
PLANO DE TRABALHO - ANEXO 11 - PROPOSTA SIMPLIFICADA

1 - DADOS CADASTRAIS

Nome Projeto Assistencial Sementes de Esperança CNPJ: 12.094.241/0001-26

Endereço DF 180 Km 04 Condomínio Quintas do Amarante Qd: F Lote: 06

Cidade INCRA 09 - Ceilândia UF:DF CEP: 72.227-992 Telefone: 61.3461-3279

Nome do Responsável Ivone Fernandes Gazola de Lima CPF: 858.654.601-10

RG/Órgão EmissorlUF 1.428.361 SSP/DF Telefone do Responsável 61.98434-9270

Cargo na Instituição Presidente Função na Instituição Assistente Social

Endereço Condomínio Quintas do Amarante Qd: F Lote: 06 casa: 02 CEP: 72.227-992

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

Orgão/ Entidade: CNPJ:
Nome do Responsável: Função: CPF:
RG/Ore:ão Expedidor: Cargo: Matrícula
Endereço: Cidade: CEP:

- DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.1 - Título do Projeto: Casa Verde Florida

Período de execução: 12 meses
Início: (mês 1) Término: (mês 12)

Local de execução do Projeto: DF 180 Km 04 Cond. Quintas do Amarante Qd: F Lote: 06

Total de crianças atendidos no projeto: 150

3.2 - Linha de ação do Edital: Eixo VII: Fortalecimento de Ações para a Primeira Infância 4.
Projetos que promovam, de maneira integrada e articulada, a saúde da criança, educação infantil,
assistência social, o direito de brincar, o direito à diversidade e o combate a violência de crianças de Oa 6
anos de idade; Eixo VIll: Esporte, Lazer e Cultura 1. Ações voltadas ao esporte que assegure o
desenvolvimento físico, mental, social, cognitivo, liderança, mediação de conflitos, disciplina, respeito e
trabalho em equipe; 2. Complementação cultural, que tenha como foco ações voltadas as culturas locais e
tradicionais e que trabalhem a diversidade das diferentes linguagens no campo das artes: a) música, dança,
teatro, literatura, artes visuais e outras; Eixo IV: Desenvolvimento e Sustentabilidade Institucional 1.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto; 2. Serviços de
adequação de espaço físico com obra ou reforma de estrutura voltada à melhoria da qualidade e facilitação
de ações com crianças e adolescentes.

3.3 - Identificação do Objeto: A presente proposta tem por objetivo a execução, com a oferta de espaço
de estar, de convívio e de participação do PROJETO CASA VERDE FLORIDA através da oferta de
várias Oficinas para seus assistidos e o mesmo foi inspirado na necessidade de cultivar e programar
atividades lúdicas, esportivas, de lazer, culturais e informacionais na comunidade local como meio de
promoção e socialização das crianças e adolescentes. As atividades envolverão crianças e adolescentes de
2 a 17 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, decorrentes de pobreza, privação de direitos
ou fragilização de vínculos afetivos, residentes na Região Administrativa de Ceilândia, em específico na
área rural situada à Gleba 4 do INCRA 9 e, dessa forma, contribuir para o fortalecimento da rede de
serviços que promove a proteção, a garantia e a defesa dos direitos sociais de crianças e adolescentes do



Distrito Federal.

3.4 - Justificativa da Proposição: A presente proposta visa executar atividades lúdicas, esportivas, de
lazer, culturais e informacionais contribuindo por meio de expressões, interações e socialização para
ressignificar vivências vulneráveis de crianças e adolescentes e, ainda, propiciar a prevenção de situações
de risco social, com acompanhamento pautado na família, como forma de fortalecer vínculos. A proposta
foi inspirada nas necessidades da comunidade local, considerando os hábitos sociais e culturais da área
rural da Ceilândia situada no INCRA 9 na Gleba 4 e será realizada no endereço da instituição.
Destaca-se que o Projeto Assistencial Sementes de Esperança - PASES vem executando desde 2008, ações
de assistência social na região, sendo que, desde 20 IO oferece à comunidade do INCRA 9 o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos em período
parcial e o Serviço de Fortalecimento de Ações para a Primeira Infância para crianças de Oa 6 anos em
período integral. Mas nesse projeto atenderá usuários de 2 a 17 anos de idade.
Justifica-se a presente proposta incentivar as práticas de atividades pedagógicas, sociais, culturais e
esportivas para crianças e adolescentes público alvo desse projeto, moradores da Área Rural da Região
Administrativa de Ceilândia, como forma de assistir, promover e oportunizar os grupos mais vulneráveis.
Cabe destacar que Ceilândia foi criada em 1975, por meio do Decreto nO 2.943, vinculada à Administração
de Taguatinga. Anos depois, já em 1989, foram criadas as Regiões Administrativas do Distrito Federal
(RA's), onde a Ceilândia passa a ser denominada como RA IX, dentre as 30 (trinta) RA's do Distrito
Federal. A cidade satélite está situada aproximadamente a 45 km de Brasília, local onde a Instituição
Social PASES funciona nas proximidades da BR 070, sito às margens da Rodovia DF 180 especificamente
na Gleba 4 da área rural do INCRA 09.
Ceilândia tornou-se uma das cidades que apresenta grande complexidade e problemas de infraestrutura e
condições socioeconômicas, o que não deixa de ser uma conseqüência de seu rápido crescimento
demográfico composto, principalmente, pela população pobre ou de baixa renda. Segundo os dados da
PDAD 2015, a população urbana estimada da Ceilândia é de 489.351 habitantes e esses números crescem
a cada ano significativamente.
De acordo com os dados tabulados a partir do CADU/DF, demonstram existir 97,4 mil famílias
beneficiárias de programas sociais, que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas quais 91,4 % são
chefiadas por mulheres e 8,6 % por homens. Em ordem decrescente, o maior número de famílias encontra
se nas Regiões Administrativas de Ceilândia (16,7 mil famílias), Samambaia (13,3 mil famílias), entre
outras (2008, CADU/DF).
Da população total da Ceilândia, destacam-se o percentual daqueles que não estudam em 72,12%. Os que
freqüentam escola pública somam 23,47%, com 1,14% em período integral. Quanto ao nível de
escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm nível fundamental incompleto, 35,96%,
seguido pelo médio completo, 23,94%. Analfabetos na região representam 3,58%. A PDAD apurou que
4,05% da população é composta por menores de seis anos fora da escola.
A porcentagem de pessoas que não continuam o estudo somado à alta taxa de desprofissionalização,
assinala a grande necessidade de iniciativas que tragam novas possibilidades de transformar a realidade
socioeconômica da população em específico começando pelas crianças, adolescentes ou jovens, pois a
maioria dos adultos já não valoriza o conhecimento através do estudo. Neste sentido, o projeto propõe a
estas crianças e adolescentes oportunidades de melhorar suas habilidades desenvolvendo atividades em
período integral e no contra turno escolar, acompanhados por profissionais que os instruirão para uma vida
melhor assegurando e fortalecendo ações voltadas para a primeira infância e ações de esporte, lazer e
cultura.
Importante destacar que o projeto tem o cunho de minimizar os índices de violência envolvendo
adolescentes por ofertar atividades esportivas, de lazer e de cultura que proporcionam aprendizado e
socialização, embora os dados do UNlCEF apontem que no universo de 21 milhões de adolescentes
brasileiros, apenas 0,013% comete atos contra a vida. De acordo com o estudo da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça em 2014, indicou que os jovens de 16 a 18 anos são
responsáveis por 0,9% do total de crimes praticados no país. Segundo o Índice de Homicídios na
Adolescência, se não houver mudanças conjunturais, teremos 42 mil adolescentes assassinados no Brasil
até 2019, ou seja, até o ano que vem. Os adolescentes e jovens são as principais vítimas e não os principais



