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Z — MODELO DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
lgrgtgogentez GRUPO ESPIRITA ABRIGO DA CNPJ: 37.100591/O00l_89

Endereco: QE 40 Area Especial 6-A Lote 4
Telefones da Entidade:

W (61) 8155-2656
Nome do Responsavel: Edmir Freitas Pereira CPF: 223032.781-O4
RG/Orgao Expedidor: Cargo na lnstituicao: Funcao na lnstituicao: Telefone do Responsavel:
650.900 _ Presidcnte I992 (6l) 98250-4290
Endereco do Responsavcl: QNL 21 CON] E CASA 5 Taguatinga CEP: 72152-I05
CRAS de Referéncia: GUARA Area dc Abrangéncia: Plano Piloto

Cidade: Guara ll UF: DF CEP; 71_()7()-406

2. OUTROS PARTICIPES (SE HOUVER)
Ofrgao/Entidadei I CNPJ/CPF:
Nome do Responsavcl: Funcao: CPF:
‘RG/Orgao Expedidor: Cargo: Matricula:
Endereco: Cidadc: CEP:

3. DESCRICAO DO PROJETO
3 I Titulo do Periodo dc Execucao Total do Projeto:

PFOICIOI Prfljeto ImclO._(.na0_c(l10Car dim 7 Término: (nao colocar data especifica): 2° semestre 20 l 9Toque de Midi“ especihca). I semestre ..0l9 I
Local dc Execucao do Projeto (Endcreco): QE 40 Area Especial 6-A Lotc 4 — Guara II

V _ N i _ N i_Total_ dc Criancas e/ ou Adolesccntes atcndidos no projeto: 80 _ _
3.2. Linha dc acao do Edita l(Transcrever a(s) linha(s) de acao que foi escolhida como objeto do projeto. dentre as
indicadas no item 4 do Edital).
EIXO VIII — ESPORTE LAZER E CULTURA
2. Complementacao cultural. que tenham como foco acocs voltadas as culturas locais e tradicionais e que trabalhem a
diversidade das diferentes linguagens no campo das artcs:
d) Radio. telcvisao e midias digitais. educativas e culturais:

EIXO IV — DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
I. Aquisicao de equipamentos e materials permanentes essenciais a consecucao do objeto;
3.3.Identificacao do Objeto (Descricao completa do objeto a ser cxecutado dc forma delimitada e espccificada):

0 Promover a inclusao social de criancas e adolesccntes excluidas digitalmente. utilizando as tecnologias da
informacao como exercicio dc construcao e exercicio da cidadania.

0 Propiciar as criancas e adolcscentes. espaco dc aprendizagcm e criatividade na utilizacao de midias digitais.
enquanto instrumento eficaz de acesso ao dcsenvolvimento da cidadania autonomia e emancipacao social.
evitando dessa forma a exclusao social. haja vista que estas atividades tém a contribuir com todo 0
desenvolvimento tisico — corporal. cognitivo. afctivo e social. incentivando a busca por uma vida saudavel e
consequentemente o afastamento das drogas. hojc um dos maiores problemas que enI"rentamos_iunto a esta
comunidade.

3.4. Justificativa da proposicao:
(Fundamentar a pertinéncia e relevancia do projeto com o resposta a um problema ou necessidade identificada dc lbrma
objetiva. especiflca c clara). Dcve haver énfase em aspectos qualitativo sc quantitativos. evitando-se dissertacocs
genéricas sobrc o tcma. Apontar indicadores da cidade ou Regiao Administrativa—populacao. nflmero de criancas e
adolesccntes. dados do atendimento realizado pela instituicao proponente (quantidade. perfil do piiblico atendido.
quantidadc dc equipamentos).

Por tras dos crimes mais violentos ocorridos na cidade do Guara cstao o consumo e a vcnda de drogas. Pelo menos seis
dos oito homicidios registrados nos tiltimos anos tiveram 0 acerto de contas e a disputa por pontos dc venda dc drogas
como a principal motivacao. O comércio dc maconha c cocaina esta na mira das principais opcracoes deflagradas pelas
policias Civil e Militar.
lnvestigacoes conduzidas pela 4“ Delegacia dc Policia (Guara) mapearam o esquema que alimenta o mercado criminoso.
Apesar dc quasc artesanal — os traficantcs fazem o chamado comércio ‘I‘ormiguinha‘. repassando pequenas quantidadcs
de drogas para os usuarios —. o crime incomoda. gerando desdc homicidios ate’ ocoiréncias de mcnor potencial ofensivo
ao seu redor.
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3.2. Linha de ação do Edita l(Transcrever a(s) linha(s) de ação que foi escolhida como objeto do projeto. dentre as
indicadas no item 4 do Edital).
EIXO VIII- ESPORTE LAZER E CULTURA
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:
d) Rádio. televisão e midias digitais. educativas e culturais:

EIXO IV - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
I. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto:
3.3.Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de forma delimitada e especificada):

0 Promover a inclusão social de crianças e adolescentes excluídas digitalmente. utilizando as tecnologias da
informação como exercício de construção e exercicio da cidadania.

ø Propiciar as crianças e adolescentes. espaço de aprendizagem e criatividade na utilização de midias digitais.
enquanto instrumento eficaz de acesso ao desenvolvimento da cidadania autonomia e emancipação social.
evitando dessa forma a exclusão social. haja vista que estas atividades têm a contribuir com todo o
desenvolvimento fisico - corporal. cognitivo. afetivo e social. incentivando a busca por uma vida saudável e
consequentemente O afastainento das drogas. hoje um dos maiores problemas que enfrentamosjunto a esta
comunidade.

3.4. Justificativa da proposição:
(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto com o resposta a um problema ou necessidade identificada de forma
objetiva. especifica e clara). Deve haver ênfase em aspectos qualitativo se 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).

Por trás dos crimes mais violentos ocorridos na cidade do Guará estão o consumo e a venda de drogas. Pelo menos seis
dos oito homicídios registrados nos últimos anos tiveram o acerto de contas e a disputa por pontos de venda de drogas
corno a principal motivação. O comércio de maconha c cocaína está na mira das principais operações deflagradas pelas
polícias Civil e Militar.
Investigações conduzidas pela 4“ Delegacia de Polícia (Guará) mapearam o esqueina que alimenta o mercado criminoso.
Apesar de quase artesanal- os traficantes fazem o chamado comércio “l`ormiguinha`. repassando pequenas quantidades
de drogas para os usuários -. o crime incomoda. gerando desde homicídios ate' ocorrências de menor potencial oI`ensivo
ao seu redor.



O paradigma da sociedade atual. destacado e propagado pela midia. é extremamente consumista vale mais quem tem mais,
o que contribui para que algumas criancas e adolescentes, pertencentes as familias das camadas populares. busquem meios
diferentes. alternativas arriscadas para alcancar seus objetivos, realizar seus sonhos e desejos de consumo. 0 que os leva.
muitas vezes. a delinquir. Nao sao raras. nos meios de comunicacao. noticias divulgando criancas e adolesccntes‘
“trabalhando” como “mulas”. ou “aviaozinho”. junto aos traficantes. atuando como forca de trabalho. buscando a sua;
sobrevivéncia. A conduta desviante. no sentido de ruptura com o pacto social, dessas criancas e adolesccntes infratores, na
maioria das vezes. sao fruto do meio em que vivem e da falta de apoio e de espacos para se desenvolverem.
Diante desta realidade. 0 GEAE. localizado na QE 40. conhecida popularmente como “Polo dc Drogas". realiza servicosi
voltados para a politica piiblica de assisténcia social. na protecao social basica_ para criancas e adolesccntes de 06 a I01
anos de idade. denominado PROJETO APRENDER. desenvolvido de segunda a sexta feira no periodo da manha. com
atividades de reforco escolar. meditacao. judo. musicalizacao infantil e danca. Com 0 Projeto Toque de Midia
procuraremos expandir 0 atendimento oferecido para criancas dc ll a I5 anos. oferecendo atividades prazerosas paral
ocupar o tempo livre. 0 tempo perigoso. que nao é preenchido nem pela escola. e nem pelo trabalho.
Investir na formacao da crianca e do adolescente como agente de transformacao social pode ser 0 ponto de partida para at
melhoria da qualidade de vida das populacoes de baixa renda. Por acreditar nessa possibilidade trabalhamos na construcao
do Projeto Toque de Midia. que busca desenvolver competéncias tendo como ponto de partida a inclusao digital. que vai
além do Windows. Word e Excell. Entendemos que existe um importante desafio. na era do conhecimento. em evitar que‘
a tecnologia da infonnacao acabe criando um fosso entre os que tém e os que nao tém acesso aos bens e a habilidade‘
requeridos na era digital. Essa inclusao é a democratizacao do acesso a tecnologias da informacao. do conhecimento. com.
objetivo de permitir a introducao de todos que participam da sociedade para conhecimentos sobre a informatica e sua?
utilizacao como meio de comunicacao de massa.
A educacao digital esta diretamente ligada a transformacoes sociais. politicas. economicas e ate mesmo transformacoes.
culturais do individuo. Existe um consenso de que 0 dominio das novas tecnologias nao apenas abre oportunidades de~
trabalho e de geracao de renda mas possibilita o acesso a fontes de infonnacao e a espacos de sociabilidade que propiciam
ta busca coletiva de solucoes para os problemas enfrentados pelas comunidades. E fundamental promover a apropriacaoi
social da tecnologia por diversos tipos de piiblicos. estimulando 0 pensamento critico e favorecendo a participacao de todos‘
segmentos da sociedade no desenvolvimento politico. social e economico de nosso pals. Na era da globalizacao. o uso das
midias digitais é fundamental, e estar preparado para usa-la é essencial.
O Brasil é o segundo maior consumidor de videos do Youtube. segundo pesquisa coordenada pelo Media Lab da Escola

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Um dos principais ptiblicos da plataforma de video é 0 infantil. Dos 100‘

canais mais vistos no Brasil. 36 deles tém contetido direcionado ou consumido por criancas de zero a I2 anos. totalizando

mais de I7 bilhoes de visualizacoes.

