
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

ÓrgãofEntidade Proponente: Associação de Í CNPJ: 002043490001
-45Assistência, Cultura e Educação Humana - ACEHU

Endereço: Bairro São Iosé, Qd. 04. Lt 30 - São Sebastião
Telefones da Entidade:Cidade: São Sebastião UF: Distrito Federal CEP: 7l.693~0l 5 (61) 325.¡_30¡4

'Nome do Responsável: Heloise Simões Vieira Velloso CPF: 403. S33 .S47-91

Êfggdgãífâ 280_671 Cargo na Instituição: Função na Instituição; Telefone do Responsável:
MDHU Presidente Direção Geral (61) 98251-5557

Endereço do Responsável: SMPW Quadra 18 Conjunto 4 lote 3 casa B CEP: ?l .74l-804

3. DESCRIÇÃO no PROJETO

il Período de Execução Total do Projeto: 01 ano
, . . Inicio: Janeiro de 2020 |Término: Dezembro de 2020¿3. l.Titulo do Projeto: ProjetoMais Ane ocal de Execução do Projeto (Endereço): Centro Social Ingá - Bairro

São José, Qd. 04, Lt 30 - São Sebastião
Total de Crianças ef ou Adolescentes atendidos no projeto: 75

3.2.Linha de ação do Edital

Eixo VIII: ESPORTE, LAZER E CULTURA:
1. Ações voltadas ao esporte que assegure o desenvolvimento fisico, mental, social, cognitivo, liderança,
mediação de conflitos, disciplina, respeito e trabalho em equipe'
2. Complementação cultural, que tenham como foco ações voltadas as culturas locais e tradicionais e
que trabalhem a diversidade das diferentes linguagens no campo das artes:
gia) Música, dança, teatro, literatura, artes visuais e outras;
Mc) Artes visuais, artes gràficas, gravuras;
Eixo IV: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL
l. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto;
2. Serviços de adequação de espaço fisioo com obra e ou reforma de estrutura voltada à melhoria da
qualidade e facilitação de ações com crianças e adolescentes;
3. Capacitação de profi ssionais que atuam diretamente na captação de recursos, formulação de projetos,
prestação de contas e mensuração de resultados para fortalecimento de politicas para crianças e
ladolescentes;
,*4. Fortalecimento da gestão organizacional e qualificação de gestores.
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i3.3.Identificação do Objeto

O objeto do presente projeto é a oferta de atividades pedagógicas, artísticas e culturais para 75 crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, residentes da Região Administrativa de São Sebastião
l(DF). As ações desdobram-se em iniciativas de acompanhamento escolar e reforço em português e
grnatemática; introdução ao estudo da lingua inglesa; aulas de música, ballet e teatro; e atividades
formativas para os pais e familiares das crianças assistidas. Todas as iniciativas acontecerão no Centro
Social, de segunda a sábado.
3.4. Justificativa da proposição:

Segundo dados da última Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios (PDAD) realizada nos anos de
:T2015 e 2016, a população urbana de São Sebastião estimada e' de 101.161 pessoas, vivendo em 29.603
¡domicilios. Crianças da faixa etária de zero a 14 anos correspondem a 22,73% da população. Apenas
23,4% desses domicílios estão localizados em áreas próximas a algum centro cultural, evidenciado a
baixíssima oferta de atividades artistico-culturais na região.
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i3.5.0bjetivos:

Além desta constatação, a população dessa Região Administrativa possui baixo nível de escolaridade,
assim como faltam atividades culturais e extracurriculares para crianças e adolescentes. Do total relatado
acima, 40,43% de seus habitantes têm o nível fundamental incompleto, 19,11% têm o ensino medio
completo, 1,97°/0 não teve acesso ou não concluiu o ensino fundamental e o ensino medio em idade
apropriada e 2,07% declararam ser analfabetos. Ao que compete às atividades extracurriculares 96,64%
da população declarou não fiequentar nenhum tipo.
(Fonte ht1p.i'¡\\¿'\\f\v.saoSeIJ¿l ' 0.dfg0l‹í.bt'/catcgoryfsobrena-rafinformacoesƒ).\ sua

,A Associação Assistência. Cultura e Educação Humana - ACEHU desenvolve o Projeto Mais Arte
nessa Região Administrativa, com o objetivo de contribuir para a inclusão social, educacional e cultural
de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, através de oficinas socioeducativas de música,
canto, dança, artes visuais, literatura, matemática, linguas e leitura, tendo como missão a formação integral
das atendidas.

1
Atualmente participam do projeto 75 crianças e adolescentes, com idades entre 07 e 14 anos, no contra
turno escolar, segundas às sextas-feiras, das 8h45 às 12h30, sábados das 9h às l2h, e quintas e sextas. das
15h às 17h. O Projeto Mais Arte trabalha em parceria com as familias por meio de reuniões, aulas e
palestras relacionadas com a formação e educação dos filhos.

Esse atendimento iniciou em 2017 e atendeu até hoje mais de 230 crianças de São Sebastião. Somando
todas as iniciativas da Associação na região nos últimos dois anos - entre oficinas e workshops
,profissionalizantes e atividades assistenciais em asilos e areas carentes - foram diretamente beneticiadas
pela ACEHU cerca de 500 pessoas, estimando-se o impacto indireto das atividades em mais de mil.

.Conta-se atualmente com um corpo de 20 voluntárias, 04 professoras contratadas e um corpo
administrativo. Toda equipe de trabalho possui capacitação e treinamento continuo para o atendimento
das crianças e adolescentes, que encontram no projeto uma oportunidade de crescimento acadêmico e
cultural, e também um local de acolhida e transformação pessoal.

