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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: IMP (INSTITUTO MENINOS DO PÔR 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) 

E-mail: institutomeninosdoporsol@gmail.com Site/Redes Sociais: 
Redes sociais:  
YouTube  
https://www.youtube.com/c/InstitutoMeninosdoPorSol 
Instagram 
https://instagram.com/institutomeninosdopordosol 
Facebook 
https://www.facebook.com/institutomeninosdopordosol/ 
Site 
www.institutomeninosdopordosol.org 

Responsável da OSC (Dirigente):  ILÁRIO FERREIRA DA SILVA 

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

Telefone do Dirigente: (DDD) 61 98637-1583 

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

CEP: 72238063 

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

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

Função na parceria:  acompanhamento da parceria 

RG: 09574204 ÓrgãoExpedidor:  SSPMT CPF: 78241103115 

Telefone Fixo: Telefone Celular:  (61) 99989-0813 

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. 
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O Instituto tem como principal objetivo, incentivar programas sócios educativos voltados para a 

comunidade, oferecendo às crianças e adolescentes inclusões sociais por meio das ações pautadas nas aulas de 

balé, música, capoeira, Modalidades esportivas e do serviço social.  

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

 Torneio Barbosa de Futsal Feminino nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Corrida PurpleRuncorrida de rua realizada no guara 2 com quatro etapas em parceria com a 

Secretaria de Esporte DF. 

 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. 

O Instituto Meninos do Por do Sol já realizou várias parcerias através de termo de fomento, 

comprovando sua capacidade técnica para a continuidade do projeto, como segue: 

PROCESSO Nº 00220-00003484/2019-08 
TERMO DE FOMENTO Nº 30/2019 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER  
 
PROCESSO Nº 00220-00004538/2019-44 
TERMO DE FOMEN TO Nº 41/2019 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER  
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PROCESSO Nº 00220-00004897/2019-00 
TERMO DE FOMEN TO Nº 43/2019 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 
 
PROCESSO Nº 00150-00005915/2019-05 
Termo de Fomento (MROSC) N. º 100/2019 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA  
 
PROCESSO: 00220-00002276/2019-83 
TERMO DE FOMENTO Nº 18/2019 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 
 
PROCESSO Nº 00220-00004705/2021-71 
Termo de Fomento (MROSC) N. º 60/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 
 
PROCESSO Nº 00220-00002298/2021-68 
Termo de Fomento (MROSC) N. º 17/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 
 
Termo de Fomento nº 909767/2021 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE 
 
Termo de Fomento nº 909927/2021 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE 
 
PROCESSO Nº 00220-00002813/2021-18 
TERMO DE FOMENTO Nº 32/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 
 
PROCESSO Nº 00400-00052632/2020-25 
TERMO DE FOMENTO Nº 26/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO 
FEDERAL. 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

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

Local de realização: SEDE I E II DO INSTITUTO MENINOS DO POR DO SOL – SHPS QUADRA 303 LOTE 30 
- CEILÂNDIA  

 

Período de execução:  18/07/2022 a 30/12/2022  

Período de realização do Projeto:  28/07/2022 a 28/12/2022  

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

Previsão de beneficiáriosdiretos: 800 

Previsão de público indireto: 1.000 (previsão para o evento de encerramento) 

Valor Total do Projeto: R$ 903.606,18 (novecentos e três mil, seiscentos e seis reais e dezoito centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 898.856,18 (oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e 
seis reais e dezoito centavos) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINOS DO POR DO SOL – É PRECISO CONTINUAR 



‘ 

4 

 
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Tivemos no ano de 2021/2022 o projeto aprovado com o termo de fomento nº 32/2021 com processo 

nº 002200002813/2021-18, aonde contemplava com a realização do projeto o atendimento de várias crianças, 

adolescentes e adultos nas modalidades elencadas no plano de trabalho. Importante destacar que o projeto está 

em fase final de execução com sucesso espetacular de atendimento maior de alunos do que previsto na meta e 

será comprovado na prestação de contas. Por isso, O Projeto Meninos do Por do Sol – É Preciso Continuar, busca 

com a sua continuidade repetir o sucesso de atendimento durante o ano de 2022 com a parceria com esta 

secretaria no projeto realizado, com atendimento 800 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, dando 

uma oportunidade de praticar as modalidades do projeto.  

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

O IMP – Instituto Meninos do Pôr do Sol trabalha hoje atendendo nas duas sedes com mais de 1500 

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 esportiva, 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 e atendimento psicossocial. 

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. 

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 
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esportivos e de lazer, sem fins lucrativos, realizados pela Administração Pública Distrital e por Organizações da 

Sociedade Civil no âmbito do Distrito Federal. 

O Instituto Meninos do Pôr do Sol atende a comunidade do Pôr do Sol, Sol Nascente e Setor P. Sul, 

oferecendo cursos de teclado, canto, bateria, violão, informática, esporte e lazer por meio de aulas de balé, 

futsal, judô e jiu-jitsu. O Instituto tem como premissa a atenção psicossocial Infanto Juvenil, sendo assim, visamos 

trabalhar com uma equipe multiprofissional (Assistente Social, Psicólogas, Neuropsicóloga, Psiquiatria e 

Fonoaudiologia). Assim, trabalhamos com estratégias e objetivos múltiplos, preocupando-se com a atenção 

integral dessas crianças e adolescentes. O trabalho envolve, ainda, intervenções nas relações familiares, afetivas, 

comunitárias, psicoeducação, lazer, melhora na qualidade de vida e assistência social.  

Importante ressaltar também que pela situação que nosso país ainda atravessa relacionado às 

consequências econômicas da pandemia, que ainda estão se reorganizando e que levou muitas famílias à 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, ampliando o 

atendimento não só para criança e adolescente, mas tambémseus familiares. 

Pelo sucesso anterior deste projeto, esta parceria vem para ampliar as modalidades oferecidas à 

comunidade e dar espaço para atender não só crianças e jovens, mas também adultos e familiares destas 

crianças. 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar o projeto MENINOS DO POR DO SOL – É PRECISO CONTINUAR na região do Pôr do Sol – 

Ceilândia - Brasília/DF, com as modalidades e atendimento de (BALLET, JIU-JITSU, JUDÔ, FUTSAL, TREINO 

FUNCIONAL, ZUMBA, INFORMÁTICA, MÚSICA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGIA/NEOROPSICOLOGIA), com aulas e 

atendimentos semanais para acolher sempre no contraturno crianças, adolescentes e familiares de baixa renda, 

com atendimento totalmente gratuito nas modalidades oferecidas com o objetivo de darmos continuidade para 

famíliasda região do Por do Sol. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dar visibilidade para crianças e adolescentes do Pôr do Sol – Ceilândia que participaram do projeto; 

 Proporcionar lazer para o público de Ceilândia; 
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 Fortalecer ações esportivas e atendimento familiar relacionadas às categorias de (BALLET, JIU-JITSU, 

JUDÔ, FUTSAL, TREINO FUNCIONAL, ZUMBA, INFORMÁTICA, MÚSICA, ASSISTENTE SOCIAL, 

PSICOLOGIA/NEOROPSICOLOGIA); 

 Utilizar o esporte  como uma ferramenta de transformação social. 

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

 

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

cumprimento das Metas 

Aquisição de material esportivo 
para as modalidades de Jiu Jitsu, 
Judô, Treinamento Funcional, 
Futsal, Ballet e Zumba 

Aquisição de material 
esportivo 

Notasfiscais 
Fotos 

Locação do espaço para 
ministrarmos as aulas com 
excelência 

Locação de Espaço Contrato de 
locaçãoreconhecidoemcartóriopelope

ríodo; 

Comprovante de transferênciae recibo 
com assinaturareconhecidaemcartório 
para o proprietário do imóvel no valor 

do aluguelemcontrato. 

Contratação de Recursos Humanos 
e Serviços 

Contratações referente as 
Etapas 1.6 e 1.7 

Contrato de trabalho; 

Nota fiscal 

Fotos, e  

Relatórios Mensais de Atendimento 
(Assistente Social, Psicólogo, 

Neuropsicólogo) 

Realização da cerimônia de 
encerramento 

Contratações referentes a 
Etapa 1.8 Cerimônia de 

encerramento do projeto 

Contrato de Prestação de Serviço para 
o evento de encerramento 

Nota fiscal 

Fotos 

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

cumprimento 

Participação de 800 pessoas 
inscritas no projeto entre crianças, 
adolescentes e adultos nas  
modalidades (BALLET, JIU-JITSU, 
JUDÔ, FUTSAL, TREINO 

Quantidade de pessoas 
inscritas nas modalidades 

 

- Ficha de inscrição; 

- Fotos 



‘ 

7 

 
 

FUNCIONAL, ZUMBA, 
INFORMÁTICA, MÚSICA, 
ASSISTENTE SOCIAL, 
PSICOLOGIA/NEOROPSICOLOGIA) 

Apresentação dos resultados 
alcançados no evento de 
encerramento para 1000 pessoas 

Quantidade de 
pessoaspresentes no evento 

de encerramento 

Relação nominal de presença com 
nome complete, endereço. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

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

Descrição/Etapa: AULAS DE DANÇA (BALLET) 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: IMP – INSTITUTO MENINOS DO POR DO SOL - SHPS QUADRA 303 LOTE 30 

EspaçosFísicosDisponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(...) Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual? SEDE DO IMP 

Quantidade de participantes neste evento 

Diretos: 100 
Professores: 2 
Alunos: 100 

Indiretos: Por ser um 
projetocontinuado com aulas 
por modalidade para os alunos 
inscritos, não temos público 
indireto. 

Total:   102 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária 
Categoria-
Modalidade/Data/Turno 

Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 17 anos) Aulas de Dança  
28/07/2022 a 28/12/2022 
Matutino e Vespertino 
 

100 

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

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

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ouportadoras de 
necessidadesespeciais (limitaçãofísica, mental, sensorial 
oumúltipla - inseridasnadistribuiçãoacima) 
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Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet: institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: Aulas de jiu-jitsu 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Sede Filial IMP: QNP 24 conj E loja 5 – Setor PSUL / IMP – INSTITUTO MENINOS 
DO POR DO SOL - SHPS QUADRA 303 LOTE 30 

EspaçosFísicosDisponíveis: 

() 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 
Alunos: 100 

 Indireto: Por ser um 
projetocontinuado com 
aulas por modalidade 
para os alunos inscritos, 
não temos público 
indireto. 

