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PLANO	DE	TRABALHO	

1.	IDENTIFICAÇÃO	DA	ENTIDADE	

Nome	da	OSC:	IMP	(INSTITUTO	MENINOS	POR	DO	SOL)	

Nome	Fantasia:	

CNPJ:22.422.062/0001-24	 Endereço:SHPS	QUADRA	303	LOTE	30	

Complemento:	 Bairro/Cidade:SETOR	HABITACIONAL	POR	SOL	–DF	 CEP:	72.238-200	

Telefone:	(DDD):(61)	3703-3882	 Telefone:	(DDD)	 Telefone:	(DDD)	

E-mail:institutomeninosdoporsol@gmail.com	 Site/Redes	
Sociais:institutomeninosdoporsol@gmail.com	/	
mvmj39@gmail.com	

Responsável	da	OSC	(Dirigente):ILÁRIO	FERREIRA	DA	SILVA	

CPF:	738.202.613-20	 RG/	Órgão	Expedidor:2.875.882	SSP/DF	
	

Endereço	do	Dirigente:	SHPS	QUADRA	106	
CONJUNTO	A	CASA	10	Setor	Habitacional	Por	do	Sol	
–DF	

CEP:72238063	 Telefone	do	Dirigente:	

	

1.1 ACOMPANHAMENTO	DA	PARCERIA	

Responsável	pelo	acompanhamento	da	parceria:	Marcus	Vinicius	de	Mendonça	e	Jacarandá	

Função	na	parceria:	acompanhamento	da	parceria	

RG:09574204	 Órgão	Expedidor:	SSPMT	 CPF:78241103115	

Telefone	Fixo:	 Telefone	Celular(61)999890813	

E-Mail	do	Responsável:	atendimento@noplanoconsultoria.com	
	

1.2 HISTÓRICO	DO	PROPONENTE	

O	Instituto	Meninos	do	Pôr	do	Sol	foi	criado	em	13/03/2015	como	uma	organização	sem	fins	lucrativos	com	o	intuito	
de	trabalharmos	com	transparência	e	credibilidade.	

	O	 Instituto	 tem	 como	 principal	 objetivo,	 incentivar	 programas	 socioeducativos	 voltados	 para	 a	 comunidade,	
oferecendo	 às	 crianças	 e	 adolescentes	 inclusão	 social	 por	meio	 das	 ações	 pautadas	 nas	 aulas	 de	 balé,	música,	 capoeira,	
Modalidades	esportivas	e	do	serviço	social.	584	

O	IMP	já	realizou	eventos	das	seguintes	modalidades	esportivas	e	culturais:	

Ø Torneio	Barbosa	de	Futsal	Feminino	nos	anos	de	2015,	2016,	2017,	2018	e	2019;	
Ø I	Torneio	Barbosa	de	Futsal	Masculino,	no	dia	29	de	outubro	de	2017	no	Ginásio	da	Guariroba	em	parceria	com	a	

Administração	Regional	de	Ceilândia.	
Ø JOGO	 DO	 REI	 12,	 com	 a	 estrela	 do	 futsal	 brasileiro	 Falcão,	 o	 melhor	 jogador	 de	 Futsal	 de	 todos	 os	 tempos,	

considerado	pela	FIFA	o	atleta	espetacular	do	Futsal	Mundial.	O	evento	aconteceu	no	Ginásio	do	Cruzeiro	no	ano	de	
2019,	com	a	presença	de	mais	de	2	mil	pessoas,	tendo	durante	o	evento	apresentações	de	música,	dança	e	balé	com	
as	crianças	que	participam	dos	projetos	sociais	do	Instituto.	

Ø Corrida	GlossRun	na	esplanada	com	a	participação	de	aproximadamente	3.000	pessoas	fortalecendo	ainda	mais	a	
prática	da	modalidade	corrida	de	rua	feminina	no	Distrito	Federal	no	ano	de	2019.	

Ø Festival	de	Dança	e	Música	como	evento	de	encerramento	do	ano	através	da	Secretaria	de	Cultura	com	a	presença	
das	 crianças	 que	 praticam	 as	 aulas	 no	 Instituto	 totalizando	mais	 de	 200	 crianças	 que	 participaram	 com	as	 suas	
famílias	no	ano	de	2019.		
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Ø Corrida	PurpleRuncorrida	de	rua	realizada	no	guara	2	com	quatro	etapas	em	parceria	com	a	Secretaria	de	Esporte	
DF.	

Ø Acompanhamento	Psicossocial	atendemos	mais	de	3	mil	famílias	durante	o	ano	de	2020	e	2021	com	atendimento	
com	pedagogas,	assistente	social,	aconselhamento	familiar,	tudo	gratuitamente	em	virtude	da	pandemia	do	covid	-
19	que	assolou	nossa	capital	fazendo	com	que	varias	famílias	de	baixa	renda	ficassem	sem	ter	trabalho	e	qualquer	
tipo	de	auxilio	emocional.	
Atendemos	também	essas	famílias	com	alimentação	diversa	através	de	parceria	como	por	exemplo	o	Mesa	Brasil.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Trabalhos	realizados	durante	a	pandemia	covid	-	19 
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2.	DESCRIÇÃO	DO	PROJETO	

Nome	do	Projeto:	REALIZACAO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	

Local	de	realização:	SEDE	I	E	II	DO	INSTITUTO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	-	CEILÂNDIA	 	

Período	de	execução:		 01/11/2021	a	30/05/2022	 	

Período	de	realização	do	Projeto:		 08/11/2021	a	30/05/2022	 	

Período	de	realização	das	Ações	custeadas	pelo	Fomento:		 01/11/2021	a	30/05/2022	 	

Enquadramento:	(	X	)	participação	(	X	)	educacional			(			)	rendimento	

Previsão	de	beneficiários	diretos:	785	

Previsão	de	público	indireto:	0		

Valor	Total	do	Projeto:	R$	489.353,07	(quatrocentos	e	oitenta	e	nove	mil	trezentos	e	cinquenta	e	três	reais	e	sete	
centavos)	

Valor	Total	do	Termo	de	Fomento:	R$	472.853,07	(quatrocentos	e	setenta	e	dois	mil	oitocentos	e	cinquenta	e	três	reais	e	
sete	centavos)		

	

2.1	OBJETO	DA	PARCERIA	

Oferecer	ações	esportivas	relacionadas	as	categorias	de	Jiu-jitsu,	 judô,	dança,	aulas	de	música,	aulas	de	 informática,	 futsal	
atendimento	social	e	psicológico	para	as	crianças	e	adolescentes	de	famílias	em	situação	de	vulnerabilidade	social	do	Setor	P	
Sul	na	Ceilândia-DF.	

2.2	APRESENTAÇÃO	DO	PROJETO	

O	Projeto	Meninos	do	Por	do	Sol	–	É	Preciso	Continuar,	será	realizada	em	Brasília,	com	atendimento	a	700	pessoas	entre	jovens	
e	adolescentes,	dando	uma	oportunidade	de	praticar	artes	maciais	como	Jiu-jitsu,	 judô,	e	também	aulas	de	dança,	música,	
informática	 e	 futsal.	O	 projeto	 visa	 oportunizar	 crianças	 e	 adolescentes	 a	 aprenderem	 técnicas,	 podendo	 visar	 um	 futuro	
melhor.	

2.3	JUSTIFICATIVA	DO	PROJETO:	

O	IMP	–	Instituto	Meninos	do	Pôr	do	Sol	trabalha	hoje	atendendo	nas	duas	sedes	com	mais	de	700	crianças	e	adolescentes,	
oferecendo	atividades	que	vão	além	do	currículo	e	do	âmbito	da	sala	de	aula,	pois	é	certo	que	a	Dança	e	Esportes	e	as	demais	
artes	 fazem	 parte	 do	 dia-a-dia	 dos	 nossos	 alunos,	 independentemente	 de	 sua	 classe	 socioeconômica.	 É	 de	 amplo	
conhecimento	que	a	vivência	musical	e	corporal	dentro	da	comunidade	possibilita	o	trabalho	das	emoções,	da	comunicação,	
o	desenvolvimento	da	sensibilidade,	a	percepção	auditiva,	a	sociabilidade,	entre	tantas	outras	coisas.		

Por	 meio	 da	 parceria	 queremos	 dar	 continuidade	 de	 proporcionar	 aos	 educandos	 a	 vivência	 com	 outros	 contextos	
socioculturais.	Destaca-se	ainda	a	oportunidade	de	ampliação	da	bagagem	cultural	e	esportiva	com	o	aprendizado	da	dança	
esporte	de	diversos	estilos	e	ritmos.	Assim,	estamos	certos	que	a	presente	proposta	servirá	para	desenvolver	a	autoestima,	
valorizar	os	dons	apresentados	para	as	modalidades	propostas,	contribuindo	fortemente	para	melhoria	da	disciplina	de	nossas	
crianças	e	adolescentes.	Pelos	resultados	de	outros	trabalhos	em	diferentes	cidades	e	estados,	sabe-se	que	a	prática	dessas	
modalidades,	torna	os	alunos	mais	disciplinados,	concentrados	e	motivados.	

Essa	Parceria	para	o	projeto	está	alinhada	com	a	missão	e	de	atuação	da	Secretaria	de	Estado	de	Esporte	e	Lazer	do	Distrito	
Federal	que	visa	“garantir	e	promover	o	esporte	como	inclusão	social	de	crianças,	 jovens	e	adultos,	por	meio	de	uma	ação	
conjunta	entre	o	Estado	e	a	sociedade.	Ela	 também	apoia	o	esporte	amador	e	de	alto	rendimento	e	se	propõe	a	executar	
políticas	públicas	e	diretrizes	para	o	esporte.	”	
	
Além	disso,	a	Secretaria	de	Estado	de	Esporte	e	Lazer	do	Distrito	Federal	dispõe	do	Programa	de	Apoio	a	Eventos	que	consiste	
na	 atuação	 governamental	 contínua	 que	 articula	 ações	 relacionadas	 ao	 apoio	 a	 eventos	 esportivos	 e	 de	 lazer,	 sem	 fins	
lucrativos,	realizados	pela	Administração	Pública	Distrital	e	por	Organizações	da	Sociedade	Civil	no	âmbito	do	Distrito	Federal.		
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Importante	ressaltar	também	que	pela	situação	que	nosso	país	atravessa	relacionado	a	pandemia	que	levou	a	muitas	famílias	
a	falta	de	condições	de	poderem	dar	continuidade	a	participação	dos	seus	filhos	em	nossos	projetos,	visamos	com	a	parceria	
através	 da	 aquisição	 dos	 itens	 e	 contratação	 de	 mão	 de	 obra	 especializada	 solicitadas,	 oportunizar	 a	 todos	 as	 pessoas	
envolvidas,	condições	básicas	para	poderem	estar	presentes	nas	aulas	e	eventos	que	estamos	oferecendo	durante	o	ano	de	
2021/2022.	
	

2.4	OBJETIVO	GERAL:	

Ø Realizar	o	projeto	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	na	cidade	de	Brasília/DF,	com	o	objetivo	de	
darmos	continuidade	as	modalidades	oferecidas	as	famílias	que	não	tem	condições	de	custear	para	seus	filhos	durante	
o	projeto.	

