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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO GRÊMIO ESPORTIVO BRAZLÂNDIA

PLANODETRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃODA ENTIDADE

NomedaOSC:ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GREMIO ESPORTIVO BRAZLANDIA 
AAGEB
CNPJ:06.188.443/0001-34 Endereço:Quadra 4, Setor Norte, Lote 35, Sala 102, Parte B

Complemento:
SETOR SUL

Bairro:BRAZLÂNDIA CEP:72.710-040

Telefone: Telefone: (61) 98173-5759 Telefone:(DDD)

E-mail:
reginaldobacci61@gmail.com

Site/redessociais:
https://www.facebook.com/GEB.DF
@gebrazlandia

ResponsáveldaOSC(Dirigente):REGINALDO BACCI ACUNHA

CPF: 321.979.420-34 RG/ÓrgãoExpedidor: 3013126457 SSP-RS

EndereçodoDirigente: NRT Trecho I Chácara 27, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.538-
100

1.1 ACOMPANHAMENTODAPARCERIA

1.2 HISTÓRICODOPROPONENTE

A Sociedade Esportiva Brazlândia, atual Grêmio Esportivo Brazlândia, foi fundada no dia 

5 de junho de 1995, na cidade de Brazlândia/Brasília-DF, que fica distante cerca de 40 

quilômetros Rodoviária do Plano Piloto, com pouco mais de 60 mil habitantes, teve a condição 

de cidade outorgada em 1969.

O clube era um antigo sonho do centroavante Joãozinho e da cidade satélite. João
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Jerônimo de Moura, o Joãozinho, maior artilheiro da história do futebol brasiliense, que passou 

por alguns clubes brasileiros e durante três anos atuou na Alemanha, voltou para o futebol 

brasiliense e resolveu, junto com um grupo de amigos, fundar um clube na cidade de 

Brazlândia, onde começou a jogar.

Assim, dez pessoas se reuniram na Quadra 01, Casa 183, Setor Sul, em Brazlândia 

(DF), com o objetivo de fundar o novo clube. Foram eles José Humberto da Costa, Valdson 

Pereira da Silva, João Jerônimo de Moura, André Luiz Barbosa, Osvaldo Souza Filho, Manoel 

Alves de Araújo, Jacqueline Coelho de Souza, José Gaspar Gonçalves de Oliveira, Carla 

Adriana Martins Gomes e Valdeci Pereira da Silva.

Dias depois aconteceram eleições para Presidente do Brazlândia, cargo esse que coube 

ao empresário José Humberto da Costa. O clube contou com o apoio do então Administrador 

Regional de Brazlândia, José Luiz Ramos, e do comércio local.

No dia 2 de fevereiro de 1996, a Federação Metropolitana de Futebol, atual Federação 

de Futebol do Distrito Federal - FFDF, concedeu filiação à Sociedade Esportiva Brazlândia 

(Grêmio Esportivo Brazlândia).

Mesmo com esse apoio inicial, o Brazlândia, a exemplo da maioria dos times do Distrito 

Federal, sofre com a falta de dinheiro e planejamento. O resultado da equação é o sobe e 

desce frequente no Campeonato Brasiliense, alternando boas campanhas com rebaixamentos.

No dia 8 de março de 1996, o Brazlândia fazia sua estreia no campeonato brasiliense, 

que estreou vencendo o Brasília no Estádio Mané Garrincha, por 2 x 1. O primeiro gol não 

poderia deixar de ser de outro jogador senão de Joãozinho, aos 37 minutos do 1º tempo. Júlio 

César marcou o segundo.

No final, o Brazlândia fez uma boa campanha no que foi o maior campeonato de todos 

os tempos na era profissional do futebol brasiliense, com 14 clubes participantes. Ficou com a 

quinta colocação, com a seguinte campanha: 19 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 

Marcou 26 gols e sofreu 19. Joãozinho foi o artilheiro da equipe (e terceiro do campeonato), 

com 11 gols.

Porém, em 1997 tudo foi bastante diferente e o Brazlândia foi rebaixado para a 2ª 

Divisão do DF, ao chegar em 9º e penúltimo lugar (dois clubes foram rebaixados). Dos 18 jogos 

que disputou, só venceu três e perdeu onze. Ainda teve o pior saldo do campeonato.

Em 1998 voltou para a divisão principal, conquistando o vice-campeonato da Segunda 
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Divisão, apesar de perder alguns pontos por não pagar as taxas de arbitragem. Novamente 

contou com os gols de Joãozinho, vice-artilheiro da competição, com 7 gols. Na final do 

campeonato, perdeu os dois jogos para o Ceilândia. Assim vive o GEB, em altos e baixos.

Em 2018 o Grêmio Esportivo Brazlândia GEB troca de mãos e passa ser administrado 

pelo advogado e empresário Reginaldo Bacci. O clube encontrava-se em dificuldades 

financeiras e com dívidas de toda a ordem: trabalhistas, previdenciárias, tributárias, 

fornecedores e com a própria Federação de Futebol do Distrito Federal. O primeiro passo foi 

reestruturar as dívidas e organizar financeiramente o clube. O GEB é hoje um clube saneado 

que se prepara para dar um grande salto de gestão e qualidade a partir de 2021.

A Associação dos Amigos do Grêmio Esportivo Brazlândia AAGEB foi fundada com a 

principal função de fomentar o esporte, em especial, as categorias de base do clube e 

desenvolver as ações sociais e de cidadania do GEB, de forma a contribuir com o 

desenvolvimento comunitário, social e econômico da cidade de Brazlândia, segundo o estatuto 

a função da AAGEB:

sem fins lucrativos, fundada em 27 de março de 2007, com sede e foro 

nesta cidade Brazlândia - Distrito Federal, que se compõe de números ilimitados de sócios, 

sem distinção de raça e credo político ou religioso, com personalidade jurídica própria, distinta

de seus sócios, que não respondem, subsidiaria ou solidariamente pelas obrigações por ela 

contraídas.

A Associação tem como Objetivos:

I Estimular as modalidades de Basquetebol, Voleibol, Futsal e Futebol na Região 

Administrativa de Brazlândia bem como no Distrito Federal e em todo território nacional;

II Difundir, planejar, regular, organizar, gerenciar e promover competições e/ou torneios nas 

modalidades a que se destina;

III Representar a região administrativa em competições e/ou torneios promovidos por 

entidades Civis e Jurídicas;

IV Promover a prospecção, o treinamento e aperfeiçoamento técnico dos atletas e 

componentes do corpo técnico das modalidades citadas;

V Proporcionar integração da Associação junto às demais associações desportivas e

comunidade;

Oportunizar aos Associados melhor qualidade de vida, através de mecanismos que os 
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beneficiem;

VII Celebrar convênios com o Poder Público e setor Privado para apoio de recursos 

financeiros, recursos humanos e material esportivo, visando o investimento e a manutenção 

das equipes, através da entidade;

VIII Celebrar contratos de patrocínio com os mais variados segmentos seja eles públicos e/ou 

privados;

IX Filiar-se as Federações de cada modalidade já citadas ou entidades de representação do 

desporto no país;

X Desenvolver ações educacionais para a promoção do basquetebol, voleibol, Futsal e 

Atividades da AAGEB

Com a celebração do Convênio de Cooperação Técnica, em fevereiro de2019, entre a 

Associação dos Amigos do Grêmio EsportivoBrazlândia AAGEB e o Grêmio Esportivo 

Brazlândia GEB, - únicaequipe profissional da região administrativa/cidade satélite da 

qualadota o nome, - todas as atividades esportivas das categorias de base ede escolinha do 

GEB passaram à responsabilidade da Associação. Estadivisão de tarefas se deu para que o 

time profissional pudesse ficarfocado nas competições profissionais: masculino e feminino, e 

aAssociação focada nas competições amadoras organizadas pela

Federação de Futebol do Distrito Federal e outras entidades ou projetos.