Nesse cenario, gracas ao constante contato com a tecnologia por parte dos pequenos. um fenomeno diferente comecou a

acontecer nos filtimos cinco ou seis anos. As criancas sairam da posicao de espectadoras para apresentar seus propriosl

canais. dando origem a uma nova onda de idolos digitais: os youtubers mirins.

‘ 3.5. Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos especificos pretendidos).
Geral:

- Desenvolver habilidades técnicas aperfeicoando relacoes interpessoais. oratoria, locucao e linguagem
corporal de forma lilidica e divertida. na formacao de youtuber mirins. uma das profissoes mais promissoras l
dos dias de hoje.

1 Estimular a capacidade criativa. o senso de responsabilidade. 0 empreendedorismo digital e a sede por
conhecimento.

‘ Especificos: Aprender como estruturar um canal na plataforma Youtube; preparar roteiros para video. edicao. pas-
producao; organizacao de cenario: aulas de iluminacao. fotografia e audio: configuracao de filmadora, camera
fotografica. celular e captura de videos.

3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o ntimeros de metas a serem realizadas dentro do projeto.
Bem como a descricao detalhada dc cada meta de forma qualitativa e quantificada. sendo que as metas. sao de maneira
sucinta. os objetivos que os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no quadro os resultados esperados .
de modo a permitir a verificacao de seu cumprimento. além da identificacao e quantificacao do pablico alvo do ‘
_2@.i§t<>L, 2-4" -_ __.-____.--..__--._ .2.._._._-.2..-.-._.._ - __._ . _ _
N° DA META META RESULTADO .

O paradigma da sociedade atual. destacado e propagado pela midia. é extremamente consumista vale mais quem tem mais,
o que contribui para que algumas criancas e adolescentes, pertencentes as familias das camadas populares. busquem meios
diferentes. alternativas arriscadas para alcancar seus objetivos, realizar seus sonhos e desejos de consumo. 0 que os leva.
muitas vezes. a delinquir. Nao sao raras. nos meios de comunicacao. noticias divulgando criancas e adolesccntes‘
“trabalhando” como “mulas”. ou “aviaozinho”. junto aos traficantes. atuando como forca de trabalho. buscando a sua;
sobrevivéncia. A conduta desviante. no sentido de ruptura com o pacto social, dessas criancas e adolesccntes infratores, na
maioria das vezes. sao fruto do meio em que vivem e da falta de apoio e de espacos para se desenvolverem.
Diante desta realidade. 0 GEAE. localizado na QE 40. conhecida popularmente como “Polo dc Drogas". realiza servicosi
voltados para a politica piiblica de assisténcia social. na protecao social basica_ para criancas e adolesccntes de 06 a I01
anos de idade. denominado PROJETO APRENDER. desenvolvido de segunda a sexta feira no periodo da manha. com
atividades de reforco escolar. meditacao. judo. musicalizacao infantil e danca. Com 0 Projeto Toque de Midia
procuraremos expandir 0 atendimento oferecido para criancas dc ll a I5 anos. oferecendo atividades prazerosas paral
ocupar o tempo livre. 0 tempo perigoso. que nao é preenchido nem pela escola. e nem pelo trabalho.
Investir na formacao da crianca e do adolescente como agente de transformacao social pode ser 0 ponto de partida para at
melhoria da qualidade de vida das populacoes de baixa renda. Por acreditar nessa possibilidade trabalhamos na construcao
do Projeto Toque de Midia. que busca desenvolver competéncias tendo como ponto de partida a inclusao digital. que vai
além do Windows. Word e Excell. Entendemos que existe um importante desafio. na era do conhecimento. em evitar que‘
a tecnologia da infonnacao acabe criando um fosso entre os que tém e os que nao tém acesso aos bens e a habilidade‘
requeridos na era digital. Essa inclusao é a democratizacao do acesso a tecnologias da informacao. do conhecimento. com.
objetivo de permitir a introducao de todos que participam da sociedade para conhecimentos sobre a informatica e sua?
utilizacao como meio de comunicacao de massa.
A educacao digital esta diretamente ligada a transformacoes sociais. politicas. economicas e ate mesmo transformacoes.
culturais do individuo. Existe um consenso de que 0 dominio das novas tecnologias nao apenas abre oportunidades de~
trabalho e de geracao de renda mas possibilita o acesso a fontes de infonnacao e a espacos de sociabilidade que propiciam
ta busca coletiva de solucoes para os problemas enfrentados pelas comunidades. E fundamental promover a apropriacaoi
social da tecnologia por diversos tipos de piiblicos. estimulando 0 pensamento critico e favorecendo a participacao de todos‘
segmentos da sociedade no desenvolvimento politico. social e economico de nosso pals. Na era da globalizacao. o uso das
midias digitais é fundamental, e estar preparado para usa-la é essencial.
O Brasil é o segundo maior consumidor de videos do Youtube. segundo pesquisa coordenada pelo Media Lab da Escola

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Um dos principais ptiblicos da plataforma de video é 0 infantil. Dos 100‘

canais mais vistos no Brasil. 36 deles tém contetido direcionado ou consumido por criancas de zero a I2 anos. totalizando

mais de I7 bilhoes de visualizacoes.

Nesse cenario, gracas ao constante contato com a tecnologia por parte dos pequenos. um fenomeno diferente comecou a

acontecer nos filtimos cinco ou seis anos. As criancas sairam da posicao de espectadoras para apresentar seus propriosl

canais. dando origem a uma nova onda de idolos digitais: os youtubers mirins.

‘ 3.5. Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos especificos pretendidos).
Geral:

- Desenvolver habilidades técnicas aperfeicoando relacoes interpessoais. oratoria, locucao e linguagem
corporal de forma lilidica e divertida. na formacao de youtuber mirins. uma das profissoes mais promissoras l
dos dias de hoje.

1 Estimular a capacidade criativa. o senso de responsabilidade. 0 empreendedorismo digital e a sede por
conhecimento.

‘ Especificos: Aprender como estruturar um canal na plataforma Youtube; preparar roteiros para video. edicao. pas-
producao; organizacao de cenario: aulas de iluminacao. fotografia e audio: configuracao de filmadora, camera
fotografica. celular e captura de videos.

3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o ntimeros de metas a serem realizadas dentro do projeto.
Bem como a descricao detalhada dc cada meta de forma qualitativa e quantificada. sendo que as metas. sao de maneira
sucinta. os objetivos que os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no quadro os resultados esperados .
de modo a permitir a verificacao de seu cumprimento. além da identificacao e quantificacao do pablico alvo do ‘
_2@.i§t<>L, 2-4" -_ __.-____.--..__--._ .2.._._._-.2..-.-._.._ - __._ . _ _
N° DA META META RESULTADO .

O paradigma da sociedade atual. destacado e propagado pela midia. é extremamente consumista. vale mais quem tem mais,
o que contribui para que algumas crianças e adolescentes, pertencentes às famílias das camadas populares. busquem meios
diferentes. altemativas arriscadas para alcançar seus objetivos, realizar seus sonhos e desejos de consumo. o que os leva.
muitas vezes. a delinquir. Não são raras. nos meios de comunicação. noticias divulgando crianças e adolescentes
"trabalhando" como “'mulas". ou “aviãozinho”. junto aos traficantes. atuando como força de trabalho. buscando a sua¡
sobrevivência. A conduta desviante. no sentido de ruptura com o pacto social, dessas crianças e adolescentes infratores. na
maioria das vezes. são fruto do meio em que vivem e da falta de apoio e de espaços para se desenvolverem.
Diante desta realidade. 0 GEAE. localizado na QE 40. conhecida popularmente como “Polo de Drogas". realiza serviçosi
voltados para a politica pública de assistência social. na proteção social básica. para crianças e adolescentes de 06 a l0f
anos de idade. denominado PROJETO APRENDER. desenvolvido de segunda a sexta feira no periodo da manhã. com
atividades de reforço escolar. meditação. judô. musicalização infantil e dança. Com o Projeto Toque de Mídia
procuraremos expandir o atendimento oferecido para crianças de ll a l5 anos. oferecendo atividades prazerosas parar
ocupar o tempo livre. o tempo perigoso. que não é preenchido nem pela escola. e nem pelo trabalho.
Investir na formação da criança e do adolescente como agente de transformação social pode ser o ponto de partida para ar
melhoria da qualidade de vida das populações de baixa renda. Por acreditar nessa possibilidade trabalhamos na construção
do Projeto Toque de Mídia. que busca desenvolver competências tendo como ponto de partida à inclusão digital. que vai
além do Windows. Word e Excell. Entendemos que existe um importante desafio. na era do conhecimento. em evitar que
a tecnologia da infonnação acabe criando um fosso entre os que têm e os que não têm acesso aos bens e à habilidade:
requeridos na era digital. Essa inclusão é a democratização do acesso a tecnologias da informação. do conhecimento. com.
objetivo de permitir a introdução de todos que participam da sociedade para conhecimentos sobre a informática e suai
utilização como meio de comunicação de massa.
A educação digital está diretamente ligada a transformações sociais. politicas. econômicas e até mesmo transformações.
culturais do indivíduo. Existe um consenso de que o domínio das novas tecnologias não apenas abre oportunidades de
trabalho e de geração de renda mas possibilita o acesso a fontes de infonnação e a espaços de sociabilidade que propiciam
ia busca coletiva de soluções para os problemas enfrentados pelas comunidades. É fundamental promover a apropriação:
social da tecnologia por diversos tipos de públicos. estimulando o pensamento critico e favorecendo a participação de todos'
segmentos da sociedade no desenvolvimento político. social e econômico de nosso pais. Na era da globalização. o uso das
.mídias digitais é fundamental, e estar preparado para usá-la é essencial.
O Brasil é o segundo maior consumidor de vídeos do Youtube. segundo pesquisa coordenada pelo Media Lab da Escola

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Um dos principais públicos da plataforma de vídeo é o infantil. Dos 100

canais mais vistos no Brasil. 36 deles têm conteúdo direcionado ou consumido por crianças de zero a l2 anos. totalizando

mais de I7 bilhões de visualizações.