	

2.4.1	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS:	

Ø Dar	visibilidade	para	crianças	e	adolescentes	do	PSul	–	Ceilândia	que	participaram	do	projeto;	
Ø Proporcionar	lazer	para	o	público	de	Ceilândia;	
Ø Fortalecer	ações	esportivas	relacionadas	as	categorias	de	Jiu-jitsu,	judô,	dança	e	futsal;	
Ø Fornecer	todas	ações	técnicas	e	estrutural	necessária	para	a	realização	do	projeto.	

2.5METAS	QUANTITATIVAS	E	QUALITATIVAS	E	INDICADORES			DE	MONITORAMENTO/	CUMPRIMENTO	DAS	METAS	

Metas	(Qualitativas)	 Indicador	 Parâmetro(s)	para	aferição	de	

cumprimento	das	Metas	

Contribuir	para	o	aprimoramento	dos	
profissionais	envolvidos	no	evento.	

Reuniões	e	Capacitações	com	
os	profissionais	contratados	

Lista	de	Presença	dos	profissionais	nas	
reuniões	e	no	evento	e	Relatório	das	
reuniões	
Notas	Fiscais	

Aquisição	de	material	esportivo	 Material	adquirido	 Comprovantes	de	aquisição	dos	materiais	
(notas	fiscais)	
Registros	Fotográficos	

Metas	(Quantitativas)	 Indicador	 Parâmetro(s)	para	aferição	de	

cumprimento	

Participação	de	700	crianças	nas	
modalidades	(judô,	jiu-jitsu,	dança,	
música	e	futsal)	

Quantidade	de	alunos	
participantes	

	

-	Ficha	de	inscrição	
-	Fotos	

Apresentação	com	educador	físico	e	
coordenador	geral	do	projeto	para	
apresentação	dos	resultados	
alcançados	para	50	pais	dos	menores	
participantes	do	projeto	

Quantidade	de	pais	
participantes	convidados	

-	Ficha	de	Inscrição		
Lista	de	presença	com	assinatura	
-	Fotos	

	

			

2.6CRONOGRAMA	DETALHADO	DE	ATIVIDADESDO	PROJETO	

Modelo	a	ser	seguido:	

Nome	do	Evento:	 APOIO	A	REALIZAÇÃO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	
CONTINUAR	

Descrição/Etapa:	 AULAS	DE	DANÇA	
Data	do	Evento:	 08/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	Vespertino	
Período	Custeado	pelo	
Fomento	(Se	for	o	caso):	

25/10/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	Vespertino	

Local:	 IMP	–	INSTITUTO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	

Espaços	Físicos	Disponíveis:	
(...)	Quadra	Poliesportiva	 (...)	Praça	
(...)	Pátio						 (...)	Piscina	
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(...)	Ginásio		 (...)	Clube	
(...)	Espaço	Privado		
Qual?__________________	

(X)	Outro	
Qual?	SEDE	DO	IMP	

Quantidade	de	participantes	neste	evento																										
Diretos:	200	
Professores:	2	
Comissão	Técnica:	

Indiretos:	0	 Total:			202	

Quanto	à	abrangência	(origem	dos	participantes)	
(X)	Local		
(...)	Regional	
(...)	Nacional	
	

Faixa	etária	 Categoria-
Modalidade/Data/Turno	 Qtd.	

(X)	Crianças/Adolescentes	(até	14	anos)	 Aulas	de	Dança	/	01/11/2021		
a30/07/2022	/	Matutino	e	
Vespertino	

200	

(...)	Jovens	(15	a	24	anos)	
	 	

(....)	Adultos	(entre	25	anos	e	59	anos)	
	 	

(...)	Idosos	(a	partir	de	60	anos)	 	 	
(...)	Pessoas	com	deficiência	e/ou	portadoras	de	necessidades	especiais	
(limitação	 física,	 mental,	 sensorial	 ou	 múltipla	 -	 inseridas	 na	
distribuição	acima)	

	 	

	
Inscrição	dos	participantes		
(...)	Escolas	
(...)	Em	centros	comunitários	
(X)	Na	sede	da	entidade	proponente	
(...)	Na	sede	de	entidades	parceiras	
(X)	Pela	internet:	institutomeninosdoporsol@gmail.com	
(...)	Outros.	Especifique	

	

Nome	do	Evento:	 APOIO	A	REALIZACAO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	
Descrição/Etapa:	 Aulas	de	Judô	
Data	do	Evento:	 08/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	

Vespertino	
Período	Custeado	pelo	Fomento	(Se	
for	o	caso):	

01/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	
Vespertino	

Local:	 Sede	Filial	IMP:	QNP	24	conj	E	loja	5	–	Setor	PSUL	

Espaços	Físicos	Disponíveis:	

()	Quadra	Poliesportiva	 (...)	Praça	
(...)	Pátio						 (...)	Piscina	
(...)	Ginásio		 (...)	Clube	
(...)	Espaço	Privado		
Qual?__________________	

(X)	Outro	
Qual?	SEDE	DO	IMP	

Quantidade	de	participantes	neste	evento																										
Direto:	100	
Professor:	1	

	 Indireto:	0	 	 Total:	 101	

	
Quanto	à	abrangência	(origem	dos	participantes)	
(X)	Local		
(...)	Regional	
(...)	Nacional	
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Faixa	etária	 Categorias/Data/Turno	 Qtd.	

(X)	Crianças/Adolescentes	(até	17	anos)	 Aulas	de	Judô/	01/11/2021		a	
30/07/2022	/	Matutino	e	
Vespertino	

100	

(...)	Jovens	(15	a	24	anos)	 	 	
(...)	Adultos	(entre	25	anos	e	59	anos)	 	 	
(...)	Idosos	(a	partir	de	60	anos)	 	 	
(...)	Pessoas	portadoras	de	necessidades	especiais	 (limitação	 física,	mental,	
sensorial	ou	múltipla	-	inseridas	na	distribuição	acima)	 	 	

	
Inscrição	dos	participantes		
(...)	Escolas	
(...)	Em	centros	comunitários	
(X)	Na	sede	da	entidade	proponente	
(...)	Na	sede	de	entidades	parceiras	
(X)	Pela	internet.	Institutomeninosdoporsol@gmail.com	
(...)	Outros.	Especifique	

	

	

Nome	do	Evento:	 APOIO	A	REALIZACAO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	
Descrição/Etapa:	 Aulas	de	Jiu-Jitsu	
Data	do	Evento:	 08/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	

Vespertino	
Período	Custeado	pelo	Fomento	(Se	
for	o	caso):	

01/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	
Vespertino	

Local:	 Sede	Filial	IMP:	QNP	24	conj	E	loja	5	–	Setor	PSUL	 	

Espaços	Físicos	Disponíveis:	

(,,,)	Quadra	Poliesportiva	 (...)	Praça	
(...)	Pátio						 (...)	Piscina	
(...)	Ginásio		 (...)	Clube	
(...)	Espaço	Privado		
Qual?__________________	

(X)	Outro	
Qual?	SEDE	DO	IMP	

Quantidade	de	participantes	neste	evento																										
Direto:	100	
Professor:	1	

	 Indireto:	 	 Total:	 101	

	
Quanto	à	abrangência	(origem	dos	participantes)	
(X)	Local		
(...)	Regional	
(...)	Nacional	
	

Faixa	etária	 Categorias/Data/Turno	 Qtd.	
(X)	Crianças/Adolescentes	(até	17	anos)	 Aulas	de	Jiu-jitsu/	01/11/2021		

a	30/07/2022	/	Matutino	e	
Vespertino	

100	

(...)	Jovens	(15	a	24	anos)	 	 	
(...)	Adultos	(entre	25	anos	e	59	anos)	 	 	
(...)	Idosos	(a	partir	de	60	anos)	 	 	
(...)	Pessoas	portadoras	de	necessidades	especiais	 (limitação	 física,	mental,	
sensorial	ou	múltipla	-	inseridas	na	distribuição	acima)	 	 	

	
Inscrição	dos	participantes		
(...)	Escolas	
(...)	Em	centros	comunitários	
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(X)	Na	sede	da	entidade	proponente	
(...)	Na	sede	de	entidades	parceiras	
(X)	Pela	internet.	institutomeninosdoporsol@gmail.com	
(...)	Outros.	Especifique	

	

Nome	do	Evento:	 APOIO	A	REALIZACAO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	
Descrição/Etapa:	 Aulas	de	Futsal	
Data	do	Evento:	 08/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	

Vespertino	
Período	Custeado	pelo	Fomento	(Se	
for	o	caso):	

01/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	
Vespertino	

Local:	 IMP	–	INSTITUTO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	sede	e	filial	(QNP	24	conj	E	loja	5	–	
Setor	PSUL	

Espaços	Físicos	Disponíveis:	

(X)	Quadra	Poliesportiva	 (...)	Praça	
(...)	Pátio						 (...)	Piscina	
(...)	Ginásio		 (...)	Clube	
(...)	Espaço	Privado		
Qual?__________________	

(X)	Outro	
Qual?	SEDE	DO	IMP	

Quantidade	de	participantes	neste	evento																										
Direto:	100	
Professores:	2	

	 Indireto:	 	 Total:	 102	

	
Quanto	à	abrangência	(origem	dos	participantes)	
(X)	Local		
(...)	Regional	
(...)	Nacional	
	

Faixa	etária	 Categorias/Data/Turno	 Qtd.	
(X)	Crianças/Adolescentes	(até	17	anos)	 Aulas	de	futsal/	01/11/2021		a	

30/07/2022	/	Matutino	e	
Vespertino		

100	

(...)	Jovens	(15	a	24	anos)	 	 	
(...)	Adultos	(entre	25	anos	e	59	anos)	 	 	
(...)	Idosos	(a	partir	de	60	anos)	 	 	
(...)	Pessoas	portadoras	de	necessidades	especiais	 (limitação	 física,	mental,	
sensorial	ou	múltipla	-	inseridas	na	distribuição	acima)	 	 	

	
Inscrição	dos	participantes		
(...)	Escolas	
(...)	Em	centros	comunitários	
(X)	Na	sede	da	entidade	proponente	
(...)	Na	sede	de	entidades	parceiras	
(X)	Pela	internet.	institutomeninosdoporsol@gmail.com	
(...)	Outros.	Especifique	

	

Nome	do	Evento:	 APOIO	A	REALIZACAO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	
Descrição/Etapa:	 Aulas	de	Informática		
Data	do	Evento:	 08/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	

Vespertino	
Período	Custeado	pelo	Fomento	(Se	
for	o	caso):	

01/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	
Vespertino	

Local:	 IMP	–	INSTITUTO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	

Espaços	Físicos	Disponíveis:	 ()	Quadra	Poliesportiva	 (...)	Praça	
(...)	Pátio						 	
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(...)	Ginásio		 (...)	Clube	
(...)	Espaço	Privado		
Qual?__________________	

(X)	Outro	
Qual?	SEDE	DO	IMP	

Quantidade	de	participantes	neste	evento																										
Direto:	175	
Professor:	1	

175	 Indireto:	 	 Total:	 176	

	
Quanto	à	abrangência	(origem	dos	participantes)	
(X)	Local		
(...)	Regional	
(...)	Nacional	
	

Faixa	etária	 Categorias/Data/Turno	 Qtd.	
(X)	Crianças/Adolescentes	(até	17	anos)	 Aulas	de	informatica/	

