
ANEXO Il - DO EDITAL

1 - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO

l
iíazão Social. Nome Fantasia. CNPJ. Endereço, Nome do Dirigente:

Identificação do proponente `Má.ximo da Organização da Sociedade Civil proponente. Area dei
___ iabrëigência eAC_RAS de Referência, de interesse.

H lDescrição darealidade objeto daparceriallustiñcativa da proposta da Organização da Sociedade Civil,§
e o nexo com as ações propostas idemonstrando o nexo com a meta e os resultados esperados da parceria;

III . Objeto lDescrição do objeto da proposta, que deverá estar em consonância com;
¿o objeto do edital.

iv; Definição da meta
llnformação da meta da proposta. que deverá estar consonância com af
lmeta do edital e com o, conforme quadro de estimativa do Edital. Podei
lser apresentada proposta para número de lotes total. A meta éj
=quantitati_va, referente ao público prioritário estimado. I

Objetivos Gerais
Apresentação dos objetivos gerais da proposta. con- textualizados para.

V Í irealidade do DF, de acordo com as orientações técnicas do programa. I

VI

_"_'i

Objetivos Específicos
`Apresentação dos objetivos específicos da proposta, contextualizadosi
ipara a região administrativa de atuação. de acordo com as orientações;
tdo programa ___ í

VII Í Detiniçao dos resultados esperados
*Informação dos resultados que a proposta pretende alcançar, de modoi
gerente. objetivo, resumido. transparente e conciso. 1

` Definição dos parâmetros e indicadores
VIII para aferir o cumprimento da meta e dos

resultados esperados

ilnformação dos indicadores (quantitativos e/ou qualitativos) parai
iacompanhamento/aferição do cumprimento da meta e para cada uml

ix, Metodologia

dos resultados esperados elencados. Ã
Descrição das atividades a serem desenvolvidas para a realização deÊ
lcada um dos resultados esperados. 1

1
X i

Cronograma de execução
ÉOrganização da execução das atividades a serem desenvolvidas para ow
aalcance dos resultados esperados ao longo da vigência da parceria.
linformando os_¡§ríodos que serão executados.

x1` Previsao de receitas e de despesas

Apresentação das despesas a serem realizadas, por grupos, por mês ei
,valor global total da vigência. `
ldescrição pormenorizada dos profissionais a serem contratados e suas:
quantidades.
ivalores de salário. encargos sociais e trabalhistas, impostos. I
lverbas rescisóriase tributos. Í

Valores dos tributos e dos encargos
sociais e trabalhistas incidentes sobre as

XII 1 atividades previstas para a execução do
objeto, ou informações relativas a
eventuais ímunidades ou isenções

*Apresentação das despesas a serem realizadas, por grupos, por mês eÊ
jvalor global total da vigência, incluindo a descrição pormenorizada dosÊ
iprofissionais a serem contratados. informando as quantidades, os?
respectivos valores de salario, encargos sociais e trabalhistas,j
impostos, verbas rescisórias e tributos. i
llnformação de isenção ou alguma imunidade (CEBAS. etc) pela
lOrganização da Sociedade Civil. I

Xm` Os percentuais e valores que poderao ser
provisionados para verbas rescisórias

Descrição dos percentuais utilizados nos itens XII e XIII da proposta. L

xivl _ Cronograma de desembolso Apresentação da previsao de desembolso financeiro mensal.

`XV Monitoramento e Avaliação
flnformação da metodologia de monitoramento e avaliação do serviçol
texecutado pela parceria a ser adotada pela Organização da Sociedade*
{Civil. j
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2 - MODELO DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
orgão/Entidade Pmponzniez GRUPO ESPÍRITA Aaaiooio/i T _ _ E TT _".ESPERANÇ/__ GEAE _ _ _ __cNi>J. s_7.ioo.s9i/oooi-se _
Enchereço: QE 40 Área Especial 6-_A Lote 4 _ _ __ _ __ ____ _ _ _ _ _______ _

cidade; cum ii ;uFz Dr cer; 71.070-4oó f6°:§Í§f§§_ÊÊ5E6“tidad°:
Nome do Responsável: Edmir Freit_a._s_Per_ei@___ _ _ _ _ _ _ _ _ ÍCPF: 223.032.781-04 _
,RG/Órgão Expedidor: Cargo na Instituição: 'Função na Instituição: Telefone do Responsável:
650.900/ SSP DF í.Presidente `l992 1(6l) 98250-4790
Endereço do Responsável: QNL 21 CON_J_I_š CASA Taguatinga _ ÍCEP: 72132-l 05 __
CRAS de Referência: GUARA Área de Abran ência: Plano Piloto___ ._ 8. ___-_.___ . ._

2. ouTRos PARTíc|PEs (SE i-iouvER)
Órgâe/Emiúzdzz _ _ _cNPJ/cPFz__ _ _________ _____ ___ _ __ ______T_`
Nome do Responsável: Função: _ __ __ _ _ CPF:
RG/Órgão Expedidor: Cargo: _ _ __ __ _ Matricula: _
Endereço: Cidade: __ CEP:

