pelo Estado, suas
ações beneméritas, sem fins lucrativos e de luta diuturna pelo avanço da cidadania, fazem com
que passemos a apoiar cada vez mais estas iniciativas em defesa da pessoa humana.

De fato, as experiências de arte, educação, e de geração de renda, promovidas por centenas de
organizações não-governamentais brasileiras em todo o território nacional, consistem em um
relevante avanço no que diz respeito ao afastamento de crianças e adolescentes das rotas de
tráfico, da violência, da exploração sexual, da prostituição, do trabalho infantil e da violência
doméstica.

A Região Administrativa de Sobradinho ll foi desmembrada de Sobradinho em 27 de janeiro de
2004. A área de 285 km2 experimentou um crescimento populacional na década de 1990 em
decorrência do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda. A Região
Administrativa XXVI é formada por assentamentos e diversos outros condomínios antes
pertencentes a Sobradinho.

Alguns dados relevantes sobre crianças e adolescentes no DF (CODEPLAN, 2010) indicam que
a população do Distrito Federal era composta por 28,8% de crianças e adolescentes em 2010,
sendo que crianças representavam 18,6%. O percentual de crianças e jovens entre zero e 17
anos em situação de extrema pobreza era de 2,6%, sendo 5.467 (2,9%) entre zero e quatro
anos, 12.931 (3,1%) entre cinco e 14 anos e 2.919 (1 ,3%) entre 15 e 17 anos extremamente
pobres. Crianças e adolescentes representavam 45,8% da população extremamente pobre.

A realidade da cidade satélite de Sobradinho ll, não diferentemente de outras cidades, é
Zíraecäigizaia por signiifcativo contingente populacional que se encontra em situação de

de opotšãdëšfé íâštíiílššâãííišfuiššëëí Í§`2“ÍJ.Íf de-“?"a“ÇaS f a°°'“-“em We' *°°' “fferabilidade e risco social, sem perspectivas

presentes e futuras.

Recorrentes são as notícias ` ' ' - - . . .divuigando Constantes e aSQU;a<i3;FCä::;S;:S fgtr-ariêsš dãeccägpênrjêíçao et redes sociais locais

ad°1eS°ente› Sendo QUG, muitos desses acabam tendo suas 'da Con' ra a Criança e do
Outros tantos, acabam praticando atos infracionais e são recolhidb as Ceifadas preçocemen-te'

s ao sistema socioeducativo

ou se envolvem com drogas ou mesmo encontram nas ruas -
Suas nO¡tes_ 0 1U9af Para passar seus dias e

É neste contexto que 0 Pro' '1 jeto Nova Vida - PRONOV ' "
Cuitura da paz entre man d 15€ C1lSD0e a atuar buscando fomentar aças e a olescentes oportumz d
futuras de saudável con ` ^ ' " 1 an O a elas perspechvas presentevivencia familiar e comunitária d ~ S e

. . e educaçao de es orte '
› d

assegurar condições para seu de . _ D S, visan osenvolvimento inte ' ~ z -Qral, sua cidadania e o exercicio de seu
direito de participação

Para tanto o projeto “A Cultura Como' S t H ~ ¬ . _
emen e de Um Bom Futuro propoe a contribuir na
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promoçao dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, por meio da oferta de oficinas
de judô, informática e ballet, no contraturno escolar, em espaço acolhedor e estruturado para
bem atendê-las, proporcionando-lhes condições que para seu desenvolvimento biopsicossocial.

HISTÓRICO DO PROJETO NOVA VIDA- PRONOVI

O Projeto Nova Vida surgiu a partir do trabalho voluntário de um grupo de pessoas da
sociedade civil que, ao observar as necessidades de algumas famílias em alto grau de
vulnerabilidade social, decidiu se mobilizar para dar apoio à comunidade de Sobradinho ll, DF.
Naquela época, atençao social, alimentação e roupas foram as principais necessidades
identificadas pelo grupo fundador do projeto Nova Vida.

De maneira informal, este grupo foi orientado a se organizar em forma de Associação sem fins
lucrativos de direito privado para melhor atender a comunidade de Sobradinho Il. Assim, em
2006 surgiu o PROJETO NOVA VIDA. Já naquele ano a instituição começou a ganhar corpo e
observou-se a necessidade de buscar a certificação de OSCIP, que foi formalizada em 2007.

Com a nova certificação o grupo responsável pela PRONOVI conquistou parcerias que fazem
doações que são distribuídas a comunidade em geral, fazendo da PRONOVI um ponto de
referência em atendimento social na comunidade local. De 2006 até os dias atuais foram
registrados pela instituição mais de 600 atendimentos entre apoio socioeducativo e distribuição
de doações diversas tais como: roupa, alimentação, calçados, etc.