Total: 101 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 17 anos) Aulas de jiu-jitsu 
28/07/2022 a 28/12/2022 
Matutino e Vespertino 

100 

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

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

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoasportadoras de necessidadesespeciais (limitaçãofísica, 
mental, sensorial oumúltipla - inseridasnadistribuiçãoacima) 

  

 

Inscrição dos participantes 
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(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. Institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: Aulas de judô 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Sede Filial IMP: QNP 24 conj E loja 5 – Setor PSUL / IMP – INSTITUTO MENINOS 
DO POR DO SOL - SHPS QUADRA 303 LOTE 30 

EspaçosFísicosDisponíveis: 

() 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 
Alunos: 100 

 Indireto: Por ser um 
projetocontinuado com 
aulas por modalidade 
para os alunos inscritos, 
não temos público 
indireto. 

Total: 101 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 17 anos) Aulas de Judô 
28/07/2022 a 28/12/2022 
Matutino e Vespertino 

100 

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

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

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoasportadoras de necessidadesespeciais (limitaçãofísica, 
mental, sensorial oumúltipla - inseridasnadistribuiçãoacima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 
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(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. Institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: Aulas de Futsal (Professor de educação física) 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Quadra públicana QNP 34 

EspaçosFísicosDisponíveis: 

(x) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(...) Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual? Quadra públicana QNP 34 

( ) Outro 
Qual?  

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 100 
Professor: 2 
Alunos: 100 

 Indireto: Por ser um 
projeto continuado com 
aulas por modalidade 
para os alunos inscritos, 
não temos público 
indireto. 

Total: 102 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 17 anos) Aulas de futsal 
28/07/2022 a 28/12/2022 
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 oumúltipla – inseridas na distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 
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Nome do Evento: APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO MENINOS DO POR DO SOL – É PRECISO 
CONTINUAR 

Descrição/Etapa: Aulas de Treino funcional 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Noturno 

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 participantesnesteevento 

Direto: 100 
Professor: 1 

Indireto: Por ser um 
projetocontinuado com 
aulas por modalidade para 
os alunos inscritos, não 
temos público indireto. 

Total: 101 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

() Crianças/Adolescentes (até 17 anos)   

() Jovens (15 a 24 anos)   

(X) Adultos (entre 15 anos e 99 anos) Aulas de treino funcional 
28/07/2022 a 28/12/2022 
Matutino e Vespertino 

100 

(...) idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoasportadoras de necessidadesespeciais (limitação física, 
mental, sensorial oumúltipla – inseridas na distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: Aulas de ZUMBA 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Noturno 

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

Espaços Físicos Disponíveis: (,,,) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
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(...) Pátio (...) Piscina 

(...) Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual? SEDE DO IMP 

Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 100 
Professor: 1 

Indireto: Por ser um projeto 
continuado com aulas por 
modalidade para os alunos 
inscritos, não temos público 
indireto. 

Total: 101 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

() Crianças/Adolescentes (até 17 anos)   

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

(X) Adultos (entre 15 anos e 99 anos) 28/07/2022 a 28/12/2022 
Noturno 

100 

(...) idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoasportadoras de necessidadesespeciais (limitaçãofísica, 
mental, sensorial ou múltipla – inseridas na distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: Aulas de informática 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Noturno 

Local: IMP – INSTITUTO MENINOS DO POR DO SOL - SHPS QUADRA 303 LOTE 30 

EspaçosFísicosDisponíveis: 

(,,,) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(...) Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual? SEDE DO IMP 

Quantidade de participantesnesteevento 

Direto: 150 
Professor: 2 

Indireto: Por ser um projeto 
continuado com aulas por 
modalidade para os alunos 

Total: 152 
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inscritos, não temos público 
indireto. 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(    ) Crianças/Adolescentes (até 17 anos)   

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

(X) Adultos (entre 11 anos e 99 anos) Aulas de informática 
28/07/2022 a 28/12/2022 
Matutino e Vespertino 

150 

(...) idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas portadoras de necessidades especiais (limitaçãofísica, 
mental, sensorial oumúltipla – inseridas na distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: Aulas de música 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Noturno 

Local: Sede Filial IMP: QNP 24 conj E loja 5 – Setor PSUL / IMP – INSTITUTO MENINOS 
DO POR DO SOL - SHPS QUADRA 303 LOTE 30 

Espaços Físicos Disponíveis: 

(,,,) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(...) Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual? SEDE DO IMP 

Quantidade de participantesnesteevento 

Direto: 50 
Professor: 1 

Indireto: Por ser um 
projetocontinuado com 
aulas por modalidade para 
os alunos inscritos, não 
temos público indireto. 

Total: 51 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 
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(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

() Crianças/Adolescentes (até 17 anos)   

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

(X) Adultos (entre 06 anos e 99 anos) Aulas de música 
28/07/2022 a 28/12/2022  
Matutino e Vespertino 

50 

(...) idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoasportadoras de necessidadesespeciais (limitaçãofísica, 
mental, sensorial oumúltipla - inseridasnadistribuiçãoacima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: Atendimento Com Assistente Social  

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Noturno 

Local: Sede Filial IMP: QNP 24 conj E loja 5 – Setor PSUL / IMP – INSTITUTO MENINOS 
DO POR DO SOL - SHPS QUADRA 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:  
Só teremos esse quantitativo após as inscrições 
dos alunos e responsáveis, aonde será 
encaminhado para assistente social para o 
planejamento de atendimento presencial e na 
casa da família conforme demanda de 
atendimento. Estará em relatório mensal o 
quantitativo de atendimentos durante todo o 
projeto 

Indireto: Por ser um projeto 
continuado com 
atendimento por 
modalidade para os alunos 
inscritos, não temos público 
indireto. 

Total:  

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

( X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 
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Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(    ) Crianças/Adolescentes (até 17 anos)   

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

(    ) Adultos (entre 06 anos e 99 anos)   

(...) idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoasportadoras de necessidadesespeciais (limitaçãofísica, 
mental, sensorial oumúltipla - inseridasnadistribuiçãoacima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

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

Descrição/Etapa: PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA 

Data do Evento: 28/07/2022 a 28/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo Fomento: 18/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Noturno 

Local: Sede Filial IMP: QNP 24 conj E loja 5 – Setor PSUL / IMP – INSTITUTO MENINOS 
DO POR DO SOL - SHPS QUADRA 303 LOTE 30 

EspaçosFísicosDisponíveis: 

(,,,) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(...) Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual? SEDE DO IMP 

Quantidade de participantesnesteevento 

Direto:  
Sóteremosessequantitativoapós as inscrições 
dos alunos e responsáveis, 
aondeseráencaminhado para aassistente social 
para o planejamento de atendimentopresencial 
e na casa da famíliaconformedemanda de 
atendimento. Estaráemrelatório mensal o 
quantitativo de atendimentosdurantetodo o 
projeto 

Indireto: Por ser um 
projetocontinuado com 
aulas por modalidade para 
osalunosinscritos, 
nãotemospúblicoindireto. 

Total: 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(    ) Crianças/Adolescentes (até 17 anos)   

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

() Adultos (entre 06 anos e 99 anos)   
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(...) idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoasportadoras de necessidadesespeciais (limitaçãofísica, 
mental, sensorial oumúltipla - inseridasnadistribuiçãoacima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Emcentroscomunitários 

(X) Na sede da entidadeproponente 

(...) Na sede de entidadesparceiras 

(X) Pela internet. institutomeninosdoporsol@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

 

Desta forma, logo após a assinatura do Termo de Fomento iniciaremos as tratativas para contratação 

com os fornecedores das estruturas necessárias, contratação de serviços para a realização do projeto. Bem como 

a seleção para os profissionais que trabalharão nas modalidades. 

Inscrições: serão realizadas a partir do dia 18/07/2022 a 28/07/2022 gratuitamente pela internet 

institutomeninosdoporsol@gmail.com e presencial na sede do instituto, o corpo técnico ficara responsável por 

organizar as fichas devidamente preenchidas e com o quantitativo de inscritos por modalidade conforme o item 

2.6. 

Estratégias de Mobilização: Na ação de mobilização do público alvo, será feito publicação de 

propaganda nas redes sociais.  

Público: teremos a presença de publico no encerramento do projeto com a apresentação dos resultados 

e váriasapresentações por modalidade conforme cronograma descrito na metodologia, sendo entrada gratuita a 

todos os participantes. 

“Será disponibilizado semanalmente após o início da execução através do link Google drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1y6ih0jgDhPWRuK890iyzTn-Pth6DGaR2?usp=sharing com todas as Fotos, 

Notas Fiscais, Listagem de inscritos no evento, Pontuação por equipes e Pontuação individual que comprovem o 

cumprimento das metas e resultados. Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas 

de patrocínios diversos à logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer 

material adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores 

referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação”. 
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METODOLOGIA DAS AULAS: 

AULAS DE JIU JITSU 
Início e encerramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

OBJETIVOS:  

● Vivenciar o conteúdo das lutas de forma adaptada para a escola. 

● Trabalhar o Jiu-jítsu através de brincadeiras próximas aos seus movimentos reais. 

● Levar os alunos ao conhecimento sobre o tema Transversal do 1º Bloco dos PCNs. 

 

DIMENSÕES: 

● Conceitual: trabalhar as seguintes questões: o que é jiu-jítsu? E quais as suas principais características e 

seus golpes? 

● Procedimental: vivenciar situações de jogos e brincadeiras de lutas que proporcione e beneficie o agarrar, 

a ginga, as quedas, os socos e outros movimentos. 

● 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: 

Jiu-jitsu (Adaptado para Escola) 

METODOLOGIA USADA: 

Global. Descoberta Orientada 

AQUECIMENTO: 5 minutos 

ROUBAR A BANDEIRA:  

Regras: 

● Os alunos estarão 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 
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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 

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 

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. 

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. 

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 possam 

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 mudar 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. 
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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 à sua direita com a perna direita, agora com o 

braço segure na camisa do colega a esquerda, 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 

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 ritmam 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 trabalhar a noção de espaço e o 

equilíbrio. 

TREINAMENTO FUNCIONAL 
Início e encerramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

São muitos os benefícios da prática do treino funcional. Além da melhora no desenvolvimento de 

atividades realizadas no dia a dia e ajudar no emagrecimento, o treinamento funcional auxilia no: 

● Ganho no condicionamento físico 

● Resistência cardiorrespiratória 

● Perda de peso 

● Maior flexibilidade corporal 

● Funcionalidade unilateral dos membros superiores e inferiores 

● Integração dos movimentos do corpo 

● Aumenta a força 

● Fortalecimento do Core (músculos da região abdominal, lombar e pélvica) 

● Aprimora a postura 

● Auxilia na diminuição de porcentagem de gordura no corpo. 

Os exercícios funcionais podem ser realizados em qualquer espaço e são rápidos. 

Os circuitos irão variar de acordo com o tamanho e quantidade de séries a serem realizadas na aula. 
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As aulas serão ministradas no próprio Instituto ou em espaços públicos abertos para melhor acomodar 

as turmas, funcionando também, como uma forma de divulgar o projeto e alcançar mais membros da 

comunidade. 