Nesse cenário. graças ao constante contato com a tecnologia por parte dos pequenos. um fenômeno diferente começou a

acontecer nos últimos cinco ou seis anos. As crianças saíram da posição de espectadoras para apresentar seus próprios:

canais. dando origem a uma nova onda de ídolos digitais: os youtubers mirins.

ç 3.5. Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos especificos pretendidos).
Geral:

0 Desenvolver habilidades técnicas aperfeiçoando relações interpessoais. Oratória., locução e linguagem
corporal de forma lúdica e divertida na formação de youtuber mirins. uma das profissões mais promissoras `
dos dias de hoje.

~ Estimular a capacidade criativa. o senso de responsabilidade. o empreendedorismo digital e a sede por
conhecimento.

` Específicos: Aprender como estruturar um canal na plataforma Youtube: preparar roteiros para vídeo. edição. pós-
produção: organização de cenário: aulas de iluminação. fotografia e áudio: configuração de filmadora, câmera
fotográfica. celular e captura de vídeos.

3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o 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 ç
_i2f9i.ete)~.. Ez.. -_ __.-____,.--.._--..._ .z......--.z..-.-._.._ - __.- . _ _
N° DA META META RESULTADO .



I Equipar 0 laboratorio Salas disponiveis para as aulas; cquipamentos adquiridos.

Divulgar o Projeto/Matricular2 40 alunos inscritos nas turmas abertas.alunos

Conscicntizzlr osjovcns. através
do Projeto Toquc dc Midia sobre

3 tcmas como clrogus. violcncia Jovens conscientes do seu papel social. seus direitos e deveres:
direitos humanos. prcconccito c
Familial

4. METODOLOGIA
(Explicar de forma detalhada todas as acoes a serem desenvolvidas no projeto para que as metas propostas scjam
alcancadas. Explicar o tipo de trabalho. o instrumental a ser utilizado [questionario. entrevista etc]. 0 publico
beneficiario. nirmero dc participantes. tempo prcvisto. a equipe e a divisao do trabalho. tudo aquilo que sera utilizado
para a execucao do projeto).

() curso tcra duracao dc cinco moses c duas aulas scinamiis. atcndcndo 40 alunos por scmcstrc. As aulas serao
ministradas em duas turmas. todos os dias letivos. cinco vczes por semana. no turno vespertino. com duracao de lh
30m. conforme tabela abaixo:

DIA TURMA SALA HORARIO N° DE ALUNOS

SEGUNDA Tl Sala 22 l4:00h as l5:30h

SEGUNDA T2 Sala 22 l5:30h as l7:00h

TERCA T3 Sala 22 l4:00h as l5:30h

TERCA T4 Sala 22 l5:30h as l7:00h

QUARTA Tl Sala 22 l4:00h as l5:30h

QUARTA T2 Sala 22 l5:30h as l7:00h

QUINTA T3 Sala 22 l4:00h as l5:30h

QUINTA T4 Sala 22 l5:30h as l7:00h

SEXTA TODOS Auditorio 1° andar l4:00h as l7:00h

As aulas serao ministradas por 2 instrutores que juntos repassarao informacoes teoricas e praticas. com o uso de
computador. projetor multimidia maquina fotografica e softwares de edicao. Com o passar do tempo. os melhores
alunos poderao ser monitores de outras turmas que esteiam iniciando nas aulas de formacao de Youtuber. Formaremos
turmas com criancas entre l 1 a I5 anos. Através dessas aulas espera-se que haja a integracao dos estudantes das divcrsas
Escolas do Guara. pois se privilegiara as turmas mistas. que contenham alunos de mesma idade. mas que sejam dc
Escolas diferentes.

As sextas liciras scrao rcscrvadas para aulas extras. lilmugcns c para u rcalizacao dc palcstras/\\'orkshops sobre tcmas
dc intcrcssc dos alunos. (Drogadicfio. Bulling_ violénciu. ctiea. l)STs_ ctc)

I Equipar 0 laboratorio Salas disponiveis para as aulas; cquipamentos adquiridos.

Divulgar o Projeto/Matricular2 40 alunos inscritos nas turmas abertas.alunos

Conscicntizzlr osjovcns. através
do Projeto Toquc dc Midia sobre

3 tcmas como clrogus. violcncia Jovens conscientes do seu papel social. seus direitos e deveres:
direitos humanos. prcconccito c
Familial

4. METODOLOGIA
(Explicar de forma detalhada todas as acoes a serem desenvolvidas no projeto para que as metas propostas scjam
alcancadas. Explicar o tipo de trabalho. o instrumental a ser utilizado [questionario. entrevista etc]. 0 publico
beneficiario. nirmero dc participantes. tempo prcvisto. a equipe e a divisao do trabalho. tudo aquilo que sera utilizado
para a execucao do projeto).

() curso tcra duracao dc cinco moses c duas aulas scinamiis. atcndcndo 40 alunos por scmcstrc. As aulas serao
ministradas em duas turmas. todos os dias letivos. cinco vczes por semana. no turno vespertino. com duracao de lh
30m. conforme tabela abaixo:

DIA TURMA SALA HORARIO N° DE ALUNOS

SEGUNDA Tl Sala 22 l4:00h as l5:30h

SEGUNDA T2 Sala 22 l5:30h as l7:00h

TERCA T3 Sala 22 l4:00h as l5:30h

TERCA T4 Sala 22 l5:30h as l7:00h

QUARTA Tl Sala 22 l4:00h as l5:30h

QUARTA T2 Sala 22 l5:30h as l7:00h

QUINTA T3 Sala 22 l4:00h as l5:30h

QUINTA T4 Sala 22 l5:30h as l7:00h

SEXTA TODOS Auditorio 1° andar l4:00h as l7:00h

As aulas serao ministradas por 2 instrutores que juntos repassarao informacoes teoricas e praticas. com o uso de
computador. projetor multimidia maquina fotografica e softwares de edicao. Com o passar do tempo. os melhores
alunos poderao ser monitores de outras turmas que esteiam iniciando nas aulas de formacao de Youtuber. Formaremos
turmas com criancas entre l 1 a I5 anos. Através dessas aulas espera-se que haja a integracao dos estudantes das divcrsas
Escolas do Guara. pois se privilegiara as turmas mistas. que contenham alunos de mesma idade. mas que sejam dc
Escolas diferentes.

As sextas liciras scrao rcscrvadas para aulas extras. lilmugcns c para u rcalizacao dc palcstras/\\'orkshops sobre tcmas
dc intcrcssc dos alunos. (Drogadicfio. Bulling_ violénciu. ctiea. l)STs_ ctc)

I Equipar o laboratório Salas disponiveis para as aulas; equipamentos adquiridos.

Divulgar o Projeto/Matricular2 40 alunos inscritos nas turmas abertas.alunos

Conscicntizzri' osjovcrrs. através
do Projeto Toque de Mídia sobre

3 temas corno clrogrrs. violencia. Jovens conscientes do seu papel social. seus direitos e deveres:
direitos lrunranos. preconceito e
familia

4. METODOLOGIA
(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto para que as metas propostas sejam
alcançadas. Explicar o tipo de trabalho. o instrumental a ser utilizado [questionário. entrevista etc]. o público
beneficiário. número de participantes. tempo previsto. a equipe e a divisão do traballio. tudo aquilo que será utilizado
para a execução do projeto).

O ctirso tera dtrração de cinco meses c duas aulas serrrzriiiris. atendendo 40 alunos por seincstre. As aulas serão
ministradas em duas turmas. todos os dias letivos. cinco vezes por semana. no turno vespertino. com duração de lh
30m. conforme tabela abaixo:

DIA TURMA SALA I-IORARIO N° DE ALUNOS

SEGUNDA TI Sala 22 l4:00h às l5:30h

SEGUNDA T2 Sala 22 l5:30h às 17:00h

TERÇA T3 Sala 22 l4:00h às l5:30h

TERÇA T4 Sala 22 l5:30h às l7:00h

QUARTA Tl Sala 22 l4:0Oli às l5:30h

QUARTA T2 Sala 22 l5:30h às l7:00li

QUINTA T3 Sala 22 l4:00h às l5:30h

QUINTA T4 Sala 22 l5:30h às l7:00h

SEXTA TODOS Auditório l° andar l4:00h às I7:00h

As aulas serão ministradas por 2 instrutores que juntos repassarão informações teóricas e práticas. com o uso de
computador. projetor multimidia máquina fotográfica e softwares de edição. Com o passar do tempo. os melhores
alunos poderão ser monitores de outras turmas que estejam iniciando nas aulas deformação de Youtuber. Formarernos
turmas com crianças entre I l a 15 anos. Através dessas aulas espera-se que haja a integração dos estudantes das diversas
Escolas do Guará. pois se privilegiará as turmas mistas. que contenham alunos de mesma idade. mas que sejarn de
Escolas diferentes.

As sextas feiras serão reservadas para aulas extras. Iilmagens c para ir realização de palestras/workslrops sobre tcrrras
dc interesse dos alunos. (Drogatlicão. Bulling. violencia. etica. DSTs. ctc)



* Em caso de capacitacao. informar tema conteildo. objetivos pretendidos. duracao e local de realizacao.

___ __V__ CURSO DE CAPACITACAO
Tema Conteado Objetivo ‘ Duracao/Carga Horaria . Palestrante l Local

*Em caso de contratacao de recursos humanos, informar a qualificacao de cada profissional, jomada de trabalho
(diaria ou semanal ou mensal), nome do cargo e detalhamento das atribuicoes ou produto. periodo de contratacao.
remuneracao. natureza juridica da relacao de trabalho (aut6nomo.regime juridico da CLT. microempreendedor
individual. etc). cronograma e descricao das atividades a serem desenvolvidas.