Desde então (2019) a Associação planejou, organizou e executou aparticipação de nossos 

atletas sub 15 (atletas de 12, 13 e 14 anos), sub17 (atletas 15 e 16), sub 20 (atletas 17,18, e 19 

anos).

2019 Participação da categoria sub 15 na competição da Federação deFutebol do DF 

Estiveram envolvidos mais de 50 atletas no período dacompetição e 25 disputaram. 

Participaram de outras competições noentorno e no estado de Goiás.

2019 - Participação da categoria sub 17 na competição da Federação deFutebol do DF 

Estiveram envolvidos mais de 65 atletas no período dacompetição e 27 disputaram. 

Participaram de outras competições noentorno e no estado de Goiás.

2019 - Participação da categoria sub 20 na competição da Federação deFutebol do DF 

Estiveram envolvidos mais de 60 atletas no período dacompetição e 30 disputaram. 
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Participaram de outras competições noentorno e no estado de Goiás.

2020 Em razão da pandemia não participamos de competiçõesoficiais.

2021 - Participação da categoria sub 15 na competição da Federação deFutebol do DF 

Estiveram envolvidos mais de 55 atletas no período dacompetição e 25 disputaram. 

Participaram de outras competições noentorno e no estado de Goiás.

PARTICIPAÇOES DA AAGEB

2021 - Participação da categoria sub 17 na competição da Federação deFutebol do DF 

Estiveram envolvidos mais de 70 atletas no período dacompetição e 29 disputaram. 

Participaram de outras competições noentorno e no estado de Goiás.

2021 - Participação da categoria sub 20 na competição da Federação deFutebol do DF 

Estiveram envolvidos mais de 50 atletas no período dacompetição e 25 disputaram. 

Participaram de outras competições noentorno e no estado de Goiás.

2022 Com a troca do calendário da Federação de Futebol do DistritoFederal para 2022, neste 

momento a Associação está organizando acategoria Sub 20 para a competição que começa 

em 30 de abril de2022. São cerca de 45 atletas sendo treinados e observados para ocompor 

um elenco de 25 atletas que participarão da competição. Esteano por falta de recursos a 

Associação optou por participar de apenasduas competições oficiais da federação: Sub 20 no 

primeiro semestre esub 17 no segundo semestre. Para se ter uma ideia somente opagamento 

da arbitragem (R$ 800,00) mais o delegado da Federação(R$ 300,00) implicam num gasto de 

R$ 1.100,00. Como são 8 jogos naprimeira fase e caso a nossa equipe chegue a final serão 

mais 4 jogos,num total de 12 jogos, somente neste item a AAGEB terá que pagar R$6.600,00 

(50% dos jogos como mandante).A Associação vem buscando o apoio na comunidade de 

Brazlândia parafazer frente a todas dificuldades que enfrenta para manter essascrianças e 

adolescentes num projeto que garante cidadania com esportede alto rendimento. Um tarefa 

difícil, já que o investimento totalsomente nesta categoria de sub 20 que se inicia será de R$ 80 

mil reais(comissão técnica, logística dos jogos dentro e fora de Brazlândiadespesas médicas, 

exames e de seguro, alimentação e transporte,arbitragem e delegados. A Associação sabe das

dificuldades, mascontinuará na sua luta para propiciar mais cidadania e mais esportepara toda 

a comunidade de Brazlândia.
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2. DESCRIÇÃODOPROJETO

NomedoProjeto:Academia GEB de Futebol

Localderealização:Complexo Esportivo do Estádio Chapadinha

Períododeexecução: 28 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Períododerealizaçãodoevento 01 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
6 meses de atividades.  

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

Previsãodebeneficiáriosno evento, diretos: 360 pessoas participando das atividades 
esportivas
Previsão de público indireto no evento:1000 Crianças e adolescentes e 500 familiares

ValorTotaldoProjeto: R$ 539.836,10 (quinhentos e trinta e nove, oitocentos e trinta e seis 
reais e dez centavos)
ValorTotal doTermodeFomento:R$ 517.836,10(quinhentos e dezessete mil, oitocentos e 
trinta e seis reais e dez centavos)

2.1 OBJETODAPARCERIA:

Realização da Academia GEB de Futebol.

2.2 APRESENTAÇÃODOPROJETO:

A Academia GEB de Futebol será voltada para alunos (as) matriculados (as) na rede 

pública de ensino de Brazlândia, as atividades serão realizadas na sede da AAGEB, GEB e 

no complexo esportivo do estádio Chapadinha, no período vespertino e matutino, oferecendo 

vaga para 200 crianças de 08 a 12 anos.

Além da Academia GEB de Futebol o projeto oferecerá 160 vagas para adolescentes 

de 12 a 18 anos de todo o DF e entorno para a formação da categoria de base da 

Associação dos Amigos do Grêmio Esportivo de Brazlândia. A categoria de base será 

dividida em sub 15, sub 17 e sub 20, tanto masculina como feminina.

O projeto além da atuação direta na formação de atletas o projeto contribuirá com a 

formação para a cidadania através de palestras e espaços de orientação, bem como atuará 

fazendo acompanhamento do rendimento escolar dos inscritos no projeto.

2.3 JUSTIFICATIVADO PROJETO:

A importância deste projeto está em sua repercussão, uma vez que visa mais do que 
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simplesmente formar e capacitar atletas para a prática do desporto de alto rendimento para 

o futuro, nossa principal responsabilidade é fornecer aos jovens em formação uma opção 

responsável e verdadeira de inserção ao mercado de trabalho.

O futebol como desporto de alto rendimento hoje é uma profissão promissora e com 

reais perspectivas de crescimento no Brasil e no Exterior. O diferencial de algumas equipes 

e atletas vencedores, para os demais, reside na formação e preparação adequada, é 

essencial uma boa iniciação e especialização nos treinamentos para a construção da vitória 

individual.

Além de preparar os atletas para seguir como exemplo dentro de suas carreiras e 

modalidades escolhidas, o projeto da AAGEB tem claros objetivos de estimular nestes 

atletas a disciplina, o respeito, os conceitos de educação moral e cívica, preparando estes 

jovens para serem verdadeiros cidadãos e em ótimas condições para galgarem seus 

espaços junto ao mercado de trabalho.

Desta forma, como pode se notar, o projeto prevê o monitoramento e a análise, por 

intermédio de relatórios, e pela atividade prática aplicada as crianças e adolescentes 

(jovens atletas)  ao longo de 6 meses de execução do projeto, onde o foco será a formação 

por meio de treinamentos de excelência para jovens atletas não profissionais de futebol.

O Projeto Academia GEB de Futebol deseja se tornar uma iniciativa transformadora 

da realidade social das crianças e adolescentes, oferecendo-lhes oportunidades de 

crescimento pessoal, intelectual, físico, emocional e espiritual, fomentando o 

desenvolvimento de sua cidadania, além de: 

- Oferecer a oportunidade de participação esportiva em suas comunidades;

- O acesso as jovens meninas que acreditam e tem vontade de atuar no futebol 

amador e profissional no futuro, e, principalmente, proporcionar à sua formação toda a 

estrutura necessária ao desenvolvimento de suas habilidades e alcance dos objetivos 

pretendidos.

O esporte é uma das bases para a formação do indivíduo. A construção de ídolos 

fortalece o envolvimento de crianças e adolescentes junto ao seu esporte favorito. A 

Associação dos Amigos do Grêmio Esportivo Brazlândia é constituída por pessoas de 

grande capacidade técnica e experiência na área esportiva e de cidadania, o que 

contribuíra para a formação desses jovens.
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Neste contexto, o projeto desenvolverá um importante papel social para Brazlândia, 

atuando com a Academia GEB de Futebol para crianças de 08 a 18 em turmas masculinas 

e femininas e ao mesmo tempo formara as categorias de base sub 15, sub 17, e sub 20, 

preparando os(as) adolescentes para o esporte profissional.