Atenderemos 100 alunos 2 vezes na semana, divididos por 4 turmas com 2 horas por dia, buscando 

atender todos os jovens, adultos e idosos cadastrados, com material didático e grade horária definida pelo 

professor conforme inscrições dos alunos. 

Lembrando que é importante que a prática dos exercícios funcionais seja acompanhada por um 

profissional de educação física para que os exercícios sejam realizados da forma correta e intensa para ter 

benefícios. 

Equipamentos que podem ser utilizados: corda, cone, escada, roda, elástico extensor, caneleiras, 

colchonetes, bastões e etc. 

AULAS DE FUTSAL 
Início e encerramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

As atividades da modalidade futsal acontecerão da seguinte forma: 

Segunda-feira, Quarta-feira, e Sexta-feira: 

Local: Quadra pública na QNP 34 

Início: 08:00h 

Duração: 1h (1 TURMAS DE 20 ALUNOS) 

Faixa etária: 05 a 07 anos 

Quantidade de alunos: 20 

Tipo de treino: Fundamentos, Físico e Coletivo; 

 

Local: Quadra pública na QNP 34 

Início: 09:00h 

Duração: 1h (1 TURMAS DE 20 ALUNOS) 

Faixa etária: 08 a 09 anos 

Quantidade de alunos: 20 

Tipo de treino: Fundamentos, Físico e Coletivo; 
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Local: Quadra pública na QNP 34 

Início: 10:00h 

Duração: 1h (1 TURMAS DE 20 ALUNOS) 

Faixa etária: 10 a 13 anos 

Quantidade de alunos: 20 

Tipo de treino: Fundamentos, Físico e Coletivo; 

 

Local: Quadra pública na QNP 34 

Início: 14:00h 

Duração: 1h (1 TURMAS DE 20 ALUNOS) 

Faixa etária: 14 a 15 anos 

Quantidade de alunos: 20 

Tipo de treino: Fundamentos, Físico e Coletivo; 

 

Local: Quadra pública na QNP 34 

Início: 15:00h 

Duração: 1h (1 TURMAS DE 20 ALUNOS) 

Faixa etária: 16 a 17 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 aumentou 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. 
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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, onde 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 de até sete anos, definimos posicionamento como ataque, meio e defesa. 

Treino Coletivo 
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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. 

 

DANÇA (BALLET)  
Início e enceramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

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); 
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                - 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  

1) Chão – alongamento (igual aos maternais) 

2) Centro – 1ª posição (pés e braços) 1º semestre 

                   - 2ª Posição (pés e braços) 2º semestre 

                   - battementtendu – frente e lado (flex e ponta) eleve. 

3) Diagonais (igual aos materiais acrescentar SKIP e Galop alternando as pernas) 
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4) Improvisação – (igual aos maternais)reverence. 

Primary 7 anos 

 

1) 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 

2) Centro – todo trabalho de face 1ª, 2ª e 3ª posição (braços e pés); 

3) diagonal – igual ao baby class 2; 

4) improvisação – reverence. 

Básico I de 7 a 9 anos 

 

1) Chão – igual ao segundo período + develope, envelope e rond-de-jambe. 

2) 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; 
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                - sautés de 1ª posição; 

                - spring point (de frente para a barra) 

                - echapes (após sautes com perfeição) 

3) 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) 

4) 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) 

5) Improvisação – 2 vezes por mês  

                             - Abertura no chão 

                             - Reverence 

Básico II de 10 a 12 anos  

 

1) Chão – abertura incluindo exercícios deitada 

2) Barra (de frente e lado) 
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- 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) 

                   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 battementdecomposto 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) 

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) 
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- 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 attitudedevant e emboité sem giro 

Diagonais: variações livres 

-Skip 

-Walk 

-Tanlevé 

-Reverence. 

ZUMBA  
Início e enceramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

Zumba fitnnes é uma marca internacional, criada em 1990 por Beto Perez, um ritmo totalmente 

diferente e dinâmico, a Zumba Fitness é uma marca revolucionária, pois veio para quebrar tabus e de uma forma 

bem didática e diferente. 

As aulas de zumba são totalmente abertas a quaisquer público, desde zumba kids para crianças, zumba 

fitness para adultos e zumba gold para idosos, além disso temos outras modalidades exóticas como; Aqua Zumba, 

Zumba tonning e muito mais,são áreas específica a serem trabalhadas levando em consideração uma só ideologia 

a (ZUMBA) 

A aula é totalmente dinâmica e didática, os requisitos básicos a serem seguidos são; Que o aluno tenha 

em mente que a aula de zumba é muito pesada e que cobrará muito do seu condicionamento físico. 

Que o aluno leve sua garrafa de água, para se hidratar e até mesmo manter as medidas de saúde 

pessoal em tempos de covid-19. 
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É necessário que o professor informe ao aluno que a zumba possui de certa forma um impacto muito 

grande nas articulações, então seguir os passos de forma alternativa e de acordo com sua intensidade é 

fundamental, dando ouvidos ao comando do professor. 

Treinamento físico, onde o professor de forma dinâmica auxiliará a sua turma a como seguir 

determinados exercícios e passos. 

Para fazer aulas de zumba é preciso saber dançar? 

Não, o aluno pode chegar em uma aula de zumba, cru, sem saber fazer nenhum movimento, a zumba 

além de auxiliar na coordenação motora ela também auxiliará no condicionamento físico e estético, fazendo com 

que alguns alunos percam peso e gordura corporal...consequentemente isso trará um impacto benevolente no 

psicológico. 

A Zumba pode trazer de diversas formas saúde, tanto corporal bem como psicológica e mental. 

A Zumba aumenta a autoestima, a partir do momento que o aluno(a) começa a ver resultados...como 

roupas cabendo, diminuição do peso, perda de gordura, dentre outras coisas automaticamente sua autoestima 

aumenta e sua autoconfiançatambém. 

Autoconfiança, um dos pré-requisitos da Zumba, através dos movimentos e aceleração cardíaca, o 

alunoao se notar em uma situação de estrema alegria e contagio, se tornará mais autoconfiante.  

Empoderamento feminino; está aí uma das bases da Zumba, o empoderamento. A zumba vem a cada 

dia quebrando tabus e defendendo a mulher de formas pertinentes, seus profissionais, são altamente treinados 

para trabalharem com esse público, pois este mesmo público que nos fortalece e fortalece a marca.  

Então os professores de zumba são preparados para trabalharem com sensualidade e empoderamento 

feminino, assim fazendo suas alunas se sentirem mais fortes e poderosas. 

Não somos apenas professores, somos mais que isso, somos amigos, psicólogos, conselheiros e 

fazemosde tudo para que nossos alunos se sintam bem em uma aula de zumba. 

Do repertório da aula e constituído por músicas latinas, ou seja, trabalhamos com músicas quentes 

como a -Salsa, cumbia, merengue e raggaeton- mas não descartamos em hipótese alguma o nosso ritmo –Axé, 

funk, lambada, forró. Dentre outros ritmos internacionais, afinal estamos em mais de 196 países. 

A zumba é multicultural, ao trabalharmos todos os ritmos nas aulas, conseguimos trazer um pouco 

desta cultura para nossos alunos... Assim quebrando estereótipos e preconceitos linguísticos e culturais. 
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Atenderemos 100 alunos três vezes na semana, divididos por turmas com 2 horas por dia, buscando 

atender todos os jovens, adultos e idosos cadastrados, com material didático e grade horária definida pelo 

professor conforme inscrições dos alunos. 

 

AULAS DE INFORMÁTICA 
Início e enceramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

 

Aula de computação: Noções Básicas (ligar, desligar/internet/redes sociais) 

 

✔ Modalidade: Presencial 

✔ Quantidade de Participantes por Turma: até 15 alunos por hora 

✔ Total de Participantes: 100 (serão disponibilizados 3 horários pela manhã e 3 pela tarde e noite) 

Aulas totalmente GRATUITAS na unidade que funcionará as atividades. 

No curso de Informática para crianças, adolescentes, adultos e idosos aprendem desde a ligar um 

computador a operar diversas ações, tais como: internet, acesso às 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 disponibilizados pela instituição como 

contrapartida: 

Atenderemos 100 alunos três vezes na semana, com 15 alunos a cada 1 horas por dia, buscando 

atender todas as crianças, adolescentes, adultos e idosos cadastrados, com material didático e grade horária 

definida pelo professor conforme inscrições dos alunos. 

As inscrições totalmente gratuitas serão feitas no site da instituição e presencial conforme informado 

no cronograma detalhado. 
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AULAS DE MÚSICA 
Início e enceramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

Violão 

A proposta das aulas de violão é de caráter extremamente prático. Não é objetivo desde curso oferecer 

uma formação musical avançada, pelo contrário, neste curso, o aluno poderá obter um conhecimento elementar, 

mas suficiente para dar seus primeiros passos na prática de tocar violão. 

Introdução Música - É a arte de combinar sons de uma maneira agradável. Melodia - Combinação de 

sons sucessivos; Harmonia - Combinação de sons simultâneos; Ritmo - Uma combinação de valores das notas 

dispostas no tempo em que são executadas; 

Atenderemos 50 alunos 3 vezes na semana, buscando atender todos os alunos no contra turno, com 

material didático e grade horária definida pelo professor conforme inscrições dos alunos. Os instrumentos usados 

serão disponibilizados pela instituição. 

A grade horária será organizada pelo professor, juntamente com o Instituto, conforme a quantidade 

de inscrições e alinhado com a disponibilidade dos espaços para ministrar as aulas no Instituto. 

As definições de aulas, assim como a grade horária pode sofrer alteração futuramente de acordo com 

a demanda e disponibilidade dos espaços. 

As inscrições totalmente gratuitas serão feitas no site da instituição e presencial conforme informado 

no cronograma detalhado. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
Início e enceramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

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. 
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Prestar orientação acerca dos serviços prestados na rede sócio assistencial, assim como realizar 

encaminhamentos para esses serviços. 

Objetivos das ações sociais: 

 

 Elaborar indicadores sociais quali-quantitativos 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.  

 

PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA 
Início e enceramento 28/07/2022 a 28/12/2022 

 

 

Atualmente o Instituto atende alunos com hipóteses de diagnósticos, como Transtornos de 

Aprendizagem, TDAH, Autismo, Depressão, Ansiedade e Deficiência Intelectual. Todas as crianças / adolescentes 

que apresentam as referidas patologias e já são atendidas pela psicóloga, necessitam de um atendimento com as 

especialidades em  neuropsicologia, fonoaudiologia, psiquiatria ou neurologia para fechamento de laudo para 

comprovação do diagnóstico.  

