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1. DADOS CADASTRAIS

Orgão/Entidade Proponente: ICNPJ:
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Endereço:
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Nome do Responsável: CPF:
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CI/Orgão Expedidor: ICargo: IFunção: Matrícula:
311478 SSPOF PRESIDENTE DIRETORA
Endereço: ICEP:
AOS 06 BLOCO "O" APT 402 70660064

2. DESCRiÇÃO DO PROJETO

Período de Execução: 10 mesesTítulo do Projeto:

Viver Infância e Adolescência com Esporte e Arte
Início: A partir da
liberação do
recurso.

Término: Duração de
10 meses após a
liberação da 13 parcela
do recurso.

Linha de ação

2.1- Atividades complementares à ação da escola com foco na promoção, proteção, garantia e defesa dos
direitos humanos da criança e do adolescente com inclusão das crianças e adolescentes com deficiência.

2.2- Ações voltadas ao esporte que assegures o desenvolvimento físico, mental, social, cognitivo, liderança,
mediação de conflitos, disciplina e trabalho em equipe.

2.3- Contribuir para a proteção e a garantia da defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente,
por meio de atividades complementares ao ensino formal;

2.4- Franquear a inclusão das crianças e adolescentes com necessidades especiais;

2.5- Propiciar ações voltadas ao esporte e às atividades lúdicas que facultem o desenvolvimento físico,
mental, social, cognitivo, liderança, mediação de conflitos, disciplina e trabalho em equipe.

2.6 - Resgatar a autoestima das crianças e adolescentes em vulnerabilidade social;

2.7 - Estimular o desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes que se encontram defasados do
currículo escolar.
Identificação do Objeto:

Desenvolver atividades esportivas, artes circenses, judô, ginástica artística e teatro com 160
crianças, adolescentes da Cidade Estrutural, crianças que estudam um único período (matutino ou
vespertino), sem oportunidade de frequentar horário integral e crianças indicadas pelo Conselho Tutelar,
colaborando na formação de hábitos e atividades positivas, estimulando a manter uma utilização efetiva que
contribua para o seu desenvolvimento integral.

O projeto será desenvolvido no clube da CELACAP, situado no SIA "8" - Guará, o projeto funcionará
nas seguintes dependências do clube, ginásio, sala para teatro e dança, sala para lutas, secretaria,
onde serão realizadas as atividades propostas com crianças e adolescentes expostas às
vulnerabilidades sócio econômicas, complementando as atividades escolares, colaborando na formação de
hábitos e atividades positivas, contribuindo para o desenvolvimento integral desta juventude.

O público alvo a ser beneficiado são crianças e adolescentes que se encontram defasados do currículo
escolar participantes do projeto de aceleração (cursando o ano letivo compactado); crianças e adolescentes
recomendadas pelo Conselho Tutelar da Região e crianças e adolescentes com necessidades especiais.

Para executar o projeto será aquisição de materiais esportivos específicos para cada modalidade proposta,
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contratação de recursos humanos e assessoria contábil, viabilização de transporte com a aquisição de um
veículo tipo Van e abastecimento do mesmo para o deslocamento das crianças e adolescentes no trajeto
Cidade Estrutural/CLUBE CELACAP (SIA "B" - Guará)Cidade Estrutural, fornecimento de lanche e
uniformes. Além de aquisição de dois computadores, uma impressora multifuncional e material de
expediente para auxiliar a equipe pedagógica e administrativa nas metas de execucão, controle e avaliacão.
Justificativa da Proposição

o projeto Viver Infância e Adolescência com Esporte e Arte, tem como objetivo fundamental contribuir
para o aumento da proteção sócio educacional das crianças e adolescentes diretamente atingidos pelas
consequências nefastas resultantes da vulnerabilidade socioeconômica.

o projeto é motivado pelos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) o qual o prioriza no
seu artigo 4°, "É dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do Poder Público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, a profissionalização, à cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, a convivência familiar e
comunitária". No artigo 16, parágrafo IV "o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar,
praticar esportes e divertir-se".

Neste contexto, o esporte e as atividades recreativas tem se mostrado uma ferramenta inclusiva e
agregadora quando trabalha de forma educativa, estimulando novas possibilidades de aproveitar o ócio,
melhorar a capacidade de atenção e melhora desempenho em atividades intelectuais, especialmente
tratando-se de crianças e adolescentes que se encontram defasados do currículo escolar participantes do
projeto de aceleração escolar. Proporcionando também benefícios de ordem biopsicossocial para o público
alvo relacionado.

A Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro - AGINOC, há 18 anos vem atuando sob uma
perspectiva de promoção do esporte e lazer com foco na inclusão social de crianças carentes. Este projeto
visa a ampliação dos atendimentos com foco em um novo público: crianças e adolescentes defasados do
currículo escolar participantes do projeto de aceleração (cursando o ano letivo compactado), além das
crianças indicadas pelo Conselho Tutelar e com necessidades especiais..

Este projeto irá proporcionar o aumento dos atendimentos, oportunizando a implementação das artes
circenses e teatro, como também a aperfeiçoamento através dos materiais a serem adquiridos específicos
para as modalidades de judô e ginástica artística.

3. METAS E RESULTADOS

Meta. Ações Resulta.dos
1 - Dar oportunidade a 160 crianças a Divulgar nas escolas, conselho Proporcionar a 160 crianças e

participarem do projeto. tutelar, abrigo, da região adolescentes indicadas a
administrativa resgatando as participação no projeto
crianças e adolescentes com
maiores risco sociais.

2 - Adequar o espaço físico para a Adquirir materiais específicos Oferecer a 160 crianças e
prática da Ginastica Artística, arte de cada modalidade para adolescentes a prática de
circense, judô e recreação dirigida. desenvolvimento das esportes, arte circense e

atividades como também atividades lúdicas com espaço
tatame e tapete para ministrar físico e material apropriado.
aulas de qinástica.

3 - Viabilizar o transporte das crianças Compra de uma Van. Garantia da frequência das
para o acesso ao projeto. crianças no projeto através de

transporte oferecido.
4 - Selecionar os profissionais Contratar 04 professores ! 04 Contratação dos recursos

monitores! 02 coordenadores humanos no regime celetista.
pedagógico! 01 motorista! Profissionais habilitados, apoio
01 secretaria! 01 serviços de monitores e coordenadores
gerais. irão dar garantia de uma boa

qualidade de atendimento às



5 - Inscrição e Avaliação das crianças
e adolescentes indicadas pelas
escolas, pelo conselho tutelar, através
de questionário dirigido a estes, e aos
pais e responsáveis.

6 - Oferecer uniformes aos
participantes do projeto

7 - Oferecer Kit lanche no intervalo
das atividades durante toda execução
do proieto.
8 - Atender 160 crianças e
adolescentes para as atividades
propostas, 2 vezes por semana.

9 - Monitoramento e Avaliação para
acompanhamento do projeto.

10 - Viabilizar a participação das 160
crianças e adolescentes em um
espetáculo de circo e ginástica no
encerramento do projeto.

Avaliação das competências
educacionais ACE, Avaliação
das atividades de lazer ANAF,
Avaliação da aptidão física
PROESP.

Aquisição de 320 camisetas
para as crianças e
Adolescente e 28 camisetas
para a equipe.

Contratar empresa para
fornecimento do kit lanche, 2
dias por semana.
Oferecer aulas de ginástica
artística, judô, arte circense,
recreação dirigida para
crianças de ambos os sexos.

Aplicação dos testes: ACE
ANAF
PROPESP No inícío e no
decorrer do projeto,
supervísionado pelo
coordenador pedagógico.

Apresentação de números de
Arte circense e de ginástica,
ensaios e participação no
Espetáculo.

crianças e adolescentes.
As avaliações dos testes ACE,
ANAF E PROPESP resultam
quanto a cooperação,
sociedade e iniciativa individual
contribuindo no processo de
ensino aprendizagem uma
melhor visão quanto ao tempo
ocioso a ocupado com
atividades de enriquecimento e
melhor condição.
O uso do uniforme permitirá
uma maior identificação,
valorização e condições de
roupas adequadas para a
prática desportiva.
O lanche no intervalo reporá as
energias trazendo um maior
aproveitamento nas atividades.
As práticas das atividades
como a ginástica judô e
recreação dirigida trarão
benefícios que
comprovadamente vão
promover maior fluxo de
sangue para o cérebro, maior
saúde com redução de
obesídade, melhora do tônus e
força muscular, fortalecímento
dos ossos e das articulações. O
jogo; nas recreações dirigidas
exigem uma regra fixa, uma
disciplina, uma força em função
do que vai representar para a
criança, na busca de soluções e
na elaboração do perder e
ganhar. Também, as atividades
circenses vão enriquecer e
complementar a vivência
escolar no processo de
formação da criança e do
adolescente.
Nas três etapas a criança será
avaliada por meio de boletim
escolar, observação dos
professores. Os dados também
servirão de índicadores de
talentos do esporte bem como
indicações de risco para a
saúde que
poderão afetar seu
desempenho intelectual.
A participação das crianças no
espetáculo contribuirá na
socialização na desinibição,
autoestima como também
desenvolve seus
conhecimentos e habilidades.