2.4 OBJETIVOGERAL:

Desenvolver ações para o fortalecimento da cidadania e do esporte de alto rendimento 

em Brazlândia, por meio da implementação da Academia GEB de Futebol e das categorias de 

base da Associação dos Amigos do Grêmio Esportivo de Brazlândia destinada a crianças e 

adolescentes da cidade, contribuindo para o desenvolvimento de novos atletas e a formação 

de cidadãos atuantes na comunidade.

2.4.1 OBJETIVOSESPECÍFICOS:

Incentivar a prática regular e sistemática de futebol oferecendo as crianças e adolescentes 

oportunidades de melhorar a sua formação e qualidade de vida;

Implementar as categorias de base da Associação dos Amigos do Grêmio Esportivo 

Brazlândia, sub 15, sub 17 e sub20;

Participar de competições esportivas fortalecendo a pratica do esporte na academia.

Promover ações de cidadania por meio de palestras e debates interativos para as crianças 

e adolescentes atendidos pelo projeto.

Contribuir com a melhoria no rendimento escolar, por meio de ações de acompanhamento 

e incentivo das atividades escolares e esportivas;

Selecionar e formar equipes nas categorias Sub 15, Sub 17, e Sub 20 oferecendo 

preparação física, treinamento esportivo, formação cidadã com acompanhamento escolar 

e pisicossocial.

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE 

MONITORAMENTO/CUMPRIMENTODASMETAS
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Metas(Qualitativas) Indicador
Parâmetro(s)paraaferiçãode

CumprimentodasMetas

Contratação de profissionais 
especializados para 
promover a formação e o
desenvolvimento de crianças 
e jovens atletas com práticas 
de esporte de alto 
rendimento, contribuindo 
para a revelação de novos 
talentos no futebol. 

- Equipe de RH 

- Serviços 

- Equipe técnica 

profissional

- Relatório técnico por área

- Nota Fiscal

- Fotografia

Promover atividade de 
capacitação com temas 
sociais.

- Participação de atletas 

e familiares

- Lista de presença

- Nota Fiscal

- Fotografia

Metas(Quantitativas) Indicador
Parâmetro(s)paraaferiçãode

cumprimento

Inscrição e seleção de 200 
crianças e adolescentes de 
08 a 12 anos, para a 
implementação da Academia 
GEB de Futebol

- 200 crianças e 
adolescentes inscritos.
- Formação de 
treinamento divididos 
nas categorias sub 9, 
11 e 13

- Ficha de inscrição
- Fotografia
- Clipping de imprensa da
implementação da academia.
- Relatório da equipe de 
treinamento 

Fornecer materias de 
qualidade para os 200 
participantes inscritos.

- Material de 
consumo/esportivo - Nota Fiscal

- Fotografia
Participação em 6
competições esportivas
oficiais da FFDF

- Participação das 5
categorias treinadas. 
(sub 11, sub 13, sub 
15,  e sub 17 e sub 19)
Masc/Fem

- Fotografia
- Sumulas
- Relatório da equipe de 
organização

2.6 CRONOGRAMADOEVENTO

NomedoEvento: Academia GEB de Futebol
Descrição/Etapa: Atividades da Escola de Futebol Masculino e Feminino
DatadoEvento: 01 de julho de 2022 a 31 de 

dezembro de 2022 6 meses de 
atividades.  

Turno: Matutino/Vespertino
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Período Custeado 
peloFomento(Sef
orocaso):

28 de junho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022

Turno: Matutino/Vespertino

Local: Quadra 4 Sul Brazlândia
Estádio ChapadinhaSt. Sul Brazlândia

Espaços 
FísicosDisponí
veis:

(.x) Quadra Poliesportiva (...) Praça
(...) Pátio     (...) Piscina
( x ) Ginásio (...) Clube

(..) Espaço Privado 
Qual? 

(.x.) Outro 
Qual? Estádio Chapadinha

Quantidadedeparticipantesdoevento
Direto: 360 Indireto: 1.000 Total: 1.360

Quantoàabrangência(origemdosparticipantes)
(X)Local
( X)Regional
()Nacional

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd.
(X)Crianças/Adolescentes(até18anos) 08 a 12 anos 200
( x ) Jovens(16e17 anos) 12 a 18 anos 160

()Adultos(entre 18anose 55anos)

(...)Idosos (a partirde 60anos)
(...)Pessoasportadorasdenecessidadesespeciai
s(limitaçãofísica, mental, sensorial ou múltipla -
inseridas na distribuiçãoacima)

Inscriçãodosparticipantes
(.x.) Escolas: CEF 01, CEF 02, CEF 03, CEM 01 e CEM 02 de Brazlândia
(...) Em centros comunitários
( x ) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(. .) Especifique
(...) Outros. Especifique

2.7 FORMADEEXECUÇÃODASATIVIDADESOUPROJETOS(METODOLOGIA)

Divulgação

Para a divulgação a AAGEB adotará 2 estratégias, uma voltada para a inscrição e seleção 

de jovens e adolescente para a Academia GEB de futebol e outras para a estruturação das 
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categorias de base da AAGEB.

Academia GEB de Futebol A divulgação para a escola de futebol será direcionada para 

as escolas públicas de Brazlândia, em especial, para alunos do 3° e 8° ano do ensino 

fundamental em parceira com a CRE Brazlândia O trabalho de divulgação será realizado 

com visita da AAGEB nas escolas apresentando o projeto, entregando um folder com 

orientações e uma ficha de inscrição. Visando fortalecer o trabalho de comunicação as 

inscrições também serão divulgadas no site da AAGEB e do GEB e redes sociais.

Categorias de Base o convite aos atletas será mais selecionado, a equipe técnica da 

AAGEB atuará como olheiro, visitando jogos, campeonatos nas cidades do DF e entorno, 

com o objetivo de identificar potenciais atletas para compor as categorias de base do GEB. 

A seleção será feita também por meio de jogos em forma de peneiras, realizadas nas 

cidades visitadas.

Inscrição

As inscrições para a Academia GEB de Futebol serão recebidas na sede da AAGEB, por 

meio do Site da AAGEB e do GEB, bem como durante as visitas para divulgação nas 

escolas públicas. Para a formação das categorias de base as inscrições serão feitas por 

meio das visitas técnicas realizadas pela equipe da AAGEB após a identificação dos atletas, 

visita aos pais e responsáveis identificando a necessidade para o recebimento do jovem 

atleta na AAGEB e GEB.

Seleção

Para a Academia GEB de Futebol as crianças terão de manifestar o interesse por meio 

da ficha de inscrição, após manifestado o interesse o responsável legal encaminhará para a 

sede da AAGEB, ou pelo Site, a documentação do inscrito com a manifestação de interesse 

assinada. Após a primeira fase de inscrição e envio de documentação será realizado um 

encontro com palestra para apresentar o processo e a forma de funcionamento da 

Academia. Por fim, o responsável deverá assinar o termo de compromisso com a escola. 

Resumo das fases de seleção.

a) Preenchimento e envio da ficha de inscrição.

b) Entrega de documento e manifestação de interesse pelo responsável;

c) Palestra e explanação sobre o funcionamento da Academia GEB de Futebol

d) Assinatura do termo de compromisso e matrícula do aluno pelo responsável.
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28/06 a 29/06:

Contratação de prestadores de serviços, contratação de recusos humanos e reunião de 

planejamento do projeto.

01/07/2022 a 31/12/2022:

Atividades de alto rendimento com as categorias de base

29/06/2022: 

Abertura de inscrição para escolinha de futebol.

11 a 15/07/2022:

matrícula, avaliação de aptidão fisíca dos inscritos.