Ressalta-se ainda, que os números de casos de crianças e adolescentes atendidas pelo Instituto com 

depressão e ansiedade tem sido elevado, visto que estes passaram por momentos difíceis ocasionados pela 

Covid-19, passando por sofrimentos psicológicos e emocionais como perdas de familiares, isolamento social, 

fragilidades financeiras devido ao desemprego de familiares, dentre outros.   

De acordo com o  Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.Art. 

4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

De acordo com a pesquisa Distrital por amostras de domicílios – PDAD 2018  A localidade de Sol 

Nascente/Pôr do Sol consiste em uma localidade até então pertencente à Região Administrativa de Ceilândia. Os 

limites físicos de todas as localidades pertencentes a Ceilândia podem ser vistos no mapa 1 e o entendimento da 

delimitação de Sol Nascente / Por do Sol se dá apenas para fins de análise desta Nota Técnica. Ainda assim, foi 



‘ 

33 

 
 

observado o Art. 2º da Lei Distrital 5.161 de 26 de agosto de 2013 que estabelece que, entre outros critérios, a 

definição dos limites físicos da região a ser criada deve estar em consonância com os limites dos setores 

censitários e das unidades de planejamento territorial. 

O crescimento populacional de Sol Nascente/Pôr do Sol é considerável. Esta localidade tinha 7.472 

habitantes em 2000, mais que decuplicou sua população entre 2000 e 2010, chegando a 75.116 habitantes, 

estima-se que a população tenha chegado em 83.424 pessoas em 2015 e projeta-se que tenha 91.066 habitantes 

em 2020. Sol Nascente/Pôr do Sol apresentou uma taxa de crescimento populacional anual de 25,96% entre 2000 

até 2010, com a população decuplicando no período, após este período as taxas de crescimento se aproximaram 

das do DF, com 2,12% de crescimento ao ano entre 2010 e 2015 e 1,32% a.a. entre 2015 a 2020. Observa-se uma 

taxa de crescimento populacional elevada entre 2000 e 2010, com uma convergência para a taxa de crescimento 

do DF a partir de 2010. 

Tendo como base os dados preliminares da PDAD 2018 3 , a localidade de Ceilândia se mantém como a 

mais populosa do Distrito Federal, com 345.930 habitantes (11,9% do Distrito Federal), mesmo sem o território de 

Sol Nascente/Pôr do Sol). Sol Nascente/Pôr do Sol, fica em 12º lugar, com 88.577 habitantes (3%). 

Nesta seção são apresentadas informações de renda e educação para Sol Nascente/Pôr do Sol e 

Ceilândia com base nos dados preliminares da PDAD 2018. No que diz respeito à frequência escolar, merece 

destaque a situação da população entre 0 a 6 anos, voltando a atenção à política de creches. Uma situação 

preocupante foi observada em Sol Nascente/Pôr do Sol, com a população dessa faixa etária matriculada caindo de 

38,68% para 36,23% de 2015 para 2018. Estima-se que, na região, 7.081 crianças nunca frequentaram creche, 

com base nos dados de 2018. Ceilândia apresentou melhoras significativas no período, passando de 48,09% para 

51,14% (15.877) da população entre 0 e 6 anos matriculada em algum tipo de ensino. Em 2015, a educação das 

pessoas na faixa de 7 a 17 anos de idade era praticamente universal nas localidades analisadas. Tanto no Sol 

Nascente/Pôr do Sol quanto em Ceilândia, a porcentagem de alunos estudando (ensino público tradicional, 

integral, ensino particular, ensino à distância e ensino à distância particular) foi superior a 96% nesta faixa de 

idade. Esse dado muda significativamente para a faixa de 18 a 24 anos, em que 35,73% das pessoas frequentam 

escola regular em Ceilândia e 28,99% em Sol Nascente/Pôr do Sol. Observa-se que uma porcentagem reduzida da 

população continua estudando entre 18 e 24 anos em Sol Nascente/Pôr do Sol e Ceilândia. Há uma piora nos 

indicadores em 2018. A taxa de alunos que estudam na faixa de 7 a 17 anos cai nas duas RAs, passando para 

95,55% em Ceilândia e com 92,30% em Sol Nascente/Pôr do Sol. Observa-se uma redução relevante no 

percentual de pessoas que estudam na faixa entre 18 a 24 anos em Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, passando 

para 33,46% da população em nesta faixa etária em Ceilândia e 26,00% em Sol Nascente/Pôr do Sol. Observa-se 

uma situação preocupante em que há uma queda do percentual da população estudando na faixa de 7 a 17 anos 
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nos dois setores. Uma das possíveis explicações para esta alteração é a crise econômica pela qual o país passou 

no período. Observou-se a situação educacional da população adulta nas duas localidades em 2015 e 2018, 

considerando o último grau educacional obtido pelas pessoas com mais de 24 anos, estes valores são uma proxy, 

ou seja, uma aproximação para qualificação da mão de obra. Em 2015, Sol Nascente/Pôr do Sol apresentou 

56,35% da população não tendo ensino médio completo e apenas 5,57% tendo ensino superior completo, 

situação pior que a de Ceilândia, que possuía 47,13% da população com ensino médio incompleto e 11,74% com 

ensino superior completo. Os resultados de 2018 são melhores que os observados em 2015. Sol Nascente/Pôr do 

Sol apresentou 42,64% da população sem ensino médio completo e 10,67% com ensino superior completo, 

observa-se assim uma melhora substancial nos níveis educacionais. Ceilândia passou a ter 30,88% da população 

sem ensino médio, enquanto 19,02% possuíam ensino superior. Verificou-se a situação da renda real per capita 

de Sol Nascente/Pôr do Sol e Ceilândia, segundo dados preliminares da PDAD. Ceilândia registrou renda per 

capita de R$1.108,49 em 2015 e de R$1.090,90 em 2018 e Sol Nascente/Pôr do Sol apresentou renda per capita 

de R$695,07 em 2015 e R$642,13 em 2018. Ou seja, pode-se interpretar aqui que a crise econômica de 

2014/2017 atingiu de maneiras variadas as duas localidades observadas, com uma queda da renda per capita real 

em Sol Nascente/Pôr do Sol e, ao mesmo tempo, um pequeno aumento dessa variável em Ceilândia. 

Utilizando dados preliminares da PDAD 2018, observou-se o atendimento de água, energia elétrica, 

esgoto e coleta de lixo para as RA de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, como também examinou-se o 

percentual de ruas com rede de coleta de água pluvial, de ruas asfaltadas, de ruas com calçada e de ruas com 

meio fio. 

A presente Nota Técnica realizou uma análise exploratória dos aspectos socioeconômicos e 

demográficos da localidade de Sol Nascente/Pôr do Sol. A região, analisada à parte da RA previamente existente, 

Ceilândia, teve uma forte expansão populacional no período entre 2000 e 2010, mas no período recente e nas 

projeções registram taxas de crescimento populacional mais próximas às do DF. Sua pirâmide etária indica uma 

população relativamente mais jovem que a do DF, com bases largas e indicativos de forte migração, além de um 

processo de envelhecimento em curso. Destaca-se o caráter de maior vulnerabilidade - menor frequência escolar, 

renda e piores condições de esgotamento sanitário, coleta de lixo e infraestrutura urbana - de Sol Nascente/Pôr 

do Sol, que a difere da RA vizinha, Ceilândia. Por fim, o estudo aqui realizado foi feito utilizando dados 

socioeconômicos e demográficos e não levou em consideração aspectos urbanísticos. Sugere-se que, para a 

proposta de delimitação de RA, sejam considerados os aspectos urbanísticos tais como: limites de projetos e de 

lotes registrados em cartório, limites das áreas de regularização, limites de projetos de parcelamento do solo em 

elaboração pelo governo, observação dos setores censitários, além das conclusões da audiência pública e da 

aprovação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. 
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(Fonte: https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NT_Sol_Nascente_Por_do_Sol-

compactado.pdf) 

Com o desmembramento das Regiões do Pôr do Sol / Sol Nascente em 13/08/2019 a Câmara Legislativa 

do Distrito Federal (CLDF) aprovou a criação da atual 32º Região Administrativa (RA). No dia seguinte, 

14/08/2019, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou a Lei nº 6.359/2019, instituindo a RA. De 

acordo com o GDF, 87.746 pessoas moram na nova Região Administrativa, que nasceu de áreas desmembradas 

de Ceilândia, a mais populosa RA do Distrito Federal. 

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. 

Proposta de Atendimento: 

Etapas do atendimento: Acolhimento → Plano Terapêutico Singular → Atendimento individual → 

Consultas Profissionais 

Especialidades:  

Psicologia Infantil: A psicoterapia infantil é o cuidado e a atenção com a saúde mental da criança. É um 

espaço potencial para acolhimento das angústias, medos, inseguranças e um momento de intervenções com os 

pais. 

Com o intuito de promover uma infância saudável, a psicoterapia infantil utiliza a Ludoterapia para 

caminhar rumo ao bem-estar familiar, a prevenção e solução de conflitos. 

Objetivo da Psicoterapia Infantil: 

O objetivo é auxiliar na expressão das emoções de cada criança, pois através da brincadeira ela pode 

expandir seus sentimentos acumulados de tensão, frustração, insegurança, agressividade, medo, espanto, 

confusão e re-significar os eventos traumatizantes. 

Desta forma, o terapeuta exerce a função de facilitador, sendo capaz de identificar os conflitos e auxiliar 

na busca de melhores alternativas para lidar com eles, ao mesmo tempo em que orienta os pais a como intervir 

diante dessas vivências. 

Como funciona a Psicoterapia Infantil: 
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O Método utilizado nos atendimentos é a Ludoterapia e Terapia Cognitivo Comportamental com foco 

nas crianças de 04 a 12 anos, porém, essa abordagem terapêutica pode beneficiar pessoas de todas as idades em 

diferentes circunstâncias como: atrasos no desenvolvimento, problemas de aprendizagem, comportamentos 

inadequados ou agressivos, luto, traumas, ansiedade, depressão, abusos, TDAH, TEA, etc. Com autistas usamos o 

método ABA, da análise do comportamento infantil. 

O trabalho oferecido a crianças e adolescentes são atendimentos psicoterápicos com terapias baseadas 

nas abordagens cognitivo comportamental (TCC) e análise do comportamento, são terapias que dão respostas 

satisfatórias de acordo com a individualidade de cada paciente.  

As sessões seguintes são realizadas apenas com a criança. Sabemos que as crianças não expressam seus 

sentimentos e emoções como fazem os adultos, verbalizam menos e tem outras formas de comunicação, por isso, 

o atendimento a ela é feito de forma lúdica, ou seja, “brincando” (desenhos, jogos, massinhas, etc.). 