autores da violência na sociedade. Na maior parte, eles são negros, pobres, moradores de áreas rurais e das
periferias dos grandes centros urbanos.
Importante destacar também que quando se trata de crianças e adolescentes, segundo o estudo feito pelo
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (Inpad), da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), indica que a violência física contra a criança ou adolescente
pode ser um fator que leva ao consumo de drogas lícitas, como o álcool, ou até mesmo das drogas ilícitas.
Adolescentes ou crianças que presenciaram agressões físicas entre pais ou cuidadores também podem ter
sido influenciados a consumir tais substâncias, conforme o estudo. Entre os adolescentes pesquisados,
8,4% daqueles que consomem drogas viram discussões no ambiente doméstico. Entre maiores de 18 anos,
o número chega a 11,1 %.
De acordo com os dados da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) realizados em 2015, no DF, a
Ceilândia é a região administrativa que teve o maior percentual de denúncias de violência registradas em
2015, sendo 22,3% do total, seguida por Recanto das Emas (7,3%), Taguatinga Norte (6,9%) e P1analtina I
(5,7%). A região com menor índice de violência foi o Lago Sul, com 0,2% de denúncias registradas. A
pesquisa revela também que jovens e crianças do sexo feminino são as maiores vítimas de violência
(57%), e as faixas etárias com mais casos são entre 8 e 14 anos (47%) e entre 4 e 7 anos (20,1 %). Segundo
o levantamento, os tipos de violência com maior incidência são negligência, violências psicológica, física
e sexual e exploração do trabalho infantil (Portal G1IDF).
Os dados apontados acima indicam que cada vez mais as políticas púbicas têm o papel decisivo nas vidas
destes adolescentes, e que o 3° Setor, organizações sociais, é o maior aliado para esse enfrentamento
considerando que a máquina pública não alcança a todos. Dessa forma, o projeto Casa Verde Florida,
também visa acompanhar essas famílias por meio do apoio psicossocial as direcionando dentro das
políticas pública e da sociedade.
Assim sendo, o projeto somente terá êxito se interagir além do apoio e do subsídio liberados pelo Estado
na pessoa deste Conselho CDCA DF através do Fundo, também com colaboradores, educandos, famílias,
comunidades e demais redes para incorporar o projeto na realidade local, tornando-se assim mais
abrangente, sintonizado com novas dinâmicas que afetarão a comunidade e a sociedade no geral.
Tendo todos esses parâmetros aferidos, a instituição PASES visualiza a necessidade de ofertar ações para
transformação da realidade vivenciada pelas crianças, adolescentes, jovens e suas famílias por meio de
atividades lúdicas, esportivas, de lazer, culturais e informativas, direcionadas aos diferentes grupos etários
e assim contribuir para efetivação dos seus direitos.
As atividades oportunizam perspectivas de transmitir, adquirir e resgatar conhecimentos e, ainda, formar
consciências inovadoras de esperanças, incentivando os participantes a realizarem seus sonhos com novas
expectativas de melhor qualidade de vida além de capacitar, integrar e acompanhar essas crianças e
adolescentes e seus familiares por meio de diversas ações. Assim, a Instituição PASES pretende colaborar
para a redução da reincidência no contexto da evasão escolar, como também para o desenvolvimento de
relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, proporcionando a participação ativa nas
atividades, propiciando a formação cidadã pessoal e social da comunidade abrangida pela proposta, de
modo a contribuir na garantia na participação de todos.
Em síntese, a presente proposta visa executar ações que venham fortalecer a redução de danos, os vínculos
familiares e sociais do público alvo para dar novo significado às vivências vulneráveis de crianças e
adolescentes e, ainda, propiciar a prevenção de situações de risco social, com o efetivo acompanhamento
dos usuários e seus familiares através do Fortalecimento de ações para a primeira infância, promovendo de
maneira integrada e articulada, a saúde da criança, educação infantil, assistência social, o direito de
brincar, o direito à diversidade e o combate à violência de crianças de °a 6 anos e também a oferta de
projetos e ações voltados para o Esporte, Lazer e Cultura que assegure o desenvolvimento físico, mental,
social, cognitivo, liderança, mediação de conflitos, disciplina, respeito e trabalho em equipe através das
Oficinas de Esporte, Música, Dança, Teatro, Cidadania e Valores, Literatura e Artes Visuais na Contação
de Histórias para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade.

Definição dos Resultados Esperados:

• Redução da ocorrência de situação de vulnerabilidade social;



• Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
• Prevenção das violações de direitos;
• Ampliação da capacidade de se comunicar, de decidir, de resolver conflitos;
• Formação educativa, cultural, esportiva e social melhor desenvolvida;
• Aumento no número de adolescentes autônomos e participantes na vida familiar e comunitária,

com plena informação sobre seus direitos e deveres;
• Redução dos índices de violência, uso/abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e

gravidez precoce;
• Redução da evasão escolar;
• Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
• Melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes e suas famílias.

3.5 - Objetivos:
*Objetivos Gerais

• Oferecer proteção social às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco
social, assegurando aos usuários espaço de referência e de participação, como também de
relações de afetividade, de respeito e de autoridade que garantam ampliação de seu universo de
trocas culturais, de acesso à tecnologia e a experimentação da participação na vida pública;

• Sensibilizar as crianças e adolescentes sobre suas potencialidades, promovendo troca de
experiências, vislumbrando possíveis mudanças de hábitos, estimulando o empoderamento e o
protagonismo infanto-juvenil na perspectiva de uma formação crítica social e política.

• Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco
social e fortalecendo os vínculos e a convivência familiar e comunitária;

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito e a solidariedade.

*Objetivos Específicos
• Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e

adolescentes através da Roda de Terapia Comunitária;
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento

de relações de afetividades, solidariedade e respeito mútuo no PASES;
• Possibilitar a ampliação do universo lúdico, informacional, de lazer, esportivo, artístico e

cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competência para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;

• Criar e manter mecanismos para desenvolver atividades lúdicas, sociais, culturais, artísticas,
esportivas e de lazer visando novas sociabilidades;

• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, em especial, das pessoas
com deficiência, assegurando o direito a convivência familiar e comunitária;

• Divulgar informações acerca dos direitos e participação cidadã, estimulando o desenvolvimento
do protagonismo dos usuários da Assistência Social;

• Desenvolver oficinas lúdicas, esportivas, culturais e informacionais e passeios diversos, de cunho
social, em grupos que favoreçam o estabelecimento de relações afetivas, de sociabilidade, de
acesso a novos conhecimentos e experiências que possam transformar seu desenvolvimento.

3.6 - Metas: Montar a Base do projeto, contratação de pessoal, aquisição de equipamentos e materiais
diversos, melhoria da base física, apresentação do Plano de Trabalho e Inscrições de modo que vai oferecer
em horários alternados ao da escola ou diversificados e flexíveis, 100 (cem) vagas para crianças e
adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos com ações voltadas ao Esporte, Lazer e



Cultura e mais 50 vagas em período parcial, para crianças de Oa 6 anos no Fortalecimento de ações voltadas
para a Primeira Infância e Desenvolvimento e Sustentabilidade Institucional.

N° Meta

2

3

4

META

Aquisição de BENS DE CONSUMO

Contratação de
SERVIÇOS DE TERCEIRO

Pessoa Jurídica

Contratação de SERVIÇO DE
TERCEIRO PESSOA FÍSICA COM

ENCARGOS

Aquisição de BENS PERMANENTES
Auxílio Investimento

RESULTADO

Aquisição de material pedagógico, esportivo e para
material reforma / pinturas.

Confeccionar Uniformes e Coletes de uso diário e
esportivos: futebol, vôlei e natação; contratar serviço de
reforma e pintura interna/externa de paredes, ferragens e
decorativas; contratar Buffet para inauguração e
encerramento do projeto (crepes, massas e bebidas);
Confeccionar Revista de Prestação de Contas ao final do
projeto; e contratar serviço de contabilidade para DP, RH e
Prestação de Contas.

Recrutar, selecionar e contratar a Equipe de Profissionais
qualificados para desenvolver as atividades da execução
do projeto; Realizar pagamento mensal dessa equipe de
pessoal juntamente com todos os encargos pertinentes.

Aquisição dos seguintes bens: um ônibus 33 lugares para
viabilizar o transporte dos alunos/equipe; I moto para
serviços administrativos e de manutenção; 100 flautas para
oficina de musicalização; I impressora multifuncional para
o administrativo. 2 TV's 55°, 50 cadeiras e 6 armários,
ambos para viabilizar a realização do projeto.