3. DESCRIÇÃO oo PROJETO
Período de Execução Totaldcí T "mw "_ -_ ___ _: ___

, . - _ i

Ê__í)_'1_;::lÊ::ça é i i::elÊíg:_Í3_c1¶,lÊÊ_:`eÍÍ:§ 201 9 Término: (não colocar data específica): 2° semestre 2019

Cidadania  ¶Epdereço):_QE 40 Área Especial 6-A Lote 4 - Quara I_I_ __ __ __ _
` Total de Crianças e/ ou AdolÊcentes atendidos no projeto: 80 __ __ _ ___ ___ _

3.2. Linha de ação do Edita l(Transcrever a(s) linha(s) de ação que foi escolhida como objeto do projeto. dentre as
indicadas no item 4 do Edital).
EIXO VIII- ESPORTE LAZER E CULTURA
2. Complementação cultural, que tenham como foco ações voltadas as culturas locais e tradicionais e que trabalhem a
diversidade das diferentes linguagens no campo das artes:
a) Música, dança. teatro, literatura, artes visuais e outras:

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

0 Desenvolver cursos de Dança de Rua com as crianças e adolescentes do Guará. baseando-se na premissa de
que a Dança é uma das três principais artes cênicas da Antiguidade. caracteriza-se pelo uso do corpo
seguindo movimentos previamente estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança livre). O individuo
age no mundo através de seu corpo. mais especificamente através do movimento. E o movimento corporal
que possibilita às pessoas se comunicarem, trabalharem. aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos. A
Dança proporciona uma maior satisfação pessoal. conhecendo seu corpo da melhor maneira possivel e
descobrindo seus limites.

I Propiciar as crianças e adolescentes, espaço de prática de dança. enquanto instrumento eficaz de acesso ao
desenvolvimento da cidadania, autonomia e emancipação social. evitando dessa fomia. a exclusão social.
haja vista que estas atividades têm a contribuir com todo o desenvolvimento fisico - corporal. cognitivo.
afetivo e Social. incentivando a busca por uma vida saudável e consequentemente o afastamento das drogas.
hoje um dos maiores problemas que enfrengmosjuifio a esta comunidade. __ _

3.4. Justificativa da proposição:
` (Fundamentar a pertinência e relevância do projeto com a resposta a um problema ou necessidade identificada de forma
i objetiva. específica e clara). Deve haver ênfase em aspectos qualitativo se quantitativos. evitando-se dissertações
i genéricas sobre o tema Apontar indicadores da cidade ou Região Administrativa-população. número de crianças e
I adolescentes. dados do atendimento realizado pela instituição proponente (quantidade. perfil do público atendido.
, quantidade de equipamentos).
l

(Por trás dos crimes mais violentos ocorridos na cidade do Guará estão o consumo e a venda de drogas. Pelo menos seis
idos oito homicídios registrados nos últimos anos tiveram o acerto de contas e a disputa por pontos de venda de drogas
;como a principal motivação. O comércio de maconha e cocaína está na mira das principais operações deflagradas pelas
ipoiizizs civii fz Militar.
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;como a principal motivação. O comércio de maconha e cocaína está na mira das principais operações deflagradas pelas
ipoiizizs civii fz Militar.