01/11/2021		a	30/07/2022	/	
Matutino	e	Vespertino	

130	

(...)	Jovens	(15	a	24	anos)	 	 	
(X)	Adultos	(entre	25	anos	e	59	anos)	 Aulas	de	informatica	/	

01/11/2021		a	30/07/2022	/	
Matutino	e	Vespertino	

45	

(...)	Idosos	(a	partir	de	60	anos)	 	 	
(...)	Pessoas	portadoras	de	necessidades	especiais	 (limitação	 física,	mental,	
sensorial	ou	múltipla	-	inseridas	na	distribuição	acima)	 	 	

	
Inscrição	dos	participantes		
(...)	Escolas	
(...)	Em	centros	comunitários	
(X)	Na	sede	da	entidade	proponente	
(...)	Na	sede	de	entidades	parceiras	
(X)	Pela	internet.	institutomeninosdoporsol@gmail.com	
(...)	Outros.	Especifique	

	

Nome	do	Evento:	 APOIO	A	REALIZACAO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	
Descrição/Etapa:	 Aulas	de	musica	
Data	do	Evento:	 08/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	

Vespertino	
Período	Custeado	pelo	Fomento	(Se	
for	o	caso):	

01/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	
Vespertino	

Local:	 Sede	Matriz:	SHPS	303	–	lote	30	

Espaços	Físicos	Disponíveis:	

(,,,)	Quadra	Poliesportiva	 (...)	Praça	
(...)	Pátio						 (...)	Piscina	
(...)	Ginásio		 (...)	Clube	
(...)	Espaço	Privado		
Qual?__________________	

(X)	Outro	
Qual?	SEDE	DO	IMP	

Quantidade	de	participantes	neste	evento																										
Direto:	80	
Professor:	1	

	 Indireto:	 	 Total:	 81	

	
Quanto	à	abrangência	(origem	dos	participantes)	
(X)	Local		
(...)	Regional	
(...)	Nacional	
	

Faixa	etária	 Categorias/Data/Turno	 Qtd.	
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(X)	Crianças/Adolescentes	(até	17	anos)	 Aulas	de	musica	/	01/11/2021		
a	30/07/2022	/	Matutino	e	
Vespertino	

80	

(...)	Jovens	(15	a	24	anos)	 	 	
(...)	Adultos	(entre	25	anos	e	59	anos)	 	 	
(...)	Idosos	(a	partir	de	60	anos)	 	 	
(...)	Pessoas	portadoras	de	necessidades	especiais	 (limitação	 física,	mental,	
sensorial	ou	múltipla	-	inseridas	na	distribuição	acima)	 	 	

	
Inscrição	dos	participantes		
(...)	Escolas	
(...)	Em	centros	comunitários	
(X)	Na	sede	da	entidade	proponente	
(...)	Na	sede	de	entidades	parceiras	
(X)	Pela	internet.	institutomeninosdoporsol@gmail.com	
(...)	Outros.	Especifique	

	

Nome	do	Evento:	 APOIO	A	REALIZACAO	DO	PROJETO	MENINOS	DO	POR	DO	SOL	–	É	PRECISO	CONTINUAR	
Descrição/Etapa:	 Aulas	de	zumba	
Data	do	Evento:	 08/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	

Vespertino	
Período	Custeado	pelo	Fomento	(Se	
for	o	caso):	

01/11/2021	a	30/05/2022	 Turno:	 Matutino	/	
Vespertino	

Local:	 Sede	Filial	IMP:	QNP	24	conj	E	loja	5	–	Setor	PSUL	

Espaços	Físicos	Disponíveis:	

(,,,)	Quadra	Poliesportiva	 (...)	Praça	
(...)	Pátio						 (...)	Piscina	
(...)	Ginásio		 (...)	Clube	
(...)	Espaço	Privado		
Qual?__________________	

(X)	Outro	
Qual?	SEDE	DO	IMP	

Quantidade	de	participantes	neste	evento																										
Direto:	30	
Professor:	1	

Indireto:	0	 Total:	 31	

	
Quanto	à	abrangência	(origem	dos	participantes)	
(X)	Local		
(...)	Regional	
(...)	Nacional	
	

Faixa	etária	 Categorias/Data/Turno	 Qtd.	
(X)	Crianças/Adolescentes	(até	17	anos)	 Aulas	de	musica	/	01/11/2021		

a	30/07/2022/	Matutino	e	
Vespertino	

10	

(...)	Jovens	(15	a	24	anos)	 	 20	
(...)	Adultos	(entre	25	anos	e	59	anos)	 	 	
(...)	Idosos	(a	partir	de	60	anos)	 	 	
(...)	Pessoas	portadoras	de	necessidades	especiais	 (limitação	 física,	mental,	
sensorial	ou	múltipla	-	inseridas	na	distribuição	acima)	 	 	

	
Inscrição	dos	participantes		
(...)	Escolas	
(...)	Em	centros	comunitários	
(X)	Na	sede	da	entidade	proponente	
(...)	Na	sede	de	entidades	parceiras	
(X)	Pela	internet.	institutomeninosdoporsol@gmail.com	
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(...)	Outros.	Especifique	
	

2.7	FORMA	DE	EXECUÇÃO	DAS	ATIVIDADES	OU	PROJETOS	(METODOLOGIA)	

FUTSAL	

As	atividades	da	modalidade	futsal	acontecerão	da	seguinte	forma:	

• Terça-feira:	

Local:	QUADRA	POLIESPORTIVA	PSUL	

Início:	19:00h	

Duração:	1h	

Faixa	etária:	05	a	07	anos	

Quantidade	de	alunos:	25	

Tipo	de	treino:	Fundamentos,	Físico	e	Coletivo;	

Local:	QUADRA	POLIESPORTIVA	PSUL	

Início:	20:00h	

Duração:	1h	

Faixa	etária:	08	a	09	anos	

Quantidade	de	alunos:	25	

Tipo	de	treino:	Fundamentos,	Físico	e	Coletivo;	

Local:	QUADRA	POLIESPORTIVA	PSUL	

Início:	21:00h	

Duração:	1h	

Faixa	etária:	10	a	13	anos	

Quantidade	de	alunos:	25	

Tipo	de	treino:	Fundamentos,	Físico	e	Coletivo;	

• Quinta-feira:	

Local:	QUADRA	POLIESPORTIVA	PSUL	

Início:	19:00h	

Duração:	1h	

Faixa	etária:	06	a	07	anos	

Quantidade	de	alunos:	25	

Tipo	de	treino:	Fundamentos,	Físico	e	Coletivo;	

Local:	QUADRA	POLIESPORTIVA	PSUL	

Início:	20:00h	

Duração:	1h	

Faixa	etária:	08	a	09	anos	

Quantidade	de	alunos:	20	

Tipo	de	treino:	Fundamentos,	Físico	e	Coletivo;	

Local:	QUADRA	POLIESPORTIVA	PSUL	

Início:	21:00h	
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Duração:	1h	

Faixa	etária:	10	a	13	anos	

Quantidade	de	alunos:	20	

Tipo	de	treino:	Fundamentos,	Físico	e	Coletivo;	

	Visando	o	aprimoramento	técnico	das	crianças	e	adolescentes,	ministramos	os	seguintes	tipos	de	treino:	

• Treino	de	domínio	

Os	atletas	são	divididos	em	duplas	e	colocados	frente	a	frente.	O	primeiro	atleta	realiza	o	toque	na	bola,	em	direção	ao	segundo	
atleta,	que	deve	dominar	e	tocar	a	bola	novamente,	com	apenas	dois	topes.	O	grau	de	dificuldade	aumento	com	a	introdução	
do	domínio	com	outras	partes	do	corpo	(coxa,	peito,	cabeça).	

• Treino	de	condução	

A	equipe	é	separada	em	duas	colunas	e	posicionadas	de	maneira	que	fiquem	uma	em	cada	ponta	da	área.	Dentro	da	área,	
cones	são	espalhados.	A	atividade	consiste	em	conduzir	a	bola	por	entre	os	cones	até	chegar	à	coluna	que	está	do	outro	lado,	
entregando	a	bola	para	o	próximo	jogador	fazer	o	caminho	inverso.	
Após	um	tempo	de	treinamento,	é	interessante	formar	mais	do	que	duas	colunas	e	criar	uma	competição	entre	os	atletas	para	
ver	qual	coluna	termina	o	exercício	primeiro.	Essas	variações	nas	atividades	contribuem	para	deixar	as	crianças	mais	entretidas	
e	motivadas.	

• Treino	de	passe	

Neste	treinamento	a	equipe	é	dividida	em	pequenos	grupos,	onde	os	atletas	devem	trocar	passes,	tocando	apenas	uma	vez	na	

bola.	Ele	é	aprimorado	nos	coletivos,	quando	se	aplica	a	regra	de	apenas	um	toque	na	bola.	

• Treino	de	chute	

Este	treinamento	consiste	na	formação	de	algumas	fileiras,	em	um	dos	lados	do	campo,	de	forma	que	fiquem	em	frente	a	um	

atleta,	que	irá	receber	o	passo	e	tocar	para	que	o	primeiro	jogador	treine	finalização	ao	gol.	

• Treino	de	cabeceio	

Para	desenvolver	o	fundamento	do	cabeceio,	formamos	duplas	entre	os	jogadores,	ondem	eles	devem	trocar	passes	usando	

somente	a	cabeça,	sem	deixar	que	a	bola	caia.	

• Treino	de	marcação	

Nessa	atividade,	a	equipe	é	dividida	em	pequenos	grupos,	e	cada	grupo	dividido	em	outros	dois,	que	deverão	disputar	a	posse	

e	manutenção	da	bola,	em	espaço	pré-determinado.	

• Treino	de	drible	

Este	 treino	 consiste	 na	 separação	 da	 equipe	 em	 dois	 grupos,	 posicionados	 um	 em	 cada	 linha	 lateral.	 A	 bola	 é	 colocada	

exatamente	na	mesma	distância,	entre	os	grupos.	Uma	das	equipes	tem	o	objetivo	de	atacar	e	a	outra	de	defender.	A	cada	

rodada	 do	 exercício,	 uma	 quantidade	 de	 atletas	 sai	 de	 cada	 lado,	 devendo	 o	 atacar	 ou	 defender,	 conforme	 definido	

previamente.	

• Treino	tático	

O	grau	de	dificuldade	do	treino	tático	é	elevado	conforme	a	categoria/idade	das	crianças	e	adolescentes.	

Para	as	crianças	até	sete	anos,	definimos	posicionamento	como	ataque,	meio	e	defesa.	

• Treino	Coletivo	

Os	alunos	são	divididos	em	dois	times	que	jogam	entre	si,	com	a	supervisão	e	orientação	do	monitor/professor	que	

analisa	o	desenvolvimento	e	rendimento	dos	alunos,	e	elabora	resultados	dessa	avaliação	para	o	coordenador	geral	

poder	apresentar	esses	resultados	ao	final	do	projeto.	

	
ü Competição	interna	com	16	equipes:	(NÚMERO	MÁXIMO	DE	EQUIPES)	
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Serão	formados	4	grupos	com	04	equipes	por	categoria	do	sub	7	ao	sub	13.	Rodízio	simples	dentro	do	grupo	mata	-	mata.	
Classifica-se	os	2	melhores	de	cada	grupo	para	as	finais.	Posteriormente	acontecerão	a	final	de	cada	categoria.	
	