4. METODOLOGIA

o projeto Viver Infância e Adolescência com Esporte e Arte visa contribuir com o crescimento e
desenvolvimento de crianças de 7 a 16 anos de idade devidamente matriculadas na rede pública do DF.
Propõe-se contribuir para a capacidade de criação e recriação na infância por meio do esporte e da arte
induzindo a um melhor desenvolvimento físico, biopsicossocial e desempenho intelectual através dos cursos
oferecidos.

As atividades desenvolvidas serão divididas em 8 (oito) turmas de 20 participantes em cada turma onde 4
(quatro) matutinas e 4 (quatro) vespertina de acordo com a faixa etária.

Os participantes do projeto terão 4 (quatro) atividades por dia duas vezes por semana, as quartas e sexta
feira com as modalidades de ginástica artística, Arte Circense, judô e Teatro com um intervalo para o
lanche.

Serão oferecidas 80 vagas para o período matutino e 80 vagas para o período vespertino.
Todas as crianças no decorrer dos 10 meses participarão de todas as modalidades oferecidas.

Horário Ginástica Judô Artes Circenses Teatro
Artistica

8h - 8h50 M17e8 9 e 10 11 e 12 anos 13 a 16 anos
anos anos

8h50 - 9h40 M29 e 10 11 e 12 13 a 16 anos 7 e 8 anos
anos anos

9h40 -10h Lanche Lanche Lanche Lanche
10h -10h50 M3 11 e 12 13 a 16 7 e 8 anos 9 e 10 anos

anos anos
10h50 - M4 13 a 16 7 e 8 anos 9 e 10 anos 11 e 12 anos
11h40 anos

Horário Ginástica Judô Artes Teatro
Artística Circenses

14h -14h50 V17 e 8 anos 9 e 10 11 e 12 anos 13 a 16 anos
anos

14h50 - V29 e 10 11 e 12 13 a 16 anos 7 e 8 anos
15h40 anos anos
15h40 -16h Lanche Lanche Lanche Lanche
16h -16h50 V3 11 e 12 13 a 16 7 e 8 anos 9 e 10 anos

anos anos
16h50 - V413a16 7 e 8 anos 9 e 10 anos 11 e 12 anos
17h40 anos

RECURSOS HUMANOS
I Atividades a serem Tipo de Período de Jornada de

Cargo
desenvolvidas contratação contratação/meses trabalho

N° de profissionais

Selecionar professores
e monitores, analisar

20 horas por
Coordenador rendimento das CLT 10 meses 02

turmas, organizar semana

I grade horâria etc.
I

Professor I Ministrar aulas CLT 10 meses
20 horas

I semanais
04

I Monitor I Auxiliar aulas I CLT I 10 meses I 20 horas 04



I I I I semanais

Motorista
Condução de

CLT I \0 meses
20 horas

0\
participantes semanais

Secretaria
Receber e direcionar

CLT \0 meses
20 horas

0\
participantes semanais

Auxiliar de Manter a limpeza e
CLT \0 meses

20 horas
0\

limpeza ordem semanais

Contador Contabilidade Pl \0 meses
20 horas por

0\
semana

5. PLANO DE APLICAÇÃO

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

15.1.1 Bens de Consumo

I
MATERIAL DE ARTE Quantidade Unidade de medida Valor unitário Valor totalCIRCENSE E TEATRO

i Prancha para rola rola5.1.1.1 10 unidade 60,00 600,00pequena
I 5.1.1.2 Perna de pau 60 cm 20 par 250,00 5.000,00
I 5.1.1.3 IBola de malabarismo 80mm 75 unidade 16,00 1.200,00
I 5.1.1.4 Prato de equilíbrio 25cm 25 unidade 25,00 625,00