É através do brincar que a criança expressará seu mundo simbólico, e com o auxílio do terapeuta 

encontrará recursos de enfrentamento para se posicionar diante do mundo, mas desta vez, de forma saudável e 

sem prejuízos no seu dia a dia. 

Encontros periódicos com os pais serão importantes ao longo da psicoterapia. A participação dos pais 

neste processo é imprescindível para sua evolução, muitas vezes, se faz necessário solicitar aos pais informações, 

como também, oferecer-lhes auxílio para o desenvolvimento satisfatório do processo psicoterapêutico. A parceria 

com a escola também é importante, já que, é no ambiente escolar que a criança passa boa parte do tempo. 

Programação de Atendimento: 

Carga Horária: 30h semanais 

Faixa etária: 04 a 17 anos e responsáveis pelo aluno 

Atendimentos diários: 08 a 10  

Atendimentos semanais: (PREVISÃO A SER DEFINIDA APÓS AS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS E 

RESPONSAVEIS PARA PLANEJAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TODO O PROJETO) 

Tempo duração cada atendimento: 45 minutos 

Neuropsicologia: 
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A avaliação neuropsicológica exige uma investigação profunda das funções cognitivas. A memória, a 

concentração, a linguagem e a função motora são avaliadas para encontrar um possível déficit cognitivo. 

Basicamente, é a análise de como o cérebro de uma pessoa funciona.  

Para as crianças, ela pode ser essencial no diagnóstico de transtornos de conduta e dificuldades de 

aprendizado, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).  

A incapacidade de fazer cálculos e de ler também pode ser diagnosticada na avaliação. Outras áreas que 

são avaliadas através dessa avaliação são: 

• capacidade de reter e compreender novas informações; 

• habilidades de aprendizado; 

• estados de humor; 

• qualidade de vida; 

• função motora (caminhar e coordenação); 

• percepção espacial; 

• gestão de emoções; 

• traços de personalidade; 

• aptidão para resolver problemas e tomar decisões; 

• níveis de motivação; e 

• oralidade. 

Como é feita a avaliação neuropsicológica: 

Ela acontece por meio de entrevistas e aplicação de testes variados, destinados a identificar a qualidade 

das aptidões e funções cognitivas do paciente. Ao procurar um psicólogo para fazer a avaliação, você pode ser 

orientado a fazer testes de memória, coordenação motora, comunicação verbal, entre outros. 

Eles são normalmente feitos de maneira bem simples, apenas com lápis e papel, e aplicados da mesma 

forma para todos os pacientes. Os resultados são correlacionados com os níveis esperados de funcionamento 

para que o psicólogo consiga identificar padrões de forças e fraquezas individuais. Dessa forma, consegue 

compreender o funcionamento do cérebro de cada paciente.  
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Programação de Atendimento: 

Carga Horária: 20h semanais 

Faixa etária: à partir de 07 anos  

Atendimentos diários: 03 

Atendimentos semanais: (PREVISÃO A SER DEFINIDA APÓS AS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS E 

RESPONSAVEIS PARA PLANEJAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TODO O PROJETO) 

Tempo duração cada atendimento: de 50 a 1 hora e 15 minutos 

 

 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO 

 
 

A Cerimônia de Encerramento do Projeto será realizada nos dias 16 a 18 de dezembro de 2022, com 

apresentação das atividades contempladas no projeto em parceria com a Secretaria de Esportes. 

Teremos varias  atividades de apresentação com as modalidades do projeto aonde apresentaremos os 

resultados alcançados com todos os envolvidos e para as famílias envolvidas no projeto com a previsão de público 

presente de aproximadamente 1.000 pessoas durante os dois dias de apresentações. 

Teremos a área para convidados, secretaria de esporte e demais autoridades convidadas. 

A cerimônia acontecerá em local público aberto na região do Por do Sol (ADE, Ssu Q 3 Conjunto H, lote 

15 - P Sul, Brasília - DF), aonde tomaremos as devidas providencias junto a administração regional para a liberação 

do espaço pretendido com a solicitação nos demais órgão de controle como Segurança Pública, DETRAN e Vara da 

Infância para todas as liberações necessárias para a realização deste grandioso evento de encerramento do 

projeto, buscando mostrar a qualidade na entrega de todas as metas e modalidades com excelência para 

podermos, ainda em 2023, dar continuidade no projeto pois a região do Por do sol é carente demais dessas ações 

que contribuem para o esporte, cultura e convívio social em harmonia de todos os envolvidos. 

O cronograma de atividades e apresentação se dará conforme planejamento a seguir: 
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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO NOS PALCOS 

SEXTA FEIRA –16/12/2022 

PALCO PRINCIPAL – É Preciso Continuar 

MANHÃ TARDE NOITE 

GINÁSTICA PARA MELHOR 
IDADE 

Competição interna de Jiu-Jitsu DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE JIU-JITSU 

MÚSICA  MÚSICA (Alunos de canto do IMP) 

BALÉ INFANTIL  APRESENTAÇÃO BALÉ – ALUNOS DO IMP 

 

PALCO POR DO SOL (SECUNDÁRIO) 

MANHÃ TARDE NOITE 

TREINO FUNCIONAL (Aberto 
para toda a comunidade) 

Competição Interna de Judô APRESENTAÇÕES DIVERSAS COM 
PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO IMP 

APRESENTAÇÃO DE TÉCNICAS 
DE JUDÔ 

 TREINO FUNCIONAL (Aberto para toda a 
comunidade) 

DANÇA  AULA DE ZUMBA (Aberto para toda a 
comunidade) 

 

Sábado 17/12/2022 

PALCO PRINCIPAL – É Preciso Continuar 

MANHÃ TARDE NOITE 

GINÁSTICA PARA MELHOR 
IDADE 

Competição interna de Jiu-Jitsu Zumba (Para toda a comunidade) 

BALÉ Baby  MUSICA (Alunos de Bateria, violão e teclado 
do IMP) 

Balé Infantil  APRESENTAÇÃO BALÉ – ALUNOS DO IMP 

Apresentação Artística  Teatro Infantil (Convidados) 
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PALCO POR DO SOL (SECUNDÁRIO) 

MANHÃ TARDE NOITE 

TREINO FUNCIONAL (Aberto 
para toda a comunidade) 

Competição Interna de Judô  

APRESENTAÇÃO DE TÉCNICAS 
DE JUDO 

 TREINO FUNCIONAL (Aberto para toda a 
comunidade) 

DANÇA   AULA DE ZUMBA (Aberto para toda a 
comunidade) 

DOMINGO 18/12/2022 

 

PALCO PRINCIPAL – É Preciso Continuar 

MANHÃ TARDE NOITE 

GINASTICA PARA MELHOR 
IDADE 

 Zumba (Para toda a comunidade) 

Apresentação equipe balé 
(Convidados) 

 Apresentação de Dança (Professor do IMP) 

Balé Infantil do IMP  APRESENTAÇÃO BALÉ – ALUNOS DO IMP 

Finais da competição interna de 
Jiu Jitsu e do Judô 

 Teatro Infantil (Convidados) 

PALCO POR DO SOL (SECUNDÁRIO) 

MANHÃ TARDE NOITE 

Teatro infantil (Convidados)  TREINO FUNCIONAL (Aberto para toda a 
comunidade) 

Apresentação de dança 
(Convidados do IMP) 

 Apresentação dança (Convidados do IMP) 

  AULA DE ZUMBA (Aberto para toda a 
comunidade) 

 

 

Lembrando que este planejamento pode sofrer alteração para melhor adequar as apresentações e 

atividades nos dias de evento da Cerimônia de Encerramento. 
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2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Após a finalização das inscrições a grade horária devidamente ajustada e inserida no google drive. Ressalta-se que será 

formalizado através de ofício direcionado à Comissão Gestora.  

IMPORTANTE DESTACAR QUE HAVERÁ ALTERAÇÃO NA GRADE EM VIRTUDE DA DEMANDA DE INSCRIÇÕES 
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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 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

1 
EMPRESA DE 

CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS - PJ  

NÃO 
Não 

Remunerado 
--- 

6 HORAS 
DURANTE 5 

DIAS DA 
SEMANA  

PSICÓLOGO 

2 

EMPRESA DE 
CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS - PJ 
NÃO 

Não 
Remunerado 

---- 

6 HORAS 
DURANTE 5 

DIAS DA 
SEMANA  

NEUROPSICÓLOGO 

1 

EMPRESA DE 
CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS - PJ  
NÃO 

Não 
Remunerado 

--- 

6 HORAS 
DURANTE 5 

DIAS DA 
SEMANA  

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 Atender as necessidades esportivas das crianças e adolescentes, ampliando o número de 

praticantes da modalidade; 

 Ocupar o tempo livre das crianças e adolescentes com atividades sadias; 

 Oferecer às 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; 

 Formar cidadãos conscientes,saudáveis  e disciplinados 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

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 
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2.10 CONTRAPARTIDA 

OFICINA DE FUTMESA 

A modalidade que já é sucesso entre os jogadores de futebol profissional e tem sido utilizado nos 

grandes clubes do País e, também, do exterior, ajudando no desenvolvimento da coordenação motora, na 

melhora nos reflexos, foco, concentração e trabalho em equipe. 

O FUTMESA pode ser jogado por todas as idades e é inclusivo, além de ajudar no entrosamento e como 

parte do treinamento de atletas e futuros atletas. 

Faremos oficina de Futmesa com apresentação e palestra de profissional sendo a palestra pela jogadora 

de futevôlei Lana Miranda, que, além de eleita a melhor do mundo, possui em sua carreira o título de 10 vezes 

Campeã Mundial, 18 vezes campeã brasileira e 2 vezes vice-campeã sul-americana.  

A experiência e carreira da atleta profissional será um incentivo para todos os alunos que veem no 

esporte uma oportunidade de profissão.  

A oficina acontecerá na sede do Instituto, no mês de outubro (com data a ser definida e informada 

dentro do link do drive da prestação de contas, através de ofício direcionado à comissão gestora), e ao final, todos 

os alunos inscritos na oficina receberão kit contendo ( 1 camiseta e 1 bola) com valor unitário de R$ 50,00 o kit, 

sendo limitado o quantitativo de inscrições para 60 pessoas e 5 pessoas PCD, totalizando 60 inscrições gratuitas 

de pessoas que nao estão contempladas no projeto. Tendo valor total dos kits  R$3.250,00 mais R$1.500,00 do 

valor do palestrante.Totalizando: R$ 4.750,00. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 

Planejamento e execução 

 

R$ 898.856,18 18/07/2022 30/12/2022 

 

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 
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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: 
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4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

Planejamento 

e execução 

 

1.1 
Aquisição de material esportivopara JIU 

JITSU E JUDÔ 

JULHO 

1.2 
Aquisição de material esportivo para 

TREINAMENTO FUNCIONAL 

1.3 
Aquisição de material esportivo para 

FUTSAL 

1.4 
Aquisição de material esportivo para 

DANÇA 

1.5 Locação de Espaço 

JULHO e OUTUBRO 1.6 Contratação de serviços 

1.7 Contratação de Recursos Humanos 

1.8 Cerimônia de encerramento OUTUBRO 

 

*1ª PARCELA – JULHO / 2022 – R$ 494.890,18  

*2ª PARCELA – OUTUBRO /2022 – R$ 403.966,00       

 

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) 
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Palestrante – Esportista 
profissional para 
ministrar palestra 
específica sobre a 
modalidade de 
futemesa. Palestra com 
1h30 de duração para 
até 65 pessoas. 