SUB	7	–	4	Times		
SUB		9	–	4	Times		
SUB	11	–	4	Times		
SUB	13	–	4	Times		
	
Total	de	Times	=	16	Times	
	
Caso	os	conselhos	técnicos	da	categoria,	não	defina	os	critérios	de	desempates,	ficará	definido	e	observado	os	critérios	de	
desempates	constantes	a	seguir:		
	
Ao	final	da	fase	de	classificação	da	competição,	havendo	igualdade	no	jogo	,	o	desempate	farar-se-á	através	das	penalidades	:	
No	caso	de	novo	empate	uma	cobrança	alternada	para	cada	equipe	até	que	se	tenha	o	vencedor.	
As	equipes	deverão	 ter	o	mesmo	número	de	cobradores,	que	não	poderão	 repetir	 a	 cobrança	até	que	 todos	 já	a	 tenham	
realizado.	Caso	alguma	equipe	tenha	um	número	maior	de	cobradores	do	que	a	equipe	adversária,	ela	deverá	excluir	do	jogo	
o	número	necessário	de	atletas	para	que	seja	igualado	o	número	de	jogadores.	
	
A	contagem	de	pontos	ganhos	para	todas	as	competições	será	a	seguinte:		
	

a) Vitória:	03	pontos	ganhos.	
b) Empate:	01	Pontos	ganhos.	
c) Derrota:	00	pontos	ganho.	
d) W.O:	00	pontos	ganho	

	
JUDÔ	

Objetivo	Geral:	
ü Desenvolver	o	aprendizado	motor	aliados	à	prática	do	judô.	

Objetivos	específicos:		
ü Desenvolver	e	 aprimorar	 técnicas	de	projeção	e	 amortecimento	de	quedas	 (Ukemi’s).	Apresentar	 a	histórias	 e	os	

conceitos	morais	do	Judô.	
Conteúdo:	

ü Mae-ukemi;	Ushiro-ukemi;	Yoko-ukemi;	Zempo-kaiten-ukemi;	Osoto-gari;	Ippon-seoi-nage;	O-goshi;	Koshi-guruma	e	
história	do	Judô.	

Metodologia:	

Atividades	 que	 envolvam	 os	 Ukemi’s;	 prática	 dos	 golpes	 do	 Judô	 (Uchikomi);	 simulação	 de	 combate	 de	 Judô	 (Randori);	
atividades	recreativas	que	desenvolvam	habilidades	relacionadas	ao	judô.	
	
Avaliação:	
Observar	durante	as	atividades	o	desenvolvimento	dos	alunos	perante	as	atividades	propostas.	
	
Referências:	

ü Apostila	de	Judô	
ü FEMEJU	–	CBJ	

	

JIU-JITSU	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS:		
ü Vivenciar	o	conteúdo	das	Lutas	de	forma	adaptada	para	a	escola.	
ü Trabalhar	o	Jiu-jítsu	através	de	brincadeiras	próximas	aos	seus	movimentos	reais.	
ü Levar	os	alunos	ao	conhecimento	sobre	o	tema	Transversal	do	1º	Bloco	dos	PCNs.	

	
DIMENSÕES:	
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ü Conceitual:	trabalhar	as	seguintes	questões:	o	que	é	jiu-jítsu?	E	quais	as	suas	principais	características	e	seus	golpes?	
	

ü Procedimental:	vivenciar	situações	de	jogos	e	brincadeiras	de	lutas	que	proporcione	e	beneficie	o	agarrar,	a	ginga,	as	
quedas,	os	socos	e	outros	movimentos.	

	
ü Atitudinal:	 Valorizar	 e	 apreciar	 as	 atividades	motoras,	 percebendo-as	 como	 um	 recurso	 para	 usufruto	 do	 tempo	

disponível,	e	de	valores	e	atitudes	gerais	como	responsabilidade,	solidariedade,	respeito,	cooperação,	sociabilidade,	
disciplina,	entre	outros.	

											
CONTEÚDOS:	

ü jiu-jitsu	(Adaptado	para	Escola)	
	
METODOLOGIA	USADA:	

ü Global.	Descoberta	Orientada	
	
AQUECIMENTO:	5	minutos	

ü Roubar	a	Bandeira:		
Os	alunos	serão	dispostos	em	duas	equipes,	uma	de	cada	lado	de	Quadra,	de	posse	de	uma	bandeira,	onde	as	equipes	
deverão	fixar	sua	bandeira	na	sua	extremidade	da	Quadra.	Feito	isto,	cada	equipe	deverá	roubar	a	bandeira	da	outra	
equipe	e	ao	mesmo	tempo	proteger	a	sua	guarda	(Lembrando	que	o	“protetor	“terá	de	evitar	que	o	seu	adversário	
consiga	lhe	tocar	ou	a	sua	bandeira”“.).	Se	o	componente	for	tocado	pelo	adversário	deverá	permanecer	parado	no	
local	e	só	poderá	voltar	à	brincadeira	após	ser	salvo	(tocado)	por	um	companheiro	da	sua	equipe.	Cada	vez	que	uma	
equipe	conseguir	 roubar	a	bandeira	do	adversário	e	conduzi-la	ao	seu	 lado	da	quadra	sem	que	o	“roubador”	seja	
tocado	por	algum	adversário	marca	um	ponto	e	a	brincadeira	recomeça.	

	
PARTE	PRINCIPAL	(50	minutos)	
Teórica	10	minutos	

ü A	Aula	 tem	 início	 com	uma	pequena	abordagem	teórica	de	10	minutos	 sobre	a	história	do	 jiu-jítsu,	 suas	diversas	
características,	objetivos	e	finalidades	enquanto	esporte	e	modalidade	olímpica	

	
Prática	-	40	minutos	
ü 1ª	parte	(10	minutos)	-	Empurra-empurra	agachado:	Alunos	divididos	em	dois	grupos	de	números	iguais,	ambos	os	

sexos	 ficando	 cada	 grupo	 paralelo	 ao	 outro,	 ao	 primeiro	 comando	 os	 alunos	 deverão	 ficar	 a	 uma	 distância	 de	
aproximadamente	90	cm	a	frente	um	do	outro,	agachados	de	cocas,	ficando	de	mãos	dadas	com	os	colegas	do	outro	
grupo.	Ao	sinal	do	segundo	comando	os	educandos	terão	que	desequilibrar	seu	colega	a	fazê-lo	sentar.	Lembrando	
que	todos	deverão	esperar	o	sinal	do	professor	e	não	podendo	ficar	em	pé.	A	brincadeira	chega	ao	fim	após	todas	as	
duplas	 terem	 um	 vencedor.	
	

ü 2ª	parte	(10	minutos	-	Pega-Balão	(ou	bexiga):	Os	alunos	deverão	ficar	em	duplas,	cada	um	deles	colocará	em	seu	
tornozelo	um	Balão,	preso	por	uma	fita	(corda	ou	liga	de	borracha)	de	forma	que	não	se	desprenda.	Em	seguida	as	
duplas	deverão	colocar	as	duas	mãos	no	ombro	de	seu	colega,	e	ao	serem	autorizados,	os	alunos	deverão	alcançar	e	
estourar	os	balões	que	estão	no	tornozelo	de	seu	colega	sem	deixar	que	o	mesmo	estoure	o	seu.	Lembrando	que	não	
é	permitido	tirar	as	duas	mãos	ao	mesmo	tempo	do	ombro	de	seu	colega	e	nem	interferir	com	os	braços	no	ataque	
do	seu	adversário,	sendo	sua	única	defesa	empurrá-lo	pelo	ombro.	A	brincadeira	chega	ao	fim	após	todas	as	duplas	
terem	um	vencedor.	

	
ü 3ª	parte	(10	minutos)	-	Desatar	o	laço:	Alunos	divididos	em	duplas.	Cada	um	deverá	amarrar	em	volta	da	cintura,	com	

um	nó	tipo	laço,	uma	corda	(ou	fita).	As	duplas	deverão	se	posicionar	de	forma	que	só	possa	mexer	os	braços.	Nessa	
atividade	os	 alunos	 deverão	 soltar	 o	 laço	 do	 seu	 oponente	 de	 forma	que	 não	 permita	 ao	 seu	 colega	 tirar	 o	 seu.	
Lembrando	que	não	poderá	se	mudarem	a	base	de	apoio,	ou	seja:	os	pés	após	o	início	do	combate.	A	brincadeira	
chega	ao	fim	após	todas	as	duplas	terem	um	vencedor.		

	
ü 4ª	 parte	 (10	minutos)	 -	Nó	maluco:	 Alunos	 dispostos	 em	um	 círculo,	 todos	 sentados.	 Ao	 primeiro	 comando	 irão	

cumprir	a	tarefa	indicada.	(Toque	no	seu	colega	a	sua	direita	com	a	perna	direita,	agora	com	o	braço	segure	na	camisa	
do	colega	a	esquerdar,	etc.)	e	no	final	da	atividade	será	dado	o	comando	para	que	todos	fiquem	de	pé	sem	soltarem	
uns	dos	

	
VOLTA	A	CALMA:	5	minutos	
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ü Andar	na	Linha:	Alunos	dispostos	em	fileira.	Será	traçada	uma	linha	reta	de	dez	metros	na	qual,	os	alunos	deverão	
passar	um	a	um	com	os	olhos	vendados	sobre	ela	de	uma	extremidade	à	outra	e	durante	o	percurso	a	turma	batendo	
palmas.	As	palmas	ritmarão	o	companheiro	quando	o	mesmo	sair	da	linha.	Conforme	ele	sai	da	linha	as	palmas	vai	
aumentando	os	alunos	não	deverão	se	manifestar	verbalmente.	
O	objetivo	além	de	desaquecer	a	musculatura	e	ajudar	o	relaxamento	é	a	trabalhar	a	noção	de	espaço	e	o	equilíbrio.	

	

DANÇA	

O	conteúdo	aplicado	é	estudado	e	desenvolvido	através	dos	movimentos	naturais	das	crianças,	da	utilização	do	simbolismo	e	
da	fantasia,	permitindo	estimular	o	desenvolvimento	da	atividade	criadora	e	da	imaginação.	

A	 individualidade	da	criança	será	respeitada	em	cada	fase	de	seu	desenvolvimento,	visando	manter	a	motivação,	estímulo	
pelas	aulas	da	dança,	favorecendo	a	organização	motora,	respeitando	não	só	sua	idade	cronológica,	mas	principalmente	o	seu	
amadurecimento	psicomotor.	

Diversos	materiais	são	utilizados	para	auxiliar	o	aprendizado	do	conteúdo	estabelecido	pelo	programa.	

As	 aulas	 de	 ballet	 são	 sempre	 criativas,	 utilizando	 recursos	 didáticos	 que	 possam	 facilitar	 o	 aprendizado	 do	 conteúdo	
estabelecido	pelo	programa,	como:	histórias,	músicas	apropriadas,	objetos	e	adereços	(bolas,	arcos,	balões,	elásticos,	etc.).	