I 5.1.1.5 Mosquetão forjado aço 10 unidade 50,00 500,00rosca 23 km
SUBTOTAL R$ 7.925,00

I MATERIAL PARA Valor
GISNÁSTICA ARTISTICA Quantidade Unidade de Medida

Unitário
Valor Total

I Colchão de espuma auxiliar
revestido em vinilona5.1.1.6
medindo 2,00 x 1,90 x 0,20 03 unidade 952,00 2.856,00

I mts
Colchão de Espuma firme

5.1.1.7 revestido em vinilona 03 unidade 2200,00 6.600,00
medindo 3,00 x 1,90 x 0,20

I SUBTOTAL R$ 9.456,00

I MATERIAL PARA JUDO Quantidade Unidade de Medida Valor Valor TotalUnitário

I Tatame modelo EVA -

I 5.1.1.8

30/40mm (2000 x 1000) -
modelo EVA com massa

60 m2 156,00 9.360,00especial. Base dupla face
nas espessuras e duas
cores

I 5.1.1.9 IKimono branco reforçado I 160 I conjunto 96,00 15.360,00
ISUBTOTAL R$ 24.720,00

I ILANCHE Quantidade Unidade de Medida Valor Valor TotalUnitário

15.1.1.10
Kit lanche (suco, salgado e

13760 unidade 7,00 96.320,00fruta).
ISUBTOTAL R$ 96.320,00

I MATERIAL DE Quantidade Unidade de Medida Valor
Valor TotalEXPEDIENTE Unitário

,5.1.1.11 Resma de papel A4 10 caixa 239,00 2.390,00
I jfonner preto 48A para
15.1.1.12 impressora laserjet 10 unidade 290,00 2.900,00
I multifuncional
5.1.1.13 Caneta esferográfica azul 10 Caixa 31,80 318,00



i lcaixa com 50 unidades I I
Papel Toalha intefolha caixa

5.1.1.14 com 5000 folhas (uso nos 10 caixa 55,60 556,00

I banheiros)
5.1.1.15 Grampo 26/6 10 caixa 4,50 45,00

5.1.1.16Iclips 2/4 10 caixa 2,50 25,00
15.1.1.17 Clips 6/8 10 caixa 3,50 35,00

I Copo Descartável
5.1.1.18 Biodegradável 200ml caixa 10 caixa 130,00 1.300,00

I com 2500 unidades
15.1.1.19 Lápis de cor com 24 cores 95 caixa 12,80 1.216,00
'5.1.1.20 Pasta 35 unidade 3,80 133,00

ISUBTOTAl I R$ 8.918,00

15.1.1.21 COMBUSTíVEL Quantidade Unidade de Medida
Valor Valor Total

Unitário
Combustível para
abastecimento do veículo
utilizado no transporte dos
alunos da Cidade Estrutural
até o Setor de Indústria B - 751,88 litro 3,99 3.000,00
Guará. Totalizando 4
viagens por dia, 02 vezes
por semana, 540 km
mensais aproximadamente

pUBTOTAl R$.3.000,00

I ITOTAL I I I I R$ 150.339,00

5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
5.1.2 Descrição Quantidade Unidade de medida Valor unitário IValor total

I 5.1.2.1 IContabilidade I 10 mês 1000,00 10.000,00
I Camísetas em malha fria

com estampa para 160

1
5.1.2.2 crianças e adolescentes; e 348 unidade 20,00 6.960,00

14 funcionários contratados.

I TOTAL R$ 16.960,00

I 5.1.3 Auxílio à Pessoa Física,
5.1.3 Descrição Quantidade Unidade de medida Valor unitário Valor total

Total: 0,00

5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física

I N0 Item
Quantidade

Valor do salário mensalCargo de N° meses
(sem encargos) Valor Total

profissionais
5.1.4.1 Coordenador 02 10 R$ 3.500,00 R$ 70.000,00

I 5.1.4.2 IProfessor I 04 I 10 R$ 1.920,00 R$ 76.800,00
5.1.4.3 Monitor 04 10 R$ 960,00 R$ 38.400,00

, 5.1.4.4 Secretaria 01 10 R$1.500,00 R$ 15.000,00
I 5.1.4.5 Motorista 01 10 R$1.100,00 R$ 11.000,00
I 5.1.4.6 IServiços Gerais I 01 I 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00