As atividades são oferecidas em um prédio de 3 andares, denominado Centro Social Ingá., situado no bairro
São José, com: 2 salas para aulas expositivas e aulas de artes visuais, com mesas e cadeiras, 1 sala de
dança com linóleo no piso e espelhos, 1 sala para acompanhamento acadêmico, 1 cozinha e refeitório
instalados para o lanche, l sala para aulas de violão e música, 1 sala de aula adaptada para multimidia,
com equipamento de projeção, 1 sala para palestras, 1 sala da diretoria, 1 sala da coordenação, 1 sala para
atendimento dos pais, 1 recepção, banheiros.

Em 2019, a entidade foi selecionada como primeiro case de serviços pro bono da empresa Oni Design de
}Negócios, sendo agraciada com uma consultoria completa de rebranding que durou 10 meses. Nesse
lprocesso, adotou-sc o nome fantasia de Enlace.

Qbjetivo geral

Formar integralmente crianças e adolescentes da Região Administrativa de São Sebastião, que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades pedagogicas, artísticas e culturais
no periodo de contra turno escolar.

,Objetivos especificos,

1. Desenvolver o hábito do estudo por meio do acompanhamento escolar, para que possam alcançar
melhor rendimento e aproveitamento das aprendizagens no ensino regular, através de auxilio nas
lições de casa, notadamente em lingua portuguesa e matemática que garantem as ferramentas]
necessárias para o bom desempenho em outras disciplinas. `

l

2. Ofertar aulas de inglês como atividade inclusiva, com tim a promoção de sujeitos com capacidade
de agir no mundo por meio da lingua, ampliando e compreendendo o conhecimento cultural e possivel
formação proti ssional. W _
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3. Fomentar a vivência musical. audição, composiçao, improvisação, execucao de instrumentos e
leitura musical por meio de oficinas, desenvolvendo a dimensão estética por meto delas.

4. Desenvolver, por meio da dança (ballet clássico e contemporâneo), a disciplina, hannonia, o Ê
senso estético, a valorização do corpo e a autoestima.

5. Construir parcerias com as familias das participantes para a formação das mesmas, através de reuniões,
palestras e também solicitando sua colaboração com o projeto.

3.6.Metas:

NfloaE META p META RESULTADO

lAtendimento regular de 75 crianças no
contra turno escolar de segundas a

l ;sextas, das 8h45 às 12h30; quintas e
sextas das 15h as 17h e sábados das 9h
às 12h.

Frequência de cada participante em pelo menos
75% das atividades do projeto.

Otimização de momentos de estudo
ç 2 durante o horario previsto do projeto,
l
É

j de estudo diário.
. visando o desenvolvimento de hábitos ` .

Melhora no rendimento escolar a ser acompanhado

Registro das atividades desenvolvidas nas aulas de
português, matemática e inglês; Melhora nos testes
de monitoramento aplicados pelo próprio projeto;

por meio dos boletins e relatórios de avaliação.

inglesa.

i

3 šlntrodução ao aprendizado da línguai
Frequência de cada participante em pelo menos
75% das aulas de inglês ofertadas ao longo do
semestre (periodicidade semanal) e alcance de
vocabulário básico, comunicação no quotidiano e
gramática elementar.

Realização de apresentações finais de
4 música, dança e exposição dos

trabalhos artísticos.

Participação de todas as atendidas na pré-produção
e realização das apresentações finais. bem como da
presença dos pais e familiares no dia em que será
realizada a mesma.

i Conviver eticamente com o outro,
conhecendo e respeitando seus

5 ,direitos e deveres na busca da
*eliminação da discriminação e do
preconceito.

Redução das ocorrências relacionais entre as
participantes com as professoras, com as colegas e
consigo mesma, com vistas a gerenciamento de
conflitos.

6 Parcerias com as familias.

Realização de ao menos 02 encontros com a
presença dos pais, coordenadora e professoras e
realização de ao menos (ll conversa
individualizada com os responsáveis por cada
participante com coordenadora pedagógica do
projeto.

4. METODOLOGIA

1 Atendimento regular de 75 crianças no contra cada nos seguintes horários: segundas a sextas, das
turno escolar. 8h45 às l2h30; quintas e sextas das 15h às 17h e

Í Í V sábados das 9h às l_2h. _ _
2 Desenvolver nos participantes o hábito do estudo Identificar os déficits de aprendizagem no que compete

N° DA*META META METODOLOGIA

Divisão das crianças e adolescentes em 3 grupos de 25

diario no horário previsto no projeto. aos conteúdos de língua portuguesa e matemática;
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revisar a matéria em defasagem; monitorar
aprendizagem por meio de testes. .

3 Introdução ao aprendizado da lingua inglesa.
Aulas expositivas e participativas, com uso de imagens,
música. desenhos e exercícios.
Aulas e aplicação da metodologia do material doado
por uma escola de inglês parceira.

4 Realização de apresentações finais de música*
jdança e exposição dos trabalhos artísticos

Aulas e ensaios de cada instrumento sob orientação de
profissionais especificos da área.

5
Conviver eticamente com o outro, conhecendo e
respeitando seus direitos, deveres na busca da
eliminação da discriminação e do preconceito

Atividades com oficinas com temas que promovam as
discussões relacionais e atendimentos personalizados
com as professoras e psicólogas para lidar com assuntos
pontuais.