Serviço 1 
R$ 

1.500,00 
R$ 1.500,00 IMP não N/A 

Kit participação – 

Contém 1 camiseta 

malha fria com logo, 

em uma cor + bola para 

a prática do futemesa. 

Unidad

e 
65 50,00 3.250,00 IMP não N/A 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 
R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinqüenta reais) 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Planejamento e execução 

Etapa 1.1 Aquisição de material esportivopara JIU JITSU E JUDÔ 

ITEM DescriçãoDetalhada  

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/

Mês/Mts
/Serviço/
Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo 

1.1.1 

KIMONO DE JIU JITSU E 
JUDÔ: 
Tecidosarja 100% 
algodãogramatura 
240g, reforçado, 
traçadomédico. 
Conjunto composto de 
calça com elástico e 
cordãonacintura, com 
reforçosnaaltura do 
joelho, blusa com 
reforços no peito e 
costas, gola com 6 
costuras, acompanhada 
de faixabranca. 
 
100 kimonos para Jiu-
Jitsu 

Unidade 200 200 
R$ 

220,00 
R$ 

44.000,00 

Necessário para-
ministrar as aulas 
de Jiu Jitsu.  
200 para 
participantes, 
somadas as 
duasmodalidades. 
Sendo 100 kimonos 
para Jiu-Jitsu e 100 
kimonos para judô. 
 
200 kimonos x 
220,00= R$ 
44.000,00 
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100 kimonos para judô 

1.1.2 

FAIXA DE JIU JITSU E 
JUDÔ: 
Oitocosturasalinhadas, 
contendoponteira com 
12 cm, 
enchimentointerno com 
95% polipropileno, 
tecidoexterno 100% 
algodão. 
Comprimento das faixas: 
A1 – 2,60m, A2 – 2,80m, 
A3 – 3,00 m, A4 – 3,20m 
 
100 faixaspara Jiu-Jitsu 
100 faixas para judô 

Unidade 200 200 R$ 30,00 R$ 6.000,00 

Necessário para 
complementação 
do kimono de Jiu 
Jitsu.  
100 para 
participantes 
10 para reserva – 
substituição de 
faixasdanificadas e 
para alunos de 
novoscadastros 
100 faixaspara Jiu-
Jitsu. 
100 faixas para 
judô. 
 
100 faixas x 30,00= 
R$ 6.000,00 

VALOR TOTAL DA etapa 1.1 R$ 50.000,00 

Etapa 1.2Aquisição de material esportivo para TREINAMENTO FUNCIONAL 

ITEM DescriçãoDetalhada  

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/

Mês/Mts
/Serviço/
Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo 

1.2.1 

JUMP: 

Camaelásticaprofissional

, própria para a prática 

de exercíciosfísicos, com 

98 cm de diâmetro, 

suportando entre 170 kg 

e 200 kg. Com lona de 

2000 fios, molas 

emaçozincadas e 

ganchoszincados. 

Estruturaemaçocarbono. 

Para as aulas de 

Funcional, em ambas as 

sedes. 

Unidade 20 20 
R$ 

250,00 
R$5.000,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
20 jump x R$ 
250,00 = R$ 
5.000,00 
 

1.2.2 

STEP: 

Feitoem 100% e.v.a,  

érecomendado para a 

prática de 

exercíciosfísicos. 

unidade 20 20 
R$ 

110,00 
R$2.200,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 



‘ 

49 

 
 

Designado para 

exercícios de alto 

gastocalórico, queima 

de gorduraslocalizadas e 

tonificação muscular. 

Possuiumatexturaemsua

superfícieantiderrapante 

e que torna de 

fácillimpeza e 

maisseguro contra 

escorregões. 

Para as aulas de 

Funcional, em ambas as 

sedes. 

adequada. 
 
20step x R$ 110,00 
= R$ 2.200,00 

1.2.3 

CORDA NAVAL: 

Fabricado com matéria 
prima poliéstervirgem 
com 3 pernastorcida, 
possuimanoplasemborra
chadas para 
melhorconfortonaexecu
ção dos exercícios. 
Com 25 a 35mm de 
espessura e entre 5 a 7 
metros de 
comprimento. 

unidade 10 10 
R$ 

110,00 
R$ 1.100,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10 cordas x R$ 
110,00 = R$ 
1.100,00 

1.2.4 

CONE FUNCIONAL: 

Cone para treinamento 

de agilidade, 

confeccionadoem 

material plástico de 

altaresistência. 

Emcorvibrante, para 

facilitar a visão e o 

treino. 

Dimensões: 

Altura: 18cm altura 

Peso: 100 grama 

unidade 50 50 R$ 4,00 R$ 200,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
50 cones x R$ 4,00 
= R$ 200,00 

1.2.5 

ESCADA FUNCIONAL: 

Escada para treinos de 
agilidade com 4,5 
metros, 10 
degrausajustáveis, em 
material sintético com 
costurasreforçadas. 

unidade 10 10 R$ 60,00 R$ 600,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
10 escadas x R$ 
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60,00 = R$ 600,00 

1.2.6 

RODA ABDOMINAL: 

Roda de Exercícios 

Abdominal para 

osmúsculosestabilizador

es da coluna. 

Possuipegadaanatômica

emborrachada, para 

maiorconforto e 

segurançadurante o uso. 

Benefícios: 

Força, equilíbrio, 

resistência muscular 

localizada e 

condicionamentofísico. 

Especificações: 

Diâmetro: 19 cm 

Comprimento: 35 cm 

unidade 10 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10 rodas x R$ 
50,00 = R$ 500,00 

1.2.7 

ELÁSTICO EXTENSOR: 

Para 

condicionamentoaeróbic

o e de força. Ajuda a 

fortalecerosombros, 

peitos e glúteos, 

proporcionandomovime

ntossemimpacto. 

Possuipegada das mãos 

que evita o desconforto 

e o aparecimento de 

bolhas e calos. Melhora 

a resistência, o 

equilíbrio e a 

flexibilidade, oferece um 

trabalhofuncionalcompl

eto e a queima de 

calorias para melhorar a 

definição corporal. 

Possuisistema de ajuste 

de comprimento. 

 

Medidaaproximada do 

elástico: 120 cm  

Medidaaproximada do 

elástico com pegador: 

unidade 20 20 R$ 30,00 R$ 600,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
20 elásticos x R$ 
30,00 = R$ 600,00 
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145 cm  

Medidaaproximada da 

largura do pegador: 12 

cm  

Medidaaproximada do 

comprimentomáximo: 

288 cm  

Tensão: Leve 

Material: Borracha 

1.2.8 

CANELEIRA 1 KG: 

Caneleiraconfeccionada 

com material 

emborrachado de 

altaresistência. 

Enchimento com grãos 

de ferro. 

Fechamento com Velcro 

Peso: 1 Kg 

Medidas: 47 CM de 

comprimento X 20 CM 

de largura. 

Contém: 1 Par 

 

unidade 10 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10caneleiras x R$ 
50,00 = R$ 500,00 

1.2.9 

CANELEIRA 2 KG: 

Caneleiraconfeccionada 

com material 

emborrachado de 

altaresistência. 

Enchimento com grãos 

de ferro. 

Fechamento com Velcro 

Peso: 2 Kg 

Medidas: 47 CM de 

comprimento X 20 CM 

de largura. 

Contém: 1 Par 

unidade 20 20 R$53,18 R$1.063,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
20 caneleiras x R$ 
53,18 = R$ 
1.063,00 

1.2.1
0 

CANELEIRA 3 KG: 

Caneleiraconfeccionada 

com material 

emborrachado de 

altaresistência. 

Enchimento com grãos 

de ferro. 

unidade 20 20 R$66,99 R$1.339,80 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
20 caneleiras x 
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Fechamento com Velcro 

Peso: 3 Kg 

Medidas: 47 CM de 

comprimento X 20 CM 

de largura. 

Contém: 1 Par 

R$66,99 = 
R$1.339,80 

1.2.1
1 

CANELEIRA 4 KG: 

Caneleiraconfeccionada 

com material 

emborrachado de 

altaresistência. 

Enchimento com grãos 

de ferro. 

Fechamento com Velcro 

Peso: 4 Kg 

Medidas: 47 CM de 

comprimento X 20 CM 

de largura. 

Contém: 1 Par 

unidade 20 20 R$88,19 R$1.763,80 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
20 caneleiras x R$ 
88,19 = R$1.763,80 

1.2.1
2 

COLCHONETE: 

O Colchonete Fitness 

Preto é fabricado com 

osmelhoresmateriais 

para melhorresistência e 

conforto, com 

eleseusexercícios se 

tornarammuitomaisconf

ortáveis e agradáveis. 

- Material Resistente. 

- Conforto e Qualidade. 

- Fácil de Higienizar. 

- 

Praticidadenaarmazenag

em.  

Indicado para apoio das 

costasduranteexercícios. 

DADOS TÉCNICOS  

- Cor: Preto 

- Tamanho 90x50x3cm. 

- Composição interna 

Espuma de poliuretano. 

- Composição da 

capaNapa 

- Densidade 60 

unidade 30 30 
R$ 

100,00 
R$3.000,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
30colchonetes x R$ 
100,00 = R$ 
3.000,00 
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1.2.1
3 

BASTÕES: 

bastão com carga para 

exercícios de postura e 

equilíbrio. 

Para Exercícios De: 

Fisioterapia e 

ginásticaaeróbica 

Revestimento: Pvc 

Marca: Rope Store 

Conteúdo da 

embalagem: Bastão Para 

Exercícios 

Dimensõesaproximadas 

da embalagem : 3 x 3 x 

100 cm 

Peso aproximado da 

embalagem: 1 Kg 

InformaçõesAdicionais: 

Com ponteiras de 

borracha 

 

unidade 30 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
30 bastões x R$ 
50,00 = R$ 
1.500,00 

1.2.1
4 

CHAPÉU CHINÊS: 

kit com 10 unidades. 

Para treino de 

velocidade e explosão. 

Confeccionadoem 

material 

plásticoresistente e 

emcorvibrante para 

melhorvisão do aluno. 