18/07/2022 a 31/12/2022:

Atividades da escolinha de futebol

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA

Escola GEB de Futebol Masculino

Alunos de 8 a 12 anos

Segunda e Quarta 

8h30 às 10h Matutino

14h às 16h Vespertino 

Escola GEB de Futebol Feminino

Alunas de 8 a 12 anos

Terça e Quinta

8h30 às 10h Matutino

14h às 16h Vespertino

Categoria de base

Sub 15 13 a 14 anos
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Sub 17 15 a 16 anos

Sub 20 17 a 19 anos

Masculino segunda e quarta - 16h às 17h30

Feminino terça e quinta - 16h às 17h30

Palestras sociais adolescentes das categorias de base

A cada  mes serão realizados momentos de estudos, reflexão e debates sobre 

diversos temas com o objetivo de contribuir com a formação para a cidadania dos jovens 

atletas, serão realizadas atividades de 2 a 6 horas de formação. Ao todo serão 4 palestras, 

distribuídos no período do projeto. Os temas serão definidos com os jovens atletas podendo 

ser explorado os seguintes temas:

- Cidadania

- Criança e adolescente e o esporte.

- Esporte como motivação e profissão

- Violência e trabalho infantil

Na mesma perspectiva, serão realizadas palestras para as crianças e familiares, 

somando ao todo 4 palestras realizadas durante todo o projeto, com temas visando o 

desenvolvimento e cidadania das famílias atendidas pelo projeto.

Acompanhamento do desempenho escolar

A AAGEB formalizará parceria com o Centro Universitário de Brasília UniCeub (em 

andamento) com o objetivo de realizar acompanhamento do desempenho escolar dos 

atletas, com essa finalidade e serão oferecidas aulas de reforço, atendimento 

psicopedagógico e visita as famílias entre outras ações. A cada semestre será feito 

avaliação do rendimento escolar para medir e avaliar a efetividade da ação.

Atividades esportivas

Os atletas da Academia GEB de Futebol, bem como os atletas da categoria de base 

participarão de atividades diversas visando aperfeiçoar o desempenho esportivo. A equipe 

técnica do AAGEB articulará jogos amistosos, campeonatos e intercâmbios.  O projeto 

oferecerá transporte para as atividades, água e lanche.
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Alojamento 

Para a formação da categoria de base serão oferecidas até 160vagasem alojamento 

financiado pelo projeto para os adolescentes selecionados e que residam em local distante 

da cidade de Brazlândia. A Academia GEB de Futebol e a AAGEB está em fase de 

formalização da parceria para locar espaço para acolhimento dos jovens atletas na Casa dos 

Atletas, para alojamento, até que o Centro de Treinamentos da Academia GEB de Futebol, 

seja construído, na área de 5há já adquirida pelo GEB, para oferecer a estrutura completa 

de hospedagem com lavanderia, alimentação, educação e saúde para todos os atletas das 

categorias da base e desenvolvimento de projetos sociais e de cidadania.

PROGRAMAÇÃO

Academia GEB de Futebol Masculino

Alunos de 8 a 12 anos

Segunda e Quarta

8h30 às 10h Matutino

14h às 16h Vespertino

Academia GEB de Futebol Feminino

Alunas de 8 a 12 anos

Terça e Quinta

8h30 às 10h Matutino

14h às 16h Vespertino

Categorias de Base da Escola GEB de Futebol:

Sub 15 13 a 14 anos

Sub 17 15 a 16 anos

Sub 19 17 18 anos

Masculino segunda e quarta - 16h às 17h30

Feminino terça e quinta - 16h às 17h30
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Para permitir o acompanhamento da execução da Atividade na Melhor Idade 2022, a OSC 

disponibilizará através do link 

https://drive.google.com/drive/folders/1fPjByPDLVz5MYwrMDnJpgNGlTMB9yP-

2?usp=sharingdo Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos 

pertinentes ao projeto.

2.7.2 EQUIPE DE RH

Função Qnt.
Forma de 
contratação 
do RH

Profissional 
a ser 
contratado 
já tem 
vínculo 
com a 
OSC? 
Qual?

Profissional 
da OSC é 
remunerado 
ou Não 
Remunerado

Carga 
horária 
de 
trabalho 
na OSC

Carga 
horária 
que será 
destinada 
ao projeto

SECRETÁRIA 1
Pessoa 

Juridica
sim

Não

remunerado

Não de 

aplica
40 horas

2.8 BENEFÍCIOSEIMPACTOSGERADOSAOPÚBLICOPELAPARCERIA

- 200 crianças e adolescentes inscritos na Escola GEB de futebol

- 160 jovens para a formação das categorias de base do GEB

- 100% de preparação físico-motora e prática de esporte de lazer e de alto rendimento

- Participação dos novos atletas em 6 competições esportivas;

- Realização de 5 palestras sócio educativa para a categorias de base e escola de 

futebol 

- Melhora do rendimento escolar de 50% dos adolescentes e jovens, com testes de 

conhecimento gerais para incentivar os estudos e oe envolvimento das famílias nas 

práticas esportivas por meio de atividades coletivas e o acompanhamento escolar.

- 100% dos atletas das categorias de base com acompanhamento escolar e 

psicossocial.

2.9 CROQUI DO EVENTO
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2.10 CONTRAPARTIDA

a) CONTRAPARTIDAD SOCIAL - A AAGEB realizará parceria com a CRE de Brazlândia, 

para oferecer espaço de treinamento de futebol para para crianças e adolescentes com 

deficiência auditiva.

b) CONTRAPARTIDA DE BENS E SERVIÇOS

Realização de 4 competições, a serem realizadas em novembro e dezembro (1

competições sub 9, 1 competições sub 11, 1 competições sub 13, 1 competições 

sub 15), cada competição terá 10 jogos, e a contrapartida vai compreender, locação 

do estádio, trio de arbitragem e fornecimento de água, frutas e gelo. Abaixo mensurado 

as despesas ofertadas como contrapartida:

Locação do Estádio para 4 competições no valor de R$ 1.500,00 a diária, no total de R$ 

6.000,00.

Trio de arbitragem trio de arbitragem disponibilizada paras as 4 competições, cada 

competição terá 10 jogos, no total arbitragem para 40 jogos valor total de R$ 

14.000,00.

Disponibilização de Agua, Gelo e frutas para os 10 jogos x 4 competições - valor total 

de R$ 4.000,00.

3. CRONOGRAMADEEXECUÇÃODOEVENTO

Cronograma de Execução

Programação Valor
Duração

Início Término

Gestão qualificada de apoio 

para o desenvolvimento e 

funcionamento da Escola de 

Futebol

R$ 109.336,02 28/06/2022 31/12/2022

Implementação da Escola de 

Futebol e categorias de Base da 

AAGEB

R$ 408.500,08 01/07/2022 31/12/2022
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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

(  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 Parcelas
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Meta 1

1.1 Equipe de RH
JUNHO,

SETEMBRO /2022

1ª parcela de 
R$32.550,00

2ª parcelas de 
R$ 32.550,00

1.2 Prestação de serviços
JUNHO,

SETEMBRO /2022

1ª parcela de 
R$24.000,00 e 
2ª parcelas de 
R$ 24.000,00

Meta 2

2.1
Equipe técnica profissional da 

escola de futebol
JUNHO,

SETEMBRO /2022

1ª parcela de 
R$ 160.884,00
e 2ª parcelas 

de R$ 
160.884,00

2.2 Material de consumo/esportivo JUNHO
1 parcela de 
R$ 62.974,74

2.3 Atividades de capacitação
JUNHO,

SETEMBRO /2022

1ª parcela de 
R$13.750,00 e 
2ª parcela de 

13.750,00

PARCELA 01 (JUNHO): R$293,978,74

PARCELA 02 (SETEMBRO): R$ 231.364,00

5. PLANILHADEMATERIAIS/SERVIÇOSNÃOCONTEMPLADOSPELOFOMENTO(FONTEDE

RECEITADIVERSA)

A AAGEB atesta que até o presente momento, contará apenas com o recurso do termo de 
fomento para a execução do objeto proposto neste Plano de Trabalho. 