Baby	class	1	–	4	a	6	anos	Metodologia	
	
Duração	da	aula	–	50	min	
																																									15	a	20	minutos	–	chão	
																																									15	minutos	–	centro	ou	barra	
																																									10	a	15	minutos	–	diagonais	
																																									10	minutos	–	improvisação/	centro	

01)	Chão	–	Alongamento;	
																-	Borboleta	(trabalha	postura);	
																-	Colocar	a	testa	no	pé	da	borboleta;	
																-	Pernas	esticadas	mãos	nos	joelhos	pé	de	bailarina	(ponta)	pé	de	palhaço	(flex);	
																-	Relógio	–	girar	os	pés;	
																-	Formiguinha	–	pegar	nos	pés	com	as	pernas	esticadas;	
																-	Sapinho	(trabalho	de	pernas)	barriga	para	baixo;	
																-	Jacaré	–	trabalho	de	coluna	(barriga	para	baixo);	
																-	Tartaruga	–	exercício	de	compensação	do	jacaré;	
																-	Casa	de	índio	–	alonga	a	parte	exterior	da	perna;	
																-	O	índio	brincando	–	flexibilidade.	
	

02)	Centro	–	em	pé	–	conscientização	do	corpo:	pés,	cabeça,	tronco,	pernas	e	braços.	

03)	diagonais	–	Passo	de	girafa;	
																							-	Soldadinho;	
																							-	Sapatinho	de	salto;	
																							-	Galop;	
																							-	Passagem	da	primeira	paralela	para	a	segunda;	
																							-	Saltitando	e	marchando	–	4	saltos	e	4	marchas;	
																							-	Chão	chão	–	meia	ponta	meia	ponta;	
																							-	Desenvolvimento	do	ritmo.	
	

04)	Improvisação	–	mímica,	estática,	expressão	(triste,	feliz,	bravo	etc.)	e	interpretação.	

Baby	class	2	–	6	a	7	
	

01) Chão	–	alongamento	(igual	aos	maternais)	
02) 	Centro	–	1ª	posição	(pés	e	braços)	1º	semestre	
																			-	2ª	Posição	(pés	e	braços)	2º	semestre	
																			-	battementtendu	–	frente	e	lado	(flex	e	ponta)	eleve.	
03)	Diagonais	(igual	aos	materiais	acrescentar	SKIP	e	Galop	alternando	as	pernas) 	
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04)	Improvisação	–	(igual	aos	maternais)	reverence.	
	

Primary	7	anos	
	

01) Chão	–	alongamento;	
Borboleta	–	trabalhando	ombros,	cabeça,	postura	e	virilha;	
Alongamento	das	pernas	–	pés	(flex	e	ponta)	
Endehor	e	endehans	
Developeux	
																																											Relaxamento	frente	
																																											Passe	
Sapinho	sem	cambre	e	com	cambre	
Jacaré	–	colocando	os	pés	na	cabeça	
Tartaruga	–	compensação	de	jacaré	
Casa	do	índio	–	flexionando	direita	e	esquerda	(alternados)	abertura	frontal	
02)	Centro	–	todo	trabalho	de	face	1ª,	2ª	e	3ª	posição	(braços	e	pés);	
03)	diagonal	–	igual	ao	baby	class	2;	
04)	improvisação	–	reverence.	
	
Básico	I	de	7	a	9	anos	
	
01) Chão	–	igual	ao	segundo	período	+	develope,	envelope	e	rond-de-jambe.	
02) Barra:	(de	frente)	
																-	Demi	plié	com	elevé	{na	1ª	e	na	2ª	no	primeiro	semestre	
																																																			{na	3ª	no	segunda	semestre;	
																-	Posições	dos	braços:	1ª,	2ª	e	3ª	(vaganova	e	royal);	
																-	Batttendu	–	de	primeira	posição	ao	lado	após	executado	sem	desencaixe	de	quadril	na	frente;	
																-	transferência	de	1ª	para	1ª	posição	(sem	plié);	
																-	Battjeté	–	decomposto	em	primeira	posição;	
																-	Demi	rond	–	de	jambe	par	terre	decomposto	(frente	e	lado,	lado	e	frente)	2º	semestre;	
																-	sautés	de	1ª	posição;	
																-	spring	point	(de	frente	para	a	barra)	
																-	echapes	(após	sautes	com	perfeição)	
03)	Centro:	
																		Todos	os	exercícios	de	face		
																		1º	port-de-bras	de	vaganova	\	1ª,	2ª	e	3ª	posição	
																		2º	port-de-bras	de	vaganova/		(com	elevéeturn)	
04)	Diagonal:	
																					*Skip;	
																						*Chance;	
																						*Walk	
																						*Run	
																						*Tesoura	
*Saltos	–	sautés	de	1ª	posição	
																																			-	Echapés	de	1ª	para	2ª	
																																			-	Spring	pong	–	só	frente	(primeiro	semestre)	
																																																												(Com	pé	flex	e	esticando)	
05)	Improvisação	–	2	vezes	por	mês		
																													-	Abertura	no	chão	
																													-	Reverence	
	 	
Básico	II	de	10	a	12	anos		
	
01) Chão	–	abertura	incluindo	exercícios	deitada	
02) Barra	(de	frente	e	lado)	
-	Demi	plié	e	eleve	–	1ª	,	2ª	e	3ª	posição;	
-	Port-de-bras	-		ao	lado	sem	curvar	o	tronco;	
-	Batttemdu	–	de	1ª	posição	frente,	lado	e	trás	(1º	semestre)	
	 	 	 Em	3ª	posição	frente,	lado	e	atrás	(2º	semestre);	
-	Battjaté	–	em	1ª	posição	(decomposto	no	1º	semestre) 	
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																			Em	3ª	posição	(decomposto	no	2º	semestre);	
-	Transferência	–	de	1ª	para	1ª	posição	com	eleve	e	plié; 	
-	Coupé	com	degagé	ao	lado	(1ª	posição);	
-	Coupé	fecha	atrás	e	frente	(3ª	posição);	
-	Coupé	–	retire	–	coupé	fecha	–	de	1ª	e	3ª	podiçao;	
-	Demi	rond	de	jambe	par	terre	decomposto;	
-	Degagéfondu	na	barra	com	glissé	de	1ª	posição	frente	e	lado	
-	Souplesse	para	frente	com	rolamento	da	cabeça;	
-	Equilíbrio	na	1ª	posição	de	frente	para	a	barra;	
-	Grand	battement	decomposto	na	1ª	posição	lado	(1º	semestre);	
-	Grand	battement	decomposto	frente	e	trás	–	de	lado	para	a	barra	(2º	semestre)	
-	Alegro	–	sowté,	echapé	e	spring	point	(1º	semestre)	
Changement,	sobressaut	e	tempslevé	na	2ª	posição	(2º	semestre)	
	
03) Centro	
-	Port-de-bras	–	1ª.	2ª	e	3ª	posição	dos	braços	de	face,	eleve	(1º	semestre)	
																										1ª,	2ª	e	3ª	posição	dos	braços	croise	(2º	semestre)	
-	Batttendu	–	frente	e	lado	(1º	semestre)	
																							Trás	(2º	semestre)	
-	Pás	de	cheval	
-	Pás	de	bourréchange	de	3ª	para	3ª	posição	com	o	pé	todo	no	chão	(1º	semestre)	depois	com	eleve.	
Saltos:	Os	mesmos	de	barra	e	acrescentar	glisade	(primeiro	na	barra	depois	no	centro)	
-	Party	polca	–	só	é	acompanhado	
-	Chassé	
-	Passo	hop		-	pose	temps	leve	em	atitude	devant	e	emboité	sem	giro	
	
04) Diagonais:	variações	livres	
Skip	
Walk	
Tanlevé	
Reverence.	
	
zumba	e	ritmos		
	
Atenderemos	30	alunos	por	2	hora,	2	vezes	na	semana,	buscando	atender	todos	os	jovens,	adultos	e	idosos	cadastrados,	
com	material	didático	e	grade	horaria	definida	pelo	professor	conforme	inscrições	dos	alunos.		
	
Trabalha	ritmo,	coordenação	motora,	musicalidade	e	atividade	aeróbica	como	bem-estar	físico	e	mental.	
	

AULAS	DE	INFORMÁTICA	

	
Aula	de	computação:	Noções	Básicas	(ligar,	desligar/internet/redes	sociais)	
✔	 Idades:	8	a	17	anos		
✔	 Modalidade:	Presencial	
✔	 Quantidade	de	Participantes	por	Turma:	até	15	alunos		
✔	 Total	de	Participantes:	90	(serão	disponibilizados	3	horários	pela	manhã	e	3	pela	tarde)	
	
Aulas	TOTALMENTE	GRATUITAS	na	unidade	que	funcionará	as	atividades.	
	
No	curso	de	Informática	para	crianças	e	adolescentes	aprendem	desde	a	ligar	um	computador	a	operar	diversas	ações,	
tais	como:	internet,	acesso	as	redes	sociais,	Word	e	noções	básicas	necessárias.		
As	aulas	acontecerão	de	segunda	a	sexta,	preferencialmente	com	horário	agendado	conforme	programação	definida	pelo	
professor	junto	aos	alunos.	
As	mesas,	cadeiras	e	computadores	para	o	uso	das	aulas	serão	disponibilizadas	pela	instituição	como	contrapartida	
Aulas	de	Reforço	
	
Atenderemos	15	alunos	por	hora	3	vezes	na	semana,	buscando	atender	todos	os	alunos	no	contra	turno,	com	material	
didático	e	grade	horaria	definida	pelo	professor	conforme	inscrições	dos	alunos.	
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AULAS	DE	MÚSICA		

Violão	
	
Atenderemos	10	alunos	por	hora	3	vezes	na	semana,	buscando	atender	todos	os	alunos	no	contra	turno,	com	material	
didático	 e	 grade	 horaria	 definida	 pelo	 professor	 conforme	 inscrições	 dos	 alunos.	 Os	 instrumentos	 usados	 serão	
disponibilizados	pela	instituição.	
	

SOCIAL	

Realizaremos	 ações	 sociais	 de	 acolhimento,	 de	 acompanhamento	 e	 de	 orientação	 social	 em	 abordagens	 com	grupos,	
indivíduos	e	famílias	envolvidos	no	projeto.	Elaborar	e	aplicar	estudo	socioeconômico	familiar	para	o	 levantamento	de	
informações	acerca	da	realidade	social	dos	alunos	e	para	a	compreensão	do	contexto	sócio	familiar	em	que	se	inserem.	
	
Realizar	atendimentos,	visitas	domiciliares,	evoluções	de	casos,	entrevistas	e	estudos	sociais.	
Prestar	orientação	acerca	dos	serviços	prestados	na	rede	socio	assistencial,	assim	como	realizar	encaminhamentos	para	
esses	serviços.	
	
Objetivos	das	ações	sociais:	
	

ü Elaborar	indicadores	sociais	quali-quantitativos	para	monitorar	o	impacto	social	das	ações	do	projeto;	
ü Acompanhar	a	evolução	dos	indicadores;	
ü Emitir	relatórios	sociais	e	parecer	social;	
ü Estabelecer	diagnóstico	e	avaliar	resultado	social	das	atividades.	 	

	
PISCOLOGO				

	
O	psicólogo	estuda	os	fenômenos	psíquicos	e	de	comportamento	de	seus	pacientes	pela	análise	de	atitudes,	ideias,	emoções	
e	sentimentos.	Ao	avaliar	esses	aspectos,	o	profissional	ajuda	o	paciente	a	identificar	as	causas	de	suas	questões	e	rever	os	
comportamentos	que	estejam	causando	algum	tipo	de	malefício.	
Teremos	o	atendimento	semanal,	com	relatório	familiar.	
	