6 arcerias com as familias. É
A/¬'T5

Reuniões. aulas e palestras com periodicidade a
combinar. Acompanhamento de situações-problema
apresentadas pelas participantes
Reuniões para informações e apresentação do projeto
no inicio do semestre
Palestras sobre educação dos filhos uma vez ao mês

Metodologia das aulas regulares

O projeto terá como focos principais o acompanhamento e reforço pedagógico e o desenvolvimento de
habilidades artísticas de cultural. Uma aluna tera a cada dia uma aula artística e uma aula de
reforçofacompanhamento pedagógico ou inglês. Na parte artística, à ênfase será dada à dança, música e
teatro, com a realização de apresentações finais que unam todas essas dimensões. Na parte pedagógica o
foco serão as disciplinas de português e matemática e haverá também introdução à lingua inglesa.

As aulas de música terão como objetivo o canto e o aprendizado do violão. A contemplação no presente
edital possibilitará a expansão do trabalho realizado com a música, a partir da incorporação de outros
instrumentos como percussão e flauta doce, trabalhando assim com cordas, sopro, percussão e corpo. As
meninas serão apresentadas a todos os instrumentos e ao longo do projeto poderão concentrar-se naqueles
para os quais mais se identificam. Serão aulas com duração de OI hora.

Nas aulas de dança buscar-se-á respeitar a individualidade de cada criança e sua fase de desenvolvimento,
visando manter a motivação necessária para as aulas da dança. Serão aulas com duração de 01 hora, com
foco no desenvolvimento psicomotor de cada um. A contemplação no presente edital permitirá também a
troca do linóleo da sala de dança, algo de extrema importância para a segurança das alunas. Tal piso é o
adequado para facilitar o movimento na dança e evitar que se escorregue. O presente piso foi instalado em
2012, há sete anos, apresentado já desgaste da parte revestida por fita, aumentando chances de acidentes, É
central a boa conservação do linóleo, mantendo-o sem ñiros, rasgos e evitando bolhas de ar que se formam
confonue ele fica velho.

Estão previstas ainda atividades de revisão de lingua portuguesa, matemática e inglês e tempos para
acompanhamento pedagógico personalizado. Nestas aulas, o objetivo será identificar os principais déficits
das alunas e revisar os conteúdos que não estejam fixados, com foco na conquista da habilidade de
interpretação textual e aprimoramento do raciocinio matemático. O desempenho das alunas será
acompanhado por meio das atividades realizadas em sala, a aplicação de testes no inicio, no meio e no final
do ano e o monitoramento dos boletins.

As aulas de inglês serão estmturadas a partir de livros de inglês doados por uma escola de inglês parceira.
As arte-educadoras deverão adaptar essas atividades para as crianças e também trabalhar bastante a
oralidade como forma de aquisição de vocabulário.

ascugsos Humanos
Atividades a serem _ , Periodo de ornada de N” de

Cafgo i desenvolvidas i Tipo de wrltíataçao lcontrataçãoímesesll trabalho lprofissionais

tl.



Arte-educador 1
(Música)

Ministrar aulas de
música

Prestador de Serviços l
Microempreendedor i

Individual
10 02hƒsem

Arte-educador 2
(Violão)

Ministrar aulas de
violão

Í Prestador de Serviços
Microernpreendedor i

Individual
10 02h!aem

Arte-educador 3
(Ballet Clássico)

Ministrar aulas de
ballet

\PrestadorIde Serviços l
Microempreendedor

Individual
IO 02h.‹'sem

Arte-educador 4
(Ballet

Contemporâneo)
Miriistrar aulas de

ballet

šPrestador de Serviços
Microempreendedor

Individual
10 02hr'sem

l Arte-educador 5
t (Ballet
Contemporâneo)

Ministrar aulas de
ballet

Prestador de Serviços
Microempreendedor

Individual
IO 02h¡sem

lti

Arte-educador 6
(Inglês)

Ministrar aulas de
inglês

Prestador de Serviços
Microempreendedor 1

Individual
IO 02h/sem

Arte-educador 7
(Teatro)

Ministrar aulas de
teatro

lPrestador de Serviços
l Microernpreendedor

Individual
10 0211!sem

Arte-educador 8
I (Português)

Ministrar aulas de
português

¿ Prestador de Serviços
É Mjcroempreendedor

Individual
10 02hz'sem

I Arte-educador 9
(Português)

Ministrar aulas de
português

Prestador de Serviços
Microernpreendedor

Individual
10 02hJsem

` l
n

Arte-educador 10
(Matemática) p

Ministrar aulas de
matematica

Prestador de Serviços
Microempreendedor

Individual
10 02h/sem

Arte-educador ll
ç (Matematica)

Ministrar aulas de
matemática

Prestador de Serviços
Microernpreendedor

Individual
10 02h:'sem

I Arte-educador l2
( Inglês)

Ministrar aulas de
inglês

Prestador de Serviços
Microempreendedor

[ndividual
10 02h/sem

Coordenador `
Administrativo 1

Direção Geral do
Centro Social Ingá CLT 12 40l'u'sem

* Auxiliar de Apoio às atividades

Inga
l Serviços Gerais do Centro. Social CLT 12 40h¡sem

s. PLANO DE APLICAÇÃO

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)
l

5.1.1 Bens de Consumo i
NO

Item especificações dos materiais a serem
adquiridos sem indicação de marca).