_ -_ _ _.. _ . ___ IiE_C_ll.1§O_§ HUMANO5
car O Atividades a serem i Tipo de IT Periodo dc I Jomada de ; No

‘*_ _%V _A____ desenvolvidas _ ___ contratac“ao_4___contrataca0/meses trabalho
dc profissionais

Responsavel pela
coordenacao dos

Supervisor Servicos desenvolvidos CLT I2 meses
no projeto a ser

__ i _ __ executado_ _ ‘___i ___

l 40 h semanais 3 01

Assistants Responsavel pelo .
‘ Social acompanhamento dos CLT ‘ I2 meses
_‘_M_ _ servicos_prestados _ W _ 1* ____=*i_‘___V __

1 I5 h semanais ‘ 0 l

Professor de Ministrar aulas teéricas ‘
Informética e praticas de midias i CLT _ I2 meses

;_7___V___g_*_W_ >___sociais . v___‘
i 30 h semanais I 02

‘ ‘ Responsavel pela
; ; recepcao das criancas/ i I

k adolesccntes e seus ;
I Administrativo ‘ familiares, bem como I CLT I2 meses
i manter organizado 0 I I

I arquivo de dados a ‘
respeito dos mesmos _. ____

‘ 30 h semanais

I

I

‘ 0 1

I
I

5. PLANO DE APLICACAO

5.] Subvencao Social (despesas de custeio)

_5.l.lBens de Consumo _ A _? _____ __ _ _
No Descricao do item (descrever l 3

‘ Item todas as especificacoesdos 1 Quantidade . Unidade de medida
materials a serem adquiridos. ‘ .

‘ sem indicacao de marca). __ _

= Valor unitario
I

i
Valor total

5.I5Serv§:os dc-TerceirosPessoznuridica ‘WT MTTTJTT T T
_ No I Descricao do item (descrever
i Item todas as especificacoes dos ‘
l materials a serem adquiridos.

. sem indicacao de marca). I _.

1 Quantidade
Unidade de medida Valor unitario . Valor total

p 5. I .3 Auxilio a Pessoa Fisica
. No

‘ Item

Descricao do item (descrever
todas as especificacoes dos ‘
materiais a serem adquiridos. ‘
sem indicacao de marca).

QuantidadeW‘
Unidade de medida 1 Valor unitario Valor total

I

TTotal:
I

_ 5. I .4. Servicos de Terceiros— Pessoa Fisica
‘ Quantidade de ‘ Valor do salario mensal (sem1 N° Item L_Cargo profissionais N_.’N° meses ‘ encargos) l Valor Total

01 _ Supervisor Ol "__ g. I2_ __ §R$ 3.000.00(40h) I R$ 36.000,00

* Em caso de capacitacao. informar tema conteildo. objetivos pretendidos. duracao e local de realizacao.

___ __V__ CURSO DE CAPACITACAO
Tema Conteado Objetivo ‘ Duracao/Carga Horaria . Palestrante l Local

*Em caso de contratacao de recursos humanos, informar a qualificacao de cada profissional, jomada de trabalho
(diaria ou semanal ou mensal), nome do cargo e detalhamento das atribuicoes ou produto. periodo de contratacao.
remuneracao. natureza juridica da relacao de trabalho (aut6nomo.regime juridico da CLT. microempreendedor
individual. etc). cronograma e descricao das atividades a serem desenvolvidas.

_ -_ _ _.. _ . ___ IiE_C_ll.1§O_§ HUMANO5
car O Atividades a serem i Tipo de IT Periodo dc I Jomada de ; No

‘*_ _%V _A____ desenvolvidas _ ___ contratac“ao_4___contrataca0/meses trabalho
dc profissionais

Responsavel pela
coordenacao dos

Supervisor Servicos desenvolvidos CLT I2 meses
no projeto a ser

__ i _ __ executado_ _ ‘___i ___

l 40 h semanais 3 01

Assistants Responsavel pelo .
‘ Social acompanhamento dos CLT ‘ I2 meses
_‘_M_ _ servicos_prestados _ W _ 1* ____=*i_‘___V __

1 I5 h semanais ‘ 0 l

Professor de Ministrar aulas teéricas ‘
Informética e praticas de midias i CLT _ I2 meses

;_7___V___g_*_W_ >___sociais . v___‘
i 30 h semanais I 02

‘ ‘ Responsavel pela
; ; recepcao das criancas/ i I

k adolesccntes e seus ;
I Administrativo ‘ familiares, bem como I CLT I2 meses
i manter organizado 0 I I

I arquivo de dados a ‘
respeito dos mesmos _. ____

‘ 30 h semanais

I

I

‘ 0 1

I
I

5. PLANO DE APLICACAO

5.] Subvencao Social (despesas de custeio)

_5.l.lBens de Consumo _ A _? _____ __ _ _
No Descricao do item (descrever l 3

‘ Item todas as especificacoesdos 1 Quantidade . Unidade de medida
materials a serem adquiridos. ‘ .

‘ sem indicacao de marca). __ _

= Valor unitario
I

i
Valor total

5.I5Serv§:os dc-TerceirosPessoznuridica ‘WT MTTTJTT T T
_ No I Descricao do item (descrever
i Item todas as especificacoes dos ‘
l materials a serem adquiridos.

. sem indicacao de marca). I _.

1 Quantidade
Unidade de medida Valor unitario . Valor total

p 5. I .3 Auxilio a Pessoa Fisica
. No

‘ Item

Descricao do item (descrever
todas as especificacoes dos ‘
materiais a serem adquiridos. ‘
sem indicacao de marca).

QuantidadeW‘
Unidade de medida 1 Valor unitario Valor total

I

TTotal:
I

_ 5. I .4. Servicos de Terceiros— Pessoa Fisica
‘ Quantidade de ‘ Valor do salario mensal (sem1 N° Item L_Cargo profissionais N_.’N° meses ‘ encargos) l Valor Total

01 _ Supervisor Ol "__ g. I2_ __ §R$ 3.000.00(40h) I R$ 36.000,00

* Em caso de capacitação. informar tema conteúdo. objetivos pretendidos. duração e local de realização.

___ _____ CURSO DE CAPACITAÇAO
Tema Conteúdo Objetivo 1 Duração/Carga Horária . Palestrante I Local

*Em caso de contratação de recursos humanos, informar a qualificação de cada profissional, jomada de trabalho
(diária ou semanal ou mensal), nome do cargo e detalhamento das atribuições ou produto. período de contratação.
remuneração. natureza juridica da relação de trabalho (autônomo.regime juridico da CLT, microempreendedor
individual. etc). cronograma e descrição das atividades a serem desenvolvidas.

_ -_ _ _.. _ _ ___ 1šE_CJl_1§0_§ HUMANOS
Car O Atividades a serem Í Tipo de E Período de ~ Jomada de _ No

*__ _%_ _____ desenvolvidas _ ___ contrataç_ãc__}___eontratação_/meses trabalho
de profissionais

Responsável pela
coordenação dos

Supervisor Serviços desenvolvidos CLT 12 meses
no projeto a ser

__ _ _ __ executedo_ _ (___ ___

l 40 h semanais J oi

Assistente Responsável pelo .
i Social acompanhamento dos CLT ç 12 meses
________ _ serviços_prestados _ _ _ ____ ___z________ __

5 15 h semanais ` O 1

Professor de Ministrar aulas teóricas _
Informática e práticas de mídias i CLT _ 12 meses

~________________ ____sociais , ____i
Í 30 h semanais É 02

` ` Responsável pela
; ; recepção das crianças/ ` I

ç adolescentes e seus ;
l Administrativo ` familiares, bem como ¬ CLT 12 meses
l manter organizado o Í r

r arquivo de dados a I
respeito dos mesmos _. ____

` 30 h semanais

i

i

` O 1

l
l

5. PLANO DE APLICAÇÃO

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

_5.1.1Bens de Consumo _ _ __ ___ __ _ _
No Descrição do item (descrever J 3

_ Item todas as_ especificações_d_os 1 Quantidade ,_ Unidade de medida
materiais a serem adquiridos. i ,

` sem indicação de marca). __ _

r Valor unitário
l

l
Valor total

5.l2ServR:os de-TerceirosPessoêñuridica -WT MÚTTUTT' T T
_ No r Descriçao do item (descrever
i Item todas as especificações dos _
` materiais a serem adquiridos.

. sem indicação de marca). r _

Í Quantidade
Unidade de medida Valor unitário . Valor total

Q 5.1.3 Auxílio à Pessoa Física
. No

` Item

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

Ouamrdaziš "I
Unidade de medida Â Valor unitário Valor total

l

TTotal:
›

_ 5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoe Física
` Quantidade de ` Valor do salário mensal (sem1 N° Item _Cargo profissionais ____,_N° rneees _ encargos) l Valor Total

01 _ Supervisor 01 ___ _. l2_ __ ÍR$ 3.000.00(40h) l R$ 36.000,00



112:].1._*_5§§i?1i%éi§5iéi-, 01. _. . I2 . .R$:1§5[<50I991<[5fiYj .
03 P’°f°Ss§’1 de 02 12 R$ 1500.00 (3011)-._-it1€<>1111at1¢£1 WWW W W W WW W WWWWWW WW W

R$ l8.000.00

R$ 36.000.00

04 Administrativo 01 12 R$ 1500,00 (3011) 7 A R$ 18000.00

W_W___r9a1_ W W W __ T W iR$’i1*0§.000.00
5.1.5 Encargos com Servicos de Terceiros— Pessoa Fisica (Recursos Humanos)

“TEXT “_M”" "TWP ohéfiiidéae as I I T‘ 7 7 7' P Total dos encargos aN° Item Cargo . . N” meses Valor mensal dos encargos- .. __ .1>_r§>fiSS.1<>I.1%1!5
-QL-...--. _5P.PEIY_i.§9I___._._ .. -1"-
.02.. - - -. _.A_S__Si§tsn@<.>@ia1_ . 01... ..
03 Professor de 02

Informatica
.05. . . 4@min.istiéiiv?>fi§.‘ Eff
.11*T§QTAIEY§?ié§¢§S7 Ii 7.