Total 14 R$ 219.200,00

5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física



Quantidade I Valor mensal dos Total dos encargos
N° Item Cargo de N° meses encargos x quantidade de a serem pagos no

profissionais I profissionais Projeto

I 5.1.5.1 ICoordenador I 02 I 10 4376,38 43763,80
I 5.1.5.2 Professor 04 10 5354,08 53540,80

5.1.5.3 Monitor 04 10 3288,96 32889,60

5.1.5.4 Secretaria 01 10 1112,64 11126,40

5.1.5.5 Motorista 01 10 897,52 8975,20

5.1.5.6
Auxiliar de 01 10 736,20 I 7362,00
Serviços Gerais

I ITotal I I I I R$ 157.657,80

5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

FGTS
(FGTS Vale Auxílio
sobre INSS Provisão Transporte Alimentação Total
13° e (20%) Provisão

1/3
FGTS (CCT mensal

Cargo Férias 13°Salário de Férias
(Multa Senalba)

dos
+1/3 Férias 50%)
de

encargos

I férias
I
ICoordenador I 334,44 700,00 291,66 291,66 97,21 167,22 90,00 216,00 2188,19

Professor 183,46 384,00 160,00 160,00 53,33 91,73 90,00 216,00 1338,52
Monitor 91,72 192,00 80,00 80,00 26,66 45,86 90,00 216,00 822,24

Secretária 143,32 300,00 125,00 125,00 41,66 71,66 90,00 216,00 1112,64
Motorista 105,10 220,00 91,66 91,66 30,55 52,55 90,00 216,00 897,52

Auxiliar de
serviços 76,44 160,00 66,66 66,66 22,22 38,22 90,00 216,00 736,20
gerais

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

IN° Item ICargo
Custo mensal por profissional (somatório Valor do salário bruto com
encargos + salário) * Valor Bruto encargos (total do projeto)

5.1.6.1 ICoordenador 5688,19 113763,80

I 5.1.6.2 Professor 3258,52 130340,80
I 5.1.6.3 IMonitor I 1782,24 71289,60

5.1.6.4 Secretária 2612,64 26126,40

1 5.1.6.5 Motorista 1997,52 19975,20
5.1.6.6 Serviços Gerais 1536,20 15362,00

I Total R$ 376.857,80

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

I Descrição do Item

N°
(descrever todas as Quantidade Valor

IItem
especificações dos bens Unidade de medida

unitário Valor total
a serem adquiridos, sem
a indicação de marca).

I
~quisição de 02
computadores;
processador Intel Core i3-
8100 com memória ram 4

1
01 gigabytes HD de n, 02 unidade 3160,00 6320,00

interface no HD, placa de
vídeo e alimentação de
energia bivolt. Teclado

I USB padrão ABNT.



~quisição de 01
impressora multifuncional a
laser, monocromática,
bandeja com capacidade

02 para 250 folhas, 01 unidade 1400,00 1400,00
impressões e cópias de até
30ppm, conexão USB 2.0
de alta velocidade e
jWireless.
Aquisição de um veiculo
Van para transporte de até

03 17 passageiros, mais 01 unidade 146641,00 146641,00

I
motorista, com ar
condicionado, Okm.

104

Aquisição de um tapete 14
x 14 m2 = 196m2 01 unidade 17500,00 17500,00
apropriado para aulas de
ginástica.

05 Bola de Equilíbrio 65 cm 03 unidade 1400,00 4200,00

06
Lira 1 ponto de amarração 02 unidade 550,00 1100,00
80cm
Trapézio simples barra de

07 75 cm com corda de 3 02 unidade 780,00 1560,00
metros
Mini Tramp com regulagem
angular, com lona de nylon

08 rançada, jogo de molas e 01 unidade 1560,00 1560,00
proteção lateral em vinilona
e espuma.
Banco Sueco com 04

09 metros com trave de 04 unidade 700,00 2800,00
equilíbrio

I 10 Espaldar com vão livre de
04 unidade 782,00 3128,00

0,90 cm.