Quantidade Unidade de Valor
medida unitário Valor

Descrição do item (descrever todas as }

l 1 Kit lanche para apresentação (um pacote
Ê individual de biscoito de sal, um pacote Unidade Rs 1

12,00 R$900,00 t

ln
É



individual de biscoito integral de doce, um
suco de caixinha, um chocolate)

2 Linóleo preto Metro
85 Quadrado

Rs
40,00

R$
3 400,00

, 3 Uniformes balé (uniformes para alunas
das aulas de balé - 01 collant + 02 meia- 30
calça + 01 sapatilha + 0l saia + rendinha)

Unidade RS
160,00 R5

4. 800,00

l 4 Figurino para apresentação final - 01
collant + 01 saia + 01 meia-calça + Dl 30 *
sapatilha + adereço cabelo)

Unidade R$
220,00 RS

6 . 600,00

Total R$
15.700,00

5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

NO

tem

Descrição do item (descrever
todas as especificações dos
materiais a serem adquiridos,
sem indicação de marca),

Quantidade Unidade de medida Valor l
unitário

Valor
total

5

Arte-educador 1 - Musica -
Turmas A e B (02 horas
semanais, 38 semanas - anual,
exceto julho e dezembro)

horafaula -
76 Microempreendedor

individual
RS 45,00 R$

3.420,00

6

Arte-educador 2 - Violão -
Turmas A e B (02 horas
semanais, 38 semanas - anual,
exceto julho e dezembro)

horaƒaula -
76 , Microcmpreendedor

1 individual
RS 45,00

R$
3.420,00

7

Arte-educador 3 - Ballet -
Turma C (02 horas semanais,
38 semanas - anuaL exceto
julho e dezembro)

i
horaíaula -

76 Microempreendedor
= individual

R$ 45,00
RS
3 . 420,00

8

Arte-educador 4 - Ballet
contemporâneo ~ Turma A e
B (02 horas semanais, 38
semanas anual, exceto julho e
dezembro)

horafaula -
76 Microempreendedor

individual
RS 45,00

R$
3.420,00

9

Arte-educador 5 - Ballet
contemporâneo - Turmas A e
B (O2 horas semanais, 38
semanas - anual, exceto julho e
dezembro)

horafaula -
76 Microempreendedor

individual
RS 45,00

RS
3 420,00

¬

10

Arte-educador 6 - Inglês -
Turma C (02 horas semanais,
38 semanas - anual, exceto
julho e dezembro)

* horafaula -
76 Microempreendedor

individual
R$ 45,00

RS
3.420,00



Arte-educador if' - Teatro -
Turmas A e B (02 horas
semanais. 38 semanas - anual.
exceto julho e dezembro)

horaƒaula -
Microempreendedor q
individual R5 45,00 Rs

3.420,00
Arte-educador 8 - Portugués -
Turmas A e B (02 horas
semanais, 38 semanas - anual,
exceto julho e dezembro)

hora/aula - *
Microempreendedor
individual R$ 45,00

R$
3.420,00

1'
l

Arte-educador 9 - Ponuguês -
Turmas A e B (02 horas
semanais, 38 semanas - anual,
exceto julho e dezembro)

hora.-'aula -
Microempreendedor
individual R$ 45,00

RS
3.420,00

Arte‹educador 10 - Matemática
- Turmas A e B (02 horas
semanais, 38 semanas - anual,
exceto julho e dezembro)

hora/aula -
Microempreendedor
individual R$ 45,00 `

R$
3.420,00

Arte-educador 11 - Matemática
- Turmas A e B (02 horas
semanais, 38 semanas - anual,
exceto julho e dezembro)

horafaula -
Microempreendedor
individual R$ 45,00

RS
3.420,00

Arte-educador 12 - Inglês -
Turmas A e B (02 horas
semanais, 38 semanas - anual,
exceto julho e dezembro)

horaƒaula - l
Microempreendedor
individual RS 45,00

R$
3.420,00

Instalação Linóleo
Serviço Contratado , R$
Unitário 1 3.000,00

R$
3 000,00

Instalação de som

l
Serviço Contratado l RS
Unitário 500,00

R$
500,00

Instalação ar condicionado
Serviço Contratado RS l
Unitário ¡ 1 200,00

R$
l 200,00

Aluguel de espaços para as
apresentações finais no Plano
Piloto com capacidade minima
de 100 pessoas

l ns
~ 1.500,00Diária

l

R5
3.000,00

Contratação de ônibus para
apresentação saida de São
Sebastião e destino no Plano
Piloto

Serviço Contratado l RS l
Unitário 800,00

R$
l .600,00

Aluguel de equipamento de som
(aluguel de equipamentos de
som - pequeno porte - para a
apresentações finais)

as l
Dia 1.300,00 Ê

RS
2.600,00

Aluguel de equipamento de luz
(aluguel de equipamentos de luz
- PÔQUCUÚ IJGTÍB - pafa E

apresentações finais)

- l RS
D” 900,00

RS
1.800,00



. l
l Registro Fotografico (cobertura
l fotográfica de alguns dias do
programa e da apresentação

24 . 4final, gerando material para
` divulgação em imprensa e redes É
sociais) l

Diana A RS
800,00

RS
3.200,00

Registro videografico
(cobertura em video de alguns l
dias do programa e da 2 Í Serviço Contratado
apresentação finai, gerando Unitário
material para divulgação em
imprensa e redes sociais

25 RS
2.750,00

RS
5.500,00

Manutenção e atualização do . Serviço Contratado .
26 site institucional 12

l
- RS l

Mês i 200,00
RS
2400,00

12 Serviço Contratado -
Contabilidade z Mês `27 RS

650,00
RS
7.800,00

; Uniformes geral (uniforme da
l ACEHU para todos as aulas do
programa - 01 camisa + 01
calça)