/_ W u E V7* T T 7 ETTlnvestigaçoes conduzidas pela 4 Delegacia de Polícia (Guará) mapearam o esquema que alimenta o mercado criminoso.
Apesar de quase artesanal - os traficantes fazem o chamado comércio 'formiguinha`. repassando pequenas quantidades
de drogas para os usuários -. o crime incomoda. gerando desde homicídios até ocorrências de menor potencial ofensivo 1
ao seu redor.
O paradigma da sociedade atual. destacado e propagado pela mídia. ê extremamente consumista. vale mais quem tem mais.,
`o que contribui para que algumas crianças e adolescentes. pertencentes às famílias das camadas populares, busquem meios;
diferentes. altemativas arriscadas para alcançar seus objetivos. realizar seus sonhos e desejos de consumo. 0 que os leva;
muitas vezes. a delinquir. Não são raras. nos meios de comunicação, noticias divulgando crianças e adolescentesí
"trabalhando" como “mulas". ou “aviãozinho", junto aos traficantes. atuando como força de trabalho. buscando a suai
sobrevivência A conduta desviante. no sentido de ruptura com o pacto social, dessas crianças e adolescentes infratores, na!
maioria das vezes. são fi'uto do meio em que vivem e da falta de apoio e de espaços para se desenvolverem.
lDiante desta realidade. o GEAE. localizado na QE 40. conhecida popularmente como “Polo de Drogas”. realiza serviços;
voltados para a politica pública de assistência social. na proteção social básica. para crianças e adolescentes de 06 a 10
anos de idade. denominado PROJETO APRENDER. desenvolvido de segunda a sexta feira no periodo da manhã. comi
.atividades de reforço escolar. meditação. judô. musicalização infantil e dança. Com o Projeto Dança é Cidadaniai
:procuraremos expandir o atendimento oferecido para crianças de ll a l5 anos. oferecendo atividades prazerosas paral
ocupar o tempo livre. o tempo perigoso. que não e preenchido nem pela escola. e nem pelo trabalho. mas que a dança dei
rua. com as inúmeras qualidades percebidas pelosjovens. é capaz de preencher.
A participação das crianças e adolescentes no Projeto Dança é Cidadania. pode servir como meio de aprendizagem
prazerosa. desenvolver a consciência do movimento e da arte da Dança. É sabido que a prática da Dança é importante para
o desenvolvimento da criança. pois ela estabelece limites usando os movimentos. Isso viabiliza a possibilidade del
estruturação da personalidade e da socialização. porque permite que o individuo se conheça melhor. Segundo o Estatutoj
da Criança e do Adolescente (ECA), Art. n° 7l: “A criança e o adolescente têm direito ti informação. cultura, lazer.
esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa emi
ldesenvoIvimenzo". Corroborando para esta afirmação temos o Plano Nacional de Promoção. Proteção e Defesa do Direitoi
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária: “Nos primeiros anos de vida, a critznçafa: aquisições:
importantes, desenvolvendo comportamentos dos mais simples aos mais complexos - diferenciação e construção do semi
“eu desenvolvimento da autonomia, do socíaliração e da coordenação motora.” A Dança serve como um relevante!
estímulo à criatividade, além de despertar na criança e adolescente a valorização e respeito às diferenças individuais,§
construindo. com isso. a harmonia. a disciplina e a concentração em âmbito da unidade escolar. da família e da comunidadei
de modo geral. Alem disso. a Dança desenvolve valores morais, firmeza, autoconfiança, potencialidades. inteligência..
capacidade de superação. determinação diante dos desafios e senso crítico. fimdamentais para que o processo educacionall
se estabeleça na plenitude necessária para o enfrentamento da vida modema e para a construção de uma sociedade melhonl
As técnicas de Dança contribuem e preparam mais o executante. em comparação com os exercicios de alongamento e
iflexibilidade. considerados “comuns” no cotidiano das pessoas e dos escolares. Melhoram também o equilibrio. força el
resistência. capacidades básicas consideradas importantes para ter uma vida saudável. A Dança também contribui para o›
desenvolvimento motor. cognitivo e afetivo-social. Dançar não é privilégio de uma classe. nem tem apenas um objetivo. É.
o encontro de caminhos para a auto realização. é o conhecimento das culturas dos povos, e prazer. é uma homenagem quei
se deseja realizar a qualquer pessoa ou grupo de pessoas. fazer alguém sorrir. i

3.5.0bjetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos especificos pretendidos).
Geral: Desenvolver um programa socioeducativo para crianças e adolescentes de resgate através da dança. como
elemento de desenvolvimento pessoal de transformação social da comunidade do Guará proporcionando a criança e

i adolescente do Serviço o conhecimento do seu próprio corpo trabalhando os movimentos corporais, como: lateralidade. 5
i coordenação motora. disciplina. respeito mútuo e atenção concentrada. levando o aluno a comunicar-se e relacionar-se i
bem com os demais a fim de manter harmonia. disciplina. união e interação dos grupos;
Específicos: Aprender as técnicas de dança como: saltos. piruetas. equilíbrios: desenvolver força. resistência,
flexibilidade: Aprender especificamente dança de Rua e danças urbanas: Montar sequências coreográficas; `
Desenvolver uma coreografia e participar de apresentações; utilizar a “Dança de Rua” como uma forma de integração ,

` social e familiar: Promover espetáculos de “Dança de Rua” como uma atividade cultural para crianças e adolescentes
nas Escolas Públicas e Particulares; ___ __
3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o números de metas a serem realizadas dentro do projeto,
Bem como a descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada sendo que as metas, são de maneira i
sucinta. os objetivos que os projetos buscam desenvolver. devendo indicar também no quadro os resultados esperados

. de modo a pemtitir a verificação de seu cumprimento. além da identificação e quantificação do público alvo do `
I projeto).
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N°pA META IMETA _______ __ REsuLT¿tDo
«Alunos capazes de apresentar espetáculo de Dança de Rua.
'Formar 8 turmas com 10 alunos cada:
Melhoria nas relações interpessoais;
Melhora na autoestima através do autoconhecimento e das

Aprender os elementos básicos
1 ida dança proporcionando

l (vivências teóricas e práticas . _. práticas corporais;
l lcorporats. 'Integração social e desenvolvimento humano. contribuindo para o
l _ __ _‹_:l_es_erlvolvimento e equilíbrio emocional dos jovens:
l Çonseicntizar osjovens. através
1 2 da dança sobre temas como ¡

drogas. violência. direitos `
___ __ _ lt_umanos. preconceito e familia

3 Desenvolver coreografias para Realização de apresentações nas Escolas Públicas e Privadas:
participar de apresentações _______ ___ _ _ _