11 Plinto piramidal para saltos 01 unidade 1160,00 1160,00com seis graduações.

12 Plinto regular para salto 01 unidade 1240,00 1240,00com seis graduações

13
jrrampolim - tipo Reuther

01 unidade 1408,00 1408,00para saltos

I ITrave baixa para
aprendizagem de equilíbrio,

14 sem regulagem de altura 01 unidade 1790,00 1790,00
com tecido especial
antiderrapante
Paralela baixa para

I 15 iniciação com varal de fibra
01 unidade 2600,00 2600,00revestido em laminado de

I madeira modelo escolar
Cama elástica especifica
para aulas de educação

16 artística redonda com 2 01 unidade 1130,00 1130,00
metros de diâmetro com

I proteção.
I ITotal: I I I R$ 195.537,00

5.2.2 Despesas com obras

Descrição do Item (de acordo Unidade
PreçoIN° Item Código SINAPI Quantidade de Totalcom a tabela SINAPI)

medida unitário

I 01 I I I I I
I Total:



5.3 Resumo do Plano de Aplicação

Valor (R$)

1 - Total Subvenção Social 544.156,80

12 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) 195.537,00

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

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = R$ 739.693,80

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

Metas Detalhamento das ações de cada meta Mês 1, 2 e 3 Mês 4,5 e 6 Mês 7, 8 e 9 Mês 10
I

Divulgação na escola CEF 02 da Cidade Estrutural

10,00'01 Conselho Tutelar da Região o projeto
1
0,00 0,00 0,00

Infância e Adolescência com Esporte e Arte.

1
02 Aquisição dos materiais a serem utilizadas nas atividade 6741 00 0,00 0,00 0,00

propostas. '

02 Aquisição de material de expediente. ~675,40 ~675,40 ~675,40 891,80

03 Despesas com transporte (combustivel). 900,00 900,00 900,00 300,00

04
Despesas com os profissionais que atuarão no projeto e116057,34 116057,34 116057,34 38685,78

I
contador.

,05 Despesas com inscrição e avaliação das crianças. 0,00 0,00 0,00 0,00

I Camisetas em malha fria com estampa para 160

1

06
crianças e adolescentes; e 14 funcionários contratados Q2320,00 0,00 0,00 0,00
e aquisição dos quimonos.

1
07

IA.quisição de Kit lanche para os participantes do projeto,
~8896,00 ~8896,00 28896,00 9632,00

durante toda execução do mesmo.
08 !Atendimento ás crianças e adolescentes. p,OO 0,00 0,00 0,00
09 Monitoramento e Avaliação do Projeto. 10,00 0,00 0,00 0,00

1
10 Participação das crianças e adolescentes no espetácul0!o 00 0,00 10,00 0,00

encerramento. I '
I frotal de 197.589,74 148.528,74 148.528,74 r9.509,58I Subvenção Social

I

I Natureza de Despesa - Auxílio Investimento (bens permanentes)

Metas Detalhamento das ações de Mês 1, 2 e 3 Mês 4, 5e 6 Mês 7,8 e 9 Mês 10
I cada meta

02 Aquisição de 02 computadores 16320,00
02 ~quisição de 01 impressora multifuncional 1400,00

02
~quisição de um tapete 14 x 14 m2 = 196m2 apropriac 17500,00
para aulas de ginástica

j 02 Bola de Equilíbrio 65 cm 14200,00
I 02 Lira 1 ponto de amarração 80 cm 1100,00

I 02 rrrapézio simples barra de 75 cm com corda de 3 1560,00metros
Mini Tramp com regulagem angular, com lona de

I 02 nylon trançada, jogo de molas e proteção lateral em 1560,00
vinilona e espuma.

I 02 Banco Sueco com 04 metros com trave de equilíbrio ~800,00

I 02 Espaldar com vão livre de 0,90 cm 3128,00



02 Plinto piramidal para saltos com seis graduações. .1160,00
02 IPlinto regular para salto com seis graduações 1240,00
02 [rrampolim - tipo Reuther para saltos 1408,00

[rrave baixa para aprendizagem de equilíbrio sem

I 02 regulagem de altura com tecido especial 1790,00
I antiderrapante

02
Paralela baixa para iniciação com varal de fibra

~600,00revestido em laminado de madeira modelo escolar

I 02
Cama elástica redonda com 2 metros de diâmetro 1130,00
com proteção.