28 100 Unidade RS 60,00 R5
6 . 000,00

Uniformes para apresentação
29 final (novos uniformes da

ACEHU para apresentação
final)

50 Unidade RS
l 20,00

RS
6.000,00

l
` l
Banners de lona, tamanho 4x2m ¿
colorido e em alta definição q
(para divulgação da f _
apresentação final - tamanho 2 t Umdade
pode variar. de acordo com o ‹ `

1 Í llocal da apresentação ,
l l

30 RS RS
400,00 = 800,00

í Panfletos A5 Couché 150g
brilho (divulgação das aulas e

, apresentações finais)
. l

3l 5000 l Unidade
l
l

R$0,l65 RS .
025,00

Cartazes tamanho A3 papel
couché 150g (divulgação das
aulas e apresentações finais)

32 100 Unidade RS 27,00 RS
2. 700,00

Total
l Rs

89.965,00

5.1.3 Auxilio à Pessoa Fisica

Não há

5.1.4 Serviço de terceiros - Pessoa Fisica

Item profissionais meses (sem encargos)
N” Cargo Quantidade de N” Valor do salário mensal K N” Item l



33 1 12Administrative R5 208453 250 1 óƒró

ps4 Auxiliar de Serviços R$ 1 mas R$
Gerais

Coordenador R$

1 3455, 36

R$Total 38.472,12

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

Item profissionais meses dos encargos serem pagos no
Projeto

C°°.“1.°““d9f 1 12 Rs 2.os1,óo as 24.9v9_25Administrativo

N° Cargo Quantidade de N° Valor mensal 1 Total dos encargos a

33

34 1 12

1

Auxiliar de
Serviços Gerais R$1.561,81 § R$1s.742.4o É

Total
R5 43.721,65

5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

Funcionários via CLT

Cargo

Inss í 1
* Patronal = 1
, 20% +
ç Outras \

Ênšigfíes 1 Férias 1/3 Férias 1 Pi* vim* 1 Val”` p mensal alimentação transporte

FGTS
(8%) l3°Salario
mensal I rat

ajustada
1 l%= 1
25,5%
INSS

Total
mensal
dos ,
encargos 1

Coordenador
1 Administrativo , 173,?3 57,91 1 20,85 517,00 440,00

Rs*R$lRs sslns Rs`Rs1R$11 .
166,781 173,73 ,53l,ó1

R$
2.081,60 1

Auxiliar de
1 Serviços
1 Gerais

R$ R$ R$ R$ R$
93,44 31,15 1 11,21 517,00 440,00

as ` as as
89,70 93,44 285,93

as 1
1.sõ1_sv 1

(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 a tabela, caso necessário).
1

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros~ Pessoa Física

Cargo Custo mensal por profissional Valor do salário bruto com

Bruto

'NG

I Item (somatório encargos + salario) * Valor encargos (total do projeto)

CI



33 Coordenador
R 49.996,01Administrativo Rs 416633 $

34 Auxiliar de Serviços. RS 2.683,15 RS 32.197,76Gerais

T°““ as s2.193,1r

5.2. Auxilio Investimento

5.2.1 Bens ?ern1anentes

Descrição do item (descrever todas as Quantidade Unidade 1 Valor 1 Valor

adquiridos, sem indicação de marca).

,, 1
Iäm especificações dos materiais a serem ` de medida unitário total_ . _ . , ,

35` Ovinhos de plástico ou madeira para 1
percussão colorido (aulas de música) , 30 Unidade 1 RS 12,50 R$ 375,00

36
1

Flauta Doce Soprano Germânica 3 O
Unidade

1 RS
Rs 4135 1.255,50

37 Violão clássico acústico para iniciantes 1
corda de nylon 1 9

1
Unidade

R5 RS
307,10 . 2.763,90

38 Estante de partitura com chapa P06 30, Unidade
, R$

Rs som 2.400,00

39 Mesas tamanho l20x080x075 com tampo
de forrnica branca 6 Unidades

RS R$
1

550,00 3.300,00 `

40

1 .
Câmera digital semiprofissional, gravação

, em em Full HD, zoom de 24-l00mm, wi-
fi, LCD touchscreen l Unidade

1 RS 1 RS
3.200,00 3.200,00

41
Fogão de piso 4 bocas com fomo,
capacidade 70 litros, acendimento

automático, bivolt. Aço 1 Unidade 1.033,83 1 1.033,83
1

as as ,

42 Forno Micro-ondas 30 litros 1 1
1 Unidade

R$500,00 R$ 500,00

43 Computador An in one 1° Geração is ms 1
23.3" run no 1 3 Unidade

1 Rs ns
f 3.330,00 1 1.490,00

44 Amplificador para caixas de som 200w
bivolt 1 Unidade

75ee700,00 R$ 700,00

45)
1

Caixa de som ambiente 150 watts \ 4
Unidade 350,00 1.400,00

as as 1

46
Mesa de som amplificada 08 canais,

entrada USB e SdCard, conexão bluetooth, 1
bivolt . 1 Unidade

as 1 Rs
ç 1.300,00 1.300,00

471 Ar condicionado split piso teto 60000
BTUfh Trifásico 3 Unidade

* RS RS
7.266,00 21.798,00

'lfl



digitaliza e copia) com tanque para tinta,
48

automática de fiente e verso, conexões via

Impressora Muitifimcional (imprime,

impressão dejato de tinta, impressão

Wi-Fi e USB 1 Unidade

RS R$ 1
L'-300,00 1.900,00

Total R$ l
53.416,23 É

l

5.2.2 Despesas com obras

Não há

5.3 Resumo do Plano de Aplicação

Valor (RS)