_ l " f4 Reahzar O lo Encontro de Reuntaqj deãodos os ormandos apresentando as coreografias
. . . = re ara as uranteoano:Musica de Rua do Guara P p

Jovens conscientes do seu papel social. seus direitos e deveres:

5 _E_q_tQp_arassalas _í_Salas_‹1isp¶iv_e_is_p¿a§à§aulas _____ ___ _ _ _ _ _ __

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

O curso terá duração de cinco meses e duas aulas semanais. atendendo 40 alunos por semestre. As aulas serao
ministradas em duas turmas, todos os dias letivos. cinco vezes por semana. no tumo vespertino. com duração de lh
30m. conforme tabela abaixo:

DIA TURMA SALA HORARIO N” DE ALUNOS

SEGUNDA Tl Auditório 2° andar l4:O0h às 15:30h

SEGUNDA T2 Auditório 2° andar 15:30h às 17:00h

TERÇA T3 Auditório 2° andar l4:O0h às 15:30h

TERÇA T4 Auditório 2° andar l5:30h às l7:00h

QUARTA T1 Auditório 2° andar l4:O0h às l5:30h

QUARTA T2 Auditório 2° andar 15:30h às I7:00h

QUINTA T3 Auditório 2° andar 14:00h às 15:30h

QUINTA T4 Auditório 2° andar 15:30h às l7:00h

SEXTA TODOS Auditório 2” andar l4:O0h às 17:00h

As aulas serão ministradas por 2 instrutores que juntos repassarão informações teóricas e práticas. com o uso de
equipamento de som e computador/projetor multimídia. Com o passar do tempo. os melhores alunos poderão ser
monitores de outras turmas que estejam iniciando nas aulas de "Dança de Rua". Não há idade. para se começar a praticar
a Dança de Rua. mas formaremos turmas com crianças entre l l a 15 anos.
Nas olicinas. os professores avaliarão a característica dos movimentos dos alunos e identilicarão o estilo de dança
adequado para as turmas: Hip Hop Dance (estilo leve e solto): Hip Hop Free Stile (travado e solto ao mesmo tempo):
Krumping (agressivo. com marcação forte): Popping (estilo robótieo): New Style (sincronia). House Dance
(danceteria): e Breaking (movimentos dc chão. com giros e saltos). Mais do que apenas movimentos coreografados. os
jovens aprenderão a se expressar através do corpo c. assim. dcscobrirão um caminho mais sedutor do que aquele que
leva às drogas. a prostituição c à violência.

Através dessas aulas espera-se que haja a integração dos estudantes das diversas Escolas do Guará, pois se privilegiará
as turmas mistas. que contenham alunos de mesma idade. mas que sejam de Escolas diferentes.
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TERÇA T4 Auditório 2° andar l5:30h às l7:00h

QUARTA T1 Auditório 2° andar l4:O0h às l5:30h

QUARTA T2 Auditório 2° andar 15:30h às I7:00h

QUINTA T3 Auditório 2° andar 14:00h às 15:30h

QUINTA T4 Auditório 2° andar 15:30h às l7:00h

SEXTA TODOS Auditório 2” andar l4:O0h às 17:00h

As aulas serão ministradas por 2 instrutores que juntos repassarão informações teóricas e práticas. com o uso de
equipamento de som e computador/projetor multimídia. Com o passar do tempo. os melhores alunos poderão ser
monitores de outras turmas que estejam iniciando nas aulas de "Dança de Rua". Não há idade. para se começar a praticar
a Dança de Rua. mas formaremos turmas com crianças entre l l a 15 anos.
Nas olicinas. os professores avaliarão a característica dos movimentos dos alunos e identilicarão o estilo de dança
adequado para as turmas: Hip Hop Dance (estilo leve e solto): Hip Hop Free Stile (travado e solto ao mesmo tempo):
Krumping (agressivo. com marcação forte): Popping (estilo robótieo): New Style (sincronia). House Dance
(danceteria): e Breaking (movimentos dc chão. com giros e saltos). Mais do que apenas movimentos coreografados. os
jovens aprenderão a se expressar através do corpo c. assim. dcscobrirão um caminho mais sedutor do que aquele que
leva às drogas. a prostituição c à violência.

Através dessas aulas espera-se que haja a integração dos estudantes das diversas Escolas do Guará, pois se privilegiará
as turmas mistas. que contenham alunos de mesma idade. mas que sejam de Escolas diferentes.

N°pA META IMETA _______ __ REsuLT¿tDo
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TERÇA T3 Auditório 2° andar l4:O0h às 15:30h
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As aulas serão ministradas por 2 instrutores que juntos repassarão informações teóricas e práticas. com o uso de
equipamento de som e computador/projetor multimídia. Com o passar do tempo. os melhores alunos poderão ser
monitores de outras turmas que estejam iniciando nas aulas de "Dança de Rua". Não há idade. para se começar a praticar
a Dança de Rua. mas formaremos turmas com crianças entre l l a 15 anos.
Nas olicinas. os professores avaliarão a característica dos movimentos dos alunos e identilicarão o estilo de dança
adequado para as turmas: Hip Hop Dance (estilo leve e solto): Hip Hop Free Stile (travado e solto ao mesmo tempo):
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as turmas mistas. que contenham alunos de mesma idade. mas que sejam de Escolas diferentes.