DescriçãoDetalhada Unid. Qtd
Valor 

Unitário Valor total
Fonte de 
Custeio

Receita 
(O item
contrata

do irá 
gerar 

receita? 
Indicar 
valor)

Despes
a (Se o 

item
Contratado 

gerar 
receita 

indicar o 
item em que 

o recurso 
será 

utilizado)

Locação do Estádio (4
competições)

diária 4 1.500,00 R$ 6.000,00
Recursos da 

AAGEB
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Trio de arbitragem (para os 10 
jogos x 4 competições)

diária 4 3.000,00 R$ 12.000,00
Recursos da 

AAGEB

Agua, Gelo e frutas (para os 10 
jogos x 4 competições)

diária 4 1.000,00 R$ 4.000,00
Recursos da 

AAGEB

VALOR TOTAL DOS ITENS DE CONTRAPARTIDA DE 
BENS E SERVIÇOS R$ 22.000,00

5.1 PlanilhaTermodeFomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO
META 01 - Gestão qualificada de apoio para o desenvolvimento e funcionamento da Escola de 
Futebol
Etapa 1.1 - Equipe de RH

ITEM Descrição Detalhada
Unidade 

de
Medida

Quant Total
Valor 

Unitário
Valor Total

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo

1.1.1

1 SECRETÁRIA -
Profissional será 
responsável por 

organizar o cotidiano da 
escola de futebol, tendo 

contato com os 
participantes e 

familiares, organizando 
o material didático e 

esportivo, as fichas de 
inscrição, 

documentação dos 
atletas entre outras. 
Carga horária: 40 
horas semanais

Mês 6 6 1.850,00 11.100,00

Função necessário 
para organizar a 

secretaria da escola 
de futebol, 

organizando a 
documentação, 

inscrição dos alunos  
atendimento 

administrativo as 
famílias (1 

profissional x 6
meses de trabalho)

calculo do salario 
base e salario 

liquido na planilha 
Anexo I)

1.1.2

1 COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA -

Procedimentos de 
pesquisas de preços, 

compras de 
equipamentos para a 
prática do esporte e 

acompanhamento das 
rotinas administrativas 
do Projeto. Elaboração 

de relatórios mensais de 
avaliação do projeto e 

organização de 
documentos para a 

Mês 6 6
3.375,

00
20.250,00

função necessária 
para coordenação 
dos procedimentos 
administrativos do 

projeto, contratação 
dos profissionais e 

serviços, 
pagamentos, gestão 

e controles 
financeiros (1 

profissional x 6
meses de trabalho)
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elaboração de 
prestação de contas. 
Pesquisar, analisar, 

planejar, dirigir, 
controlar, elaborar e
executar projetos do 

campo da administração 
orçamentária, 

financeira, custos, 
gestão de recursos 

humanos, materiais e 
outros. Orientar os 

superiores para 
tomadas de decisões 

mais vantajosas. 
Prestação de serviço 
por Pessoa Juridica.
Carga horária: 30 
horas semanais

1.1.3

1 COORDENADOR 
FINANCEIRO - (Pessoa 
Juridica) Faz-se mister 
uma pessoa habilitada 

para cuidar das finanças 
do projeto. Realizar 
pagamentos, exigir 

notas fiscais e recibos 
devidamente 

preenchidos, realizando 
tudo com maior 

eficiência e 
transparência possível.  

Carga horária: 40 
horas semanais

Mês 6 6 4.997,67 29.986,02

A necessidade 
deste profissional 

dá-se para que haja 
uma divisão de 
tarefas e que 
nenhum outro 

profissioanl fique 
assoberbado com 

funções financeiras 
que exigem 

conhecimento 
específico, 

relacionamento com 
fornecedores e 
bancos. Não se 
trata aqui de um 

controle ou 
prestaçao de 

contas, mas sim de 
uma atividade 

prática, cotidiana do 
projeto.

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1 61.336,02

Etapa 1.2 - Prestação de serviços

ITEM Descrição Detalhada
Unidade 

de
Medida

Quant Total
Valor 

Unitário
Valor Total

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo

1.2.3
1 Coordenador 

Executivo de Futebol
(Pessoa Juridica) -

mês 6 6 8.000,00 48.000,00
função essencial 

para liderar toda a 
equipe de 
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Responsável por toda a 
área de futebol 

(masculino e feminino) 
fazendo a interface com 
todos os demais setores 

como área médica, 
nutrição, psicologia. 
comissão técnica, 

atletas das categorias 
de base, coordenadores 

técnico e de futebol e 
estagiários. Cabe ao 
Diretor fazer toda a 
interrelação com os 

órgãos estatais, com a 
Federação, com os 

demais clubes, além de 
entender e opinar sobre 

os regulamentos das 
competições. Enfim, o 
Diretor Executivo de 

Futebol é o responsável 
por toda a Academia 

GEB de Futebol. Carga 
horária: 40 horas 

semanais

profissionais que vai 
cuidar dos meninos 

e meninas da 
Academia GEB de 
Futebol dentro e 
fora do campo, 
dentro e fora do 

projeto, buscando 
soluções para todos 
os problemas, que 
possam advir, mas 
em especial, junto 

as competições 
oficiais.

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.2 48.000,00

VALOR TOTAL DA META 1 109.336,02

META 02 - Implementação da Escola de Futebol e categorias de Base da AAGEB

Etapa 2.1 - Equipe técnica profissional da escola de futebol

ITEM Descrição Detalhada
Unidade 

de
Medida

Quant Total
Valor 

Unitário
Valor Total

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo



23

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO GRÊMIO ESPORTIVO BRAZLÂNDIA

2.1.1

1 COORDENADOR 
TÉCNICO (Pessoa 

Juridica) - Responsável 
pela metodologia 

adotada no projeto e 
pela execução técnica, 

acompanhando todas as 
fases de 

desenvolvimento, 
inclusive 

acompanhando os 
treinamentos das 

crianças e adolescente 
do projeto. Atuará 
liderando o corpo 

técnico, planejando,
orientando e ajudando 

na execução das 
atividades cotidianas, 
preparação e horários 

dos treinos, avaliações. 
Deverá ter atribuições 
voltadas para a parte 

técnico-tática e 
estratégica, sobretudo 
liderar e comandar os 
trabalhos fora e dentro 
dos gramados. Carga 

horária: 40 horas 
semanais

mês 6 6 5.000,00 30.000,00

função essencial 
para liderar e 
comandar os 

trabalhos dentro dos 
gramados atuando 
diretamente com a 
Comissão Técnica 
(1 profissional x 6

meses de trabalho)

2.1.2

1 COORDENADOR DE 
BASE (Pessoa Juridica) 
- reponsável por todas 
as categorias de base 

que vão do sub 9 ao sub 
19.  Carga horária: 40 

horas semanais

Mês 6 6 4.100,00 24.600,00

Por se tratar de uma 
escola GEB de 

futebol com 
categorias que vão 
do sub 9 ao sub 19, 
faz-se necessário 
um coordenador 
para planejar e 

organizar todas as 
atividades das 

diferentes 
categorias

2.1.3

1 AUXILIAR TÉCNICO -
(Pessoa Juridica) -
Função clássica do 
futebol, que tem por 
objetivo auxilar os 

técnicos de futebol na 
sua missão de treinar, 
orientar e observar os 

jogos em treinos e 

Mês 6 6 3.000,00 18.000,00

Por se tratar de uma 
escola GEB de 

Futebol e mais as 
categorias de base 
one atuarão vários 
técnicos, o papel 

deste propfisional é 
auxiliar todos 
técnicos das 
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jogos. diferentes 
categorias.

2.1.4

1 COORDENADOR 
METODOLÓGICO -
(Pessoa Juridica) O 

papel deste profissional 
é de orientar os 

técnicos, preparadores 
de goleiros e auxiliares 

técnicos quais os 
exercícios e cargas de 
trabalho que cada uma 
das categorias. Ele atua 

orientando os demais 
profissionais.  Carga 

horária: 40 horas 
semanais

Mês 6 6 5.000,00 30.000,00

Quando se trata de 
crianças e 

adolescentes que 
passam a fazer 

parte de um projeto 
de futebol faz-se 
mister um Plano 

Metodológico Para 
Desenvolvimento de 

Atletas e um 
profissional 

capacitado para 
orientar o grupo.