Medidas: 19cm de 

diâmetro e 5cm de 

altura 

 

unidade 10 10 R$ 30,00 R$ 300,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10 kits x R$ 30,00 = 
R$ 300,00 

1.2.1
5 

BOLA DE PILATES: 

Bola em material 

pvcantiderrapante com 

65cm de diâmetro, 

suportandoaté 200kg. 

Para exercícios de força, 

equilíbrio e agilidade. 

 

unidade 10 10 
R$ 

110,00 
R$1.100,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10 bolas x R$ 
110,00 = 



‘ 

54 

 
 

R$1.100,00 

1.2.1
6 

KETTLEBELL 4KG: 

Equipamentoutilizado 

para 

exercíciosmusculares. 

Bola de ferro fundido 

com umaalça. Auxilia no 

desenvolvimento de 

estruturasarticulares 

fortes e flexíveis. 

Kettlebell training 

exigemuito que as 

articulações se 

estabilizemdinamicamen

te, o que reduz o 

potencial de lesão e 

permitemaioreficiêncian

aprodução de força 

muscular. 

Especificações:  

Peso: 4 kg 

Material: Ferro Fundido 

unidade 8 8 R$ 70,00 R$ 560,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
8kettlebell x R$ 
70,00 = R$ 560,000 

1.2.1
7 

KETTLEBELL 8KG: 

Equipamentoutilizado 

para 

exercíciosmusculares. 

Bola de ferro fundido 

com umaalça. Auxilia no 

desenvolvimento de 

estruturasarticulares 

fortes e flexíveis. 

Kettlebell training 

exigemuito que as 

articulações se 

estabilizemdinamicamen

te, o que reduz o 

potencial de lesão e 

permitemaioreficiêncian

aprodução de força 

muscular. 

Especificações:  

Peso: 8 kg 

Material: Ferro Fundido 

unidade 10 10 
R$ 

140,00 
R$ 1.400,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10 kettlebell x R$ 
140,00 = R$ 
1.400,00 

1.2.1 KETTLEBELL 10KG: unidade 10 10 R$ R$ 1.700,00 Necessário para 
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8 Equipamentoutilizado 

para 

exercíciosmusculares. 

Bola de ferro fundido 

com umaalça. Auxilia no 

desenvolvimento de 

estruturasarticulares 

fortes e flexíveis. 

Kettlebell training 

exigemuito que as 

articulações se 

estabilizemdinamicamen

te, o que reduz o 

potencial de lesão e 

permitemaioreficiêncian

aprodução de força 

muscular. 

Especificações:  

Peso: 10 kg 

Material: Ferro Fundido 

170,00 desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10 kettlebell x R$ 
170,00 = R$ 
1.700,00 

1.2.1
9 

KIT ARGOLA DE 

AGILIDADE: 

Kit com 10 ou 12 

argolas. 

Para montarcircuitos, 

proporciona alto 

gastocalórico, 

trabalhandoprincipalme

nte o foco, 

concentração, perda de 

peso e ganho de 

massamagra. 

Confeccionadoemplástic

oresistente, 

acompanhabolsa para 

armazenar e conservar. 

Dimensões 42 cm de 

diâmetro 

Peso 750g 

unidade 10 10 
R$ 

120,00 
R$ 1.200,00 

Necessário para 
desenvolver as 
atividades do 
treinamentofuncio
nal com segurança 
e de forma 
adequada. 
 
10 kits x R$ 120,00 
= R$ 1.200,00 

VALOR TOTAL DA etapa 1.2 R$25.627,20 

Etapa 1.3Aquisição de material esportivopara FUTSAL 

ITEM DescriçãoDetalhada  
Unidade 

de 
Medida 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
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(Diária/
Mês/Mts
/Serviço/
Unidade) 

cálculo 

1.3.1 

BOLA FUTSAL: 
Aquisição de bolas de 
futsal ultra pró 500, 
modelostermo PU Ultra 
F8 
apresentaoitogomosinte
rligados por meios de 
termofusãosemcostura, 
que 
serãoutilizadasdurante a 
realização do projeto 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

R$ 
145,00 

 
 
 
 
 

R$14.500,00 

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

1.3.2 

COLETE: 
ColeteDupla Face 
Reforçado 100% 
Poliéster. 
Dimensõesaproximadas: 
Tamanhos. G: 42x67cm 
(LxA). 

 Unidade  100  100  R$ 30,00  R$3.000,00 

Necessário para 
ministrar aulas de 
futsal.  
100coletes x 30,00 
= 3.000,00 

1.3.3 

CONJUNTO DE 
UNIFORME COMPLETO 
(KIT): 
Aquisição de 5 KITS de 
uniformescomposto por 
14 camisas, 14 shorts e 
14 meiões, emtecido Dry 
Fit, com sublimação 
total de altaresistência. 
Tecnologia que elimina o 
suor. Camisas e 
calçõesnumerados, 
PARA  

Unidade 5 5 
 R$ 

1.500,00 
 R$7.500,00 

Necessário para 
identificar o time e 
alunos de futsal 
doprojeto, 
assimcomouniform
izarnassituações de 
competição com 
outros times. 
USO EM 
COMPETIÇÕES, 
TORNEIOS E 
APRESENTAÇÕES 
ESPECIAIS. 
 
5 kits de uniforme 
x 1.500,00 
=7.500,00 

1.3.4 

SQUEEZE: 
lisa com logo a ser 
definidapelocontratante
. kit contendo 
10GarrafasSqueeze 
metálicas – alumínio 

Unidade 100 100 
R$ 

200,00 
R$ 

20.000,00 

Necessário para 
atendertodosospar
ticipantes do 
projeto. 
864participantes + 
equipetécnica + 
reserva (para 
eventuaisnovoscad
astros de 
participantes)  
Cada kit contém 10 
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squeeze  
100 kits x 200,00= 
20.000,00 

1.3.5 

KIT DE AGILIDADE: 
ferramenta para treinos 
de percurso e de 
agilidade, cada kit 
contém 10 Cones com 
Furo + 01 Escada de 
Agilidade + 10 
ChapéuChinêspermite a 
vocêcriardiversostipos 
de percursos e tarefas 
para melhorarsua 
performance, 
velocidade, resistência, 
coordenação e alto 
gastocalórico. 
4 kits  

Unidade 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 

1.3.6 

CONJUNTO ESPORTIVO 
(COMISSÃO): 
Kit 
contendocamisetagolap
óloemdryfit com 
elastano, 
estampaemsublimação, 
com escudos bordados, 
short emtactel com 
bolsona lateral e 
bordado. 

Unidade 10 10 R$ 81,83 R$ 818,30 

Necessário para 
identificar e 
deixarvisível para 
todosquemsãoospr
ofissionaisenvolvid
osnacomissãotécni
ca de futsal para 
tirardúvidas, etc. 
 
10 kits x R$ 81,83 = 
R$ 818,30 

1.3.7 

CONJUNTO DE TREINO: 
Conjunto esportivo para 
treino, emdryfit com 
elastano, 
estampaemsublimação, 
com escudo sublimado, 
contendo 1 short, 1 
camisa e 1 par de 
meião. 
Apósaassinatura do 
Termo de Fomento, 
seráencaminhado para 
a ASCOM da SEL o 
modelo de layout para 
aprovação. 
 

Unidade 100 100 R$ 80,00 R$ 8.000,00 

Cadaalunoterádirei
toa um kit 
completoduranteo
s 07 meses de 
projeto, tendoem 
vista a quantidade 
de aulas durante a 
semana. 
 
100 kits x R$ 80,00 
= R$ 8.000,00 

1.3.8 

PORTA CHUTEIRA: 
Aquisição de 100 Porta 
chuteiras para 
treinamentoem 100% 

Unidade 100 100 R$ 40,00 R$ 4.000,00 

100 Porta chuteiras 
e tênis, material 
necessáriopratrein
amentos, viagens, 
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poliéster com zíper, 
com capacidademínima 
de 10L, altaresistência, 
compartimentointernoa
mplo e com 
bolsointernoalça 
externa manual, 
fechamento com zíper 
material 
empoliésterprofissional
duplacamada, 
bolsoexterno com 
zípertamanhomínimo 
de 34 cm de largura, 
alturamínima de 19cm e 
profundidademínima de 
15 centímetros, peso 
aproximado de 210 g. 
 

e 
jogosregionaisquan
tidade 01 para 
cadaatleta. 
 
100 porta chuteiras 
x R$ 40,00 = R$ 
4.000,00 

1.3.9 

TÊNIS PARA FUTSAL: 
Termotec com ajuste 
anatômico, TPU de alta 
resistência.  
Piso de borracha, forro 
de material 
têxtilacolchoado.  
 

Unidade 100 100 
R$ 

100,00 
R$10.000,00 

Para uso individual, 
cadaalunoreceberá
umaunidade de 
acordo com o 
tamanho que calça. 
 
100 tênis  x R$ 
100,00 = R$ 
10.000,00 

1.3.1
0 

KIT AGASALHO/CALÇA:  
6 kits 
confeccionadosemmalh
a de poliéster com 
fleece 
internopersonalizado 
com a logo e cores do 
projeto que 
proporcionaconforto à 
peça. Calça com 
cóselástico e cordão 
para regulagem. 
A jaqueta e a 
calçapossuembolso e 
modelagemajustada. 

Unidade 6 6 
R$ 

150,00 
R$900,00 

Cadaprofissional do 
projetonamodalida
defutsal, receberá 
3 unidades para 
utilizaçãoduranteos 
7 meses de 
duração das aulas 
no projeto. 
2 
profissionaistotaliz
ando 6 
unidadescontendo
agasalho e calça. 
 
6 kits  x R$ 150,00 
= R$900,00 

VALOR TOTAL DA etapa 1.3 R$ 69.692,98 

Etapa 1.4Aquisição de material esportivo para DANÇA 

ITEM DescriçãoDetalhada  
Unidade 

de 
Medida 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
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(Diária/
Mês/Mts
/Serviço/
Unidade) 

cálculo 

1.4.1 

KIT UNIFORME DE 
BALLET: 
Composto de Collant de 
suplex, saia de voal, 
meiacalçaconversível e 
sapatilhameiapontaemc
ouro. 
200 kits  

Kit 200 200 
R$ 

180,00 
R$ 

36.000,00 

Necessário para 
ministrar as aulas 
de 
dançaondecadaalu
nareceberá 2 kits, 
considerando o 
desgaste do 
uniforme, suprindo 
o tempo de 
execução do 
projeto.  
 