4. Metodologia:

É necessário traçar caminhos intencionais nos modos como se operam as práticas e o trabalho
socioassistencial. A proposta metodológica orienta a elaboração do conjunto de trajetórias e, nesse contexto,
vamos priorizar o trabalho com projetos. Essa escolha está sustentada na necessidade de explicitar um caminho
privilegiado na promoção da convivência e participação social com as crianças e adolescentes participantes.

O projeto Casa Verde Florida será apresentado, acompanhado e motivado por profissional qualificado para
esta coordenação, cita-se um Assistente Social com experiência em Coordenação de Projetos. Metodologias
são construções pensadas a partir de intencional idades, conhecimentos e experiências no cotidiano diário que
se convertam em princípios e diretrizes essenciais na condução da ação. Sua aplicação subordina-se ao
contexto em que é aplicada e, portanto, exige plasticidade para constituir-se em processo capaz de produzir
mudanças consideráveis com intuito de enraizar os ensinamentos apreendidos durante a execução, abrangendo
todos os envolvidos em momentos e linguagem especifica.

A metodologia adotada na execução do projeto, foca no protagonismo das crianças e adolescentes,

favorecendo a motivação e promovendo a autonomia. Ela será composta por atividades práticas e teóricas,

individuais e coletivas, observando os saberes próprios de cada profissional, com metodologia específica no

desenvolvimento de cada atividade para ambas as faixas etárias. Para a realização das atividades uma Equipe

de pessoal qualificado para atendimento com eficiência nas atividades propostas será contratada. O
Atendimento aos alunos no Projeto CASA VERDE FLORIDA é dividido em Dois Núcleos:

O 1° Núcleo se denomina CEDEC e nele serão atendidas as crianças de 2 a 6 anos de idade. O projeto vai promover de
forma articulada o desenvolvimento das crianças com as seguintes atividades: a saúde, oferecendo acompanhamento com



palestras de nutrição, e práticas esportivas de psicomotrocidade (com Nutricionista e o Educador Físico); a educação

infantil (com Plano de Atividades específico para cada idade, 2, 3,4 e 5 anos, monitorado pela Pedagoga e as Auxiliares
de Desenvolvimento Infantil); a assistência social (acompanhando as famílias e encaminhando as demandas à rede de

apoio socioassistencial com o Assistente Social), o direito de brincar (acompanhado por profissionais competentes para
essa atuação: orientador de Parque Infantil), o direito à diversidade (com os Educadores de Música e Dança, inclusive

mantendo contato com crianças de povos tradicionais quilombolas, aos quais o PASES já realiza atividades locais no

Quilombo Kalunga em Teresina de Goiás/GO desde o ano letivo de 2015 com a Agência Filial PASES KALUNGA) e o
combate à violência em suas diversas formas (com a Psicóloga). Esse Núcleo CEDEC, dentro do Projeto Casa Verde

Florida, está vinculado ao Eixo de Atuação de nO VII-Fortalecimento de Ações para a Primeira Infância, Item 4: Projetos
que promovam de maneira integrada os objetivos de execução das propostas citadas acima para crianças de Oa 6 anos
idade, conforme constantes do Edital 005/2018 do CDCNDF.

o ZO Núcleo se denomina CRER SER e nele serão atendido crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade. Sua
execução vai focar em ações voltadas ao esporte de forma que assegure o desenvolvimento fisico, mental, social,
cognitivo, liderança, mediação de conflitos, disciplina, respeito e trabalho em equipe e também vai executar Atividades
de complementação cultural que tenha como foco ações voltadas às culturas locais e tradicionais. Nesta oficina vamos

trabalhar a Cultura de Rua da nossa cidade Ceilândia, a Cultura Quilombola e Cultura da Região Sul do país, para que de
uma forma crítica se possa diferenciar, mas, integrar o que essas culturas tem de diferenciação. O PASES tem Filiais de
atendimentos nessas duas comunidades citadas e vamos trabalhar também a diversidade das diferentes linguagens no
campo das artes, cito: música, dança, teatro, literatura, artes visuais dentre outras direcionadas pela Profissional de

Pedagogia Coordenando essa Proposta Pedagógica juntos com os demais Profissionais e Educadores. Os objetivos para a
Núcleo CRER SER é montar I Mostra Expositiva Visual da Oficina de Cidadania e Valores; I Mostra Expositiva Visual
sobre Violência e suas Formas; 1 Time de Futebol, I Time de Vôlei, 3 Peças Teatral Musical, sendo I de cada: Hip Hop,
Quilombola e Sulista; I Peça da Contação de História com a Temática: Era Uma Vez.. ; e as Rodas de Conversa PAPO
RETO com aluno/família/equipe.

Toda a Metodologia vai priorizar o diálogo, a troca de saberes, a expressão de dúvidas, a resolução de
conflitos, a percepção das diferenças, como elemento-chave no processo de apropriação e expansão de
conceitos, atitudes, valores e competências pessoais e sociais.

*Das atribuições da Equipe:

O assistente social vai coordenar as atividades do projeto, assistir, acompanhar e contribuir na superação das
vulnerabilidades sociais apresentadas pelas crianças e adolescentes e seus familiares e terá o auxílio da Equipe
Multidisciplinar, também irá ministrar a Oficina de Cidadania e Valores com I tema a cada mês no decorrer de todo
Projeto com todas as Turmas, Núcleo CEDEC e Núcleo CRER SER, dividindo as mesmas por faixa etária para utilizar
uma linguagem apropriada para o entendimento de cada qual e o responsável da criança/adolescente será convidado para
participar I vez por mês de uma Roda de Conversa chamada PAPO RETO sobre o tema abordado e desenvolvido no mês
juntamente com seu filho(a); a AS também vai coordenar e treinar a equipe em consonância com o objetivo do projeto,
orientando e motivando os profissionais a elaborarem e prestarem contas semanalmente de seus Planos de Aula,
Relatórios, Chamadas, Anotações diversas das ocorrências e/ou intercorrências durante às aulas/atividades.

O psicólogo irá promover as Oficinas de Musicoterapia junto com os Educadores de Dança e Música como metodologia
de acompanhamento ao desenvolvimento mental, cognitivo e psicossocial de formas coletiva e individual com todos os

usuários CEDEC e CRER SER. Uma vez por semana também vai aplicar uma Roda de Terapia e a Oficina de Artes
Visuais para os adolescentes, sendo esta última, em concordância da temática com a pedagoga, quanto à Roda, será uma
só com os alunos e mensalmente irá aplicar uma Roda de Terapia Comunitário com alunos e seus responsáveis, chamada
PAPO RETO utilizando as temáticas de Violência e sua Formas, Oficina de Cidadania e Valores Uunto com o serviço
social) que trata de temas relevantes para a família e outros temas ligados à saúde física e emocional de filhos, dos pais e
de pais e filhos. Também será promovido por este profissional, uma vez por mês, uma Roda de Terapia para a Equipe
Total do Projeto chamada CUIDANDO DE QUEM CUIDA, como forma de integração, convivência e fortalecimento de
vínculos, a atividade terá a participação de forma lúdica da pedagoga e sua temática mensal será direcionada e
coordenada pelo assistente social, coordenação do projeto

A pedagoga irá direcionar/orientar as atividades de educação infantil da CEDEC com a equipe de auxiliares de
desenvolvimento infantil e as temáticas na execução das Oficinas de Música e Dança, aplicando através da sua Oficina de
Leitura, Contação de Histórias e Artes Visuais o conteúdo referente ao que está sendo aplicada nas oficinas citadas,



fazendo uma integração entre ambas traçando assim os caminhos para o gosto à Literatura e a Arte Visual e ainda

preparar e acompanhar as equipes/turmas para e nas apresentações externas junto com os Educadores de Música e Dança.
Esses três Profissionais vão também criar uma Oficina de Teatro para Apresentações Culturais apresentadas à

comunidade a cada 2 meses e uma Apresentação Especial fazendo parte do Produto Final do Projeto Casa Verde Florida
unindo as culturas do DF, Quilombolas e Sulista.