2.1.5

1 COORDENADORdo
futebol feminino

(Pessoa Juridica) -
responsável por 

organizar os 
treinamentos e 

competições das 
diferentes categorias, 
ficando responsável 

pela logística 
(transporte, 

alimentação, saúde, etc) 
- Carga horária: 40 

horas semanais

mês 6 6 3.000,00 18.000,00

O coordenador de 
futebol feminino é o 

responsável por 
organizar os 

treinamentos e 
competições das 

diferentes 
categorias, ficando 
responsável pela 

logística (transporte, 
alimentação, saúde, 
etc) (1 profissional x 

6 meses de 
trabalho)

2.1.6

1 COORDENDOR do 
futebol masculino
(Pessoa Juridica) -

responsável por 
organizar os 

treinamentos e 
competições das 

diferentes categorias, 
ficando responsável 

pela logística 
(transporte, 

alimentação, saúde, etc) 
Carga horária: 40 
horas semanais

Mês 6 6 3.000,00 18.000,00

O coordenador de 
futebol masculino é 
o responsável por 

organizar os 
treinamentos e 

competições das 
diferentes 

categorias, ficando 
responsável pela 

logística (transporte, 
alimentação, saúde, 
etc) (1 profissional x 

6 meses de 
trabalho)
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2.1.7

1 PREPARADOR 
FISICO/PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO 
FISICA - (Pessoa 

Juridica) Responsável 
por preparar as equipes 

dentro de um padrão 
físico/força para a 

formação da criança e 
adolescente como 

atletas, compete ainda 
ao Professor de 

Educação Física, treinar 
e orientar os atletas 
ministrando-lhes as 

mais diversas atividades 
com o intuito de dar 

condicionamento físico 
adequado as crianças 

do projeto - Carga 
horária: 40 horas 

semanais

Mês 6 6 2.900,00 17.400,00

função essencial 
para preparar, 

treinar e orientar os 
atletas ministrando-

lhes as mais 
diversas atividades 
com o intuito de dar 

condicionamento 
físico adequado as 
crianças do projeto. 
(1 profissionais x 6
meses de trabalho)

2.1.8

1
TREINADOR/TÉCNICO

- (Pessoa Juridica)
Responsável por 

preparar as equipes 
dentro de um padrão 
técnico e tático para a 
formação da criança e 
adolescente em atleta, 
compete ao Treinador -

Técnico de futebol, 
treinar e orientar os 

atletas ministrando-lhes 
as técnicas e regras do 
futebol, com o objetivo 

de assegurar-lhes 
conhecimentos técnicos 

e táticos necessários 
para a prática desse 

esporte em situação de 
treinos, de jogos 

amistosos. - Carga 
horária: 40 horas 

semanais

Mês 6 6 5.000,00 30.000,00

Função necessária 
para treinar e 

orientar os atletas 
ministrando-lhes as 
técnicas e regras do 

futebol,  (1 
profissionais x 6

meses de trabalho)
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2.1.9

1 TREINADOR DE 
GOLEIROS- (Pessoa 
Juridica) Responsável 

por preparar os goleiros 
dentro de um padrão 
técnico e tático para a 
formação da criança e 
adolescente em atleta, 
compete ao Treinador 
de Goleiros, treinar e 

orientar os atletas 
ministrando-lhes as 
técnicas e regras do 

futebol, com o objetivo 
de assegurar-lhes 

conhecimentos técnicos 
e táticos necessários 
para a prática desse 

esporte em situação de 
treinos, de jogos 

amistosos - Carga 
horária: 40 horas 

semanais

Mês 6 6 3.000,00 18.000,00

Profissional 
estratégico para 

treinar os goleiros 
da escolinha. (1 
profissionais x 6

meses de trabalho)

2.1.10

1 MASSAGISTA -
(Pessoa Juridica)
Responsável pela 

organização do local 
dos treinos, sendo um 

especialista que 
concentra sua ação nas 

massagens e tem a 
responsabilidade de dar 

as primeiras 
assistências as 

adolescentes e jovens 
atletas do projeto. Seu 
principal trabalho para 

com os atletas é 
acelerar o processo de 
recuperação, reduzir a 

fadiga e as tensões 
musculares e 

articulares. É importante 
que tenha 

conhecimentos sobre 
procedimentos básicos 
de primeiro socorros em 
atividades esportivas -

Carga horária: 40 
horas semanais

mês 6 6 1.500,00 9.000,00

A atuação do 
massagista é 

fundamental para 
aliviar a dor e 

reduzir ao mínimo 
os hematomas e 

componentes 
inflamatórios. Na 

prática do futebol, a 
contusão é uma das 

situações que 
ocorrem em treinos 
e jogos; por conta 

disso (1 profissional 
x 6 meses de 

trabalho)
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2.1.11

1 ROUPEIRO - (Pessoa 
Juridica) Responsável 
por manter os armários 
do projeto organizados, 

entregar e recolher 
material, uniformes, 

coletes na lavanderia, 
transportar água e 

alimentação para os 
atletas, manter 

organizados e cuidar do 
material esportivo, 

acompanhar as 
atividades esportivas 

das crianças e 
adolescentes atletas do 

projeto, zelando pelo 
material de sua 

responsabilidade. 
Atuação: Categorias de 
base - Carga horária: 
40 horas semanais

mês 6 6 1.500,00 9.000,00

Função necessária 
para entregar e 

recolher material, 
uniformes, coletes 

na lavanderia, 
transportar água e 

alimentação para os 
atletas, manter 
organizados e 

cuidar do material 
esportivo (1 

profissional x 6
meses de trabalho)

2.1.12

1 FISIOTERAPEUTA -
Esse profissional cuida 
da prevenção de lesões 

em atletas, trata das 
lesões musculares e 

articulares e das 
recuperações.  Carga 

horária: 40 horas 
semanais

Mês 6 6 2.500,00 15.000,00

A necessidade de 
um profissional na 
área da fisioterapia 
para a escola GEB 

de futebol se 
justifica porque 

precisa-se ter toda 
uma atenção na 

prevenção de lesão 
dos atletas e um 
cuidado especial 
quando esses se 
machucam em 
decorrência da 

atividade 
futeboística.

2.1.13

1 PSICÓLOGO - O
psicologo tem a funçaõ 

de desenvolver e 
fortalecer habilidades 

específicas de um atleta 
e no caso da escola 

GEB de futebol de atuar 
com as crianças e 

adolescentes que vem 
de áreas de 

vulnerabilidade 
economica e social para 
lhes dar confiança que 

Mês 6 6 2.173,20 13.039,20

A necessidade do 
psícologo no projeto 
da escola GEB de 

futebol que vai 
atender crianças e 

adolescentes é 
essencial para 

fortalecer a crença 
de que esses 

meninos e meninas 
podem escapar da 

zona de 
vulnerabilidade e o 
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podem mudar sua 
realidade.  Carga 
horária: 30 horas 

semanais

esporie pode dar a 
eles as ferramentas 

para faze-lo.

2.1.14

1 ASSISTENTE 
SOCIAL- Esse 

profissional tem a 
missão executar todas 

as ações ao seu 
alcance visando a 

proteção da criança e 
do adolescente durante 

a prática esportiva. 
Carga horária: 30 
horas semanais

Mês 6 6 2.500,00 15.000,00

Caberá ao 
assistente social do 

projeto cuidar e 
realizar ações de 

proteção das 
crianças que 

participarão da 
escola GEB de 

futebol. 
Conhecendo a 

realidade de cada 
um dos 

participantes e suas 
respectivas famílias. 
Buscando protegê-

las de forma 
integral.