CONSULTORIA,	COORDENAÇÃO	ADMINISTRATIVA	E	FINANCEIRA	
Profissional	responsável	por	Auxiliar	na	formulação,	encaminhamento	e	acompanhamento	de	eventuais	solicitações	de	ajuste	
quando	necessário	bem	como	esclarecimentos	junto	a	equipe	técnica	da	Secretaria	relativo	a	execução	do	projeto.	
Responsável	pelo	gerenciamento	de	todas	as	demandas	administrativas	e	financeiras	do	projeto	que	envolvem	o	planejamento	
e	 controle	 financeiro	 do	 projeto,	 cotações	 de	 fornecedores,	 contratação	 de	 serviços	 e	 fornecedores,	 organização	 de	
cronograma	de	pagamentos.	
Acompanhamento	e	inserção	de	informações	no	plano	de	trabalho	e	preparação	dos	documentos	necessários	para	a	prestação	
de	contas	parcial	quando	solicitado	e	prestação	de	contas	 final.	Período	de	contratação	que	é	o	período	de	 trabalho	para	
efetivação	 de	 todos	 os	 pagamentos,	 recebimento	 de	 documentações	 e	 relatórios,	 incluindo	 relatório	 fotográfico	 para	
prestação	de	contas	final.	Auxiliar	na	solicitação	de	encerramento	de	conta	corrente	do	termo	de	fomento,	com	devolução	de	
saldo	remanescente	quando	houver.	
	
	

	
2.7.1	Grade	Horária	dos	Núcleos	

Hora	 Seg	 Ter	 Qua	 Qui	 Sex	 Sab	
	 	 	 	 	 	 	

8	hs	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	
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Hora	 Seg	 Ter	 Qua	 Qui	 Sex	 Sab	

9	hs	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

	 	 	 	 	 	 	

10	hs	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

	 	 	 	 	 	 	

11hs	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

	 	 	 	 	 	 	

13	hs	 	 	 	
	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

14	hs	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

	 	 	 	 	 	 	

15hs	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

	 	 	 	 	 	 	

16hs	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

INFORMATICA	
DANÇA	
VIOLÃO	
ATENDIMENTO	
PSICOSOCIAL	

	 	 	 	 	 	 	

19hs	 ZUMBA	 	 	 ZUMBA	 	 	

	

2.7.2	Equipe	de	RH	

Não	se	aplica	

2.8	BENEFÍCIOS	E	IMPACTOS	GERADOS	AO	PÚBLICO	PELA	PARCERIA	

Ø Atender	as	necessidades	esportivas	das	crianças	e	adolescentes,	ampliando	o	número	de	praticantes	da	modalidade;	
Ø Ocupar	o	tempo	livre	das	crianças	e	adolescentes	com	atividades	sadias;	
Ø Oferecer	 as	 crianças	 à	 possibilidade	 de	 praticar	 o	 esporte,	 conhecer	 o	 desporto	 agradável	 de	 jogos,	 de	 hábitos	

saudáveis,	disciplina	e	respeito	que	contribuem	para	formação	de	cidadãos;	
Ø Possibilitar	o	surgimento	de	novos	atletas	e	equipes	que	no	futuro	possam	participar	de	eventos	esportivos.	
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2.9	CROQUI	DO	EVENTO		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.10	CONTRAPARTIDA	

-	O	IMP	vai	deixar	à	disposição	dos	alunos	portador	de	necessidades	especiais	toda	a	infraestrutura	necessária	para	as	aulas	
de	informática	e	música,	contendo	15	computadores	e	20	violões.	Para	melhor	atender	a	equipe	faremos	a	contratação	de	
um	auxiliar	administrativo	portador	de	necessidades	especiais.	
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3.	CRONOGRAMA	DE	EXECUÇÃODO	PROJETO	

Cronograma	de	Execução	

Programação	 Valor	
Duração	

Início	 Término	

Aquisição	material	esportivo	 R$	239.187,68	 01/11/2021	 01/12/2022	

Contratação	de	Serviços		 R$	211.405,67	 01/11/2021	 30/04/2022	

Protocolo	de	saúde		 R$	22.259,72	 01/11/2021	 01/12/2022	

	 	

4.	DESEMBOLSO	DA	ENTIDADE:	PAGAMENTO	DE	RH	E	DE	FORNECEDORES		

O	desembolso	da	entidade	diz	respeito	à	periodicidade	dos	pagamentos	que	serão	realizados.	Cabe	à	entidade	realizar	a	gestão	

das	suas	contratações	visando	à	correta	aplicação	de	recursos	públicos.		

Nos	casos	de	projetos	continuados	(desenvolvimento	de	atividades	acima	de	03	meses)	é	necessário	que	o	pagamento	das	

ações	seja	mensal,	ou	por	atividade	realizada	(ex:	pagamento	de	arbitragem	por	jogo;	locação	de	equipamento	por	evento).	A	

aquisição	de	materiais	que	 visam	o	desenvolvimento	pleno	do	objeto	 (material	 esportivo,	 lanche,	uniforme,	etc)	deve	 ser	

fracionada,	permitindo	à	OSC	a	identificação	real	do	quantitativo	a	ser	adquirido.	

Para	projetos	continuados	(desenvolvimento	de	atividades	acima	de	03	meses):	no	que	compete	a	contratação	de	Recursos	

Humanos	a	Entidade	Declarara	ter	ciência	do	disposto	no	parágrafo	3º	e	4º	do	art.	30	da	Portaria	98/2020,	a	saber:	

§	3º	Para	a	execução	da	parceria	em	atividade	contínua,	as	atividades	finalísticas	da	OSC	definidas	no	§	
1º,	 devem	 ser	 executadas	 pessoalmente	 pela	 entidade,	 em	 caráter	 "intuitu	 personae"	 da	 relação	
jurídica,	 sendo	 vedada	 à	 subcontratação	 nesses	 casos,	 exceto	 para	 serviços	 acessórios	 e	
complementares.	
§	2º	Considera-se	atividade	contínua	aquela	que	ultrapassar	três	meses	de	duração.	

Quanto	a	movimentação	financeira,	ressalta-se	que	no	Decreto	nº	37.843	de	13/12/2016,	o	qual	regulamenta	a	aplicação	da	

MROSC	no	Distrito	Federal,	no	Artigo	38,	estabelece:	

Art.	 38.	 A	 movimentação	 de	 recursos	 da	 parceria	 será	 realizada	 mediante	 transferência	 eletrônica	
sujeita	 à	 identificação	 do	 beneficiário	 final	 e	 os	 pagamentos	 serão	 realizados	 por	 crédito	 na	 conta	
bancária	dos	fornecedores	e	prestadores	de	serviços,	uso	de	boleto	bancário	ou	cheque	nominal.	
§	 1º	 Poderá	 ser	 admitida,	 excepcionalmente,	 a	 realização	 de	 pagamento	 em	espécie,	 limitado	 a	 R$	
1.000,00	por	operação,	quando	configurada	peculiaridade	relativa	ao	objeto	da	parceria	ou	ao	território	
de	determinada	atividade	ou	projeto,	desde	que:	
I	-	haja	essa	previsão	no	plano	de	trabalho	aprovado;	ou	
II	 -	 seja	conferida	autorização	em	decisão	motivada	do	administrador	público,	a	partir	de	solicitação	
formal	da	organização	da	sociedade	civil.	

Marcar	as	opções	abaixo:		

(		x		)	Dou	ciência	do	acima	informado	
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(			x	)	Não	haverá	pagamento	em	espécie	

(				)	Haverá	pagamento	em	espécie.	Sendo	as	despesas	a	seguir:	

4.1.CRONOGRAMA	DE	DESEMBOLSO	DA	ENTIDADE	

Cronograma	de	Desembolso	

Meta	 Etapa/Fase	 Especificação	 Mês	

Meta	1	

Planejamento	e	
execução		

	

1.1	 Aquisição	material	esportivo	 Novembro	

2.1	 Contratação	de	Serviços		 Novembro/Dezembro	

3.1	 Protocolo	de	saúde		 Novembro	

	

5.PLANILHA	DE	MATERIAIS/SERVIÇOS	NÃO	CONTEMPLADOS	PELO	FOMENTO	(FONTE	DE	RECEITA	DIVERSA)	

Descrição	Detalhada	 Unid.	 Quant.	 Valor	
Unitário	 Valor	Total	 Fonte	de	

Custeio	

Receita	
(O	item	

contratado	
irá	gerar	
receita?	

Indicar	valor)	
	

Despesa		
(Se	o	item	
contratado	
gerar	receita	
indicar	o	

item	em	que	
o	recurso	

será	
utilizado)	

Violão		 Unidade	 20	 R$150,00	 R$3.000,00	 IMP	 não	 	

Computadores	
completo	

Unidade		 15	 R$900,00	 R$13.500,00	 IMP	 não	 	

	

VALOR	TOTAL	DOS	ITENS	FORA	DO	TERMO	DE	FOMENTO	

R$16.500,00	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5.1	Planilha	Termo	de	Fomento	
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PLANILHA	TERMO	DE	FOMENTO	

Meta	1	Planejamento	e	execução	
Etapa	1.1	Aquisição	material	esportivo	

ITEM	 Descrição	Detalhada		

Unidade	de	
Medida	

(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o/Unidade)	

Quant	 Total	 Valor	
Unitário	 Valor	Total	

Justificativa	para	
aquisição/locação	e	
memória	de	cálculo	

	1.1.1	

Locação	de	01	espaço	
privado	para	realização	
das	modalidades.	
1	aluguel	de	imóvel	com	
400m²	com	6	salas	no	piso	
inferior,	1	banheiro,	
cozinha	e	3	salas	no	nível	
superior	com	banheiro	na	
região	do	Por	do	sol	-	
Ceilândia	

Mês	 7	 7	 	R$	6.400,00	 	R$	44.800,00	

Necessário	para	realizar	
todo	o	projeto		
Locação	de	espaço		
7	meses	x	
7.500,00=52.500,00	

	1.1.2	 Bola	futsal	-	Aquisição	de	
bolas	de	futsal	ultra	pró	
500,	modelo	s	termo	PU	
Ultra	F8	apresenta	oito	
gomos	interligados	por	
meios	de	termo	fusão	sem	
costura,	que	serão	
utilizadas	durante	os	a	
realização	do	projeto	

	
	
	
	
	

Unidade	

	
	
	
	
	

100	

	
	
	
	
	

100	

	
	
	
	
	
R$	145,00	

	
	
	
	
	
R$	14.500,00	

Necessário	para-ministrar	
as	aulas	de	futsal.		
100x	145,00=14.500,00	

	

	1.1.3	

Colete:	
Colete	Dupla	Face	
Reforçado	100%	Poliéster.	
Dimensões	aproximadas:	
Tamanhos.	G:	42x67	cm	
(LxA).	