Desenvolvendo um trabalho social pontual, a PRONOVI identificou a necessidade de um
trabalho periódico e sistemático com crianças e adolescentes, ainda que não tivesse nenhum
apoio oficial para tal. O desejo da instituição foi o de ofertar atividades de cunho educativo em
horário contrário ao do ensino formal. Desde 2015 essas atividades vem sendo ofertadas com
grande interesse dos beneficiários.

Até a presente data, todo trabalho do PROJETO NOVA VIDA - PRONOVI tem sido realizado
exclusivamente por voluntários sem qualquer tipo de remuneração, contando apenas com
doações esporádicas vindas de alguns Órgãos públicos e, mais efetivamente, das doações da
CEASA (semanal) e MESA BRASIL (quinzenal), além do apoio do empresariado local nos vários
eventos promovidos.

O trabalho com as crianças é desenvolvido no contra-turno escolar e consiste no reforço as
tarefas escolares e atividades lúdicas como brincadeiras de roda, contação de histórias, teatro,
dança, músicas, todas com um único objetivo: resgatar os valores sociais e fortalecer os
vínculos familiares. Nesses dois anos de trabalho voluntário, foram atendidas de forma
continuada cerca de 60 crianças e adolescentes nas atividades educativas e lúdicas.
3.5. Objetivos:

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

Objetivo geral:

Promover condições de desenvolvimento de habilidades e de formação para 60 crianças e

adolescentes, de 06 a 14 anos, residentes em Sobradinho II.
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Objetivos específicos:

l. Realizar reforço escolar para as crianças e adoelscentes.

2. Promover oficina de inforinaticfi oportunizando às crianças e adolescentes aprendizado e

acesso seguro ao mundo digital.

3. Promover oficina de ballet enquanto fonna de expressão. contribuindo para elevação da

autoestima, cuidado com o corpo, postura e disciplina.

4. .Promover oficina de judô com vistas a formar cidadãos mais disciplinados e conscientes da

importância de fomento à cultura da paz.

3.6. Metas:
(Nesse quadro devem ser indicados os números de metas a serem realizadas dentro do projeto, bem como a descrição
detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada, sendo que as metas, são de maneira sucinta, os objetivos que
os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no quadro os resultados esperados de modo a permitir a
verificação de seu cumprimento, além da identificação e quantificação do público alvo do projeto).

° AN D
META

META RESULTADO

1 Estruturação do espaço fisico para
adequado atendimento as 60 crianças e
adolescentes.

Crianças e adolescentes atendidos com
dignidade, em espaço acolhedor e adequado
as suas necessidades.

2 Realização de reforço escolar e oficinas de
informática, ballet e judô para 60 crianças
e adolescentes

Crianças e adolescentes agindo com
disciplina, utilizando com aprendizado e de
forma segura o mundo digital e conscientes da
importância da cultura da paz.

4. METODOLOGIA
Nos anos de 1960, o educador Paulo Freire apresentou um método de alfabetização que trouxe

inúmeras contribuições para a escola brasileira. Sendo um dos mais notáveis pensadores da prática

educativa no mundo, seus pensamentos vêm influenciando e inspirando inúmeros estudiosos nas

mais diversas áreas de conhecimento até os dias atuais. As ideias de Freire aplicam-se não só ao

campo da educação; mas também no âmbito da organização e gestão de projetos sociais voltados à

implantação de atividades em comunidades de baixa renda. Embora a área social não tenha sido

uma preocupação central nas obras do pedagogo, esta perspectiva justifica-se pela amplitude que

suas ideias adquiriram no campo sociopolítico, por sua universalidade, e pela utilidade de suas

concepções de “diálogo”, “rigor”, “leitura do mundo”, “percepção crítica da realidade”, entre tantas

outras, largamente aplicadas às práticas sociais.
_-/
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adequado atendimento as 60 crianças e
adolescentes.

Crianças e adolescentes atendidos com
dignidade, em espaço acolhedor e adequado
as suas necessidades.

2 Realização de reforço escolar e oficinas de
informática, ballet e judô para 60 crianças
e adolescentes

Crianças e adolescentes agindo com
disciplina, utilizando com aprendizado e de
forma segura o mundo digital e conscientes da
importância da cultura da paz.

4. METODOLOGIA
Nos anos de 1960, o educador Paulo Freire apresentou um método de alfabetização que trouxe

inúmeras contribuições para a escola brasileira. Sendo um dos mais notáveis pensadores da prática

educativa no mundo, seus pensamentos vêm influenciando e inspirando inúmeros estudiosos nas

mais diversas áreas de conhecimento até os dias atuais. As ideias de Freire aplicam-se não só ao

campo da educação; mas também no âmbito da organização e gestão de projetos sociais voltados à

implantação de atividades em comunidades de baixa renda. Embora a área social não tenha sido

uma preocupação central nas obras do pedagogo, esta perspectiva justifica-se pela amplitude que

suas ideias adquiriram no campo sociopolítico, por sua universalidade, e pela utilidade de suas

concepções de “diálogo”, “rigor”, “leitura do mundo”, “percepção crítica da realidade”, entre tantas

outras, largamente aplicadas às práticas sociais.
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“Neste sentido, o projeto A Cultura Como Semente de Um Bom Futuro” é uma intervenção social

de defesa de direitos. E como tal, se norteia pela pedagogia de Paulo Freire. Assim, o projeto irá

obedecer as seguintes premissas:

0 Política do ato educativo: nao existe educaçao neutra. Aqui a educaçao será vista como

construção e reconstrução contínua de significados de uma dada realidade, que prevê a ação do

homem consciente sobre sua realidade.