2.1.15

1 BRIGADISTA -
Contratação de 

profissioanl especializado 
para prestação de serviços 

de mão de obra de 
socorrista/brigadista: 

serviço de brigada anti-
pânico para atuar em 

primeiro socorro.(30 horas 
semanais)

Mês 6 6 1.800,00 10.800,00

O profissional será 
responsavel por 
acompanhar as 

atividades da escola e 
todos os campeonatos 

envolvendo os 
participantes do 

projeto.

2.1.16

1 SOCIAL MÍDIA -
profissional responsavel 

pelo trabalho de 
divulgação do projeto nas 

redes socias, incluindo 
cobertura dos  

campeonatos e atividades 
da academia, fazendo 

postagens e transmissões 
ao vivo.  (1 profissional 

por uma semana de 
trabalho 30 horas 

semanais)

mês 6 6 1.500,00 9.000,00

O profissional será 
responsavel pelop 

registro e divulgação 
das ações do projeto e 

campeonatos nas 
midias sociais, em 
especial facebook e 

instagram.
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2.1.15

4 ESTAGIÁRIOS
EDUCAÇÃO FISICA -
Auxiliar o professor de 

educação fisica durante 
todo o processo de 

preparação fisica dos 
alunos da escolinha de 
futebol, bem como na 
preparação fisica das 
categorias de Base.

Carga horária: 4 horas 
por dia - 20 horas por 

semana (4 
profissionais)

mês 6 24 1.000,00 24.000,00

O estagiário de 
Educação física 

auxilia os 
preparadores 

físicos, 
preparadores de 

goleiro e o treinador 
nas suas tarefas 

diárias de controle 
de aulas, 

frequências e 
exercícios 
realizados 

separadamente do 
grupo  (4 estagiário 

x 6 meses de 
trabalho)

2.1.16

4 SEGUROS
ESTÁGIARIO COM 

AGENCIA DE GESTÃO
- serviço de seguro, com 

agencia de gestão do 
estágio.

mês 6 24 157,00 3.768,00

serviço obrigatório 
para contratação de 

estagiário (4 
estagiários x 6

meses)

2.1.17

Vale transporte. (4 
pessoas x R$ 5,50 x 22 
dias x 2 bilhetes - ida e 

volta x 10 meses)

mês 1056 1056 5,50 5.808,00
Despesa de apoio 

ao estágiário.

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.1 318.415,20

Etapa 2.2 - Material de consumo/esportivo

ITEM Descrição Detalhada
Unidade 

de
Medida

Quant Total
Valor 

Unitário
Valor Total

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo

2.2.1

CHUTEIRA DE CAMPO
- AGILITY 100 

(COMPOSIÇÃO: Solado 
- 100% em borracha 
Parte externa - 100% 

poliuretano Parte interna 
- 100% poliéster ou 

similar

par 200 200 100,00 20.000,00

material esportivo 
para distribuição 

para os alunos da 
escola de futebol, 

considerando que a 
escola é voltado 
para crianças e 
adolescentes 

carentes.
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2.2.2

BOLA DE FUTEBOL
F900 FIFA PRO 

(TERMOCOLADA)  Bola 
homologada pela FIFA 

PRO.As nossas equipes 
desenvolveram a bola 

F900 com um 
revestimento exterior de 

12 painéis para 
assegurar uma 

esfericidade perfeita, 
bem como uma elevada 
precisão nas trajetórias 
(RESISTÊNCIA Câmara 

de ar laminada com 
uma construção 

TERMOCOLADA. 
Resistência

ENCHIMENTO DE 
LONGA DURAÇÃO

Manutenção da pressão 
graças à câmara de ar 
laminada. Enchimento 

de longa duração 
PRECISÃO Bola 
termocolada com 

material texturado para 
uma precisão perfeita. 

Precisão 
ESTABILIDADE

Trajetória estável graças 
à construção em 12 
painéis em relevo.

Estabilidade

unidade 40 40 199,00 7.960,00

material esportivo 
essencial para o 

treinamento e 
preparação dos 
novos atletas

2.2.3

DISCOS FLAT DE 
TREINAMENTO

Desenvolvido para os 
treinadores e esportistas 

que buscam discos 
práticos e resistentes 
para utilizar em seus 

treinamentos. 
Desenvolvido para os 

treinadores e esportistas 
que buscam discos 

práticos e resistentes 
para utilizar em seus 

treinamentos.
BENEFÍCIOS DO 

PRODUTO
SOLIDEZ Componente 

unidade 40 40 3,75 150,00

material esportivo 
essencial para o 

treinamento e 
preparação dos 
novos atletas
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flexível e resistente. 
VISIBILIDADE Cores 
neon para uma boa 

visibilidade

2.2.4

CRONÔMETRO DE 
TREINO VOLLO 13 
Desenvolvido para 
Desenvolvido para 

marcar seu 
desempenho nos treinos 

e competições com 
base nos seus próprios 
números. O Cronômetro 
Vollo VL-1809 é leve e 
fácil de usar, além de 

possuir alarme, 
despertador, data e 

hora.
BENEFÍCIOS DO 

PRODUTO
CONECTIVIDADE 

Cronômetro eletrônico 
INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS
FUNÇÕESDespertador, 
Com Cronômetro, Hora, 

Alarme.
RESISTÊNCIA A 
ÁGUANão possui 
resistência à água 

COMPOSIÇÃO Caixa 
de Plástico ABS

DIMENSÕES7,5 x 6,5 x 
2,5 (LxAxP) cm

unidade 2 2 67,47 134,94

material esportivo 
essencial para o 

treinamento e 
preparação dos 
novos atletas
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2.2.5

LUVA DE GOLEIRO
PRO SOFT HN COMP 
(Uhlsport) DESCRIÇÃO

Tecido confortável e 
com excelente 

respiração Reconhecido 
corte negativo com 

costuras internas que 
garante encaixe firme 

na mão econtrole 
máximo da bola. Cinta 
em EVA e bandagem 
elástica completa para 

perfeita fixação no 
punho.

BENEFÍCIOS DO 
PRODUTO

Conforto de Utilização
CONFORTO DE 

UTILIZAÇÃO
Tecido confortável. 

Facilidade de abertura / 
fechamento 

FACILIDADE DE 
ABERTURA / 

FECHAMENTO 
Bandagem elástica 

completa para perfeita 
fixação no punho. 

Excelente respiração.
INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS 
PALMAEspuma SOFT 

em látex em 100% látex 
alemão de 3mm + 3mm 

de espuma.
DORSOSCHOCKZONE 
em látex em alto relevo. 
CORTE Reconhecido 

corte negativo com 
costuras internas que 
garante encaixe firme 

na mão econtrole 
máximo da bola. 

FECHOCinta em EVA 
com espaço para 
personalização e 

bandagem elástica 
completa para perfeita 

fixação no punho.

par 10 10 249,00 2.490,00

material esportivo 
essencial para o 

treinamento e 
preparação dos 
novos atletas
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2.2.6

CINTO DE TRAÇÃO
INDIVIDUAL COM 3 

ELÁSTICOS YANGFIT 
(Especificações 

Técnicas:
- Material do elástico: 

corda elástica em látex 
com revestimento de 

polipropileno de 
altíssima resistência e 
muito mais durável, e 

ainda possui um tecido 
de proteção por fora;
- Material do cinto: 

Nylon reforçado com 
enchimento interno de 
EVA, Forro de Courino 

2mm; - Fivelas e 
mosquetões em aço 

niquelado e reforçado; -
Circunferência do Cinto: 
de 60 até 110cm; - Os 
elásticos são de 1,10m 

de comprimento, 
quando esticados 
podem chegar até 

2,50m dependendo da 
força aplicada; - Itens 

inclusos: 1 Cinto 
Ajustável; 3 Elásticos de 
resistência forte; 1 Fitas 
de extensão para fixar o 

cinto onde deseja 
tracionar; 1 Puxador de 

Nylon com 3 fivelas para 
encaixar os elásticos.)