I
~quisição de 01 veículo tipo Van para transporte de a

03 17 passageiros, mais motorista, com ar condicionado, 146641,00
km
Total de Auxílio Investimento (bens permanentes R$195.537,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
despesas com obras)

I iTOTAL GERAL POR PARCELA
Mês1,2e3 Mês 4, 5 e 6 Mês 7, 8 e 9 Mês 10(Subvenção Social + Bens Permanentes)

I

I 1393.126,74 148.528,74 148.528,74 49.509,58

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas (nO da meta de acordo
Detalhamento das ações de cada meta

Duração/Mês
com o item 3.6) Início Término

'01 - Dar oportunidade a 160
Divulgação na escola CEF 02 da Cidade

:crianças a participarem do
Estrutural e no Conselho Tutelar da Região

Após assinatura do
projeto.

o projeto Viver Infância e
Contrato

30 dias

I Adolescência com Esporte e Arte

02 - Adequar o espaço físico
Ipara a prática da Ginastica
Artística, arte circense, judô e Aquisição de material de expediente. Após liberação da 13

10° MÊS
irecreação dirigida. parcela do recurso

102 - Adequar o espaço físico
Ipara a prática da Ginastica

Aquisição de um tapete 14 x 14 m2 = 196m2 Após liberação da 13

Artística, arte circense, judô e 10° MÊS
irecreação dirigida.

apropriado para aulas de ginástica parcela do recurso

'02 - Adequar o espaço físico
Aquisição de material esportivo para as

Ipara a prática da Ginastica
práticas da ginástica artística.

Artística, arte circense, judô e
Aquisição de tatame Após liberação da 13

30 dias
irecreação dirigida.

Aquisição de material adequado e uniforme parcela do recurso
para artes circenses e atividades teatrais.

I

I No decorrer de 30
102 - Adequar parte dias após a liberação
I administrativa para registros e Aquisição de computador e impressora. do recurso da 13 10° MÊS
Iescrituração do projeto. parcela

03 - Viabilizar o transporte das
Aquisição de um automóvel, tipo Van para

Após liberação da 13

o transporte das crianças inscritas no 30 dias
,crianças para o acesso ao projeto.

parcela do recurso
I



projeto.

I II
1

e~ -Viabilizar o transporte das No decorrer dos 10
crianças para o acesso ao Abastecimento do veículo meses após liberação 10° MÊS
projeto. da 1a parcela do

recurso

I
I No decorrer de 30
I04 - Selecionar os profissionais Contratação dos profissionais que atuarão dias após a liberação
para viabilizar o funcionamento no projeto. do recurso da 1a 30 dias
do projeto. parcela

Ministrar aulas para os cursos de ginástica
No decorrer dos 30

I 04 - Selecionar os profissionais artística, judô, artes circenses e teatro,
dias após a liberação

específicos de cada duas vezes por semana para 160 crianças
da 1a parcela do 10iiJMtS

I modalidade para objetivo fim e adolescentes.
do projeto.

recurso

I
I No decorrer de 30
04 - Designar escritório contábil dias após a liberação
para escrituração contábil do Contratação de assessoría contábil. do recurso da 1a 10° MÊS
projeto. parcela

I

05 - Seleção, inscrição e
Matrícula, registro, acompanhamento e

avaliação das críanças e
Após assinatura do 10iiJMÊS

adolescentes.
aplicação de questionários. Contrato

e6 - Fornecimento de Uniformes Aquisição de camisetas em malha fria com
estampa para 160 crianças e adolescentes; e

para as crianças, adolescentes, 14 funcionários contratados e aquisição dos Após liberação da 1a
10° MÊS

'professores e apoio Kimonos. parcela do recurso
administrativo.

07 - Oferecer Kít lanche no
Aquisição de Kit lanche no intervalo para

A parti' do p"meim dia 1,0' M:intervalo das atividades durante
toda execução do projeto.

os participantes do projeto, durante toda do IniCIO das aulas.
execução do mesmo.

I
los - Atendimento as crianças e Ministrar aulas de judô, círco, ginástica e A partir do primeiro dia

10° MÊS
adolescentes. teatro. do inicio das aulas.

, Monitorar e avaliar por meio da aplicação

09 - Mensurar os resultados
dos testes: ACE, ANAF, PROPESP, 30 dias após o início

obtidos com o projeto.
supervisionados pela coordenação das aulas 10° MÊS

pedagógica.

I

I Participação das 160 crianças e

110 - Encerramento do Projeto
adolescentes em um espetáculo de circo,

10° MÊS 10° MÊS
judô, ginástica e teatro.