As sextas feiras serão reservadas para ensaios coletivos de coreografias e para a realização de palestras/workshops
sobre temas de interesse dos alunos. (Drogadição. Bulling. violência. ética. DSTs. etc)

Os alunos serão estimulados a participar do “1° Encontro de Dança de Rua do Guará” previsto para finalizarmos o
ano letivo. além de apresentações, durante o ano, nas escolas públicas e privadas do Guara

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

CURSO DE CAPACITAÇAO Ê
Tema Conteúdo Objetivo l Duração/Carga Horária l Palestrante l Local

l-I se 1. 1
l l l l `

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

RECURSOS HUMANOS
Cargo Atividades a_serem Tipo de l Periodo de i Jornada de No de pmfissionais

° desenvolvidas z contratação l contratação/meses trabalho .
Responsável pela Í ' .

1 coordenação dos , 1 1 1 l
z Coordenador Serviços desenvolvidos CLT 1 12 meses l 40 h semanais 01 1

no projeto a ser i ;
executado j . 1

` Responsável pela ` 1 l
Assistente ç execução dos serviços _ ` l

l

MJ

. . , CLT 12 meses A 15 h semanais 01Social prestados juntamente i l -
i com a Coordenadora l 1 1
= Professor de Ministrar aulas teóricas ` CLT 12 meses 0 h Semanais 02 _

Dança e praticas de dança 1 _ . 1
Responsável pela l _ l l

recepção das crianças/ ` i 1
adolescentes e seus ' 1 i

Administrativo familiares. bem como l CLT 1 12 meses 30 h semanais 02 `
manter organizado o l .
arquivo de dados a l l l

respeito dos mesmos l_ z ¡_. ä _ I

5. PLANO DE APLICAÇAO

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

5.1.1 Bens de Consumo ______ i
. No Descrição do item (descrever ` l _ ` _ _ . `
Item É todas as especificações dos Quantidade É Unidade de medida i Valor unitário ` Valor total 1

materiais a serem adquiridos. i. . lsem indicaçao de marca). l __l 1 _
l

l l
_ T "'“' i
5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ___

- i ` 1No A Descriçao do item (descrever Quantidade i l i
lt ` todas as especificações dos 1 Unidade de medida ` Valor unitário l Valor total

_ em materiais a serem adquiridos. 1 ll ¬

` sem indicação de marca). A Í ` .
5._l .3 Auxilio à Pessoa Fisica

Descrição do item (descrever l Quantidade l iO

IF todas as especificações dos i Unidade de medida Í Valor unitário ç Valor total 1
em materiais a serem adquiridos. Í 1

sem indicação de marca). l

M 
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Í Total: 1

5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica _ ___p i _ _ . _.
N° Item 1 Cargo l Quantlfiade. de N° meses1 1 profissionag

Valor do salário mensal (sem
encargos) Valor Total

01
02

1 Coordenador 1 01
` Assistente Social

Ç. -. j_1.2 RS 3.000,00 (40h) R$ 36.000.00
01 12

03 É Professor de Dança
Rs 1.500.00 (1511) Rs 1s.000.00 E T

02 12
04

R$ 1.500.00 (30h) ___ _1Ê§__36.000
1 Administrativo L 02 _ ___] 2 1 Rs 1500,00 (3011)

.00 _
Rs 36.000,00

' Total R$1.26z00‹2z99_.. ..
5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física (Recursos Humanos)

1 N° Item

01 Coordenador _ 01 .- N

. .

Cargo I Quamlfiade. de 1 N° meses ` Valor mensal dos encargos Total dos encargøs a `profiss1ona1s _ _ .serem pa_g£s_noP1fojeto_
_ , R$ 1.862,57 1 RS 22.350.84

O2 .Assistente Social ` 01 .- Nf __ 1 Rs 931,29 1 Rs11.175.4s T
03 Professor de Dança I 02 ._ N _ Rs 931.29 1Rs 22550.96
04 Administrativo 02 ..- IQ Rs 931.29 lRs 22350.96 _ :_

TOTAL ENCARGOS R$ 78.228.24

5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

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

(Esta tabela tem caráter exemplificativo, devendo ser elaborada de acordo com o regime de contratação e observada a legislação
trabalhista, ficando a critério da instituição adicionar colunas à tabela. caso necessário).