unidade 10 10 297,22 2.972,20

material esportivo 
essencial para o 

treinamento e 
preparação dos 
novos atletas
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2.2.7

CADERNO TÁTICO
MULTI ESPORTES 
(INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS ÍMÃS PARA 
MELHORES 

EXPLICAÇÕES Além 
de permitir que os 

treinadores de futebol 
desenhem os seus 

esquemas táticos, este 
quadro de treino é 
magnético, e vem 

acompanhado de 10 
ímãs (5 ímãs de 2 cores 

diferentes). Assim, o 
treinador poderá 

explicar mais facilmente 
os movimentos no 

terreno. DÊ 
INDICAÇÕES, MESMO 

À CHUVA!Graças a 
uma bolsa plástica no 

interior, pode explicar as 
suas estratégias de jogo 

mesmo na chuva, e 
manter os seus 

documentos em papel 
secos!

unidade 2 2 149,90 299,80
instrumento para 

anotação dos 
treinadores

2.2.8

MINI TRAVE FUTEBOL
BASIC P 

(INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS

DIMENSÕES E PESO 
DO 

PRODUTODimensões 
interiores= 90 * 70 * 

56cm Diâmetro tubos= 
25mm * 0,9mm

Peso produto = 2,43kg
DIMENSÕES DA  

EMBALAGEM 
Dimensões= 52x39x69 -

8 cm
Peso total = 2,58 kg 

COMPOSIÇÃOTubo de 
aço: Q195

Rede: 100% poliéster
ACESSÓRIOS3 estacas 

permitem fixar a trave 
no gramado.)

par 4 4 299,99 1.199,96

material esportivo 
essencial para o 

treinamento e 
preparação dos 
novos atletas
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2.2.9

COLETE (Azul, 
Amarelo, Branco e 

Laranja) (BENEFÍCIOS 
DO PRODUTO 

AJUSTÁVEL Colete 
com elástico na lateral 

para se adequar a todos 
tamanhos. Conforto de 

utilização
ELIMINAÇÃO DA 
TRANSPIRAÇÃO

Material que elimina a 
transpiração.

COMPOSIÇÃO100% 
poliéster

unidade 200 200 14,99 2.998,00

material esportivo 
para distribuição 

para os alunos da 
escola de futebol, 

considerando que a 
escola é voltado 
para crianças e 
adolescentes 

carentes.

2.2.10

BOMBA DUPLA AÇÃO 
COM MANÔMETRO(

BENEFÍCIOS DO 
PRODUTO FÁCIL DE 

USAR
Enchimento nos dois 

sentidos => princípio de 
dupla ação facilita o 

enchimento. Manómetro 
integrado para encher 

as bolas com as 
medidas precisas. 

Solidez 
INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS 
COMPOSIÇÃO 
Mainpart 100% -
Policarbonato -

acrilonitrilabutadieno 
estireno (PC-ABS)

Cabo 100% -
Polipropileno (PP)

Parafusos 100% - Liga 
de zinco

unidade 2 2 69,99 139,98
material essencial 
para manutenção 

das bolas

2.2.11

Uniformes de jogo -
são uniformes 

completos - cada Kit 
possui (22 camisetas, 
22 calções e 22 pares 

de meiões), específicos 
para preparação de 

competições.
Especificação: Calção 
com tecido Dry Tech 

com 100% poliéster com 
fator de proteção UV 

Kit 6 6 2.500,00 15.000,00

Os uniformes de 
competição são 

nmecessários para 
que os meninos e 

meninas ao 
particparem de

competições locais, 
regionais, federadas 
ou não, possam ser 
identificadas como 
da AAGEB (6 kits 

completos)
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30+, escudo em Patch 
sublimado com o 

contorno bordado.
Peças com aplicações 

de cores em sublimação 
total de alta definição.

Meião confort com 61% 
de poliamida, 35% 

algodão e 0,4% 
elastano.

2.2.12

Uniformes de treino -
são uniformes 

completos cada Kit 
contém (22 camisetas, 
22 calções e 22 pares 

de meiões) tudo em cor 
neutra sobre o qual se 

coloca um colete 
colorido para 
treinamentos 

específicos para 
preparação de 
competições.

Especificação: O
uniforme de treino  é 

composto pela Camisa 
com tecido AllDry 100% 
poliéster com fator de 

proteção UV 30+, 
escudo em Patch 
sublimado com o 

contorno bordado.

terno (22) 6 6 1.540,00 9.240,00

Os uniformes de 
treinos são 

necessários, em 
especial, para as 

categorais de base 
do projeto, sub 

11,13, 15 17 e 20, 
pois são aqueles 
jovens que em se 

destacando passam 
a treinar em 

separado 
objetivando a 

participação em 
competições locais 

e regionais, 
federadas ou não.
(6 kits completos)

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.2 62.584,88

Etapa 2.3 - Atividades de capacitação

ITEM Descrição Detalhada
Unidade 

de
Medida

Quant Total
Valor 

Unitário
Valor Total

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo

2.3.1

Palestras paçestrante 

com notória experiencia

em futebol e temas 

sociais, com 

metodologia para 

diálogo com crianças, 

adolescentes e 

familiares. Temas 

serviço 5 5 1.000,00 5.000,00

As palestras sociais 
são fundamentais 

para o 
desenvolvimento 

humano dos 
envolvidos no 

projeto.
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previstos para as 

palestras: - Cidadania

- Criança e adolescente 

e o esporte.

- Esporte como 

motivação e profissão

- Violência e trabalho 

infantil

2.3.2

Lanches (210 
participantes) - Kit 

lanche composto por 1 
fruta, 1 suco, 1 pão e 1 

barra de cereal

unidade 1050 1050 10,00 10.500,00

serão 5 palestras, 1 
a cada 2 mêses 
(210 lanches x 5 

palestras

2.3.3

Locação de 
imóvel(casa com no 
mínimo 4 quartos e 2 

banheiros uma sala, uma 
cozinha, garagem)

Mês 6 6 2.000,00 12.000,00

Alguns dos 
prossionais que

atuarão no 
proejtoescola GEB 

de futebo não 
moram em 

Brazlândia e 
necessítarão de 

uma base na cidade 
para refeiçoes e 

higiene pessoal e 
descanso.

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.3 27.500,00

VALOR TOTAL DA META 2 408.500,08

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 517.836,10

6. DIVULGAÇÕESEIDENTIFICAÇÕESDOEVENTO

6.1 DIVULGAÇÕES
O evento será identificado e divulgado por diversos meios a saber:
1. Todos os equipamentos esportivos de treino terão o nome do Projeto ACADEMIA 

GEB DE FUTEBOL ao lado da logo da Secretaria de Esporte do DF (uniformes e 
coletes);

2. Todos os espaços em que forem realizados os treinamentos físicos, táticos e 
técnicos receberão um baner do Projeto;

3. Todas as mídias impressas e digitais de **Brazlândia receberão material 
informativo do Projeto Academia GEB de Futebol para divulgação com a logo da 



38 

 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO GRÊMIO ESPORTIVO BRAZLÂNDIA  

Secretaria de Esporte e Lazer do DF 
4. Todas as competições federadas e não federadas em que os atletas do Projeto 

participarem terão a divulgação oficial da Secretaria de Esporte e Lazer do DF 
5. Todas as ações do Projeto serão amplamente divulgadas pelas redes sociais da 

AAGEB 
 
 

7.PrevisãodeReceitas 
 

PREVISÃODERECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 EmendaParlamentardoDeputado Cláudio 
Abrantes 

R$ 517.836,10 

2 Contrapartida de Bens e Serviço R$ 22.000,00 

Total R$ 539.836,10 

 

 

Brasília, 23 dejunho de 2022 

 

 

 

REGINALDO BACCI 
ACUNHA Presidente da 

AAGEB 
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