12
12
12

12

iR3”1P.§6"2T57” 7 T I7
13$; 9.3129 ._ .
R$ 931.29

R$ 931.29

_serernWpagos Wno Proj eto
R$W22.350.s4
R$ l 1.l75.48

R$ 22.350.96

R$11.175.48

R$ 67.052.76

5.1.5.1 Detalliamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

(Preencher a tabela com valores mensais quanto aos Servicos de Terceiros — Pessoa Fisica individualmente por profissional)

(Esta tabela tem carater exemplificativo. devendo ser elaborada de acordo com o regime de contratacao e observada a legislacao
trabalhista. ficando a critério da instituicao adicionar colunas a tabela caso necessario).

U U T V 7 P K K I 1/3 13° ECTS VFGTSV TFGVTS AVISVD FGTS MULTA
FERIAS - I FERIAS 1/3 13" PREVIO AVISO FGTS

ca“-5° FGTS ‘N55 1/12 FERIAS SALARK) 1/12 FERIAS SALARIO 1/12 PREVIO 1/12
1/12 I 1/12 1/12 1/12 1/12

__sgpg;yig;q;W____240.00‘ 000.00 250.00 83.33 250.00 20.00” 0.60’ g’2i0_,00iW"W*2W50,00Wi 20.00
Assistente 1,000 3000012500 4107 12500 10.00 3,30 10.00 125.00 10.00
Social 7
Professorde 12000 30000 12100 4107 12100 10.00 3.30 10.00 125.00 10.00
Informatica
W/§._qii1ii_is_i@1iyq_W120_.0_0__300.00_125.00 41.67 125.00 10.00 3.307 10.007 W 3125.00" 10.00

5.1.6. Resumo Servicos de Terceiros— Pessoa Fisica

122.64
61.32

61.32

61.32

No Item cargo Custo mensal por prolissional (somatorio encargos + Valor do salario bruto com
__WW WWW WWWWWWWWW W _ W W W W W Wsalario) * Valor Bruto n tal d

£1_._.__§»_ur>£=fliS_<>r___._._.-. -2---
.92. .-_ -. ./i~.§$i$t¢"t¢ $9991.. - .2
Q3-.. __. .Pr<>f~==S§<>t_<19.1I1f<>rtx1¢ti¢=:1
_04W W WW Admir1WisWtrWativo_

._Tgt=~!I. _, _.---_,_._-...--..

R35-_8§1-57
R$ 2.43 1.29
R$_4.s62.5s
R$ 2.431.129

I I, ___ Q <=arg<>s(t<> <>12r0.i<=t<>)
W W W W W WWWW W W _ WWWWWWBSW 58350.84

R$ 722175.48
W g__g W W Rg$W5s.350.9<i

R$ 29.l75.48

R$ 175 057 76

112:].1._*_5§§i?1i%éi§5iéi-, 01. _. . I2 . .R$:1§5[<50I991<[5fiYj .
03 P’°f°Ss§’1 de 02 12 R$ 1500.00 (3011)-._-it1€<>1111at1¢£1 WWW W W W WW W WWWWWW WW W

R$ l8.000.00

R$ 36.000.00

04 Administrativo 01 12 R$ 1500,00 (3011) 7 A R$ 18000.00

W_W___r9a1_ W W W __ T W iR$’i1*0§.000.00
5.1.5 Encargos com Servicos de Terceiros— Pessoa Fisica (Recursos Humanos)

“TEXT “_M”" "TWP ohéfiiidéae as I I T‘ 7 7 7' P Total dos encargos aN° Item Cargo . . N” meses Valor mensal dos encargos- .. __ .1>_r§>fiSS.1<>I.1%1!5
-QL-...--. _5P.PEIY_i.§9I___._._ .. -1"-
.02.. - - -. _.A_S__Si§tsn@<.>@ia1_ . 01... ..
03 Professor de 02

Informatica
.05. . . 4@min.istiéiiv?>fi§.‘ Eff
.11*T§QTAIEY§?ié§¢§S7 Ii 7.

12
12
12

12

iR3”1P.§6"2T57” 7 T I7
13$; 9.3129 ._ .
R$ 931.29

R$ 931.29

_serernWpagos Wno Proj eto
R$W22.350.s4
R$ l 1.l75.48

R$ 22.350.96

R$11.175.48

R$ 67.052.76

5.1.5.1 Detalliamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

(Preencher a tabela com valores mensais quanto aos Servicos de Terceiros — Pessoa Fisica individualmente por profissional)

(Esta tabela tem carater exemplificativo. devendo ser elaborada de acordo com o regime de contratacao e observada a legislacao
trabalhista. ficando a critério da instituicao adicionar colunas a tabela caso necessario).

U U T V 7 P K K I 1/3 13° ECTS VFGTSV TFGVTS AVISVD FGTS MULTA
FERIAS - I FERIAS 1/3 13" PREVIO AVISO FGTS

ca“-5° FGTS ‘N55 1/12 FERIAS SALARK) 1/12 FERIAS SALARIO 1/12 PREVIO 1/12
1/12 I 1/12 1/12 1/12 1/12

__sgpg;yig;q;W____240.00‘ 000.00 250.00 83.33 250.00 20.00” 0.60’ g’2i0_,00iW"W*2W50,00Wi 20.00
Assistente 1,000 3000012500 4107 12500 10.00 3,30 10.00 125.00 10.00
Social 7
Professorde 12000 30000 12100 4107 12100 10.00 3.30 10.00 125.00 10.00
Informatica
W/§._qii1ii_is_i@1iyq_W120_.0_0__300.00_125.00 41.67 125.00 10.00 3.307 10.007 W 3125.00" 10.00

5.1.6. Resumo Servicos de Terceiros— Pessoa Fisica

122.64
61.32

61.32

61.32

No Item cargo Custo mensal por prolissional (somatorio encargos + Valor do salario bruto com
__WW WWW WWWWWWWWW W _ W W W W W Wsalario) * Valor Bruto n tal d

£1_._.__§»_ur>£=fliS_<>r___._._.-. -2---
.92. .-_ -. ./i~.§$i$t¢"t¢ $9991.. - .2
Q3-.. __. .Pr<>f~==S§<>t_<19.1I1f<>rtx1¢ti¢=:1
_04W W WW Admir1WisWtrWativo_

._Tgt=~!I. _, _.---_,_._-...--..

R35-_8§1-57
R$ 2.43 1.29
R$_4.s62.5s
R$ 2.431.129

I I, ___ Q <=arg<>s(t<> <>12r0.i<=t<>)
W W W W W WWWW W W _ WWWWWWBSW 58350.84

R$ 722175.48
W g__g W W Rg$W5s.350.9<i

R$ 29.l75.48

R$ 175 057 76

.ÍÊ>Ê¿ÂÍ.Í._f_ÉsÉíedíš§eeíáÍ... 01. E . 12 . .R$Ã1¿$ÍÕOÊ99`.<Í5fi.2i. .
03 Pf°f°SS9Ê de 02 12 Rs 1.500.00 (3011)._..--¿f1íe.f.111et1e21 ___ __ _ _ __ _ ______ __ _

R$ l8.000.00

R$ 36.000.00

04 Administrativo 01 12 Rs 1.500,00 (soh) E A Rs 18.000,00

________r9rz1_ __ _ __ __ T W i1í$ii1i0š.000.00
5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa F ísica (Recursos Humanos)

"TXT "`_"W" TWT' Oiršiiirdádé de E E " 7 E P' E Total dos encargos aN° Item Cargo . . N° meses Valor mensal dos encargos- .. __ .t1refiss.1edeis
-QL.....--. _S.d.Pe1fY.is9.f.--.-.- .. JI..
02.. - - -. _.A_s__sistedQ<_>eíeL . 01... ..
03 Professor de 02

Informatica
ea . . Aêmrn.rstâá%ív?›Íi§.` ff
ÍfÍ.QÍ¿×ÍEÍflÍCÁš€3š?Í§ii Í Ç

12
12
12

12

iRs'1Íšä2Í57" E I' E7
R5; 9312.9. ._ .
R$ 931.29

R$ 931.29

_se_rern_pagos_ _no Projeto
R$_22.350.s4
R$ 1 1.l75.48

R$ 22.350.96

R$11.175.48

R$ 67.052,76

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).

U U 4' V 7 E K K _ 1/3 13, FGTS 'FGTS' 'FGTS A\/ISO FGTS MULTA
FEr‹1As ~ z FERrAs 1/3 13° r>REvrO Aviso Fors

Caff-5° FGTS INSS 1/12 FERIAS S^L^R'O 1/12 FÉR1As sALÁR1O 1/12 1>REv1O 1/12
mz I mz 1/12 1/12 1/12

__sgpçr¡¿r;9;_______240,00_ 500.00 250.00 83.33 250.00 20.00" _ó.ó0_ f2Í0_,00ifif2_50,00_i 20.00
Assrsiemz 1,000 3000012500 4107 12500 10.00 3,30 10.00 125.00 10.00
Social 7
Professorde l20_00 30000 12500 4107 12100 10.00 3.30 10.00 125.00 10.00
Informática
_A_<rrz¿1r_1s_r¿z¿rry_<¡____120_.0_0__3¿00,00_125.00 41.67 125.00 10.00 3.30 10.00* _ 125.00" 10.00

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica

122.64
61.32

61.32

61.32

No Item Cargo Custo mensal por profissional (somatório encargos + Valor do salário bruto com
_____ __ ____________ __ _ __ _ _ _ _ __sa_lário) * Valor Bruto n tal d

11___.__§_dt>_<'=flis_<>f______-.-_ L---
202. .L -. ./isssistedte Seeal.. - ...
13-.. __. .Pr°fessef_<1e.1f1f;efd1etiee
_04__ __ ____ Admiri_is_tr_anvo_

Met. _. -_----z-.---.-.-..

flw-.8â2-sr
R$ 2.43 1.29
r_zs_4.só2.5s
R$ 2.431,29

j W ___ e ‹=arg<›S(t‹› ‹›isr0.iet<>)
__ __ _ __ _ ________ _ __ _ _________RS_ 58350.84

Rs `:›Í9Í`ii75.4s
__ ___ _ _ r1_$_5s.s50.9ó_

R$ 29.l75.48

R$ 175 057 76



5.2. Auxilio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

Descricao do Item (descrever

‘N° Item ‘°°°S°S°°P°°ifi°°°°°°°°° 3Q“°°°°°°° luiiiaade demedida IValorunitario= bens a serem adquiridos. sem
a indicacao de marca).