1 Cargo 1 Fcrs L nvss ` 1 /12 ¿1=11:R1As sALÁR1o
1 1 1 1 1/12 1/12

, 1 U3 1 13. 1=_ors 1 rsrs 1 Fors
1=13R1As1 FER1/xsl 1/3 1 13°

lcooraenzóof 1240.00 1600.00 1 250.001 33.33 *E5000 1 20.00
ç 1/12 lFÉR1As *sA1.ÁR1o1

1/12 1 1/12

A\/1so
` PREv1o

1/12 P

FGTS 'iš/1u1.TA
AVISO FGTS

1/12
REVIO 1/12

1 6,60 1 20,00 ` 250.00 20.00 1 22.64
Assistente i 1 10.00
Social 120.00 300.00; 125.00 ` 41.67 125.00 1 ` 3.30 10,00 125,00 10.00 ' 61.32

Pf°f“S°fde 120,00 ?300.00â 125.00 1 41.61 125.00 1 “moDança
3,30 10.00 ; 125,00 10.00 p 61.32

,O0 3.30_ 10,00 125,00 10_00 __§1.32__Az1mizús1rz11v‹› 120.001300,00j 125.00 * 41,67 ` _125,00 _'_10
1 _ L _ l

1 N° Item

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

1 Cargo Custo mensal por profissional (somatório encargos +
salário) * Valor Bruto

01 1 Coordenador K

Valor do salário bruto com
encargos (total do projeto)

R$+-8.¢2.~f7 - ._
02
03

É Assistente Social *
1 Professor de Dança Í

R$ 58.350,84
Rs 2Í43`1.2í
Rs 4.36253

R$ 29.l75.48
R$ 58.350.96

,04 l_Administrativo Rs 4.36250 R$ 58350.96

Total R$ 204.228.24

Í Total: 1
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1=13R1As1 FER1/xsl 1/3 1 13°

lcooraenzóof 1240.00 1600.00 1 250.001 33.33 *E5000 1 20.00
ç 1/12 lFÉR1As *sA1.ÁR1o1

1/12 1 1/12

A\/1so
` PREv1o

1/12 P

FGTS 'iš/1u1.TA
AVISO FGTS

1/12
REVIO 1/12

1 6,60 1 20,00 ` 250.00 20.00 1 22.64
Assistente i 1 10.00
Social 120.00 300.00; 125.00 ` 41.67 125.00 1 ` 3.30 10,00 125,00 10.00 ' 61.32

Pf°f“S°fde 120,00 ?300.00â 125.00 1 41.61 125.00 1 “moDança
3,30 10.00 ; 125,00 10.00 p 61.32

,O0 3.30_ 10,00 125,00 10_00 __§1.32__Az1mizús1rz11v‹› 120.001300,00j 125.00 * 41,67 ` _125,00 _'_10
1 _ L _ l

1 N° Item

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

1 Cargo Custo mensal por profissional (somatório encargos +
salário) * Valor Bruto
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encargos (total do projeto)

R$+-8.¢2.~f7 - ._
02
03

É Assistente Social *
1 Professor de Dança Í
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Rs 2Í43`1.2í
Rs 4.36253

R$ 29.l75.48
R$ 58.350.96

,04 l_Administrativo Rs 4.36250 R$ 58350.96

Total R$ 204.228.24



5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

N° Item
Descrição do Item (descrever
todas as especificaçoes dos Quantidade 1 U id d d did 1 Val .tán a e eme a oruni riobens a serem adquiridos. sem 1 1 `

) 1a indicação de marca .

A Valor total

1
01 ¬ Mesa de Som Analógica

Compacta de 8 Canais
1mm 1 Rs 500.00
_ . L `

` Rs 500,00

102 Microfone duplo sem fio ãcaixa 1 Rs 450,00 RS 450.00
1 1

03 1Pedestal Suporte para
1Microt`one Estante Girafa

Í

1 caixa
1
1

Í Rs 40,00 Rs 30,00
1

104 1061666611 111161 core 15 sos 1
.iris 1-in 15.6" T

1 Caixa
1

A Rs 2.400,00 R$ 2.400,00

`05
íProjeto1' SVGA 3300 Lumens

1 Caixa
1

1 Rs 1.699,00 1 Rs 1699.00

06 Caixa de som Ativa com 1
pedestal 1

Caixa 1 R$ 1.550,00 R$ 3.100,00
I

107 .F11m6z161-zi F1111 HD 2411/11> 1 1

1 Caixa _;_$ 2.009,00 1 Rs 2.009.00

' Total: 1 R$ 10.238,00

5.2.2 Despesas com obras

1 Unidade
1 Descrição do Item (de acordo com a 11Nz› izem código sn×1APi 1 tabela SINAN) 1 Quamiózóe I da
1 1 1 me 1 a 1

1 Preço
1 Unitáriü

1 Total `

1 Total:

5.3 Resumo do Plano de Aplicaçao

` Valor (R$)
, l - Total Subvenção Social _ 1 R$ 204.228,24
1 2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) 1 R$ 10.238,00
1 3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras) É Rs 0,00
TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = l R$ 214.466,24

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

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

Metas Detalhamento das ações de cada meta
1 1° Parcela 1 2° Parcela 13° Parcela 14° Parcela
111/iês 1.263 11viês4,56ó11viês7.s69 1Mês 10, 11 e 12