0 Diálogo no ato educativo: a base da pedagogia é o diálogo, desta forma, a relaçao

pedagógica será, acima de tudo, uma relação dialógica.

0 Identificação da problemática: descoberta dos limites e das possibilidades das situaçoes

existenciais concretas. Evidencia-se a necessidade de uma ação concreta, cultural, política, social,

visando à superação de situações - limites. Alcance da conscientização da realidade transformando

o aprendiz em um formador de opiniao.

A metodologia de Paulo Freire é um processo de humanização e transformação, encharcada de vida

e de amor. É a pedagogia da libertação e da transformação, que defende com clareza o ato de educar

como um ato politico, no sentido do compromisso assumido com o outro para que este possa ser

cada vez mais sujeito da sua história e do seu processo de aprendizagem, atitude esta defendida

diariamente por organizações do terceiro setor. E, em especial, pelo PRONOVI.

Nesta perspectica o PRONOVI oferecerá, além das oficinas abaixo descritas, a possibilidade de

reforço escolar para as crianças e adolescentes, entendendo que o conhecimento escolar é

compreendido como uma construção baseada no encontro - feito de conflitos e acordos - entre

diferentes tipos de conhecimento: saberes cotidianos que alunos e professores trazem de suas

vivências familiares e sociais, conceitos e leis científicas, elementos estéticos e culturais e reflexões

filosóficas.

O saber se constrói em condições muito especiais, na invenção e reinvenção de espaços onde as

vivências e conhecimentos possam surgir a partir das interações das crianças e adolescentes entre si

e com o meio. A aprendizagem e a construção do conhecimento sistêmico são objetivos do reforço

escolar, sendo um componente importante para auxiliar de forma eficaz o processo ensino-

aprendizagem, visto que ensinar é um ato inseparável do ato de aprender.

É sabido que o reforço escolar faz parte das propostas politico-educacionais implantadas pelo

sistema educacional brasileiro com vistas à melhoria dos índices do fracasso escolar. Tem como

objetivo oportunizar a aprendizagem dos educandos de acordo com suas necessidades e seu ritmo,

consolidando e ampliando seus conhecimentos de forma contínua. Sendo uma ação pedagógica e
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um mecanismo que visa à melhoria da qualidade do ensino, e consequentemente, à minimizaçao dos

fatores que concemem ao fracasso escolar, o reforço adquire um papel importante na oferta de um

projeto que tem por objetivo defender os direitos de crianças e adolescentes no seu mais amplo

espectro.

l. Ementa Reforço Escolar

Atividade: aulas de Reforço Escolar

Equipe: 01 profissional com ensino superior completo e 01 monitor com segundo
grau completo.

Carga horária: 40/semanal

Objetivo: evidenciar as dificuldades presentes dos alunos, que acabam interferindo
no acompanhamento dos processos de ensino formal e amenizá-las por meio de atividades
diferenciadas, com estratégias metodológicas que levem os alunos a aprenderem dentro do
seu ritmo de aprendizagem, não sendo encarados como alunos limitados ou incapazes.

Atendimento: turmas de 15 alunos

Método de trabalho: aulas explicativas.

Material didático: caderno de reforço, lápis, caneta, borracha, apontador, quadro
branco, pincel e jogos educativos.

Oficina de Informática

A proposta da Oficina de Informática visa a inserção digital das crianças e adolescentes de forma

segura, possibilitando-lhes o acesso ao mundo digital e o conhecimento das ferramentas necessárias

para tanto, numa perspectiva de aprendizado, de busca de conhecimentos, de interação com seus

pares e de desenvolvimento de suas habilidades.

A utilização da informática como recurso pedagógico tem se mostrado cada vez mais constante e

necessária para a aprendizagem no mundo contemporâneo. O fato de o mundo estar em constante

transformação tecnológica traz à escola a obrigação de acompanhar essas mudanças. Hoje nos

deparamos com crianças muito ativas, que necessitam de algo que estimule suas capacidades. A

informática aplicada à educação - mesmo que ao ensino informal, como é o caso do projeto “A

Cultura Como Semente de Um Bom Futuro” - tem a função de contribuir com a aprendizagem de

crianças e adolescentes de maneira criativa, atrativa, interessante, para que os estudantes possam

alcançar resultados significativos nas aulas de informática, assim como também no aprendizado de

outras disciplinas. ,,
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Portanto, a informática é uma ferramenta capaz de apoiar o desenvolvimento cognitivo das crianças

e adolescentes. Além disso, é incontestável 0 fascínio provocado pelo computador; talvez seja por

isso que as possibilidades de interação e desenvolvimento deles tomam-se tão explícitos. As aulas

de informática estarão articuladas com as aulas de reforço escolar e as demais oficinas. Os

conteúdos a serem explorados envolvem ensinar a navegação na Internet e a realização de atividade

de pesquisa, o ambiente Windows, o aprendizado básico dos programas Word, Power Point e

Excell (para os alunos a partir de 12 anos), e o uso seguro da redes sociais.