Ambas essas atividades dos profissionais: assistente social, pedagoga e psicóloga, irão promover de maneira integrada e

articulada o Plano de Atividades para o Núcleo CEDEC que prevê projetos para beneficiar a saúde da criança e educação

infantil para a faixa etária de 2 a 6 anos; a assistência social, o direito à diversidade e o combate a violência e as ações
voltadas para o esporte, lazer e a cultura. Essa Equipe será denominada "Equipe Multidisciplinar" e será responsável por
promover para essas crianças, com o apoio das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e a Orientadora de Parque

infantil, o direito de brincar deste público em específico. Essa mesma Equipe Multidisciplinar também será responsável
por montar o Plano de Atividades do Núcleo CRER SER para a Oficina de Arte e Sustentabilidade que vão ocorrer no
sábado do mês trabalhado e ambas serão criadas, montadas e confeccionadas com material recicláveVsustentável. Ambas
os profissionais irão aplicar seus conhecimentos específicos na busca de conhecimentos da Arte e da Sustentabilidade
que, cada qual dentro do conteúdo, pode propiciar na didática ensino-aprendizagem aos alunos. Há cada 4 meses haverá

uma mostra cultural do material produzido que posteriormente também servirá de melhoria e/ou adequação do espaço
físico institucional do PASES criando assim Novos Espaços Lúdicos na Instituição produzidos pelos próprios alunos.

Um instrutor de educação física irá conduzir as atividades de psicomotrocidade, esportivas e de lazer, Futebol e Vôlei,
ambas com possibilidade de participação em campeonatos locais, Natação e Oficinas de Recreação, explicitando em suas
aulas a ênfase nas temáticas: desenvolvimento físico, mental, liderança, disciplina, respeito e trabalho em equipe.

Um instrutor de informática irá ministrar a Oficina de Mídias Digitais com criação de cartazes, banners, flyers e blogs
e vai elaborar um portfólio de toda a história do projeto em conjunto com as crianças e os adolescentes, ele dará 01 aula
semanal com duração de 1 hora/aula para cada turma: CRER SER 1, 2 e 3. Esse Profissional é Diretor na Instituição e
prestará neste projeto, serviço Voluntário.

Um educador de música para condução da oficina de musicalização com flautas, bateria, violão, teclado, canto coral,
apresentações externas, executando seu trabalho em conjunto com a pedagoga e a psicóloga;

Um educador de dança para condução da Oficina de dança, tendo como base a cultura do hip hop, rurais, quilombolas e

sulistas, implementando junto com a Pedagoga apresentações culturais teatrais. No quesito expressão corporal, vai contar
com o apoio da Psicóloga para trabalhar o empoderamento e o autopertencimento os envolvidos na adança.

Um auxiliar administrativo para se comprometer na execução do projeto, nas questões administrativas, na organização
documental em geral, relato de todo e qualquer acontecimento com a equipe, folha de ponto, cumprimento do horário de
cada profissional, nas rotinas diárias, incluindo matrícula das crianças e dos adolescentes e na organização diária de todo
documento necessário para a prestações de contas: Lista de Chamadas, Planos de Aula de cada Educador e Profissional,
Fotos, divulgação nas redes sociais, atendimento às ligações, elaboração de Ofício incluindo os de solicitação de
doação/parceria para o cumprimento da fmalidade do projeto e auxílio à Coordenadora do Projeto no que for necessário
para a boa execução e andamento do mesmo;

Uma cozinheira e uma auxiliar de cozinha para preparação e elaboração das refeições diárias para os assistidos e a
equipe tais como: café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde e jantar. Considerando o número de assistido no
projeto, e pelo motivo do mesmo ser executado em área rural, não há possibilidade dessas crianças e adolescentes
retornarem para as suas casas e em seguida irem à escola, pois os ônibus escolares da região passam para pegar eles
muito mais cedo que o habitual na área urbana, devido à distância e localização. Portando, a cozinheira vai cozinhar para
ambos os 150 usuários dos Núcleos CEDEC e CRER SER e a Equipe, a Auxiliar de Cozinha ficará responsável por

acompanhar o Núcleo CRER SER e as Orientadoras/Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, cada qual, vai orientar e
auxiliar as crianças de suas turmas durante as refeições;

Dois auxiliares de serviços gerais para contribuir na limpeza/higienização e organização dos ambientes da instituição
considerando o número de crianças e adolescentes, cada um ficará responsável por um dos Núcleos, mas ambos deverão
contribuir no que for necessário para que a Instituição de um modo geral esteja organizada e limpa conforme orientação
da Coordenação;



Um zelador, para zelar pelas áreas externas da instituição, quintal, jardim, hortas, colaborar no preparo e organização dos
espaços para os eventos antes e depois, realizar troca e/ou instalação de móveis, fazer reparos, trocas de gás de cozinha,
limpeza dos veículos, colocação e recolocação de cadeiras e o que for preciso de material nas rodas de terapja
comunitária e nos eventos em geral;

Um motorista para conduzir o veículo de carga Micro-ônibus/33 lugares ou outro da Instituição que for necessário,

ambos serão utilizados para levar as crianças e adolescentes nas apresentações externas e ainda locomover crianças e
adolescentes que moram em locais rurais de difícil acesso e longe da Instituição; também prestar serviços no caminhão
da instituição buscando alimentos semanais do Programa PAA da Secretaria da Agricultura, ao qual o PASES estabelece

parceria, buscar ou entregar doações diversas, conduzir a equipe onde for necessário durante a jornada de trabalho dentro
da finalidade do projeto, prestar auxilio aos atendidos se houver necessidade de transporte e zelar pelo veículo

diariamente;

Um motoboy, a contratação desse profissional se faz extremamente necessário para manter a captação de recursos e

suprir as demandas diárias e mensais da instituição. No projeto não solicitamos subsidio para custear as despesas fixas de
gás de cozinha, combustivel diário, contas de luz, água, telefone e os alimentos na sua totalidade. Cento e cinqüenta
crianças e adolescentes serão atendidos, mais dezenove pessoas da equipe, fora os diretores, voluntários e estagiários que
sempre estão colaborando na instituição, o custo para manter essas refeições diárias será alto e vamos buscar o
suprimento na nossa Rede de Apoio para sanar com excelência toda essa necessidade através de doações diversas. Nesse
quesito também se faz necessário explicar que sempre estamos tendo doações para buscar, tanto de itens, quanto de
valores para manutenção mensal dessas despesas. Outro atenuante que nos fez buscar pela aquisição desse transporte é a
Instituição estar situada em área rural e sempre é um gasto muito alto sair do local da Sede para buscar essas pequenas
doações no carro, porém essas são as doações mais constantes e que mantém o funcionamento diário. Essas doações
menores que nos referimos são por exemplo: caixas de leite, biscoitos, carne e até pequenos valores em espécie, mas
valores importantes para nossa manutenção. Também vamos instituir o Programa Telemarketing Esperança na busca
de Associados Colaboradores Mensais e o motoboy será capacitado para farzer essa arrecadação e também divulgação,
portanto, esse veículo vai nos trazer essa rapidez para a manutenção institucional diária, para uma busca de
alguém/algum voluntário no ponto de ônibus da BR 070 quando se faz necessário e também para a entrega e
recebimento de documentos. Para concluir a explicação do motivo de incluirmos a aquisição desse veículo no projeto,
vamos citar uma situação como exemplo e vamos citá-la nos referenciando ao nosso vínculo com o MPDFT que é um
órgão público que já nos comunicou que desistiu de enviar correspondências para o PASES, pois as mesmas, ou
demoram muito pra chegar (passando do prazo), ou na maioria das vezes se extraviam no caminho, por isso, nesse
projeto estamos visando à plena flexibilidade de manter em dias nossas metas, contas e compromissos administrativos,
para isso, solicitamos tanto o item moto, quanto o profissional habilitado para o conduzir, e a solicitação está pautada no
que nos garante o Eixo IV, Item I referente ao desenvolvimento e sustentabilidade institucional.

Quatro auxiliares de desenvolvimento infantil: esse profissional é o responsável pela integridade física e pelo bem-estar
das crianças, atua no campo da educação infantil estimulando a criatividade, a organização do espaço e dos saberes e os
princípios básicos de convivência e integração social entre as crianças. Cada qual será responsável por uma turma de no
máximo 15 usuários e dará suporte ao pedagogo naquilo que o mesmo propor aplicar em sua turminha e/ou em conjunto
com as outras.