I

I

' Valor total
I

01 Notebook Intel Core I5 8GB ; 12 I Caixa
ITB HD 15.6"____W;_2_____.___i.___-___2._.______._i_ ___..‘_ _

R$ 2.400,00 ‘ R$ 28.800.00

R$ l.699,00
775:1

$ 1.699.000.. _ ‘_ 3 01 ‘ Caixa
i 'Pro_;etor SVG/\ 3300 Lumens ‘ I

I ()3 1Fi1madora Full HD 24MP 03 Caixa

I1

R$ 2.009.00
I
I R$ 6027.00

Camera Digital DSLR com
I8MP. LCD 3.0". Sensor
‘CMOS. Full I-ID e Wi-Fi

04 03 I Caixa R$ l.800.00 j R$ 5 .400,00

I 05 ‘T1-ipé Fotografico Universal
Profissional

_T__

04 5 Caixa

Microlbne Para Camera
1 06 Fotogralica/Iilmadora

1 R$ 150,00 I R$ 600,00

03 Caixa ‘ R$ 150.00 2 R$ 450.00

Kit Estilidio de lluminacao dc
07 ‘Luz Continua para Fotogralia c

Filmagem

03 I Caixa R$ 200,00 1 R$ 600,00

“Total: R$ 43.576,00

5.2.2 Despesas com obras

1 Unidade 1
No he 1 C,d. SINAPI I Descricao do Item (de acordo com a Q tid d dc Preco

m 0 ‘go itabela SINAPI) I um a 6 I . iunltarioWWWWWW WWW W WWW __ WW WWW ___ . ; medida I
i Total

Total:

5.3 Resumo do Plano de Aplicacao

. Valor (R$)
I - Total Subvencao Social __ _W W __ . R$ l75.052,76
2 -Total Auxilio Investimento (bens permanentes) W____ 1 R$ 43.576,00
3 —Total Auxilio lnvestimento (despesas com obras) __ I R$ 0.00
TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = I R$ 218628.76

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(A quantidade de Metas fica a critério do Projeto)
(A quantidade de Acoes de cada Meta fica a critério do Projeto)

Natureza de Despesa - Subvencao Social (despesas dc custeio)_W
W 0 ~ 1° Parcela I 2° Parcela 13° Parcela 14° ParcelaMetas Detalhamento das acoes de cada met! Més L2 C 3 1 Mes 4W 5 W 6 Mes 7W 8 6 9 Mes 10W H W 121

‘Meta (enumerar a meta de Acao 0 I (descrever a acao) lR$ R$ lR$ lR$
— I

acordo com 0 item 3-6) A "0 02(descrever a ao)W W ca ac WW §R$ _ ‘li$ IR$ 11$

5.2. Auxilio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

Descricao do Item (descrever

‘N° Item ‘°°°S°S°°P°°ifi°°°°°°°°° 3Q“°°°°°°° luiiiaade demedida IValorunitario= bens a serem adquiridos. sem
a indicacao de marca).

I

I

' Valor total
I

01 Notebook Intel Core I5 8GB ; 12 I Caixa
ITB HD 15.6"____W;_2_____.___i.___-___2._.______._i_ ___..‘_ _

R$ 2.400,00 ‘ R$ 28.800.00

R$ l.699,00
775:1

$ 1.699.000.. _ ‘_ 3 01 ‘ Caixa
i 'Pro_;etor SVG/\ 3300 Lumens ‘ I

I ()3 1Fi1madora Full HD 24MP 03 Caixa

I1

R$ 2.009.00
I
I R$ 6027.00

Camera Digital DSLR com
I8MP. LCD 3.0". Sensor
‘CMOS. Full I-ID e Wi-Fi

04 03 I Caixa R$ l.800.00 j R$ 5 .400,00

I 05 ‘T1-ipé Fotografico Universal
Profissional

_T__

04 5 Caixa

Microlbne Para Camera
1 06 Fotogralica/Iilmadora

1 R$ 150,00 I R$ 600,00

03 Caixa ‘ R$ 150.00 2 R$ 450.00

Kit Estilidio de lluminacao dc
07 ‘Luz Continua para Fotogralia c

Filmagem

03 I Caixa R$ 200,00 1 R$ 600,00

“Total: R$ 43.576,00

5.2.2 Despesas com obras

1 Unidade 1
No he 1 C,d. SINAPI I Descricao do Item (de acordo com a Q tid d dc Preco

m 0 ‘go itabela SINAPI) I um a 6 I . iunltarioWWWWWW WWW W WWW __ WW WWW ___ . ; medida I
i Total

Total:

5.3 Resumo do Plano de Aplicacao

. Valor (R$)
I - Total Subvencao Social __ _W W __ . R$ l75.052,76
2 -Total Auxilio Investimento (bens permanentes) W____ 1 R$ 43.576,00
3 —Total Auxilio lnvestimento (despesas com obras) __ I R$ 0.00
TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = I R$ 218628.76

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(A quantidade de Metas fica a critério do Projeto)
(A quantidade de Acoes de cada Meta fica a critério do Projeto)

Natureza de Despesa - Subvencao Social (despesas dc custeio)_W
W 0 ~ 1° Parcela I 2° Parcela 13° Parcela 14° ParcelaMetas Detalhamento das acoes de cada met! Més L2 C 3 1 Mes 4W 5 W 6 Mes 7W 8 6 9 Mes 10W H W 121

‘Meta (enumerar a meta de Acao 0 I (descrever a acao) lR$ R$ lR$ lR$
— I

acordo com 0 item 3-6) A "0 02(descrever a ao)W W ca ac WW §R$ _ ‘li$ IR$ 11$

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

Descrição do Item (descrever

*N°n¢m t°daSaS°SP“°ifi°aÇ°°Sd°S iQ“a““dad° Íumaaàe àzzmedióa ivziorunirâzio= bens a serem adquiridos. sem
a indicação de marca).

i

z

' Valor total
i

01 Notebook lntel Core l5 8GB ¡ 12 } Caixa
ITB l-ID l5.6"_-_.6_¬._¬__.¿__;.___-___a.______¬_..í_ .__._`- _

R$ 2.400,00 ` R$ 28.800,00

R$ 1.699,00
Ušd

$ 1.699.000- _ 4' 1 01 ç Caixa
I 'Projetor SVGA 3300 Lumens ` r

i 03 Filmadora Full HD 24l\/IP 03 Caixa

›i

R$ 2.009,00
l
E Rs ó.027,o0

Câmera Digital DSLR com
l8MP. LCD 3.0". Sensor
CMOS. Full l-ID e Wi-Fi

04 03 , Caixa R$ l.800.00 § R$ 5.400,00

I 05 ,Tripé Fotográfico Universal
Profissional

_T__

04 5 Caixa

Microlbne Para Câmera
i 06 Fotográlica/filmadora

1 Rs 150,00 í Rs 600,00

03 Caixa * R$ 150.00 É R$ 450.00

Kit Estúdio de lluminação dc
07 *Luz Continua para Fotogralia e

Filmagem

03 I Caixa R$ 200,00 Â R$ 600,00

'Total: R$ 43.576,00

5.2.2 Despesas com obras

l Unidade 1
No Ite . C,d. SINAN ¬ Descrição do Item (de acordo com a Q tid d de Preço

m O *go ztabela SINAPI) I um a C i . zunltárioÍ_À_____ v_¬ H ___ __ _« _v_ ___ . ; medida *
1 Total

Total:

5.3 Resumo do Plano de Aplicação

. Valor (R$)
1 - Total Subvenção Social __ ___ _ __ i R$ 175.052,76
2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) _____ l R$ 43.576,00
3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras) __ I R$ 0.00
TOTAL DO PROJETO (l+2+3) = g R$ 218.628,76

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(A quantidade de Metas fica a critério do Projeto)
(A quantidade de Ações de cada Meta fica a critério do Projeto)

Natureza de Despesa - Subvençao Social (despesas de custeio)__
` , ~ 1° Parcela 1 2° Parcela 23° Parcela Í4° ParcelaMetas Detalhamento das açoes de cada met! Mês 1,2 C 3 E Mês 4? 5 C 6 Mês 7, 8 6 9 Mês 105 ll C 121

Meta (enumerar a meta de .Ação 0 1 (descrever a ação) iR$ R$ lR$ lR$
_ l

a¢0Td0 00111 0 ítem 3-Õ) A "o 02(descrever a ão)_ _ ça aç vi §R$ _ 'lš$ lR$ R$



2 - Divulgar 0 Projetol
Matricular alunos

3- Conscientizar os_iovcns.
atraves do Projeto Toque de
Midia sobre temas como
drogas. violéncia. direitos
humanos. preconccito e
familia

Total de Subvenoao S_oWciWal W

A°°° 1 ' C°“°°‘°°°° Pr°fiS°l°“°lS Rs 43.763.19 Rs 43.763 19 Rs 43.763.19 Rs 43.763 19

R$ 0.00Aoao 2 — Divulgacao c Matricula R$ 0.00

Acao 3 — Aulas praticas e teéricas R$ 0.00 R$ 0.00

Acao 1 — Montar cronograma mensa
de palestras/workshop com temas R$ 0.00
de interesse das turmas