2. Ementa da Oficina de Informática

Atividade: Ensino de Informática

Equipe: 01 instrutor habilitado em informática e 01 monitor com segundo grau
completo.

Carga horária: 24h/semanal

Objetivo: Promover conhecimentos que possibilitem às crianças e adolescentes a
navegação e realização de pesquisas na intemet de fonna segura, o reconhecimento do
ambiente Windows e a aprendizagem básica dos programas Word, Power Point e excell.

Atendimento: turmas de 15 alunos

Método de trabalho: aulas teóricas e praticas desenvolvidas em laboratório de
informática.

Materiais necessários: Computadores, impressora, cartuchos, resma de papel,
bancadas, cadeiras giratórias.

Oficina de Ballet

A presença da dança na vida das pessoas é incontestável. Vem acompanhando a história da

humanidade e se faz presente em diferentes continentes. É urna forma de expressão artística, tanto

no campo popular, como no erudito. A dança faz-se presente especificamente no Brasil, em suas

diversas classes sociais e também nas diferentes manifestações que se espalham por todo território

nacional, acompanhando o desenvolvimento e as relações interpessoais em suas comunidades,

bairros e cidades.
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Existem muitas possibilidades de buscar as contribuições da dança no desenvolvimento da criança e

do adolescente, uma vez que ela se faz presente em suas vidas antes de sua alfabetização. Nas

brincadeiras infantis, as crianças usam a dança como forma de expressão e também para estabelecer

regras, relações sociais, diversão, alegria e aprendizagem. Esses exemplos dão um breve panorama

da importância da dança na educaçao infantil, seja ela na escola ou na família.

No projeto “A Cultura Como Semente de Um Bom Futuro” a oficina de balé, será destinada à até

30 crianças e adolescentes atendidos no projeto que demonstrarem interesse por esta atividade que

visa promover a socialização e oferecer apoio em todo processo de aprendizagem ofertado pelo

projeto, por ser a dança uma ferramenta extremamente funcional para favorecer a expressão, a

manifestação de habilidades, a ludicidade, a inemória e a criatividade que deverão ser fomentadas

em todas as outras atividades.

3. Ementa Oficina de Ballet

Atividade: Oficina de balé

Equipe: 01 instrutor habilitado ein dança.

Carga horária: 24h/semanal

Objetivo: ampliar o conhecimento, dar acesso à atividade de cultura, desenvolver
criatividade, socialização, expressão corporal.

Atendimento: turmas de 10 crianças e adolescentes

Método de trabalho: aulas praticas de balé, de ritmo, de expressão corporal.

Material didático: Caixa de som amplificada, espelho, barra de aço para parede,
conjuntos completos para ballet.

Prática esportiva - modalidadde judô

O Judô foi criado no Japão em 1882, por um grande estudioso japonês chamado Jigoro Kano. Este

esporte é fruto de uma sistematização técnica e filosófica oriunda do Ju Jutsu, sistema de luta dos

samurais. Literalmente, o significado do Judô é “caminho suave”, esse conceito contextualiza-se

através dos seus princípios filosóficos, que são: prosperidade e beneficios mútuos; ceder para

vencer e máxima eficiência, que foram criados para que pudessem reger de forma diferenciada a

prática do Judô e para que influenciassem também nas atitudes extra-judô (Santos, 2009). Esses/-É
'// /,/ _//, / z
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Atendimento: turmas de 15 alunos

Método de trabalho: pratica esportiva em aulas práticas realizadas em dojo.

Material didático: placas de tatarne, quimono, faixas de identificação de nível.

A educação é um direito de todos e dever do Estado e também da familia. Como diz o Art. 205 da

Constituição Federal, deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

para o trabalho. No projeto “A Cultura Como Semente de Um Bom Futuro”, percebemos a

interdependência entre a cultura e a educação para a formação de cidadãos conscientes do seu papel

no mundo. .

É na infância que se desenvolvem as condições para o desabrochar' de adultos capazes de atuar com

autonomia, responsabilidade e solidariedade em beneficio de si mesmos e da sociedade. É este o

momento de cultivar dons e talentos que pennitem, a cada pessoa, tomar-se autônoma e consciente

de suas virtudes e capacidades. Ao apoiar o florescer da consciência cidadã de cada criança,

acreditamos contribuir para a construção de um mundo melhor, aqui, agora e no futuro.