Uma orientadora de parque infantil: terá responsabilidades semelhantes ao do auxiliar de desenvolvimento infantil,
porém com dinamismo elevado para praticar brincadeiras "super divertidas, interativas e integrativas", sempre

incorporando à sua atuação um personagem diferente para a didática oferecida às crianças as assegurando o direito de
brincar. Como esse profissional não atuará o tempo todo no parquinho, ela também assumirá compromissos em
contribuir com as auxiliares de desenvolvimento infantil em sala, durante o banho das crianças (quando houver
necessidade) e nas refeições tomando esses momentos mais divertidos, alegres e organizados. Sua Função é Ensinar
Brincando ©.

O projeto também contempla palestrantes com formação ou especialização em políticas públicas para ministrar rodas
de conversa, oficinas e palestras para as crianças, adolescentes e suas famílias como forma de disseminar conhecimentos
sobre direitos e deveres dentre outras temáticas com fms e/socioducativos disseminando conhecimentos gerais de
cidadania. Vamos buscar esses palestrantes nos equipamentos estatais e parceiros da rede socioassistencial de forma
voluntária, ou seja, sem custo.



Os palestrantes da área de nutrição serão custeados, pois existe na instituição PASES, um Núcleo de Segurança

Alimentar chamado "Alimentação Saudável" e o mesmo nos garantiu o direito a uma Cadeira no Conselho de Segurança

Alimentar o que nos levou direção de suprir a necessidade de termos a orientação desse profissional da Nutrição na

Grade de Profissionais do PASES juntamente com estagiários multiplicando saberes na rotina das Crianças e de suas

Famílias de forma explicativa, portanto, tendo em vista considerarmos ser essa uma temática muito importante para o

desenvolvimento dos nossos alunos, vamos estabelecer esse Quadro de Atividades com a realização de 4 Oficinas

trimestrais para esse programa que além das orientações mensais, irá terminar o seu mês de atuação com Palestras onde

após a realização das mesmas a nossa Equipe Multidisciplinar dará continuidade de acordo com as orientações passadas

pelo profissional de Nutrição. Vamos oferecer "orientação" e convocar esse público para confeccionar hortas verticais

onde dela se produzirão parte da alimentação consumida pelos mesmos, como folhas pra chá, saladas e sucos.

Visando a comodidade e a preparação/manutenção de um ambiente agradável e harmonioso para os assistidos, o projeto
visa também uma melhoria da base física com pinturas e adequações, pois é notoriamente comprovado que todo ano,
pelo excesso do uso, faz-se necessário os retoques em todas as instalações da instituição. Também é extremamente
necessária realizar dentro das possibilidades, reformas de acabamento para criar novos e mais ambientes/salas de
atividades, proporcionando assim comodidade para os educandos e colaboradores nos seguintes locais: áreas internas,
externas, de parquinho, da piscina, das salas em construção/fase de acabamento e nas hortas/bosque em construção;
adquirir equipamentos : 02 televisões de 55' - sendo I para a Sala de Audiovisual e outra para o Salão de Evento
Recanto Esperança, 50 cadeiras, materiais didáticos, pedagógicos e brinquedos (já estamos buscando suprir essas 3
últimas demandas através de um projeto com o grupo de "Amigos do PASES", que visa a divulgação em suas repartições
de trabalho, onde vão arrecadar os brinquedos, material didático pedagógico, para contribuir na execução de todas as
Oficinas do Brincar, móveis e eletrodomésticos para a cozinha que estão muito depreciados e serão alocados no novo
espaço (esse projeto da cozinha, estamos buscando recursos com projeto já pré-aprovado junto ao Ministério Público do
Trabalho); também armários para guardar materiais didáticos pedagógicos nas Salas de Aula/Atividades, a Impressora
é peça fundamental e os equipamentos musicais: 100 flautas doce para dar continuidade a Oficina de musicalização.

Vamos confeccionar de forma Personalizada uniformes em conjuntos de 2 peças para cada criança e adolescente
(165 conjuntos, tendo 15 como reserva), 3 Jogos completos de uniformes de Futebol cada conjunto com 3 peças,
sendo: I calção, I blusa e I meião ( nos tamanhos P, Me G, sendo 30 unidades de cada tamanho); 03 jogos completos
de uniformes de Vôlei cada conjunto com 3 peças, sendo: I calção, I blusa e I meião (nos tamanhos: P,M e G, sendo
30 unidades de cada tamanho), explica-se que os jogos completos serão utilizados nos Campeonatos oficiais; 30 coletes
de futebol; 30 coletes de vôlei; ambos os coletes serão usados nos treinos; 50 camisetas do projeto para a Equipe,
material esportivo bola de futebol, bola de vôlei, spaguets, alteres e 100 conjuntos de roupas para as aulas de
natação, sendo: I sunga ou maiô, I touca, I toalha e roupãozinhos de frio para eles, tudo constante nas planilhas; um
micro-ônibus Volare 33 lugares para transporte das crianças e adolescentes nas apresentações e passeios culturais e
uma moto para serviço diversos de captação de recursos, administrativos e de manutenção. Vamos contratar um serviço
de Buffet para a inauguração e o encerramento do projeto, será um rodízio de crepes e massas com bebidas.

O projeto compreende o atendimento para 150 usuários, sendo 100 crianças e adolescentes do Núcleo CRER SER e 50
crianças do Núcleo CEDEC. Serão adquiridos também tintas e outros materiais necessários para a reforma e a
contratação a mão de obra para a execução do serviço de reforma, o material que faltar ficará por conta da instituição
PASES que promoverá ações para alcance da conclusão dos objetivos. A comunidade será comunicada e convidada a
participar do projeto por meio das apresentações das oficinas de musicalização, de teatro, dança e nas "rodas de terapia
comunitária PAPO RETO", e ainda nos torneios de futebol e vôlei como torcida e apoio. As atividades de natação vão
contemplar apenas os menores devido o tamanho/espaço da piscina, mas os demais alunos poderão participar nela das
atividades de recreação programadas pelo educador físico, mas os 100 conjuntos/uniformes da modalidade natação irá
contemplar apenas os menores. Os alteres triangulares, spaguetes e o seu suporte serão instrumento de auxílio para as
aulas de Natação.

A divulgação para participação nas apresentações ocorrerá por meio de comunicados, convites e contato direto com as
famílias dos educandos e nas escolas que eles freqüentam. As oficinas de musicalização e dança/teatro, realizará ao
menos 4 (quatro) a 6 (seis) apresentações de 2 em 2 meses, nos espaços abertos da comunidade local, como no Campo de
Terra, em Igrejas e Salões de Festas com o propósito de formalizar o aprendizado e documentar o desenvolvimento das
suas atividades, e elas já estão inseridas no projeto do serviço de convivência e fortalecimento da instituição, são elas:
CBF - Colônia Bíblica de Férias, Marchinha da Alegria, Festa da Família, Projeto Palavra Rimada, Festa da Roça,
Acampamento de Jovens, Festa Kalunga, Cantata de Natal e Acampamento Céu Misturado. Também se apresentará nas
ações governamentais ais quais já participa junto com o Governo do Distrito Federal como o Faça Bonito - 18 de Maio,
Feira do Meio Ambiente da SEAGRI, Assessoramentos da SBB-Sociedade Bíblica do Brasil, no SESC da 913 Sul,
dentre outras, todas parceiras.



As demais atividades do projeto serão documentadas em "Relatórios Mensais" contendo fotos e relatos. A
coletânea/revista que está prevista conterá todas as informações e fotos das ações que a instituição já realizou e dos
resultados realizados ao longo do ano de execução do projeto. A mesma servirá como o relatório de atividades
desenvolvidas para prestação de contas fmal e os banners terão o objetivo de apresentar as oficinas. No encerramento
será apresentado o veículo de carga com 33 lugares a ser adquirido. O projeto busca acima de tudo fortalecer a família
com autonomia no seu contexto social, munindo-as de conhecimento, compreendendo o bem social da comunidade como
fator importante e necessário para o bem-estar de todos.