R$ 0.00

Acao 2 — Realizar o Evento c R$ 000
Avaliar 0 evento R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00 R$ Q00

Rs 0.00 R0 0'00

R$ 43.763.19 R$ 43.763.l9 R$ 43.763.l9 R$ 43.763.l9
1\is{Li£6zZaE DesWpesW2W1WW-WAt1;W<PQ’i°oWlnvestlmento(bens permancntes) W W WW W

Metas D°‘°'°°“_‘°“‘° das a°°°S 0° Més 1.2 6 3 Més 4. 5 6 Més 7. s 6 9 Més 10. 11 6 12cada meta

5 — Equipar as salas
A°°° 01 P°Sq“l°°' °'°°° ° Rs 0.00 Rs 0 00 Rs 0.00 Rs 0.00Montar Processo de compra

A°*~l°°0§“”l‘°l1°i°.I Rs 43576.00 Rs 0700 TRs 0.00 Rs 0.00Equipamcntos basicos
*R;;Ji;;;d¢'56s5@§a174.11616 Investirnento (despesas com obras)

Metas D°.“‘1h°'“°"‘° °“° Més 1.263 Més 4.5 6acoes dc cada meta W W W W W
Acao 01 R$ 0.00 R$W 0.00
Acao 02
(descrever a acao) R0 0‘O0 R$W_OW‘00 W

3 Rs 0.00 W Rs 0.00
Total°deTA7ti°>o’°Iio lnv°<-:stiment0(be11s R5. 4357600
99tm3999.t9§ t.<I§§.1299_9§ 9991 9br9S>
TOTAL POR PARCELA

R$ R$ 87.339.l9 R$ 43.763.l9

7. CRONOGRAMA DE EXECUCAO
(Detalhar a duracao. fixando os periodos estimados para inicio e término das atividades: indicar cada uma das acoes
que serao realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a implementacao. tudo em consonancia com o
cronograma de desembolso).

(Nao colocar data especifica no campo “Duracao/Mfrs"):

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

(A quantidade de Acoes/Etapas de cada Meta fica a criterio da Instituicao).

Més 10. ll e 12

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

Més7.8e9

R$ 0.00

R$ 0.00

Rs 0100 7

R$ 43.763.l9 R$ 43.763.19

M°etas°(;¥>T¢IaTmeta de aaordo V K Detalhamento das acfies de cada Valor (R$) DWtW1raWcao/Mes
' meta Inicio Términocom o1te1Wn 3.6)

l - Equipar as salas

2 - Divulgar 0 Projetol
Matricular alunos

Acao 01 Pesquisar prcco e R0 0W00 Mes 01
Més O2Montar Processo de compra W W

Acao 02 — Adquirir
Equipamcntos basicos R$ 43.576.00 Més OI

Acao WI W-WContratar Prolissionais R$ WW W
A??? 2- Divulgar 9 MaIYi¢ul?1_F s R$ (L00 __ _ ___ _ 1‘/_1éS_1_ _ W
Aoao 3 — Ministrar Aulas praticas e Rs 0 00 Mes 3
teoricas W W WW

3- Conscientizar osjovcns.
através do Projeto Toque de
Midia sobre temas co111o
drogas. violéncia_ direitos
liumanos. prcconccito e
Iamilia

Acao I — Montar cronograma
mensal de palestras/workshop R00 00 Mes 3
com temas de interesse
das turmas

Acao 2 ~ Realizar o Evento e R$ 0W00 Mes 5
W Avaliar Wo evento W WW W

Més 03

Més 12
Més 2

Més 12

Més 3

Més 5

2 - Divulgar 0 Projetol
Matricular alunos

3- Conscientizar os_iovcns.
atraves do Projeto Toque de
Midia sobre temas como
drogas. violéncia. direitos
humanos. preconccito e
familia

Total de Subvenoao S_oWciWal W

A°°° 1 ' C°“°°‘°°°° Pr°fiS°l°“°lS Rs 43.763.19 Rs 43.763 19 Rs 43.763.19 Rs 43.763 19

R$ 0.00Aoao 2 — Divulgacao c Matricula R$ 0.00

Acao 3 — Aulas praticas e teéricas R$ 0.00 R$ 0.00

Acao 1 — Montar cronograma mensa
de palestras/workshop com temas R$ 0.00
de interesse das turmas

R$ 0.00

Acao 2 — Realizar o Evento c R$ 000
Avaliar 0 evento R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00 R$ Q00

Rs 0.00 R0 0'00

R$ 43.763.19 R$ 43.763.l9 R$ 43.763.l9 R$ 43.763.l9
1\is{Li£6zZaE DesWpesW2W1WW-WAt1;W<PQ’i°oWlnvestlmento(bens permancntes) W W WW W

Metas D°‘°'°°“_‘°“‘° das a°°°S 0° Més 1.2 6 3 Més 4. 5 6 Més 7. s 6 9 Més 10. 11 6 12cada meta

5 — Equipar as salas
A°°° 01 P°Sq“l°°' °'°°° ° Rs 0.00 Rs 0 00 Rs 0.00 Rs 0.00Montar Processo de compra

A°*~l°°0§“”l‘°l1°i°.I Rs 43576.00 Rs 0700 TRs 0.00 Rs 0.00Equipamcntos basicos
*R;;Ji;;;d¢'56s5@§a174.11616 Investirnento (despesas com obras)

Metas D°.“‘1h°'“°"‘° °“° Més 1.263 Més 4.5 6acoes dc cada meta W W W W W
Acao 01 R$ 0.00 R$W 0.00
Acao 02
(descrever a acao) R0 0‘O0 R$W_OW‘00 W

3 Rs 0.00 W Rs 0.00
Total°deTA7ti°>o’°Iio lnv°<-:stiment0(be11s R5. 4357600
99tm3999.t9§ t.<I§§.1299_9§ 9991 9br9S>
TOTAL POR PARCELA

R$ R$ 87.339.l9 R$ 43.763.l9

7. CRONOGRAMA DE EXECUCAO
(Detalhar a duracao. fixando os periodos estimados para inicio e término das atividades: indicar cada uma das acoes
que serao realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a implementacao. tudo em consonancia com o
cronograma de desembolso).

(Nao colocar data especifica no campo “Duracao/Mfrs"):

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

(A quantidade de Acoes/Etapas de cada Meta fica a criterio da Instituicao).

Més 10. ll e 12

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

Més7.8e9

R$ 0.00

R$ 0.00

Rs 0100 7

R$ 43.763.l9 R$ 43.763.19

M°etas°(;¥>T¢IaTmeta de aaordo V K Detalhamento das acfies de cada Valor (R$) DWtW1raWcao/Mes
' meta Inicio Términocom o1te1Wn 3.6)

l - Equipar as salas

2 - Divulgar 0 Projetol
Matricular alunos

Acao 01 Pesquisar prcco e R0 0W00 Mes 01
Més O2Montar Processo de compra W W

Acao 02 — Adquirir
Equipamcntos basicos R$ 43.576.00 Més OI

Acao WI W-WContratar Prolissionais R$ WW W
A??? 2- Divulgar 9 MaIYi¢ul?1_F s R$ (L00 __ _ ___ _ 1‘/_1éS_1_ _ W
Aoao 3 — Ministrar Aulas praticas e Rs 0 00 Mes 3
teoricas W W WW

3- Conscientizar osjovcns.
através do Projeto Toque de
Midia sobre temas co111o
drogas. violéncia_ direitos
liumanos. prcconccito e
Iamilia

Acao I — Montar cronograma
mensal de palestras/workshop R00 00 Mes 3
com temas de interesse
das turmas

Acao 2 ~ Realizar o Evento e R$ 0W00 Mes 5
W Avaliar Wo evento W WW W

Més 03

Més 12
Més 2

Més 12

Més 3

Més 5

2 - Divulgar o Projeto/
Matricular alunos

3- Conscicntizar osjovcns.
atraves do Projeto Toque de
Mídia sobre temas como
drogas. violência. direitos
humanos. preconceito e
família

Total de Subvenção Social Í

^°*ã° 1 ' C°““ataçã° PI°fiS5l°“alS Rs 43.763.19 Rs 43.763 19 Rs 43763.19 Rs 43.763 19

R$ 0.00Ação 2 - Divulgação e Matrícula R$ 0.00

Ação 3 - Aulas práticas e teóricas R$ 0.00 R$ 0.00

Ação 1 - Montar cronograma mensa
de palestras/workshop com temas R$ 0.00
de interesse das turmas

R$ 0.00

Ação. 2 - Realizar O Evento e R$ 0`00
Avaliar 0 evento R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0`O0

Rs 0.00 R5* °'°°

R$ 43.763.19 R$ 43763.19 R$ 43.763.19 R$ 43.763.19
Naturezíde Despesa*-fAuxQiVo_fInvestimento(bens permanentes) 7 7 W V

M6166 Dem'“a'“_“e'“° das ações de Mês 1.2 6 3 Mês 4. 5 6 Mês 7. s 6 9 Mês 10. 11 6 12cada meta

5 - Equipar as salas
^çã° 01 Pcsqmsa' pre” Ú Rs 0.00 Rs 0 00 Rs 0.00 Rs 0.00Montar Processo de compra

**TÇTä5iÕÍ"^d¿1°íI¡.f Rs 43676.00 Rs 0Ío0 CERs 0.00 Rs 0.00Equipamentos básicos
O1:IatT1Trezade_D`espesaT-Auxílio Investimento (despesas com obras)

Metas D°Ía““*m°“*° das Mês 1.263 M6545 6açoes de cada ineta V V Í Í Í
Ação 01 R$ 0.00 R$V 0.00
Ação 02
(descrever a ação) RS O`00 R$i__0f00 _

E Rs 0.00 _ Rs 0.00
r6íài*à6*À1&i116 1úv6611úz6m6¿1z6zz6 R5; 4157mo
1>9tm§fl91?_t.°.S t.fi9§.129S_9§ ¢<>m Obras)
TOTAL POR PARCELA

R$ R$ 87339.19 RS 43.763.19

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 tica a criterio da Instituição).