Neste sentido, o projeto propõe um processo pedagógico no qual a prática educativa esteja

vinculada com a experiência de vida das crianças e adolescentes e com o que eles/elas enfrentam no

seu cotidiano. O objetivo é fortalecer seu lugar enquanto sujeitos de direito. Para tanto, é necessário

desconstruir os preconceitos pautados pela visão patriarcal e colonialista que penneia nosso meio

social Assim, ressaltamos a importância de conhecimentos acerca dos ` ` na. Direitos Humanos

educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de

construir saberes e reflexões que instiumentalizem os participantes do projeto a lutar para diminuir

as desigualdades culturais, sociais, políticas e econômicas existentes, assim como as violências

sofridas no cotidiano.

Para execução da proposta ora apresentada, o PRONOVI contará com a seguinte equipe de recursos

humanos:

Para execução sua execução o projeto contará com a equipe descrita abaixo:
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/× vz
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Cargo Atividades Tipo de
contratação

Jornada
` de contratação Profissionais

mtrabalho

Período de N. de

eses

Gerente de
Projeto

Conduzir a execução
administrativa e financeira do
projeto e a equipe;
acompanhar, monitorar e
garantir o cumprimento do
projeto; gerar os documentos -
relatórios necessários.

CLT
Contrato por

Tempo
Determinado

40 h/
semanal

l2 01

Pedagogo(a) Planejar e executar as oficinas
e o reforço escolar; apoiar os
instrutores no planejamento
ads oficinas; avaliar o processo
ensino-aprendizagem;
promover praticas inovadoras
de ensino e incentivar a
utilização de tecnológicas
educacionais.

CLT
Contrato por

Tempo
Determinado

40h /
semanal

l2 Ol

Instrutores de
Oficinas

Realizar as oficinas de
informatica, ballet e judô
conforme planejamento
realizado; participar das
atividades e reuniões propostas
pelo projeto; elaborar
relatórios das oficinas
realizadas.

CLT
Contrato por

Tempo
Determinado

40 h/
semanal

12 04

Cozinheiro(a) Controlar e manter organizado
e bem acodicionados os
alimentos e mantimentos;
preparar lanches e refeições
que serão ofericadas as
crianças e adolescentes;
manter a organizaçao e
limpeza da cozinha.

CLT
Contrato por

Tempo
Determinado

40 h/
semanal

12 01

Auxiliar
Administrativo
financeiro

Recepcionar e atender o
público em geral, prestando
informações sobre o projeto;
dar apoio à equipe de traballio;
realizar cotação de preços,
compras, pagamentos, controle
orçamentário e financeiro,
elaboração de documentos e
relatórios, organização e
controle de documentos e
arquivos e realizar prestações
de contas do projeto, sob a
orientação e supervisão do
Gerente do Projeto.

CLT
Contrato por

Tempo
Determinado

40 li/
semanal

12 O1

/ /
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princípios filosóficos estão totalmente atrelados a quatro raízes filosóficas orientais, são elas:

confucionismo, taoísmo, budismo e xintoísmo (Kano, 1986).

De acordo com Virgílio (2002), o Judô chegou ao Brasil através da imigração japonesa e

principalmente pela chegada de um aluno de Jigoro Kano chamado Mitsuyo Maeda (Conde Koma)

que o difundiu primeiramente em alguns estados do Brasil através de desafios de lutas, e

posteriormente, fixou-se na região norte em Belém-PA.

Alguns estudos apontam para o fato de que Jigoro Kano sofreu influências ocidentais quando

elaborou o Judô, tais como da Educação Física Inglesa; da revolução industrial ocidental; de

filósofos como Kant e Comte; e das viagens constantesà Europa visando o conhecimento dos

modelos educacionais da época (VILLAMÓN, 1999). Devido aos seus fins educacionais,

filosóficos e esportivos, o Judô ganhou o mundo através de demonstrações feitas pelos alunos

enviados por Jigoro Kano. Depois desta larga difusão, o Judô chegou às olimpíadas como esporte

olímpico. Segundo Brousse apud Franchini (2006) seu conceito mais moderno pode ser definido

como uma luta de origem japonesa inicialmente criada com objetivos educacionais mas que,

atualmente, dentro de um contexto competitivo, é mais conhecido como um esporte de combate

pertencente ao programa olímpico.

Contudo, pode-se afirmar que o Judô pode tomar diversas vertentes, atuar em diversos âmbitos e

apresentar várias finalidades, tais como: perspectiva educacional (escolas); competitiva (clubes,

academias e associações); saúde (para melhora da aptidão fisica); reabilitação (idosos e crianças);

prática mental e filosófica; projetos sociais (massificação do Judô preconizado por Kano);

Universidades (curriculo acadêmico de Educação Física); e esporte adaptado à deficientes (cegos e

portadores de síndrome de down).