1 - Total Subvenção Social RS 187.858,77

2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) RS 53.416,23

3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras) 0,00

TOTAL DO PROJETO (I+2+3) = RS 241.275,00 *

ÓIÍRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

Metas 1
1° Parcela 2° Parcela 1 3° Parcela 4' parcela

1

Detalhamento das ações de cada meta ll
Mês 1,2 e 31 Mes 4' 5

1
“ Mês 7, 8 Mês10,11e

1 ¡ e6 e9 12

` Instalação do linoleo

1 1 1

Wen
3 000,00

\ . . R$1 Compra do linoleo 340030

Pesquisa de preço a e compra de Rs
uniformes de balé e uniformes daACEHU 10.800,00

Instalação de ar condicionado na sala R3
de dança 1.200,00

Instalação de som ambiente na sala de 1 RS
dança 500,00

1 Pesquisa de preço e contratação paral ` Rs 1cobertura de registros em vídeo do ,_, 750 O
0t 3proje o L

11



Pesquisa de preço e contratação para
cobertura de registros fotográficos do
projeto

R$
, 1.000,00 1 1

Pesquisa de preço e contratação para a
elaboração de panfletos e cartazes sobre
o projeto

1 1
, Rs l
* 1.162,50 1

Pagamento de manutenção de site

. \ ,
Rs Rs Rs , l

000,00 000,00 000,00 1 R5 6°°¬°°
Pagamentos mensais do coordenador
administrativo e auxiliar de serviços
gerais

111s salas RS 1
20.548,44 20.548,44Í 20.548,44 ` 20.548,44

Pagamento de serviço de contabilidade
ITICÍISHIS

as as as .
1.950,00 1.950,00; 1.950,00 R$1'95°*°°1

Pagamentos mensais dos arte-
educadores

1 1as Rs 1 as
12.312,00 12.112,00 1 s.20s,00 R* 820000

Pesquisa de preço e compra dos itens
do kit lanche R$ 900,00 1

Pesquisa de preço e compra dos
figurinos para apresentação final e
uniformes para apresentação final

'SUee
? 12.600,00

Pesquisa de preço e contrato de aluguel
dos espaços para apresentações finais

Rs X
3.000,00

Pesquisa de preço e contratação de
ônibus para transporte para as
apresentações finais

RS 1 .600, 00

Pesquisa de preço e contratação de
equipamento de luz e som para as
apresentações finais

RS 4.400,00 1

Pesquisa de preço c contratação dc
cobertura de registro de video da
apresentação final

1 as 2.150,00 `

Pesquisa de preço e contratação para
cobertura de registros fotográficos das
apresentações finais

` Rs 1.000,00 `

Pesquisa de preço e contratação para a
produção de banners das apresentações
finais

l R$800,00 ,

Pesquisa de preço e contratação para a
elaboração de panfletos e cartazes para
a apresentações finais

R$ 1.762,50

'Total de Subvenção Social por parcela
_ l ,.

as 1 Rs 1 Rs as
52.010,44 43.222,94 ,I 46.906,44 45.101,94

l l
l `l Rs

Total de Subvenção Social W l8.¡_858,_¡6

11 1%/



Natureza de Despesa - Auxílio Investimento (bens permanentes)
1 7 1 1 "

Mês1,2e Mës4.5 Mês7.8 1 Mês 10.11
Mm* l 3 0 z 9 z 12Detalhamento das ações de cada meta

Pesquisa de preço e compra dos
1 instrumentos musicais: ovinhos, flauta RS
` doce, violões, estantes de partitura. 6.794,40 1 1

1 Pesquisa de preço e compra de mesas R$ 1
1 brancas 3.300,00

Pesquisa de preço e compra de câmera
digital 3.200,00

R$ 1

1 l l_

Pesquisa de preço e compra de fogão 1
1.033,83
Rs* 1

Pesquisa de preço e compra de forno RS
micro-ondas 500,00 1

l 1 Pesquisa de preço e compra de R$
1 1 computador All in One 11.490,00
1. 1 1

Pesquisa de preço e compra de
equipamentos necessários para

1 instalação de som ambiente: 1 Rs1 . . 1 3.400,00 11 amplificadores, caixas de som 1
ambiente, mesa amplificada

1 1 1

'CDO
Pesquisa de preço e compra de ar 1 RS
condicionado 1 21 .798

Pesquisa de preço e compra de RS
Impressora Multifuncional 1 1.900,00 `

RS 0,00 RS 0,001 ipa;-ceia 0.794,40 11 46.021,83 1

1
1Lfotal de Auxílio Investimento por RS R$ 1

É Natureza de Despesa - Auxilio Investimento (despesas com obras)

1 Não há despesas com obras

Total de Auxílio Investimento (bens permanentes + despesas com obras)
RS
53.416,23