1\/leta (enumerar a meta de 1Açäo 0 1 (descrever a ação) lí 5»$ 1R$ 1R$
1Rs 1Rs 'Rs 77ea1a¢01'Cl0 00m 0 Íífim 3~Õ) YA/ção 02(descrever a ação)

1 1Ação 1 - Contratação Profissionais
1
Il - Aprender os elementos

1 1«Rs 51.057,06 :Rs 51.057,06 1Rs 51.057,06 `R$ 51.057,06

básicos da dança A âo 2 _ Divui âo fz Mzmicuia_ '_ _ _ Ç 221€
proporcionando vivencias

§Rs 0,00 ÍR$ 0,00 1Rs 0,00 1Rs 0.00 I
1

teóricas e práticas corporais
*Ação 3 - Aulas práticas e teóricas 1Rs 0,00 1R$ 0.00 1R$ 0,00

1

R$ 0.00

1 :

2- Conscientizar os jovens. d d ` -Ação 1 - Montar cronograma mensal
atraves a ança 5° r.e mms de palestras/workshop com temas*omo drogas. violência. ` .°. . * _ . . :de interesse das tumias:direitos humanos. tamilia e , __ _

R$ 0.00
1Rs 0.00
1

$ 0,00

1 1
Rs 0.00 í
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preconceitos (bulling) Ação 2 - Realizar o Evento e Í
Avaliar o evento ÍÍÍÍ Í _ Í_ Í.&ÊÊO`00

- Desenvolver
Coreografias para participar
*de apresentações em Escolas

Ação I - Definir coreografia .R$ 0.00

lR$ 0.00

R$ 0.00

IRs 0.00

`R$ 0.00

iAção 2 - Agendar com as Escolas
Públicas e Particulares datas para `R$ 0.00
apresentação ÍÍÍ Í Í ÍÍ ÍÍÍ

R$ 0.00 RS 0.00

`R$ 0.00

IRS 0.00

R$ 0.00

Ação 3 ~ Apresentar e
%Avalíar do Evento Í Rs; 0`00 R$ 0.00 .R$ 0.00 R$ 0.00

4 - Realizar do I° Encontro
de Música de Rua do
Guará

Ação I - Organizar e D_ivuIgÍz¿Í ÍÍ R$ 0.00 .RS 0.00 Í Í`Rs 0.00 Êfl¿<>_-OÕÍ E E
Ação 2 - Realizar e Avaliar R$ 0.00

Total de Subvenção Social Í _ÍÍÍ RS 51.057,06

íR$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

.Rs 51.057,06 Rs 51.057,06 Rs 51051.06
Natureza de Despesa - Auxílio Investimento (bens pennanentes) Í

Detalhamento das ações deMetas I Mês l.2e3 Mês 4.56 * Mês7,8e9 `MêsI0. II el2cada meta ___ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Í Í Í :ÍÍÍ _Í ÍÍÍÍ ÍÍÍÍ
šAção 01 Pesquisar preço e Rs 0 00 Rs 0 00 Rs 0 00 *Rs 0.00, . . . .5 E , al MontarProcesso de compraÍ Í ___ ÍÍ Í ÍÍÍ- quipar as s as Ação 02 - Adquirir *R$ IO 238 00 `R$ 0 00 ¬R$ 0.00 `R$ O 00(Equipamentos básicos Í 1 ` ` ° s 1 `

Natureza de Despesa - Auxílio Investimento (Ídes}§saÍsÍ Ícom obras) _ Í
Detalhamento dasMetas _ MêsI.2e3 lMês4,56 Mês 7,8e9 Mês10. IIeI2____ açoes de cadameta ÍÍÍÍ ÍÍÍ Í Í Í Í Í Í

` Ação OI R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00

fàiízrgier a ação) Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0.00 Rs 0.00
R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00

Total de Auxílio Investimento (bens *_ __ Ú R$_l0Í238Í00 O E 'W
_permanentes + despesas c¶n obras) ç Í Í Í Í Í__ Í; Í Í

TOTAL POR PARCELA R$ iR$ 61.295,06 R$ 5I.057.06 R$ 5I.057.06 R$ 5I.057.06

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

(Não colocar data específica no campo “Duração/Mês”`):
(A quantidade de Metas do projeto fica a critério da Instituição).

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

i Metas (n° da meta de acordo I Detalhamento das ações de cada Valor (Rm DUWÇÊUÍMÊS _?
com o item 3.6) z meta Inicio Término

i I - Aprender os elementos básicosAção 1 - Contratar Profissionais 1 R$ 204.228,24 Mês 1 Í Mês I2 ÍÍÍ ÍÍÍ ÍÍÍ
_Mês If Mis; _ ÍÍ Í«ida dança, proporcionando

vivências teóricas e práticas
corporais

Ação 2 - Divulgar e MatricuIar_ R$ 0.00

.Ação 3 - Ministrar Aulas práticas el RS OÍOO
teoricas ç Mês 3 Mês I2 `

2- Conscicntizar os jovens.
(através da dança sobre tcmas
como drogas. violência.
direitos humanos. família c
preconceitos (bulling)