	Unidade	 	400	 	400	 	R$	20,00	 	R$	8.000,00	

	Necessário	para-	
ministrar	as	aulas	de	
futsal.		
400	coletes	x	
20,00=8.000,00	

	1.1.4	

Conjunto	de	Uniforme	
Completo	(KIT)	–	
Aquisição	de	10	KITS	de	
uniformes	composto	por	
14	camisas,	14	shorts	e	14	
meiões,	em	tecido	Dry	Fit,	
com	logo	bordada	e	100%	
sublimado	de	alta	
resitência.	Tecnologia	que	
elimina	o	suor.	Camisas	e	
calções	numerados	

Kit	 10	 	10	 	R$	1.100,00	 	R$	11.000,00	

	Necessário	para-
ministrar	as	aulas	de	
futsal.		
10	kits	de	uniforme	x	
1.100,00=	

1.1.5	

Kit	 de	 Squeeze:	 lisa	 com	
logo	 a	 ser	 definida	 pelo	
contratante.	kit	Contendo			
10	 Garrafas	 Squeeze		
metalica		

Unidade	 100	 100	 R$	193,13	 R$	19.313,00	

Necessário	para	atender	
todos	os	participantes	do	
projeto.	
785	participantes	+	
equipe	técnica	+	reserva	
(para	eventuais	novos	
cadastros	de	
participantes)		
Cada	kit	contém	10	
squeeze		
100	kits	x	193,13=	
19.313,00	
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1.1.6	

Kit	de	agilidade:	
ferramenta	 para	 treinos	
de	 percurso	 e	 de	
agilidade,	cada	kit	contém	
10	 Cones	 com	 Furo	 +	 01	
Escada	 de	 Agilidade	 +	 10	
Chapéu	 Chinês	 permite	 a	
você	 criar	 diversos	 tipos	
de	 percursos	 e	 tarefas	
para	 melhorar	 sua	
performance,	 velocidade,	
resistência,	 coordenação	
e	alto	gasto	calórico.	
4	kits		

Kit	 4	 4	 R$	243,67	 R$	974,68	

Necessário	para-ministrar	
as	aulas	de	futsal.		
4	kits	de	agilidade	x	
243,67=	R$	974,68	

1.1.7	

Kimono	de	Jiu	Jitsu	e	Judo:	
Tecido	sarja	100%	algodão	
gramatura	 240g2,	
reforçado,	 traçado	
médico.	 Conjunto	
composto	 de	 calça	 com	
elástico	 e	 cordão	 na	
cintura,	 com	 reforços	 na	
altura	 do	 joelho,	 blusa	
com	 reforços	 no	 peito	 e	
costas,	 gola	 com	 6	
costuras,	 acompanhada	
de	faixa	branca.	
110	kimonos	para	Judô	
110	kimonos	para	Jiu-Jitsu	

Unidade	 200	 200	 R$	220,00	 R$	44.000,00	

Necessário	para-ministrar	
as	aulas	de	JiuJitsu/Judô.		
200	para	participantes		
20	para	reserva	–	
substituição	de	kimonos	
danificados	e	para	alunos	
de	novos	cadastros	
110	kimonos	para	Judô	
110	kimonos	para	Jiu-
Jitsu		
200	kimonos	x	220,00=	
R$	44.000,00	

1.1.8	

Faixa	 de	 JiuJitsu:	 Oito	
costuras	 alinhadas,	
contendo	ponteira	com	12	
cm,	 enchimento	 interno	
com	 95%	 polipropileno,	
tecido	 externo	 100	
algodões.	
Comprimento	das	faixas:	
A1	–	2,60m,	A2	–	2,80m,	
A3	–	3,00	m,	A4	–	3,20m	
110	faixas	para	Judô	
110	faixas	para	Jiu-Jitsu	

Unidade	 220	 220	 R$	30,00	 R$	6.600,00	

Necessário	para	
complementação	do	
kimono	de	JiuJitsu//Judô.		
200	para	participantes		
20	para	reserva	–	
substituição	de	faixas	
danificadas	e	para	alunos	
de	novos	cadastros	
		
110	faixas	para	Judô	
110	faixas	para	Jiu-Jitsu	
220	faixas	x	30,00=	R$	
6.600,00	

1.1.9	

Kit	uniforme	de	dança:	
Composto	 de	 Collant	 de	
suplex,	saia	de	voal,	meia	
Calça	 conversível	 e	
sapatilha	 meia	 ponta	 em	
coro.	
400	kits		

Kit	 400	 400	 R$	180,00	 R$	72.000,00	

Necessário	para-ministrar	
as	aulas	de	dança	onde	
cada	aluna	recebera	2	
kits.	
400	kits	de	dança	x	
180,00=72.000,00	

	

KIT	 LANCHE:	 contendo	
uma	 bolacha	 doce	 ou		
bolinho	ou		bolacha	água	e	
sal,	fruta	Banana	ou	maçã,	
suco	 de	 caixinha,	 que	
atenderá	todos	os	atletas	e	
equipe	 de	 trabalho	 na	
abertura	 do	 projeto	 e	
encerramento.	

Unidade	 2000	 2000	 R$	9,00	 R$18.000,00	

Necessário	para	alimentar	
todos	 os	 participantes	 na	
abertura	 e	 encerramento	
do	projeto.	
2000	kits	lanche	x	
R$9,00=18.000,00	
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2000	kits	lanches	

VALOR	TOTAL	DA	etapa	1.1	 R$239.187,68	

Etapa	2.1Contratação	de	Serviços		

ITEM	 Descrição	Detalhada		

Unidade	de	
Medida	

(Diária/Mês
/Mts/Serviç

o)	

Quant.	 Total	 Valor	
Unitário	 Valor	Total	

Justificativa	para	
aquisição/locação	com	
memória	de	cálculo	

	2.1.1	

Professor	Jiu-jitsu:	
Para	 ministrar	 aulas,	
idealizar	 as	 atividades	 e	
preparar,	 treinar	 e	
ensaiar	os	alunos	paras	as	
respectivas	
apresentações.	

02	professores		

6	horas/dia	

Mês	 07	 14	 R$1.428,69	 R$	20.001,66	

Necessário	para-ministrar	
as	aulas	de	JiuJitsu.		
02	professores	X	07	
meses	=	14	meses	X	R$	
1.500,00	=	R$	21.000,00	

	2.1.2	

Professor	judô:	
1. Conhecimento	da	prática,	

regras	 e	 aplicações	 da	
modalidade	judô;	

2. Experiência	 profissional	
com	 aulas	 de	 judô	 para	
alunos	 iniciantes,	
intermediários	 e	
avançados;	 nível	 de	
prática	 compatível	 com	
as	exigências	da	função	a	
ser	exercida.	

3. 02	professores		
4. 6	horas/dia	

	

Mês	 07	 	14	 	R$1.500,00	 	R$21.000,00	

Necessário	para-ministrar	
as	aulas	de	Judô.		
02	professores	X	07	
meses	=	14	meses	X	R$	
1.500,00	=	R$	21.000,00	

	2.1.3	

Professor	de	dança:	
Ministrar	aulas	teóricas	e	
práticas	de	Dança,	
aplicar	técnicas	de	
improvisação,	criação,	
composição	e	análise	do	
movimento	e	planeja	
aulas.	

5. 02	professores		
6. 6	horas/dia	

	

Mês	 07	 	14	 	R$1.500,00	 	R$21.000,00	

	Necessário	para-
ministrar	as	aulas	de	
Dança.		
02	professores	X	07	
meses	=	14	meses	X	R$	
1.500,00	=	R$	21.000,00	

	

Professor	 de	 zumba	 e	
ritmos:	
Trabalha	 ritmo,	
coordenação	 motora,	
musicalidade	 e	 atividade	
aeróbica	como	bem-estar	
físico	e	mental.	
01	professor		
6	horas/dia	

Mês		 7	 7	 R$1.500,	0	 R$10.500,00	

Necessário	para	ministrar	
as	aulas	de	zumba	
01	professore	X	07	meses		
X	R$	1.500,00	=	R$	
10.500,00	

	2.1.4	 Professor:	Educação	
Física	 Mês	 07	 	14	 	R$1.500,00	 	R$21.000,00	

	Necessário	para-
ministrar	as	aulas	de	
Dança.		
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Professor	de	educação	
física	com	experiência	
comprovada.	
02	professores		
6	horas/dia	

02	professores	X	07	
meses	=	14	meses	X	R$	
1.500,00	=	R$	21.000,00	

2.1.4	

Professor	de	violão.	
Profissional	para	
ministrar	aulas	teóricas	e	
práticas	
e	Música		conforme	
orientação	e	conteúdo	
previamente	distribuído,	
acompanhar	o	
desenvolvimento	de	
alunos	e	planeja	aulas.	
01	professor		
6	horas/dia	

Mês		 7	 7	 R$1.500,00	 R$10.500,00	

Necessário	para	ministrar	
as	aulas	de	zumba	
01	professore	X	07	meses		
X	R$	1.500,00	=	R$	
10.500,00	

2.1.5	

Professor	de	
Informática.	
Profissional	para	
ministrar	e	prepara	o	
material	didático	das	
aulas	
de	Informática		conform
e	orientação	e	conteúdo	
previamente	distribuído,	
aplica	provas,	
desenvolve	trabalhos	em	
aula	e	esclarece	dúvidas.	
02	professores		
6	horas/dia		

Mês		 07	 	14	 	R$1.500,00	 	R$21.000,00	

	Necessário	para-
ministrar	as	aulas	de	
Dança.		
02	professores	X	07	
meses	=	14	meses	X	R$	
1.500,00	=	R$	21.000,00	

2.1.6	

SECRETÁRIA	
Assessorar,	auxiliar	na	
execução	de	tarefas	
administrativas	e	em	
reuniões,	marcando	e	
cancelando	
compromissos.		
02	secretárias		
8	horas/dia.	

Mês	 07	 	14	 	R$1.500,00	 	R$21.000,00	

Necessário	para	
assessorar	
administrativamente.		
02	secretárias	X	07	meses	
=	14	meses	X	R$	1.500,00	
=	R$	21.000,00	

2.1.7	

Auxiliar	 de	 serviços	
gerais.	
Profissional	 para	prestar	
ajuda	 imediata	 em	
diversas	 funções	de	uma	
empresa	 e	 também	
garante	 o	 suporte	
necessário	 a	 quem	
precisa.	Além	disso,	 esse	
profissional	 esclarece	 as	
dúvidas,	auxilia	na	carga	e	
descarga	de	mercadorias,	
faz	pequenos	serviços	de	
manutenção	 e	 de	
limpeza.	
02	auxiliares	de	limpeza		
6	horas/dia	

Mês		 07	 	14	 	R$1.127,73	 	R$15.788,22	

	Necessário	para-
atendimento	e	serviços	
gerais	durante	o	projeto	
02	auxiliares	gerais	X	07	
meses	=	14	meses	X	R$	
1.127,73=	R$	15.788,22	

2.1.8	
Assistente	Social.	
Realizar	 ações	 sociais	 de	
acolhimento,	 de	

Mês		 7	 7	 R$2.500,00	 R$17.500,00	
Necessário	atendimento	
psico-social	dos	alunos	e	
familiares.	