Por fim, o projeto vai contratar os serviços contábeis através de escritório jurídico para assumir os serviços de:
assinatura de CTPS, emissão de Ficha de Funcionário, emissão mensal de contra-cheques, controle de pagamento de
acordo com a folha de ponto, formalizar admissão e desligamento, emissão das notas de encargos sociais devidos,
inscrição do funcionário no PIS/PASEP, FGTS, e qualquer documento ou guia, necessária para a instituição estar sempre
positiva nos órgãos vigentes. Esse é um serviço completo de Departamento de Pessoal/Recursos Humanos e de
Prestação de Contas Contábeis durante e no final do projeto.

Embora haja desafios, vislumbramos que esta proposta aponta grande anseio de todos os envolvidos, uma vez
que a criatividade e a inovação das atividades são o ponto alto do nosso público, contribuindo para melhores
desempenhos cognitivos, sociais e comportamentais. O projeto propõe a construção do protagonismo juvenil,
onde com diálogo crítico e novas idéias iremos buscar práticas de intervenção social que possam contribuir
para melhoria de vida dos adolescentes. As atividades aplicadas de forma interdisciplinar são fundamentais
para um trabalho coletivo, visando à construção dos conceitos com metodologias inclusivas, dando
sustentabilidade ao projeto e definindo práticas de intervenção social para a melhoria das condições de vida da
população atendida, construindo soluções participativas, estreitamente ligadas as realidades locais. Um projeto
é uma atividade intencional e planejada. Possui objetivos e metas definidas coletivamente que dão UNIDADE
às ações, são compostos por um conjunto de atividades diversificadas, mas articuladas entre si para que as
metas e objetivos sejam alcançados. Tem duração prevista e apresenta um produto final que dá concretude à
obtenção da meta, esse é o projeto Casa Verde Florida, porque as Sementinhas de Esperança do nosso
projeto anterior junto ao FDCA floresceram e deu vida a essa Linda Casa Verde Cheia de Flores!!
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RECURSOS Atividades a serem Desenvolvidas com Tipo Período Jornada N°
HUMANOS descrição de atribuições completas na de de

Metodologia do Projeto de Contratação de Profi
Cargo

Contratação /meses Trabalho ssion
ais



Coordenação nível
superior graduado em

Serviço Social

Profissional com
formação em Pedagogia

Psicólogo

Instrutor com formação
em Educação Física

Instrutor de Dança
com experiência e

formação

Instrutor de Música
com experiência e

formação

Auxiliar administrativo
com nível médio e

experiência

Elaboração, acompanhamento e orientação na
execução metodológica das atividades e ações
em geral a serem realizadas diretamente
desenvolvidas com as crianças, adolescentes e
famílias. Integração e Monitoramento da Equipe
toda para que executem em conjunto todas as
temáticas propostas.

Executar atividades de planejamento, orientação
e aplicação de atividades junto com as Auxiliares
do Núcleo CEDEC, organização da oficina de
leitura, contação de história e artes visuais.
Criação de peça teatral em consonância com as
Oficinas de Música e Dança do Núcleo CRER
SER. Compor a Equipe Multidisciplinar e a
Roda Papo Reto.

Executar atividades de planejamento, orientação,
acompanhamento, organização da oficina de
musicoterapia e de artes visuais na temática
Violência e suas formas, palestras e aplicação
das Rodas de Terapia Papo Reto. Compor a
Equipe Multidisciplinar.

Executar atividades de planejamento, orientação,
organização e execução das oficina de esporte,
psicomotrocidade e natação, realizar debates
temáticos que assegure o desenvolvimento
físico, mental, cognitivo, de liderança, mediação
de conflitos, disciplina, respeito, trabalho em
equipe e acompanhamento nas atividades
externas.

Executar atividades de planejamento,
organização, orientação e execução da oficina de
Dança com produção de peça teatral Musical
referente as culturas tradicionais: da Ceilândia,
nossa Base com Hip Hop e das tradições Rurais,
Quilombolas e Sulistas. Cada qual usando o traje
específico de sua tradição.

Executar atividades de planejamento,
organização, orientação e execução de atividades
da oficina de musicalização e de canto coral para
apresentações internas e externas de culturas
tradicionais c/flauta, violão, teclado e percursão.

Organizar o ambiente de trabalho e executar
tarefas administrativas e de controle financeiro
voltadas ao projeto previstas na Metodologia
deste em consonância com as solicitações da
Coordenação do projeto. Deve sempre zelar pelo
bom andamento do mesmo.

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

30 hs/

semanal

44 hs/

semanal

44 hs/

semanal

44 hs/

semanal

44 hs/

semanal

44 hs/

semanal

44 hs/

semanal

OI

01

01

OI

OI

01

OI

Cozinheira Preparação da alimentação em geral e CLT 12 meses 44 hs/ 01
organização da cozinha e manuseio de alimentos.

semanalSupervisão dos trabalhos de cozinha e
higienização interna e dentro da dispensa da
cozinha.

Auxiliar de Cozinha Responsável pelo pré-preparo, higienização, CLT 12 meses 44 hs/
organização de pequenas produções de alimentos
dos vários setores de cozinha, sob a orientação



do cozinheiro. Servir os alimentos. semanal OI

Auxiliar de Serviços
Gerais

Auxiliar na realização de serviços em geral como
recebimento de materiais, atividades de limpeza,
copa, refeitório e conservação em prol da
higienização dos ambientes da instituição
conforme orientação da Coordenação.

CLT 12 meses 44 hs/

semanal

02

Motorista com nível
médio com CNH

Categoria D

Auxiliar nas atividades externas conduzindo o
transporte de crianças, adolescentes e equipe nas
atividades de apresentações culturais ou
esportivas, manter o veículo limpo e em bom
estado de conservação zelando pelo mesmo e
auxiliar dentro da instituição sob orientação da
coordenação do projeto.

CLT 12 meses 44 hs/

Semanal

OI

Motorista com nível
médio com CNH

Categoria A

Motoboy, auxilia nas atividades externas
conduzindo a moto, realizar transporte se houver
necessidade, buscar doações diversas, receber as
doações diversas em espécie e/ou cheque,
realizar transporte em geral, manter o veículo
limpo e em bom estado de conservação zelando
pelo mesmo e auxiliar dentro da instituição sob a
orientação da coordenação do projeto.

CLT 12 meses 44 hs/ semanal

Palestrante com
Profissional da Nutrição

ou especialização em
políticas públicas de
segurança alimentar

Ministrar palestras sobre Segurança Alimentar
para aproximadamente 150 a 200 pessoas (pode
ser em turmas separadas por faixa etária), sobre
as temáticas de: Alimentação Saudável,
Segurança Alimentar, Nutrição Esportiva x
Alimentação Viva e Doenças relacionadas à
alimentação não saudável;

autônomo

3°,6°,9° e
12° mês de

realização do
projeto

44 hs/

Semanal

OI

Auxiliares de
Desenvolvimento

Infantil

Esse profissional é a referência da criança e da
família no atendimento diário, acompanha as
crianças auxiliando o sócio educador, o professor
e os demais da equipe. Atende de um modo geral
todas as necessidades que a criança tiver em sala
e está sob a supervisão do Pedagogo e sob
Coordenação da A. Social.

CLT 12 meses 44 hs/

Semanal

04

Orientador de Parque
Infantil

Com responsabilidades semelhantes ao do
auxiliar de desenvolvimento infantil, porém com
um diferencial que é para o momento do
BRINCAR. Também auxilia o Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil de acordo com a
necessidade e está sob a supervisão da Pedagoga
e Coordenação da A. Social.