I* parcela 2” parcela 3" parcela 4” parcela

1 TOTAL POR PARCELA RS RS R3 R$
1 59.404,84 89.844,77 46.906,44 45.118,94

2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

13

I O I Detalhamento das ações de cada meta l Duração/Mês I W



loMetas (n da meta V
de acordo com o lr Il1í0i0 TBHHIIIO

item 3.6)

l Pesquisa de preço e serviço de instalação do linoleo

1 Instalação do lino-leo

1 Compra do linóleo

l Pesquisa de preço a e compra de uniformes de balé e
uniformes da ACEHU

1 Seleção e contratação de arte educadores

l Instalação de ar condicionado na sala de dança

l Instalação de som ambiente na sala de dança

l Pesquisa de preço e contratação para cobertura de registros
em video do projeto

1 Pesquisa de preço e contratação para cobertura de registros
fotográficos do projeto

l Pesquisa de preço e contratação para a elaboração de
panfletos e cartazes sobre o projeto

l Pagamento de serviço de contabilidade mensais

I Seleção e contratação de serviço de manutenção de site

I Pagamento de manutenção de site

I Contratação do coordenador administrativos e auxiliar de
serviços gerais

l Pagamentos mensais do coordenador administrativo e
auxiliar de serviços gerais

1 Pagamentos mensais dos arte-educadores

l Pesquisa de preço e compra dos instrumentos musicais:
ovinhos, flauta doce. violões, estantes de partitura.

l Pesquisa de preço e compra de mesas brancas

1 Pesquisa de preço e compra de câmera digital

1 Pesquisa de preço e compra de fogão

Pesquisa de preço e compra de forno micro-ondas

l Pesquisa de preço e compra de computador All in One

l
Pesquisa de preço e compra de equipamentos necessários
para instalação de som ambiente: amplificadores, caixas de

som ambiente, mesa arnplificada

1 Pesquisa de preço e compra de ar condicionado



l t Pesquisa de preço e compra de Impressora Multifuncional 5

le5 Realização da rematricula das alunas do ano de 2018 l

le5 Avaliação do numero de vagas disponivel e agendamento de
novas matrícu las a partir da lista de espera de interessados

le5 Elaboração de arte para produção de banner de divulgação de
abertura de vagas 1

1e5 Elaboração do curriculo pedagógico do ano l

le5 Realização do plano de aulas de 2020.! 1

le5 Organização de 2 reuniões para captação de voluntárias de
reforço l

le5 Treinamento de voluntárias 2

le5 Realização da primeira reunião de pais 3

le5 Inicio das aulas em 03f03 3

leS Realização das aulas 3

le5 Realização de reuniões mensais de trabalho com ane-
educadores 3

2e5
Selecionar colaborador responsável pela coordenação das
arte-educadoras que farão acompanhamento pedagógico

personalizado
l

2e5 Organização de 2 reuniões para captação de voluntárias de
acompanhamento pedagógico personalizado l

2e5 -lreinamento de voluntárias de acompanhamento pedagógico
personalizado 2

2e5 Elaboração do calendário de encontros para acompanhamento
pedagógico personalizado l

2e5 Elaboração dos testes de monitoramento do reforço em
português e matemática

2e5 1 Aplicação do l° teste de monitoramento em português e
` matemática 3

2e5 Aplicação do 2° teste de monitoramento em português e
matemática 6

2e5 1' °Ap icação do 3 teste de monitoramento em português e
matemática ll

2e5 i Realização de reuniões mensais de trabalho com arte-
educadoras f voluntárias do acompanhamento pedagógico 3

3e5 Selecionar colaborador que ficará responsável pela
coordenação do núcleo de ensino do inglês 1

“IG



3e5 Organização de 2 reuniões para captação de voluntárias de
inglês 2

3e5 i _ . L .i Treinamento de voluntárias de ingles 2

3e5
í Elaboração dos planos de aula com base nos materiais
\ didáticos disponiveis no Projeto (doações de escolas de
p inglês)

2

3e5 i Elaboração de teste de monitoramento do inglês 2

3e5 l Aplicação do 1° teste de monitoramento do inglês 3

3e5 Aplicação do 2° teste de monitoramento do inglês 6

3e5 Aplicação do 3° teste de monitoramento do inglês ll

3e5 Realização de reuniões mensais de trabalho com arte-
i educadoras e voluntárias de inglês ll

4 l Pesquisa de preço e compra dos itens do kit lanche ll

4 Pesquisa de preço e compra dos figurinos para apresentação
final e uniformes para apresentação final 10

4 Pesquisa de preço e contrato de aluguel dos espaços para
apresentações finais ll

4 Pesquisa de preço e contratação de ônibus para transporte
para as apresentações finais

l

12

4 Pesquisa de preço e contratação de equipamento de luz e som
para as apresentações finais 12

l
l

4 Pesquisa de preço e contratação de cobertura de registro de
video da apresentação final 12

4 i Pesquisa de preço e contratação para cobertura de registros
l fotogràficos das apresentações finais ll

4 Pesquisa de preço e contratação para a produção de banners
das apresentações finais ll

4 l Pesquisa de preço e contratação para a elaboração de
panfletos e cartazes para a apresentações finais ll

4eS Selecionar colaborador que ficará responsável pela
coordenação do espetáculo final l

4c5 Definição do espetáculo a ser apresentado e cronograma de
preparação junto à coordenação pedagógica 2

4e5 i Preparação artística das alunas e ensaios
l

ll

4e5 Realização de reuniões mensais de trabalho entre
coordenação do espetáculo e coordenaçao pedagógica ll

6e5 Realização das entrevistas pessoais com os pais das novas
alunas matriculadas 1



6eS Reunião de pais 1° semestre * 3 I 3 l

6eS Realização de conversa individual com os pais das alunas que
fizeram rernatricula 6 6