26	
	

acompanhamento	 e	 de	
orientação	 social	 em	
abordagens	 com	 grupos,	
indivíduos	 e	 famílias	
envolvidos	 no	 projeto.	
Elaborar	e	aplicar	estudo	
socioeconômico	 familiar	
para	 o	 levantamento	 de	
informações	 acerca	 da	
realidade	 social	 dos	
alunos	 e	 para	 a	
compreensão	 do	
contexto	 sócio	 familiar	
em	que	se	inserem.	
Realizar	 atendimentos,	
visitas	 domiciliares,	
evoluções	 de	 casos,	
entrevistas	 e	 estudos	
sociais.	
Prestar	 orientação			
acerca	 dos	 serviços	
prestados	 na	 rede	 soco	
assistencial,	 assim	 como	
realizar	
encaminhamentos	 para	
esses	serviços.	
Elaborar	 indicadores	
sociais	 qualiquantitativos	
para	monitorar	o	impacto	
social	 das	 ações	 do	
projeto.	
Acompanhar	 a	 evolução	
dos	indicadores.	
Emitir	relatórios	sociais	e	
parecer	social.	
Estabelecer	diagnóstico	e	
avaliar	resultado	social	
das	atividades.	
01	assistente	social		
6	horas/dia	

01	assistente	social	X	07	
meses		X	R$	2.500,00	=	R$	
17.500,00	

2.1.9	

Psicólogo.	
Profissional	 que	 busca	
entender	 os	
comportamentos	 e	 as	
funções	 mentais	 do	 ser	
humano.	 Ele	 aplica	
métodos	 científicos	 para	
compreender	 a	 psiquê	
humana	 e	 atuar	 no	
tratamento	 e	 prevenção	
de	 doenças	 mentais	 e	
melhorar	 sua	 qualidade	
de	vida.	
01	psicólogo	
6	horas/dia	

Mês		 7	 7	 R$2.000,00	 R$14.000,00	

O	psicólogo	estuda	os	
fenômenos	psíquicos	e	de	
comportamento	de	seus	
pacientes	pela	análise	de	
atitudes,	ideias,	emoções	
e	sentimentos.	Ao	avaliar	
esses	aspectos,	o		
profissional	ajuda	o	
paciente	a	identificar	as	
causas	de	suas	questões	e	
rever	os	comportamentos	
que	estejam	causando	
algum	tipo	de	malefício	
01	psicólogo		X	07	meses		
X	R$	2.000,00	=	R$	
14.000,00	
	

2.1.10	
	
CONSULTORIA,	
COORDENAÇÃO	

Mês	 7	 7	 R$2.587,97	 R$18.115,79	
Acompanhamento	 e	
inserção	 de	 informações	
no	 plano	 de	 trabalho	 e	
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ADMINISTRATIVA	 E	
FINANCEIRA	
Profissional	 responsável	
pelo	 gerenciamento	 de	
todas	 as	 demandas	
administrativas	 e	
financeiras	 do	 projeto	
que	 envolvem	 o	
planejamento	 e	 controle	
financeiro	 do	 projeto,	
cotações	 de	
fornecedores,	
contratação	de	serviços	e	
fornecedores,	
organização	 de	
cronograma	 de	
pagamentos,	
acompanhamento	 da	
inserção	 de	 pagamentos	
elaboração	 de	 prestação	
de	 contas.	 o	 período	 de	
contratação	 considera	 a	
realização	 DE	 TODAS	 as	
atividades	do	projeto	e	o	
período	de	trabalho	para	
efetivação	 de	 todos	 os	
pagamentos,	
recebimento	 de	
documentações	 e	
relatórios,	 incluindo	 o	
clipping	 de	 imprensa,	
fechamento	de	relatórios	
e	 toda	 a	 prestação	 de	
contas.	
01	profissional	
6	horas/dia	

preparação	 dos	
documentos	 necessários	
para	 a	 prestação	 de	
contas	 parcial	 quando	
solicitado	 e	 prestação	 de	
contas	 final.	 Período	 de	
contratação	 que	 é	 o	
período	 de	 trabalho	 para	
efetivação	 de	 todos	 os	
pagamentos,	
recebimento	 de	
documentações	 e	
relatórios,	 incluindo	
relatório	 fotográfico	 para	
prestação	de	contas	final.	
Auxiliar	 na	 solicitação	 de	
encerramento	 de	 conta	
corrente	 do	 termo	 de	
fomento,	 com	 devolução	
de	 saldo	 remanescente	
quando	houver.	
01	profissional	X	07	
meses		X	R$	2.587,97=	R$	
18.115,79	
	

	

VALOR	TOTAL	DA	ETAPA	2.1	 	R$211.405,67	 		
Etapa	3.1	Protocolo	de	saúde		

ITEM	 Descrição	Detalhada		

Unidade	de	
Medida	

(Diária/Mês
/Mts/Serviç

o)	

Quant.	 Total	 Valor	
Unitário	 Valor	Total	

Justificativa	para	
aquisição/locação	com	
memória	de	cálculo	

3.1.1	

• Termômetro:		
• Termômetro	Digital	

Infravermelho	
indicado	para	medir	a	
temperatura	corporal.	

• Medido	por	infravermelho	
sem	contato,	confiável	
para	uso.	

• Visor	digital	LCD	com	luz	
de	fundo,	visor	nítido,	viso	
geral.	

• 1	segundo	de	medição	
rápida	de	temperatura.	

• Projetado	com	fundo	de	
alarme,	avisa	se	a	
temperatura	corporal	é	

Unidade	 4	 4	 R$236,93	 R$	947,72	

4	termômetros	
Item	 extremamente	
necessário	 para	 atender	
os	 cuidados	 com	
protocolo	 de	 saúde	 em	
virtude	 da	 pandemia	 do	
covid-19	
4	 termômetros	 x	
R$236,93=	R$947,72	
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superior	a	38º	pela	
configuração	predefinida	
do	alarme.	

• 2	cores	de	luz	de	fundo	
informa	a	situação	
diferente	do	corpo.	

• Alimentado	por	Pilhas.	
• Design	ergonômico,	

confortável	de	manusear.	
• Tenso	de	entrada:	DC	3	V	
• Fonte	de	energia:	2	pilhas	

B	AAA	(não	fornecidas)	
• Material:	ABS	
• Distância	de	medição:	

30mm-50mm	(a	distância	
da	medida	50mm)	

• Medição	tempo:2	1	
segundo	
Desligamento	automático:	
aprox.	10	segundos.	
4	termômetros		

3.1.2	

TOTEM	METÁLICO	
ÁLCOOL	GEL		
IMPRESSO	
PERSONALIZADO	COM	
LOGO	MARCA:	
Com	Pedal	acionamento	e	
acompanha	dispense	
450ml/	Recarregável	
(1.250	aplicações).	
Produzido	com	LOGO	
MARCA.	Fabricado	em	
estrutura	metálica	
Pedal	de	acionamento	
metálico.	Chapas	
decorativas	em	plástico	
polionda	
Largura	35cm	
Altura	140cm	
Profundidade	35cm.	
Dispense	recarregável	
450ml	-	1.250	uso	
10	Totens		

Unidade	 10	 10	 R$285,20	 R$	2.852,00	

10	totens.	
Item	extremamente	
necessário	para	atender	
os	cuidados	com	
protocolo	de	saúde	em	
virtude	da	pandemia	do	
covid-19	
10	totens	x	R$285,20=	
R$2.852,00	

3.3.4	

Kit	Higiene:	
Kit	 contendo	 1	 álcool	 em	
gel	70%	(FRASCO	PET	COM	
ÁLCOOL	 GEL	 70%-	 altura:	
7,0	 cm	 /	 volume:	 30	 mL,	
mini	 sabonete	 (Mini	
sabonete	 de	 11	 gramas),	
mascara	 descartavel	 e	
sacolinha	 personalizada	
(saco	 emOxfordfio	 30.1	
20X30CMcom	 cordão	
poliéster.	 Saco	
personalizado.	Pintado	em	
2	cores.	
1000	kit	higiene	

Unidade	 1000	 1000	 R$18,46	 R$	18.460,00	

Item	extremamente	
necessário	para	atender	

os	cuidados	com	
protocolo	de	saúde	em	
virtude	da	pandemia	do	

covid-19	
1000	 kits	 higiene	 x	 R$	
18,46=	R$18.460,00	

	

VALOR	TOTAL	DA	etapa	3.1	 	R$22.259,72	 		
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VALOR	TOTAL	DO	TERMO	DE	FOMENTO	 	R$	472.853,07	
	

	

6	DIVULGAÇÕES	E	IDENTIFICAÇÕES	DO	EVENTO	

	

Será	 realizada	a	promoção	 local,	 junto	 às	mídias	 tradicionais	 (rádio,	 televisão,	 jornal)	 e	digitais	 (sites,	 redes	 sociais),	
através	do	envio	de	conteúdos	editoriais	divulgados	pela	assessoria	de	imprensa	do	evento.		

A	identificação	visual	do	Projeto	nos	espaços	físicos	será	feita	por	meio	de	placas,	banners,	faixas	ou	outra	forma	similar.	

	

	

7.	Previsão	de	Receitas		

PREVISÃO	DE	RECEITAS	(inclusive	recursos	complementares)	

QTD.	 Nome	 Receitas	

1	 Emenda	Parlamentar	do	Deputado	Roberio	Negreiro	 R$	472.853,07	

2	 Contrapartida	IMP	 R$	16.500,00	

Total	 R$	489.353,07	

	

Brasília,	22	de	outubro	de	2021	

	

Ilario	Ferreira	da	Silva	
Presidente	

	

	

	

	

	

	

	

	

Protocolo	de	saúde		

O	presente	Protocolo	Sanitário	foi	construído	no	intuito	de	gerar	uma	normatização	de	caráter	geral	para	o	processo	de	retorno	
às	atividades	das	modalidades	presenciais	no	Instituto	Meninos	do	Por	do	Sol.	
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Para	que	o	retorno	às	atividades	presenciais	seja	feito	de	maneira	segura	e	assertiva,	devem	se	preparar	em	diversos	aspectos	
para	esse	retorno,	por	meio	de	adequações	apropriadas	para	a	situação	singular	de	cada	modalidade.		
	
Deve-se	levar	em	conta	estrutura	física,	dimensões	do	prédio	e	das	salas,	ventilação	dos	ambientes,	áreas	ao	ar	livre,	número	
e	 faixa	 etária	 dos	 estudantes,	 número	 de	 profissionais	 que	 trabalham	 no	 IMP,	 disponibilidade	 de	máscaras,	 produtos	 de	
higienização,	testagens	diagnósticas,	dentre	outros.		
	
Dentre	as	adequações	necessárias	na	estrutura,	destacam-se:		
	
▪.	 Planejar	 o	 fluxo	 de	 entrada	 e	 saída	 dos	 alunos,	 professores	 e	 demais	 profissionais	 e,	 se	 possível,	 estabelecer	 entradas	
separadas	para	alunos	e	profissionais;		
	
▪.	Facilitar	o	acesso	a	pias	ou	lavatórios	com	água,	sabonete	líquido	e	papel	toalha;		
	
▪.	Disponibilizar	dispensadores	de	álcool	70°	pelos	ambientes	da	escola	e	disponibilizar	produtos	de	higienização	de	ambientes;	
	
▪.	Padronizar	as	lixeiras	das	escolas	de	forma	a	serem	todas	com	tampas	e	pedal;		
	
▪.	Distribuir	 cartazes	 indicando	o	 fluxo	de	pessoas,	 locais	de	dispensadores	de	álcool	70°,	distanciamento,	uso	correto	das	
máscaras	e	uso	correto	das	lixeiras;	
	
Certificar	a	ventilação	adequada	dos	espaços,	com	portas	e	janelas	abertas;	
	
▪.	Estabelecer	barreiras	físicas	em	lugares	onde	não	é	possível	manter	distância	(recepção,	por	exemplo);	
	
▪.	Promover	educação	contínua	da	higienização	correta	das	mãos,	uso	de	máscaras	e	higiene	respiratória;		
	