Ação I - Montar cronograma
mensal de palestras/workshop
.com temas de interesse
idas turmas

R$0,00 Mês 3

ÍAçãoÍ 2 - Realizar o Evento e R$ OÍO
Avaliar o evento __ Mês 5

`Mêz3

Mês 5

~ Desenvolver
iCoreografias para participar
ide apresentações em Escolas

Ação I - Definir coreografia R$ 0.0 Mês 4 Mês 4

lAção 2 - Agendar com asÍEscoIas I R$_Í0_._O0 Mês 5_ ÍÍÍÍÍ Mêsí _

preconceitos (bulling) Ação 2 - Realizar o Evento e Í
Avaliar o evento ÍÍÍÍ Í _ Í_ Í.&ÊÊO`00

- Desenvolver
Coreografias para participar
*de apresentações em Escolas

Ação I - Definir coreografia .R$ 0.00

lR$ 0.00

R$ 0.00

IRs 0.00

`R$ 0.00

iAção 2 - Agendar com as Escolas
Públicas e Particulares datas para `R$ 0.00
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`R$ 0.00
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(Detalhar a duração, fixando os periodos estimados para início e témiino das atividades; Indicar cada uma das ações
que serão realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a implementação, tudo em consonância com o
cronograma de desembolso).

(Não colocar data específica no campo “Duração/Mês”`):
(A quantidade de Metas do projeto fica a critério da Instituição).

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

i Metas (n° da meta de acordo I Detalhamento das ações de cada Valor (Rm DUWÇÊUÍMÊS _?
com o item 3.6) z meta Inicio Término

i I - Aprender os elementos básicosAção 1 - Contratar Profissionais 1 R$ 204.228,24 Mês 1 Í Mês I2 ÍÍÍ ÍÍÍ ÍÍÍ
_Mês If Mis; _ ÍÍ Í«ida dança, proporcionando

vivências teóricas e práticas
corporais

Ação 2 - Divulgar e MatricuIar_ R$ 0.00

.Ação 3 - Ministrar Aulas práticas el RS OÍOO
teoricas ç Mês 3 Mês I2 `

2- Conscicntizar os jovens.
(através da dança sobre tcmas
como drogas. violência.
direitos humanos. família c
preconceitos (bulling)

Ação I - Montar cronograma
mensal de palestras/workshop
.com temas de interesse
idas turmas

R$0,00 Mês 3

ÍAçãoÍ 2 - Realizar o Evento e R$ OÍO
Avaliar o evento __ Mês 5

`Mêz3

Mês 5

~ Desenvolver
iCoreografias para participar
ide apresentações em Escolas

Ação I - Definir coreografia R$ 0.0 Mês 4 Mês 4

lAção 2 - Agendar com asÍEscoIas I R$_Í0_._O0 Mês 5_ ÍÍÍÍÍ Mêsí _



Públicas e Particulares datas para .
apresentgção ÍÍ Í Í
Ação 3 - Apresentar e j
Avaliar o Evento Í R$ 0`00 l Mês 6 Mês 7

4- Realização do 1° Encontro
de Música de Rua do
Guará

Ação I - Organizar e
Divulgar evento j R5 0`00 Mês 8 j Mês 12

Ação 2 - Realizar eÍÁvalia_Pe:/ento PRS 0.00 Í___ Mês 12 ' lMês 12 _
.Ação 01 Pesquisar preço e
.Montar Processo de coÍmÍpÍra Í_ Í ` Rs 0`00 Mês OI Mês 02

‹l

Ação 02 - Adquirir
5 - Equipar as salas Equipamentos básicos R$ l0.23 8.00 ' Mês 02 l Mês 02

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

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

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

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

Indicadores de Resultado Instrumentais Periodicidade

Índice de frequência no projeto Lista de frequência Diária

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

Relatórios

Lista de frequência

Diário/Mensal/Trimestral

Diária

Grau de desenvolvimento da
autonomia

Depoimentos

Vivências

Observações

Diário/Mensal/Trimestral

Diário/Mensal/Trimestral

Diário/Mensal/Trimestral

Grau de melhoria no convívio
grupal

Observação

Relatórios

Diários

Diário/Mensal/Trimestral

Grau de melhoria no convívio
familiar e social

Entrevistas

Depoimentos

Mensal

Mensal

Índice de mudanças quanto à
postura e comportamento

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

Diário/Mensal/Trimestral

Índice de aproveitamento escolar Visitas as escolas e relatório sobre
as mesmas: Fomecimento de
frequência e aproveitamento
bimestralmente pelas escolas.

Bimestral

Avaliação de atividades extemas Relatórios

Fotos/videos

Eventual
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9. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Proponente. declaramos. para fins de provajunto à Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças. Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. para os efeitos e sob as penas da Lei. que
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer
órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal. que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal. na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento.

Brasília. 22 de abril de 2019.

á¿«~¬‹.'_~ /Í :,fÍ,_//Í;

9. DECLARAÇÃO
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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. 22 de abril de 2019.
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