Mês 10. ll e 12

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

I\/Iês7.8e9

R$ 0.00

R$ 0.00

Rs 0.00* ii

R$ 43763.19 R$ 43.763.l9

I\;l'etasV(¡V1Í>T(1aTmetade acordo V K Detalhamento das ações de cada Valor (R$) Duração/Mês
' meta Inicio Términocom o item 3.6)

1 - Equipar as salas

2 - Divulgar o Projeto/
Matricular alunos

Ação 01 Pesquisar preço e R3 (mo Mês 01
Mês O2Montar Processo de compra V Í

Ação 02 - Adquirir
Equipamentos básicos R$ 43576.00 Mês 01

Ação V1 7-*Contratar Prolissionais R$ W V
/^¿Ç_ã9 2- D_í_YU1gfif C Mfllfículšëf _ R$ Q¬0_0 __ _ ___ _ I)/_1ëS_1_ _ __
Ação 3 - Ministrar Aulas práticas e Rs O 00 Mês 3
teoricas 7 V W

3- Conscientizar osjoveiis.
atraves do Projeto Toque de
Mídia sobre temas como
drogas. violência. direitos
humanos. preconceito e
lamilia

Ação 1 - Montar cronograma
mensal de palestras/workshop R$O 00 Mês 3
com temas de interesse
das turmas

Açao 2 ~ Realizar o Evento e R$ 0`00 Mês 5
V Avaliar o evento V W Í

Mês 03

Mês 12
Mês 2

Mês 12

Mês 3

Mês 5



8. MONITORAMENTO E AVALIACAO

A Instituicao deve indicar os mecanismos de acompanhamento e avallacao do projeto pelos orgaos envolvidos
(entidade concedente. proponente e parcerias envolvidas na acao). Deve indicar as acoes que serao adotadas pela
lnstituicao com o objetivo de dar contlnuidade ao projeto apresentado. O processo de avaliacao deve conter:

a) avaliacao permanente: mecanismos de acompanhamento das acoes implantadas pelo Projeto em periodos curtos.
a tempo de propor solucoes altemativas aos problemas que vao surgindol

b) avallacao periodlca de resultados: avaliaeao realizada na conclusao de detemnnada fase; mede as consequéncias
previstas nos objetivos e tambem aponta para resultados que nao haviam sldo previstos. mas que acontecerem
durante o decorrer do projeto. Sao resultados parciais. nao finals:

c) avallacao final ou de impacto: avaliaoao que acontece algum tempo apos o término do projeto. quando as acoes
previstas no Projeto forem concluidas. Mede os resultados de longo prazo que atingiram o ptlblico-alvo e a
sociedade.

Indicadores de Resultado Instrumentals Perlodicldade

lndice de frequéncla no projeto Lista de frequéncia Diaria

Grau de participacao das crlancas
e adolesccntes nas atividades
propostas pelo projeto

Relatorlos

Lista de frequéncia

Diario/Mensal/Trimestral

Diaria

Grau de desenvolvimento da
autonomia

Depoimentos

Vivéncias

Observacoes

Diario/Mensal/Trimestral

Dlario/Mensal/Trimestral

Diario/Mensal/Trlmestral

Grau de melhoria no convivio
grupal

Observacao

Relatorlos

Diarios

Diario/Mensal/Trimestral

Grau de melhorla no convivio
familiar e social

Entrevistas

Depoimentos

Mensal

Mensal

lndice de mudancas quanto a
postura e comportamento

Lista de presenca / frequéncia:
Relatorio de atividades com
observacoes sobre o
comportamento dos particlpantes:

Diario/Mensal/Trlmestral

lndice de aproveitamento escolar Visitas as escolas e relatorlo sobre
as mesmas; Fornecimento de
frequéncia e aproveitamento
bimestralmente pelas escolas.

B imestral

Avaliacao de atividades externas Relatorlos

Fotos/videos

Eventual

9. DECLARACAO
Na qualidade de representante legal do Proponente. declaramos. para fins de provajunto a Secretaria de Estado de
Politicas para Criancas. Adolescentes e Juventude do Dlstrito Federal. para os efeitos e sob as penas da Lei. que
inexiste qualquer débito em mora ou situacao de inadimpléncia com o Tesouro do Dlstrito Federal ou qualquer
érgao ou entidade da administracao ptiblica do Dlstrito Federal. que impeca a transferéncia de recursos oriundos de
dotacoes consignadas nos orcamentos do Dlstrito Federal. na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento.

Brasilia. 06 de maio de 2019.

P’ VT: 7/ //I./ . ' //
4' ' -' -\.,- V W .--.. - A _ W

4 Q ma» W/W/A W /W, /7s

8. MONITORAMENTO E AVALIACAO

A Instituicao deve indicar os mecanismos de acompanhamento e avallacao do projeto pelos orgaos envolvidos
(entidade concedente. proponente e parcerias envolvidas na acao). Deve indicar as acoes que serao adotadas pela
lnstituicao com o objetivo de dar contlnuidade ao projeto apresentado. O processo de avaliacao deve conter:

a) avaliacao permanente: mecanismos de acompanhamento das acoes implantadas pelo Projeto em periodos curtos.
a tempo de propor solucoes altemativas aos problemas que vao surgindol

b) avallacao periodlca de resultados: avaliaeao realizada na conclusao de detemnnada fase; mede as consequéncias
previstas nos objetivos e tambem aponta para resultados que nao haviam sldo previstos. mas que acontecerem
durante o decorrer do projeto. Sao resultados parciais. nao finals:

c) avallacao final ou de impacto: avaliaoao que acontece algum tempo apos o término do projeto. quando as acoes
previstas no Projeto forem concluidas. Mede os resultados de longo prazo que atingiram o ptlblico-alvo e a
sociedade.

Indicadores de Resultado Instrumentals Perlodicldade

lndice de frequéncla no projeto Lista de frequéncia Diaria

Grau de participacao das crlancas
e adolesccntes nas atividades
propostas pelo projeto

Relatorlos

Lista de frequéncia

Diario/Mensal/Trimestral

Diaria

Grau de desenvolvimento da
autonomia

Depoimentos

Vivéncias

Observacoes

Diario/Mensal/Trimestral

Dlario/Mensal/Trimestral

Diario/Mensal/Trlmestral

Grau de melhoria no convivio
grupal

Observacao

Relatorlos

Diarios

Diario/Mensal/Trimestral

Grau de melhorla no convivio
familiar e social

Entrevistas

Depoimentos

Mensal

Mensal

lndice de mudancas quanto a
postura e comportamento

Lista de presenca / frequéncia:
Relatorio de atividades com
observacoes sobre o
comportamento dos particlpantes:

Diario/Mensal/Trlmestral

lndice de aproveitamento escolar Visitas as escolas e relatorlo sobre
as mesmas; Fornecimento de
frequéncia e aproveitamento
bimestralmente pelas escolas.

B imestral

Avaliacao de atividades externas Relatorlos

Fotos/videos

Eventual

9. DECLARACAO
Na qualidade de representante legal do Proponente. declaramos. para fins de provajunto a Secretaria de Estado de
Politicas para Criancas. Adolescentes e Juventude do Dlstrito Federal. para os efeitos e sob as penas da Lei. que
inexiste qualquer débito em mora ou situacao de inadimpléncia com o Tesouro do Dlstrito Federal ou qualquer
érgao ou entidade da administracao ptiblica do Dlstrito Federal. que impeca a transferéncia de recursos oriundos de
dotacoes consignadas nos orcamentos do Dlstrito Federal. na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento.

Brasilia. 06 de maio de 2019.

P’ VT: 7/ //I./ . ' //
4' ' -' -\.,- V W .--.. - A _ W

4 Q ma» W/W/A W /W, /7s

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Instituição deve indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto pelos órgãos envolvidos
(entidade concedente. proponente e parcerias envolvidas na ação). Deve indicar as ações que serão adotadas pela
Instituição com o objetivo de dar continuidade ao projeto apresentado. O processo de avaliação deve conter:

a) avaliação permanente: mecanismos de acompanhamento das ações implantadas pelo Projeto em períodos curtos.
a tempo de propor soluções altemativas aos problemas que vão surgindo:

b) avaliação periódica de resultados: avaliação realizada na conclusão de deteminada fase: mede as consequências
previstas nos objetivos e também aponta para resultados que não haviam sido previstos. mas que acontecerem
durante o decorrer do projeto. São resultados parciais. não finais:

c) avaliação final ou de impacto: avaliação que acontece algum tempo após o término do projeto. quando as ações
previstas no Projeto forem concluídas. Mede os resultados de longo prazo que atingiram o público-alvo e a
sociedade.

Indicadores de Resultado Instrumentais Periodicidade

Índice de frequência no projeto Lista de frequência Diária

Grau de participação das crianças
e adolescentes nas atividades
propostas pelo projeto

Relatórios

Lista de frequência

Diario/Mensal/Trimestral

Diária

Grau de desenvolvimento da
autonomia

Depoimentos

Vivências

Observações

Diário/Mensal/Trimestral

Diário/Mensal/Trimestral

Diário/Mensal/Trimestral

Grau de melhoria no convívio
grupal

Observação

Relatórios

Diários

Diário/Mensal/Trimestral

Grau de melhoria no convivio
familiar e social

Entrevistas

Depoimentos

Mensal

Mensal

Índice de mudanças quanto à
postura e comportamento

Lista de presença / frequência:
Relatório de atividades com
observações sobre o
comportamento dos participantes:

Diário/Mensal/Trimestral

Índice de aproveitamento escolar Visitas as escolas e relatório sobre
as mesmas; Fornecimento de
frequência e aproveitamento
bimestralmente pelas escolas.

B imestral

Avaliação de atividades extemas Relatórios

Fotos/videos

Eventual

9. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Proponente. declaramos, para fins de provajunto 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 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 06 de maio de 2019.
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