No projeto “A Cultura Como Semente de Um Bom Futuro” a inserção da prática esportiva do judô

para as crianças e adolescentes justifica-se como uma necessidade de atividade corporal e

disci linar, ue auxilia no alcance do ob`etivo rinci al.P Cl J P P

4.Ementa Pratica esportiva, modalidade JUDÔ

Atividade: Prática esportiva, modalidade Judô ._

Equipe: 01 instrutor habilitado em judô.

Carga horária: 24 hs/semanal

Objetivo: apresentar o conteúdo técnico do judô, através de atividades lúdicas e que
priorizem a diversificação no repertório e no desenvolvimento motor.
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Auxiliar de
Serviços Gerais

Conservar e limpar todo
espaço fisico do projeto;
manter organizado todos os
equipamentos e materiais do
projeto; realizar serviços
externos sempre que
solicitado, sob oiientação
superior; conduzir veículo em
atividades externas sempre que
necessário e sob orientação
superior.

CLT 40 h/
Contrato por semanal

Tempo g
Determinado

12 01

5. PLANO DE APLICAÇÃO

b. Subvenção Social (despesas de custeio)

5.1.1 Bens de Consumo

Observação: Foram incluídos na planilha de bens de consumo os itens 19 e 20, transferidos da
planilha de investimentos e, devidamente adequados a nova configuração da impressora
conforme solicitado pelo CDCA/DF.

`\
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Projeto Vida Nova - PRONOV/

Unidade de Valor
N“ Item Descrição do item Quantidade di . Valor totalme da unitai io

1 Caderno brocliurão grande
240 Un 5,50 1.320,00

2 Lápis redondo grafite
4 Cx 38,90 155,60

3 Borracha branca com capa plástica
240 Un 1,29 309,60

4 Caneta Esferográfica
4 Cx 35,60 142,40

5 Apontador com Depósito Retangular
120 Un 1,20 144,00

6 Ecolapis de cor sextavados
120 Cx 19,90 2.388,00

7 Canetas hidrográficas
120 Cx 27,90 3.348,00

8 Quadro magnético 120x90
1 Un 229,00 229,00

9
Pincel para quadro branco 2.0mm cores variadas cx com 12
unidades

5 Cx 23.50 117,50

10 Resma Papel A4 Sulfite
20 Cx 199,90 3.998,00

ll Papel Sulfite A4 colorido
100 Pct 6,30 630,00

12 Caderno de desenho grande
120 Un 5.90 708,00

13 Grampeador grande
2 ` Un 126,90 253,80

14 Perfurador de papel c/2 furos
2 Un 57.20 1 14,40

15 Pasta suspensa
4 Cx 53.90 215,60

16 Kit Organizador de Arquivos
10 Un 57.99 579,90

18 Tatame lm x lm x 30mm
70 Metros 59,90 4.193,00

19 Tonner preto para impressora multifuncional (Ref. K404S)
12 Un 329.00 3.948,00

20
Tonner colorido para impressora multifuncional (Ref.
M4048. C404S. Y404S...1

12 Un 349,00 4.188,00

SUB-TOTAL
26.982,80

5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

NO

ltem
Descrição do item QU3.l'11Ç a e medida unitarioid à U“1da“1ed° Valff. vzioftotzi

1

Kit Roupa Bailarina de Ballet Infantil com Bolsa (collant de
alcinha com 2 saias, sendo uma de malha e outra em tela. 1
porta coque super resistente, 1 meia calça fio 4001. 1 sapatilha
korino, 1 bolsa de ballet)

60 Un 159,90 9.594,00

2 Kimono reforçado para judô 100% algodão. Branco
120 Un 129,99 15.598,80

3 Kit 20 faixas de judô
3 Un 419,90 1.259,70

4
Camisetas com gola redonda colorida com aplicação de
lo omarca 4/4 cores ara as crian as adolescentes e e ui eg P › Q
(72 pessoas x 4 camisetas)

288 Un 39,90 11.491,20

5
Mochilas em lona resistente para crianças, adolescentes e
equipe

72 Un 73,00 5.256,00

6 Squeeze Alumínio Com Mosquetao Personalizado para
crianças, adolescentes e equipe

72 Un 9,90 712,80

7 Porta lápis de lona resistente
60 Un 17,00 1.020,00

SUB-TOTAL
44.932,50

.// I /, z
/ g /,.
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5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física

N° Quantidade dCargo . _
Item profissionais

e N° meses
encargos)

Valor do salário
mensal (sem Valor Total

...A Gerente de Projeto ›_› 12 5.300,00 63.600,00

l\J Pedagogo(a) ,_. 12 3.700,00 44.400,00

U.) Instrutores de Oficinas -l>~ 12 11.600,00 139.200,00

-l>~ Cozinheiro(a) ,_i 12 2.000,00 24.000,00

Lil Auxiliar Administrativo financeiro ›_i 12 2.800,00 33.600,00

ON Auxiliar de Serviços Gerais ,_. 12 2.000,00 24.000,00

SUB-TOTAL
328.800,00

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

N2 Item Cargo Quantidade N. de Meses Encargos Valor anual salários

1 Gerente de Projeto l 12 1.537,00 R$ 18.444,00

2 Pedagogo(a) 1 12 1.073,00 RS l2.876,00

3 Instrutores de Oficinas 4 12 3.364,00 RS 40.368,00

4 Cozinheiro(a) l 12 580,00 R$ 6.960,00

5 Auxiliar Administrativo financeiro 1 12 812,00 R$ 9.744,00

6 Auxiliar de Serviços Gerais 1 12 580,00 R$ 6.960,00

Total R$ 7.946,00 R$ 95.352,00

5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

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

individualmente por profissional)

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

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

à tabela, caso necessário).