6e5 ¡ Reunião de pais 2° semestre 8 8

6e5 i Realização de conversa individual com os pais das alunas que
Ê fizeram matricula em 2020 \ ll ll

7°6e5 ealização de palestras mensais formativas sobre educação e 3
llharmonia familiar

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação de curto prazo

METAN” °^ META ro:sUt:r.u›o Monnommznro
l

i l

*Atendimento regular de 75 crianças
lno contraturno escolar de segundas
pa sextas, das 8h45 às 121130;
iquintas e sextas das 15h as 17h e
isabados das 9h às 12h

l i A lfrequencia de cada liierificação das folhas de
participante em pelo presença bimestralmente e `
imenos 75% de presença fcontato com os pais das alunas ¡
;no projeto com presença irregular Í

i

2
Desenvolver em todas as
participantes o hábito do estudo
diário no horário previsto no
projeto

Acompanhamento bimestral dos `
registros das atividades das aulas

Melhora no rendimento de português, matemática;
escolar Acompanhamento bimestral dos

boletins e Relatórios de
Avaliação

¡3

introdução ao aprendizado da
filingua inglesa

Alcance em 75 % das *Acompanhamento birnestral dos
iparticipantes com iregistros das atividades das aulas
ivocabulário básico, ide inglês; Acompanhamento
comunicação no ibimestral dos boletins e
quotidiano e gramática Relatórios de Avaliação
elementar

4

Realização de apresentações finais
ide música, dança e exposição dos
trabalhos artísticos

Participação de todas as Avaliação bimestral descritiva de
atendidas na pré-produção icada participante a ser realizada
ie realização das lpelas professoras com os 1
apresentações finais, bem fresultados apresentados em
lcomo da presença dos pais relatorio; Registro das
e fantiliares no dia em que apresentações.
será realizada a mesma

5

;Conviver eticamente com o outro,
conhecendo e respeitando seus
direitos, deveres na busca da
eliminação da discriminação e do
preconceito

Redução das ocorrências Avaliação mensal bimestral
¡relacionais entre as realizada pelas psicologas e pela Í
participantes com as ;Coordenadora, com os resultados
professoras, com as :apresentados em relatórios `
colegas e consigo mesma, 1
com vistas a gerenciar i
conflitos

F 6 ¿Parcerias com as familias
l

Realização de ao menos ¡Lista de presença e registro dos
02 encontros com a encontros realizados.
:presença dos pais e
irealização de ao menos 01 ç Í _;

17



conversa individualizada
com os responsáveis por

Z __ cada participante

Avaliação de médio prazo

` N' DA MONITORAMENTOMETA META Rasuurano
i Atendimento regular de T5 'Frequência de cada participante Verificação das folhas de presença

crianças no contraturno em pelo menos 75% de semestralmente e contato com os
escolar de segundas a sextas, presença no projeto pais das alunas com presença

;` das 8h45 as 121130; quintas irregular
e sextas das 15h às 17h e
sábados das 9h às 12h

¡_.

*Desenvolver em todas as lMelhora no rendimento escolar Resultados dos testes ministrados
participantes o hábito do ao final de cada semestre para
lestudo diário no horario comparação com a nota do teste
lprevisto no projeto ministrado no inicio das aulas.

2

llntrodução ao aprendizado iAlcance em 75 % das Resultados dos testes ministrados
da lingua inglesa jíparticipantes com vocabulário ao final de cada semestre para
ii Âbásico, comunicação no jlcomparação com a nota do teste

:quotidiano e gramática rfministrado no inicio das aulas.
¿ ielementar `

3

Realização de apresentações Participação de todas as Avaliação semestral realizada
finais de música, dança e atendidas na pré-produção e 1 pelas professoras com os

4 exposição dos trabalhos realização das apresentações õresultados apresentados em
1 artísticos finais, bem como da presença relatório
i dos pais e familiares no dia em

que será realizada a mesma
Redução das ocorrências Avaliação semestral realizada
relacionais entre as pelas psicólogas e pela

_ Gutm' mnhecendo e participantes com as Coordenadora. com os resultados
5 írespeltando seus d're1t°s' iprofessoras, com as colegas e iapresentados em relatórios

i ¬ . .dçveies na buscii _ _ fconsigo mesma, com vistas aeliminação da discriminaçao ti _ l gerenciar conflitosie do preconceito

Conviver eticamente com o

_ _ àRealizaçao de ao menos 02 l
BÍICOIIÍTDS GOII1 3 pl'8S€I'lÇfl (105

. _ _ ais e realiza o e ao menor 6 Parcerias com as familias p fã _ _ Si; 01 conversa individualizada
l com os responsáveis por cada

Relatórios semestrais
apresentados pela Coordenadora
com os resultados obtidos

l participante

Avaƒiaçãofinaí

Relatório final com avaliação qualitativa e quantitativa com base nas metas 1,2_3,4,S e 6 a serem
alcançadas, além do diálogo e avaliação junto aos professores e unidades escolares que atendem as
participantes, bem como, entrevista com seus familiares a fim de mensurar os avanços nas aprendizagens
ao longo do ano. Acompanha também a avaliação com os professores, monitores, coordenadores e atores
envolvidos diretamente na formação das crianças e adolescentes, para assim subsidiar a elaboração de
novos projetos, apontando pontos a serem melliorados para o ano seguinte no
replanejamentofreprograrnação de verbas e ações.
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9. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Proponente, declararnos, 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 publica 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, 14 de Novembro de 2019.

Heloise Simões Vieira Velloso
Diretora Presidente da Enlace
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