I

8. Monitoramento e Avaliação

Avaliação das competências educacionais (ACE)



Trimestralmente os alunos serão avaliados por meio de boletim escolar e observação dos professores
quanto à cooperação, a solidariedade, a iniciativa individual e a liderança como norteadores de processo de
ensino aprendizagem.

Avaliação das atividades de lazer (ANAF)

o inicio das atividades se dará conforme previamente planejado. Os pais serão convocados a participarem
deste processo com palestra introdutória para apresentação do projeto e acolhida pedagógica. Os mesmos
realizarão uma avaliação de seus filhos por meio do questionário para avaliação do nível de atividade física
(ANAF), posteriormente receberão as boas vindas. Este questionário ANAF será preenchido pelos pais em
três momentos: início, meio e fim do projeto e servirá como base de dados para avaliação dos resultados
obtidos durante o projeto. Estes dados nos darão uma visão melhor sobre a forma como o ócio esta sendo
aproveitados pelos alunos.

Avaliação da aptidão física (PROESP)

Os alunos também serão avaliados e reavaliados em três momentos: início meio e fim do projeto conforme
programa de avaliações POESP (http://www.proesp.ufrgs.br) adaptados ás condições do projeto. Tais
dados servirão como indicadores de talentos do esporte bem como condições de risco para saúde que
poderão afetar seu desempenho intelectual.

Processo de ensino aprendizagem

O esporte e as atividades artísticas contribuem para a formação de valores além de melhorarem o
desenvolvimento físico, biopsicossocial e desempenho intelectual através dos cursos oferecidos, conforme
estabelecido no cronograma de atividades docentes do projeto.

A inclusão social e equiparação de oportunidades é ponto integrante deste projeto. Os processos de
discriminação, classificação, organização e conceituação são resultados da ação integrada de diversos
fatores biológicos e culturais, os quais contribuirão para um melhor andamento da proposta de trabalho.
Tais aspectos serão analisados durante todo o projeto e em situações de apresentação a pais e
convidados.

Seguem abaixo os pontos a serem trabalhados em todas as atividades, que também serão apresentados
aos professores contratados em palestra introdutória do projeto como norteadores da ação pedagógica e
planejamento.

1) Percepção - é determinada pela atividade intelectual e cultural.

2) Movimento - A inteligência é resultante da experiência motora assimilada, bem como a experiência
motora global é determinante na exploração do mundo exterior e na construção da personalidade.

3) Espaço - a organização do espaço físico tem relação direta com o processo de ensino-aprendizagem,
possibilitando meios para as crianças desenvolverem a sensibilidade, inteligência e a empatia com o espaço
ambiental e as relações interpessoais.

4) Tempo - capacidade de atenção da criança, variando de criança para criança. É preciso criar situações
favoráveis para que a criança organize melhor o seu tempo.

5) Maturação - Identificar níveis de desenvolvimento aprendizagem, respeitar individualidades biológicas,
diferenças e dificuldades, desenvolver a personalidade, incentivar a troca de informações e estimular o
senso crítico.

6) Ludicidade - Conhecer os interesses do aluno/paciente e despertar nele novos interesses Criar
situações favoráveis à espontaneidade em busca da criatividade e expressividade. Criar desafios (prazer,
curiosidade e superação).



Fundamentação Metodológica

1) Funcionalidade sensório-perceptiva-motora:

1.1) Consciência corporal - expressividade - esquema corporal.

1.2) percepção do próprio corpo (tônico-sinestésica)

1.3) percepção do outro,

1.4) percepção dos objetos

1.5) percepção do espaço

1.6) percepção do tempo

2) Funcionalidade moto-cognitiva:

2.1) níveis de vigilância e atenção

2.2) aquisição de noções simbólicas

2.3) memória perceptivo simbólica

2.4) capacidades discriminativas, c1assificatórias e associativas

2.5) valorização do pensamento criativo, reflexivo e contextualizado.

3) Relacionamento afetivo social

3.1) comunicação corporal

3.2) expressividade

3.3) imagem corporal.

4) Cultura corporal

4.1) prática de jogos e brincadeira, arte circense e esportes.

1. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaramos, para fins de prova
junto à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do
Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer
órgão ou entidade da administração pública 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, DF, 07 de fevereiro de 2020.
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Maria Cristina P. de Fontes Santana
Diretora Geral