 J/.zf /Á-f I, k V C.

4.
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N“ item Cargo FGTS (8%) 13°Salário Provisão de Férias 1/3Férias Provisão FGTS
Total mensal
dos encargos

1 Gerente de Projeto
424.00

441,67 441,67 147,22 82 ,44 1.537,00

2 Pedagogo(a)
296.00

308,33 308,33 102 ,78 57 ,56 1.073,00

3 Instrutores de Oficinas
928,00

966,67 N 965,67 322,22 180,44
3.364,00

4 Cozinheiro(a)
160.00

166,67 166,67 55,56 31,
58011 ”00

5 Auxiliar Administrativo financeiro
224.00

233,33 233,33 77 ,78 43,56
812, 00

6 Auxiliar de Serviços Gerais
160.00

166,67 166,67 55,56 31,11
580,00

SUB-TOTAL 2.192,00 2.283,33 2.283,33 761 ,ll 426,22 7.946,00

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física
\

N” Item Cargo
Custo mensal por profissional (somatório Valor do salário bruto com encargos
encargos + salário) * Valor Bruto (total do projeto)

1 Gerente de Projeto 6.837,00
82.044,00

2 Pedagogo(a) 4.773,00
57.276,00

3 Instrutores de Oficinas 14.964,00
179.568,00

4 Cozinheiro(a)
2.580,00 30.960,00

5 Auxiliar Administrativo financeiro
3.612,00 43.344,00

6 Auxiliar de Serviços Gerais
2.580,00 30.960,00

Total 35.346,00
424.152,00

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

/
,/

K/

__,__._í
.) \

/4.z/

Projeto Vida Nova - PRONOV/

AR 14 conjunto 14 lote 25 - Sobradinho 11- CEP 73.060-100

N“ item Cargo FGTS (8%) 13°Salário Provisão de Férias 1/3Férias Provisão FGTS
Total mensal
dos encargos

1 Gerente de Projeto
424.00

441,67 441,67 147,22 82 ,44 1.537,00

2 Pedagogo(a)
296.00

308,33 308,33 102 ,78 57 ,56 1.073,00

3 Instrutores de Oficinas
928,00

966,67 N 965,67 322,22 180,44
3.364,00

4 Cozinheiro(a)
160.00

166,67 166,67 55,56 31,
58011 ”00

5 Auxiliar Administrativo financeiro
224.00

233,33 233,33 77 ,78 43,56
812, 00

6 Auxiliar de Serviços Gerais
160.00

166,67 166,67 55,56 31,11
580,00

SUB-TOTAL 2.192,00 2.283,33 2.283,33 761 ,ll 426,22 7.946,00

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física
\

N” Item Cargo
Custo mensal por profissional (somatório Valor do salário bruto com encargos
encargos + salário) * Valor Bruto (total do projeto)

1 Gerente de Projeto 6.837,00
82.044,00

2 Pedagogo(a) 4.773,00
57.276,00

3 Instrutores de Oficinas 14.964,00
179.568,00

4 Cozinheiro(a)
2.580,00 30.960,00

5 Auxiliar Administrativo financeiro
3.612,00 43.344,00

6 Auxiliar de Serviços Gerais
2.580,00 30.960,00

Total 35.346,00
424.152,00

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

/
,/
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.) \
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Projeto Vida Nova - PRONOV/

Unidade Valor
N° .Descrição do Item Quantidade de . , _ Valor total
Item . unitariomedida

1 Caixa amplificada Multiuso com microfone, bluetooth, entrada
USB, cartão de memória e rádio FM

1 Un 899,00 899,00

2 Barra Prática Para Ballet 3 Metros - C/ Regulagem Altura 1 Un 750,00 750,00

3 Computador Core 15 8GB, HD ITB Monitor 19” 10 Un 1.790,00 17.900,00

Bancada para computadores composta por 5 módulos medindo
4 cada um : 2 mts de comprimento X 0,50 em de largura X 0,75 de

altura em 100% MDF.

1 Un 3.500,00 3.500,00

5 Cadeiras giratória para mesa de computador 10 Un 190,00 1.900,00

6 Ar Condicionado Split
2 Un 3.489,00 6.978,00

Impressora Multifuncional Laser Colorida, com Wireless,
7 Copiadora, Scanner e Fax , 220v (com software easy eco driver

que economiza até 20% do toner e reduz o consumo de energia).