CLT 12 meses 44 hs/ semanal OI

Zelador Zela pelos ambientes, mantendo-os sempre
limpos, incluindo os veículos quando houver
necessidade, a área verde, da piscina, nos
quintais do imóvel, das hortas e auxilia antes de
depois dos eventos na preparação, montagem e
desmontagem dos espaços

CLT 12 meses 44 hs/

semanal

OI

d A r5 Pl. ano e .pllcaçao

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio) 5.1.1 Bens de Consumo

Itens Descrição do Item QtdelUnidade de
Valor Unitário Valor total

Medida



I
Apagador para quadro branco

16 unid 8,50 136,00
Flip Top com compartimento para guardar pincel

2 Pincel para quadro branco recarregável 12x I 4 unid 46,00 184,00

3 Quadro branco magnético extra alumínio 1,50 x 1,20 6 unid 412,00 2.472,00

4 Lápis preto cf borracha n° 02 sextavado 72xO I 3 caixas 64,00 192,00

5 Caneta esferográfica 50xI 6 caixas 38,00 228,00

6 Caneta hidrográfica 12 cores 165 pact 10,00 1.650,00

7 Lápis de cor 12 cores triangular com apontador 165 caixas 9,00 1.485,00

8 Caderno univ. brochura 96 fl 330 unid 8,00 2.640,00

9 Papel Sul fite A4 branco 210 x 297 mm 75gr caixa 5000fl fl 4 caixas 199,00 796,00

10
Bola de futebol de campo profissional e costurada,

20 unid 199,00 3.980,00
confeccionada em microfibra

II Bola voleibol oficial 20 unid 125,00 2.500,00

12 Spaguetes para natação 60 unid 9,90 594,00

13 Alteres triangular longo 10 unid 68,00 680,00

14 Suporte para Spaguet Triangular I unid 1.400,00 1.400,00

15 Tinta Semi Brilho 18L 5 unid 360,00 1.800,00

16 Esmalte sintético AlB cf 3,6L 5 unid 94,00 470,00

17 Textura Rúsica cf 14L 10 unid 95,00 950,00

18 Thinner 2750 cf 5,OL 5 unid 51,00 255,00

19 Massa Corrida cf 27kg 10 unid 85,00 850,00

20 Verniz lata cf 3,6 L 3 unid 89,00 267,00

SUBTOTAL 23.529,00



5.1.4 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física

N°
Cargo

Qtde de N° meses
Valor do Salário

Valor Total
item Prof. sem encargos

1
Coordenação nível superior

1 12 3.000,00 36.000,00
graduado em Serviço Social

2 Auxiliar Administrativo 1 12 1.800,00 21.600,00

3 Pedagogo 1 12 2.500,00 30.000,00

4 Psicóloga 1 12 2.500,00 30.000,00

5 Educador Físico 1 12 2.500,00 30.000,00

6 Educador Social / Inst. Música 1 12 2.000,00 24.000,00

7 Instrutor de Dança 12 2.000,00 24.000,00

8 Serviços Gerais I 1 12 1.200,00 14.400,00

9 Serviços Gerais rI I 12 1.200,00 14.400,00

10 Cozinheira I 12 1.300,00 15.600,00

11 Auxiliar de Cozinha I 12 1.100,00 13.200,00

12
Auxilias de Desenvolvimento

1 12 1.400,00 16.800,00
Infantil I

13
Auxiliar de Desenvolvimento

1 12 1.400,00 16.800,00
Infantil rI

14
Auxiliar de Desenvolvimento

1 12 1.400,00 16.800,00
Infantil III

15
Auxiliar de Desenvolvimento

1 12 1.400,00 16.800,00
Infantil IV

16 Orientador de Parque Infantil 1 12 1.400,00 16.800,00

17 Zelador 1 12 1.300,00 15.600,00

18 Motoboy 1 12 1.500,00 18.000,00

19 Motorista com nível médio 1 12 2.000,00 24.000,00

SUBTOTAL 32.900,00 394.800,00



>

5.1.5 Serviços de Terceiro - Pessoa Física PLANILHA DE CUSTOS DE COLABORADORES PROJETO CASA VERDE FLORIDA
FUNÇÃO SALÁRIO VALE REFEiÇÃO FGTS FtRIAs 1/3 132 FGTS FGTS 1/12 FGTS SOBRE AVISO FGTS AVISO MULTA INSS ALíQUOTA ALíQUOTA PIS S/ TOTAL

TRANSPORTE MENSAL 1/12 FÉRIAS SALÁRIO 1/12 AVOS 132 SALÁRIO PROVISÃO PROVISÃO FGTS 1/12 EMPRESA OUTRAS RAT2% FOLHA

V V AVOS SOBRE 1/12 AVOS AVOsV SOBRE 1/3 1/12 AVOS 1/12 AVOS 1/12 AVOS AVOS V ENTIDADES V VV V 1/12 V FtRIAs FÉRIAS V V V V V 58% V
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1800,00 200,00 132,00 144,00 150,00 50,00 150,00 12,00 4,00 12,00 150,00 12,00 92,00 360,00 104,40 36,00 18,00 3408,40
PsICOLOGA 2500,00 200,00 132,00 200,00 208,33 69,44 208,33 16,67 5,56 16,67 208,33 16,67 127,78 500,00 145,00 50,00 25,00 4604,78

ASSISTENTE sOCIAL/ COORDENADOR 3000,00 200,00 132,00 240,00 250,00 83,33 250,00 20,00 6,67 20,00 250,00 20,00 153,33 600,00 174,00 60,00 30,00 5459,33
PEDAGOGO 2500,00 200,00 132,00 200,00 208,33 69,44 208,33 16,67 5,56 16,67 208,33 16,67 127,78 500,00 145,00 50,00 25,00 4604,78
EDUCADOR FISICO 2500,00 200,00 132,00 200,00 208,33 69,44 208,33 16,67 5,56 16,67 208,33 16,67 127,78 500,00 145,00 50,00 25,00 4604,78

EDUCADOR SOCIAL/ INST MUslCA 2000,00 200,00 132,00 160,00 166,67 55,56 166,67 13,33 4,44 13,33 166,67 13,33 102,22 400,00 116,00 40,00 20,00 3750,22
INSTRUTOR DE DANÇA 2000,00 200,00 132,00 160,00 166,67 55,56 166,67 13,33 4,44 13,33 166,67 13,33 102,22 400,00 116,00 40,00 20,00 3750,22
SERViÇOS GERAIS I 1200,00 200,00 132,00 96,00 100,00 33,33 100,00 8,00 2,67 8,00 100,00 8,00 61,33 240,00 69,60 24,00 12,00 2382,93
SERViÇOS GERAIS 11 1200,00 200,00 132,00 96,00 100,00 33,33 100,00 8,00 2,67 8,00 100,00 8,00 61,33 240,00 69,60 24,00 12,00 2382,93
AUXILIAR COZINHA 11 1100,00 200,00 132,00 88,00 91,67 30,56 91,67 7,33 2,44 7,33 91,67 7,33 56,22 220,00 63,80 22,00 11,00 2212,02
COZINHEIRA 1300,00 200,00 132,00 104,00 108,33 36,11 108,33 8,67 2,89 8,67 108,33 8,67 66,44 260,00 75,40 26,00 13,00 2553,84
AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL I 1400,00 200,00 132,00 112,00 116,67 38,89 116,67 9,33 3,11 9,33 116,67 9,33 71,56 280,00 81,20 28,00 14,00 2724,76
AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL 11 1400,00 200,00 132,00 112,00 116,67 38,89 116,67 9,33 3,11 9,33 116,67 9,33 71,56 280,00 81,20 28,00 14,00 2724,76
AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL 111 1400,00 200,00 132,00 112,00 116,67 38,89 116,67 9,33 3,11 9,33 116,67 9,33 71,56 280,00 81,20 28,00 14,00 2724,76
AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL IV 1400,00 200,00 132,00 112,00 116,67 38,89 116,67 9,33 3,11 9,33 116,67 9,33 71,56 280,00 81,20 28,00 14,00 2724,76
ORIENTADOR PARQUE INFANTIL 1400,00 200,00 132,00 112,00 116,67 38,89 116,67 9,33 3,11 9,33 116,67 9,33 71,56 280,00 81,20 28,00 14,00 2724,76
MOTORISTA 2000,00 200,00 132,00 160,00 166,67 55,56 166,67 13,33 4,44 13,33 166,67 13,33 102,22 400,00 116,00 40,00 20,00 3750,22

MOTOBOY 1500,00 200,00 132,00 120,00 125,00 41,67 125,00 10,00 3,33 10,00 125,00 10,00 76,67 300,00 87,00 30,00 15,00 2895,67
ZELADOR 1300,00 200,00 132,00 104,00 108,33 36,11 108,33 8,67 2,89 8,67 108,33 8,67 66,44 260,00 75,40 26,00 13,00 2553,84
TOTAL 32900,00 3800,00 2508,00 2632,00 2741,67 913,89 2741,67 219,33 73,11 219,33 2741,67 219,33 1681,56 6580,00 1908,20 658,00 329,00 62866,76