1 Un 2.190,00 2.190,00

8 Fogão Industrial 6 Bocas Gás GLP com Fomo
1 Un 1.799,00 1.799,00

9 Geladeira/Refrigerador Comercial Inox 4 Portas Cegas 220v
1 Un 4.999,00 4.999,00

10 Liquidificador industrial 8Litros
1 Un 809,00 809,00

11 Smart TV LED 58"
1 Un 3.199,00 3.199,00

12 Panela de pressão industrial 30 Litros
2 Un 750,00 1.500,00

13 Panela industrial tipo caçarola em Aluminio
4 Un 240,00 960,00

14 Mesa para refeitório com bancos de madeira maciça pinus 2
metros de comprimento

2Un 1.650,00 3.300,00

Total: 26.254,00 50.683,00

\
~

c. Resumo do Plano de Aplicaçao

2 -Total Auxilio Investimento (bens permanentes) 50.683,00
3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras)
TOTAL DO PROJETO (1+2+3) =

Valor (R$)

1 - Total Subvenção Social 496.067,30

00,00

546.750,30
/
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO(A quantidade de Metas fica a°critério do Projeto)

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

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)
1° Parcela 2° Parcela 3° Parcela

Metas Detalhamento das ações de cada meta

4° Parcela

Mêsl.2e3 Mês4,5e6 Mês7,8e9 Mês 10, ll e 12

Aquisição dos bens de consumo e materiais para as oficinas 71.915,30
Meta 2

Execução das oficinas de informática, ballet ejudô 106.038,00 106.038,00 106.038,00 106.038,00

roizi de suiwençâa sazâzi 117.953,30 100.033,00 10ó.03s,00 100.038,00
Natureza de Despesa - Auxilio Investimento (bens permanentes)

1° Parcela 2° Parcela 3° Parcela
Metas Detalhamento das ações de cada meta

4° Parcela

Mêsl,2e3 Mês4.5e6 Mês7,8e9 Mês l0, ll e 12

Meta 1 Aquisição dos móveis, eletrodomésticos e e equipamentos 50.683,00

Total de Investimento 50.683,00

Valor por Parcela 228.636,30 106.038,00 106.038,00 106.038,00

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

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

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

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

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

Metas Detalhamento das ações de cada meta Valor (R$) Duraçao/Início

Mês

Ténnino

1 Aquisição dos móveis, eletrodomésticos e e_ 50.683,00 Mês 1
equipamentos

Mês 1

Aquisição dos bens de consumo e materiais
2 para as oficinas 7191530 Mes 1

Mês 1

E ~ _ . f , .juiíieôcuçao das ofictnas dem ormatica, ballet e 424.152,00 Mês 1 Mês 12
×
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8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O processo de avalição e monitoramento do Projeto dar-se-á com base nas três metas descritas acima, tendo
como proposta as seguintes ações:

a) Planejamento mensal da equipe para organização e monitoramento das atividades.
b) Pesquisa de satisfação com as crianças, adolescentes e suas famílias participantes do projeto, com

objetivo de verificar a importância e os impactos das ações na vida da comunidade.
c) Relatório técnico das atividades realizadas nas oficinas.
d) Registro fotográfico das açoes do projeto.
e) Lista de frequência diária das crianças e adolescentes participantes.

Para tanto, serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação:

Tipo de avaliação Instrumentos
Periodicidade

Avaliação Ficha de inscrição
Vez única

permanente Relatório técnico da pedagoga
Mensal

Lista de chamada dos beneficiários Diária

Folha de ponto da equipe de trabalho Diária

Coleta de dados administrativos - ficha de
inscrição, perfil socioeconômico,

Semanal

Número de atendimentos em cada uma das
atividades previstas z

Mensal

Avaliação periódica Análise dos dados administrativos
Trimestral

de resultados Registro fotográfico
Mensal

Análise da lista de presença dos beneficiários Bimestral

Registro de presença nos eventos realizados Mensal

Aplicação de questionário de pesquisa de
opinião

Trimestral

Prestação de contas Mensal

Avaliaçao final ou Levantamento do número de inscritos
Vez única

de impacto Apresentação e análise dos resultados do
projeto .ç

Vez única

Apresentação e análise do cumprimento do
objeto do projeto

Vez única

Apresentação e análise do alcance das metas
do projeto

Vez única
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Levantamento do número de 'evasao dos Vez única
beneficiários

Apresentação e análise do relatório ilustrado Vez única

Apresentação e análise da prestação de contas Vez única

Depoimentos espontâneas dos beneficiários Vez única
do projeto coletados pela equipe
multidisciplinar

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado

de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei,

que inexiste qualquer débito ein mora ou situação de inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou

qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos

oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede

deferimento.

Brasília, 19 dejulho de 2019. 1
' /
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