TOTAL MENSAL 62866,76

TOTAL 12 MESES 754401,12

TOTAL ENCARGOS 2632,00 219,33 73,11 219,33 219,33 1681,56 6580,00 1908,20 658,00 329,00 14519,86
TOTAL SALÁRIOS 32900,00 3800,00 2508,00 2741,67 913,89 2741,67 2741,67 48346,90
TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS 62866,76



5.1.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

N° Serviço QuantIUni/Med Valor Unitario Valor Total

Confeção de revista de Prestação de

1
Contas Final 100 páginas (capa+miolo)

500 unid 9,00 4.500,00
tamanho fechado 2 I0x297mm 4/4 cores

no papel couche 170g, acabamento canoa

2
Confecção de banner de divulgação,

5 unid 90,00 450,00
tamanho 1,20xO,80 cada

3
Conjunto de Uniforme 2 peças, blusa e

165 conjunto 45,00 7.425,00
short - Persolnalizado

Jogo Esportivo FUTEBOL c/3 pçs, sendo: 3 jogos completos = 90
4 I calção, 1 blusa e 1 par de meião peças, sendo nos Tam: 2.580,00 7.740,00

Cada conjunto com 30pçs Personalizado 10P-I0M-IOG

Jogo Esportivo VOLEI c/3 pçs sendo: 3 jogos completos = 90
5 I calção, I blusa e 1 par de meião peças, sendo nos Tam: 2.580,00 7.740,00

Cada conjunto com 30pçs Personalizado 10P-IOM-IOG

6
Colete Duplo FUTEBOL - 60 pçs

60 unid 49,00 2.940,00
sendo 20 P, 20 M e 20 G Personalizado

7
Colete Duplo VÔLEI - 60 pçs

60 unid 49,00 2.940,00
sendo 20 P, 20 M e 20 G Personalizado

Conjunto Natação KIT Personalizado,
contendo: 100 Toalhinhas !infantil + 100

Roupão Infantil, tam 20P , 40M e 40G + 100 conjuntos, sendo
8 60 Maiô, tam: 15P, 20M e 25G + cada conjunto com 4 90,00 9.000,00

40 Sunga, tam: 5P, 20M e 15G + peças

100 Toucas, tam: 20P, 40M e 40G.

Serviço de profissional para Oficinas e

9
Palestras de Nutrição - Segurança

04 Oficinas/Palestras 1.800,00 7.200,00alimentar e nutricional - Promoção à
saúde da primeira infância a juventude.

Serviço de pintura/reforma interna e
externa totalizando 482 m2, pintura de

10 316m2 de ferragens, e pinturas diversas I 12.000,00 12.000,00
decorativas nas paredes internas e

externas, tipo: grafite.

Contratação de serviço de 2 Buffet de

I I
crepes e massas com bebida (suco,

02 5.200 10.400,00refrigerante e água com gás) para 200
pessoas cada um. Sendo 26,00 por pessoa

12 Serviço de Contabilidade 12 1.625,00 19.500,00

SUBTOTAL
91.835,00



5.2 Auxílio Investimento

5.2.1 - Bens Permanente

Itens
Natureza da Despesa QuantfUnilMed. Valor Unitário Valor total

I Moto 250 cilindradas, flex, Okm. I unid 17.900,00 17.900,00

Veículo de carga com 33 lugares, Okm,
2 diesel, microônibus Fly, teto alto, I unid 289.000,00 289.000,00

fabricação 2018/2019, completa

..,
Flautas doce 100 unid 30,00 3.000,00;)

4 Impressora multifuncional Laser Mono I unid 2.450,00 2.450,00

5 Televisões LED 55" 4K Smart 2 unid 2.800,00 5.600,00

6 Cadeiras executiva cl prancheta SI Vídeo 50 unid 150,00 7.500,00

7
Armários de aço, Guarda Volume com

6 unid 740,00 4.440,00
porta para Sala de Aula/Atividade

SUBTOTAL 329.890,00

5.3 - RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa
Valores

(R$)

1 - Total Subvenção Social 23,529+79,835+754.401,12
869.765,12

2 - Total Auxílio Investimento (bens permanentes)
329.890,00

3 - Total Auxílio Investimento (despesas com obras) -

TOTAL DO PROJETO
1.199.655,12



6. Cronograma de Desembolso

Natureza da Despesa }3 Parcela 28 Parcela 38 Parcela 48 Parcela
META Mês 1,2 e 3 Mês 4, 5 e 6 Mês 7, 8 e 9 Mês 10, 11 e 12

BENS DE CONSUMO
METAl 23.529,00 ------- ------- -------

23.529,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA JURÍDICA 62.110,00 6.675,00 6.675,00 16.375,00

META 2
91.835,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA FÍSICA com

ENCARGOS
META 3 188.600,28 188.600,28 188.600,28 188.600,28

Contratação de Pessoal: 754.401,12

AUXÍLIO INVESTIMENTO
Bens Permanentes 329.890,00 ------- ------- -------

META 4
329.890,00

Valor parcial do Projeto por parcela
604.129,28 195.275,28 195.275,28 204.975,28

I VALOR TOTAL DO PROJETO I R$ 1.199.655,12



7 - Cronograma de Execução:

N°

2

3

4

Especificações das AÇÕES

Aquisição de bens de consumo: de
material pedagógico, esportivo e para
material reforma / pinturas.

Contratação de SERVIÇOS DE
TERCEIRO - Pessoa Jurídica:
Confeccionar Uniformes e Coletes de uso
diário e esportivos: futebol, vôlei e
natação; contratar serviço de reforma e
pintura interna/externa de paredes,
ferragens e decorativas; contratar Buffet
para inauguração e encerramento do
projeto (crepes, massas e bebidas);
Confeccionar Revista de Prestação de
Contas ao [mal do projeto; e contratar
serviço de contabilidade para DP, RH e
Prestação de Contas.

Contratação de SERVIÇO DE
TERCEIRO PESSOA FÍSICA COM
ENCARGOS: Recrutar, selecionar e
contratar a Equipe de Profissionais
qualificados para desenvolver as
atividades da execução do projeto;
Realizar pagamento mensal dessa equipe
de pessoal juntamente com todos os
encargos pertinentes.

Aquisição de Bens Permanentes dos
seguintes bens: um ônibus 33 lugares para
viabilizar o transporte dos alunos/equipe;
1 moto para serviços administrativos e de
manutenção; 100 flautas para oficina de
musicalização; para o administrativo, I
impressora multifuncional, 2 TV's 55°, 50
cadeiras e 6 armários, ambos para
viabilizar a realização do projeto.

Valor

23.529,00

91.835,00

754.401,12

329.890,00

Início

Mês I

Mês I

Mês I

Mês 1

Término

Mês 3

Mês 12

Mês 12

Mês 3



8- Monitoramento e Avaliação - Processo de monitoramento e avaliação do serviço

Objetivos Periodicidade do Periodicidade de
Monitoramento

Indicador
avaliaçãoEspecíficos

Verificar a efetividade Números de usuários
quantitativa e qualitativa

Mensal
matriculados freqüentes e o

Mensaldesenvolvimento dos mesmos

Acompanhar os registros Mensal Desempenho dos usuários na Bimestral
escolares escola

Relatório das atividades
ministradas semanalmente pelos
orientadores sociais Semanal Participação dos usuários Semanal

Fichas de Frequência Diário Presença dos usuários Semanal

Avaliação do serviço pelo Semanal Feedback da equipe Semanal
orientador social

Avaliação e monitoramento do Semanal Feedback para a Equipe Semanal
serviço pela equipe técnica

Avaliação do serviço pelos
usuários (questionário a ser
respondido) Bimestral Satisfação do usuário Semestral

Avaliação do serviço pelos Satisfação dos pais/
pais/responsáveis (questionário a responsáveis em relação ao
ser respondido) Semestral serviço Anual

Acompanhar a freqüência e a Bimestral Presença e participação dos Semestral
participação dos pais/responsáveis
pais/responsáveis nas reuniões

9. Declaração

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob a pena a 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, OS de NOVEMBRO de 2019

Iv ne

Presidente