100 kits de dança x 
2 por aluno = 200 
kits x R$ 180,00 = 
R$ 36.000,00 

1.4.2 

FIGURINO PARA 
APRESENTAÇÕES 
Acessórios: 
coroaprincesa; 
Corpo: veludo com 
brilho, telinha com 
brilho, manga 
rendabrilhosadourada, 
bordadanarenda, vual 
(tule) com brilho, 
barbatana de 
açoflexível, elástico, 
colchetes. Inclusamão 
de obra de costura a 
mão – (fantasia de 
princesa) 

Kit 200 200 R$350,00 R$70.000,00 

Figurinonecessário 
para as 
apresentações das 
alunasemeventosp
articipativos, 
evento de 
encerramento e 
demaisapresentaçõ
esdurante o 
projeto 
200 figurinos x 
350,00 = 70.000,00 

1.4.3 

Aquisição - PisoLinoleo: 
pisolinóleo é um 
pavimentoimpermeável, 
levementeemborrachad
o, cujo o componente 
principal é o óleo de 
linhaçamisturado com 
outros 
materiaiscomopedramoí
da. Issoquerdizer que 
ele é feito de 
componentesnaturais e, 
aomesmo tempo, 
biodegradáveis 

Metros  40 40 R$65,00 R$2.600,00 

Necessário para as 
aulas de balet para 
que 
tenhamosqualidad
e e segurança para 
as alunas 
40 metros x 
65,00=2600,00 
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pisopretofosco, 
largura1,40mt 

1.4.4 

Aquisição - TATAME 
EVA 40MM PRETO - 1X1 
Largura: 1 metro 
Comprimento: 1 metro 
Espessura: 40 mm 
Peso: 3Kg (Cadaplaca) 
Largura da borda: 5 cm 
Comprimento da borda: 
3 cm 
Valor referente a 
Unidade 
Cadaplaca de tatamevai 
com 3 bordas 

placas 100 100 R$90,00 R$9.000,00 

Necessário para as 
aulas de jiu-jitsu e 
judô e para as 
apresentações e 
competiçõesintern
as 
100 placas x 90,00 
= 9.000,00 

VALOR TOTAL DA etapa 1.4 R$117.600,00 

Etapa 1.5Locação de espaço 

ITEM DescriçãoDetalhada  

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/

Mês/Mts
/Serviço/
Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo 

1.5.1 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO: 
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 6salas no nível 
superior com banheiro, 
garagem para 2 carros, 
naregião do Por do sol - 
Ceilândia 

Mês 5 5 
 R$ 
9.000,00 

 R$ 
45.000,00 

Necessário para 
realizartodo o 
projeto 
Locação de espaço 
5 meses x 
9.000,00= 
45.000,00 

VALOR TOTAL DA etapa 1.5 R$ 45.000,00 

Etapa 1.6Contratação de Serviços 

ITE
M 

DescriçãoDetalhada  
Unidade de Medida 

(Diária/Mês/Mts/Ser
viço/Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

1.6.1 

WEBSITE - 

DESENVOLVIMENTO DE 

SITE:  

Com a criação, 

desenvolvimento, 

manutenção, 

gerenciamento e 

Serviço 1 1 

 

R$ 

8.000,00 

R$8.000,0
0 

Necessário para 
criar e alimentar o 
site com as 
informações do 
projeto. 
A contratação do 

serviço de Criação, 

desenvolvimento, 
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hospedagem de portal 

(web site): Portal com 

sistemabuscador (com 

capacidade para 

realizarpesquisas 

"especializadas" em 

bases de dados próprias 

de acordo com as 

propensões do usuário), 

armazenamento e 

gerenciamento de dados 

(software para 

manipulação de 

informações e interação 

com o usuário) com 

capacidade de 

acessosimultâneo. Web e 

Mobile. Inscrição dos 

participantes, criação de 

layout para inscrição dos 

alunos - 

serviçocontratado para 

todo o período de 

execução do projeto 

 

manutenção, 

gerenciamento e 

hospedagem de 

portal (web site), 

justifica-se pela 

necessidade de 

inscrição dos 

participantes do 

passeio de ciclistas, 

suadivulgação, 

bemcomoarmazenar

vídeos e fotos, 

dados dos locais de 

prática de esporte 

de aventura 

(mapeamento), 

alémdartransparênci

aaoevento. 

Contratação de 

serviço de 01 (um) 

web designer a fim 

de criar, 

desenvolver, 

realizarmanutenção, 

gerenciamento e 

hospedagem de 

portal (web site), a 

ser 

exibidoadequadame

nteemdiversosforma

tos e tamanhos de 

tela, oferecendouma 

boa experiência de 

navegaçãoaosusuári

os. 

 
 
1 serviço de 
webdesigner x 
R$8.000,00 = R$ 
8.000,00, 
serviçocontratado 
para todo o período 
de execução do 
projeto 
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1.6.
2 

DESIGNER GRÁFICO E 

BRANDING:  

Profissionalresponsávelp

eloordenamentoestético-

formal de 

elementostextuais e não-

textuais que 

compõempeçasgráficasd

estinadas à reprodução 

com 

objetivoexpressamentec

omunicacional e pela 

gestão da marca, 

taiscomoseunome, as 

imagens 

ouideiasaelaassociadas, 

incluindo slogans, 

símbolos, logotipos e 

outros elementos de 

identidade visual que a 

representamouaosseuspr

odutos e serviços. 

Criação e artesfinais - 

Profissionalformadonaár

ea e que 

tenhaexperiênciaemeven

tos - Disponível por 

todoperíodo do 

préeventoe evento para 

desenvolvere ajustar o 

material de divulgação 

que se 

fizeremnecessárias.  

 

Serviço 1 1 
R$ 

6.000,00 
R$ 

6.000,00 

Necessário para 
criação da 
identidade visual e 
demaisartesrelacion
adasaoprojeto. 
A contratação do 

serviçojustifica-se 

pela necessidade de 

gestão da marca, 

taiscomoseunome, 

as imagens 

ouideiasaelaassocia

das, incluindo 

slogans, símbolos, 

logotipos e outros 

elementos de 

identidade visual 

que a 

representamouaoss

eusprodutos e 

serviços, 

ordenamentoestétic

o- formal de 

elementostextuais e 

não-textuais que 

compõempeçasgráfi

casdestinadas à 

reprodução com 

objetivoexpressame

ntecomunicacional. 

Profissional, capaz 

de 

desenvolverprojetog

ráfico de 

comunicação visual, 

elaboração de portal 

(web site), 

logotipos, criação do 

design de camisetas, 

desenvolvera ID 

(identidade, 

desenho, formatos 

de publicações, 

diagramação, 
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ordenarpáginas) do 

portal (web site) 

para o projeto. 

1 serviço de 
designer x 
R$6.000,00 = R$ 
6.000,00 

1.6.3 

1 PROFESSOR DE JIU 
JITSU: 
Para ministrar aulas, 
planejar as atividades e 
preparar, treinar e 
ensaiarosalunos para as 
respectivasapresentaçõe
s. 

Nãonecessita de 
formaçãoespecífica – 
Necessáriocomprovação 
de 
capacidadetécnicanamod
alidade. 

01 professor  

6 horas diárias - 30 horas 
semanais 

Mês 5 5 
R$2.300,

00 
R$11.500,

00 

Necessário para-
ministrar as aulas de 
Jiu-jitsu.  
 
01 professor X 5 
meses X R$ 2.300,00 
= R$ 11.500,00 

1.6.4 

PROFESSOR DE JUDÔ: 

Conhecimento da 

prática, regras e 

aplicações da 

modalidadejudô; 

Experiênciaprofissional 

com aulas de judô para 

alunosiniciantes, 

intermediários e 

avançados; nível de 

práticacompatível com 

as exigências da função a 

ser exercida. 

01 professor 

6hdiárias – 30 horas 
semanais 

Mês 5 5 
R$2.300,

00 
R$11.500,

00 

Necessário para-
ministrar as aulas de 
JUDÔ.  
 
01 professor X 5 
meses X R$ 2.300,00 
= R$ 11.500,00 

1.6.5 
2 PROFESSORES DE 
DANÇA - BALLET: 
Ministrar aulas teóricas e 

Mês 5 10 
R$2.300,

00 
R$23.000,

00 

Necessário para-
ministrar as aulas de 
Dança. 
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práticas de Dança - 
Ballet, aplicartécnicas de 
improvisação, criação, 
composição e análise do 
movimento e planeja 
aulas. 
02 professores 
Nãonecessita de 
formaçãoespecífica – 
Necessáriocomprovação 
de 
capacidadetécnicanamod
alidade. 

6 horas diárias - 30 horas 

 
02 professores X 5 
meses = 10 meses X 
R$ 2.300,00 = R$ 
23.000,00 

1.6.6 

1 PROFESSOR DE ZUMBA 
E RITMOS: 
Trabalharitmo, 
coordenaçãomotora, 
musicalidade e 
atividadeaeróbicacomob
em-estarfísico e mental. 
Nãonecessita de 
formaçãoespecífica – 
Necessáriocomprovação 
de 
capacidadetécnicanamod
alidade. 

01 professor  

6 horas diárias - 30 horas 

Mês 5 5 
R$2.300,

00 
R$11.500,

00 

Necessário para 
ministrar aulas de 
zumba. 
 
01 professor X 05 
meses X R$ 2.300,00 
= R$ 11.500,00 

1.6.7 

2 PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 
Professor de 
educaçãofísica com 
experiênciacomprovada 
para ministrar aulas de 
FUTSAL. 
02 professores 

6 horas diárias - 30 horas 

Mês 5 10 
R$2.300,

00 
R$23.000,

00 

Necessário para-
ministrar as aulas de 
FUTSAL.  
 
02 professores X 5 
meses = 10 meses X 
R$ 2.300,00 = R$ 
23.000,00 
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1.6.9 

1 PROFESSOR DE 
TREINAMENTO 
FUNCIONAL: 
Desenvolveratividadesfísi
caspersonalizadas, 
ensinatécnicasdesportiva
s e 
realizatreinamentosespe
cializados para pessoas 
de 
diferentesaptidõesfísicas 
Nãonecessita de 
formaçãoespecífica – 
Necessáriocomprovação 
de 
capacidadetécnicanamod
alidade. 

01 professor  

6 horas diárias - 30 horas 

Mês 5 5 
R$2.300,

00 
R$11.500,

00 

Necessário para 
ministrar aulas de 
TreinamentoFuncion
al. 
 
01 professor X 05 
meses X R$ 2.300,00 
= R$ 11.500,00 

1.6.1
0 

1 PROFESSOR DE 
VIOLÃO: 
Profissional para 
ministrar aulas teóricas e 
práticas 
e Música conformeorient
ação e 
conteúdopreviamentedis
tribuído, acompanhar o 
desenvolvimento de 
alunos e planejar aulas. 
Nãonecessita de 
formaçãoespecífica – 
Necessáriocomprovação 
de 
capacidadetécnicanamod
alidade. 

01 professor  

6 horas diárias - 30 horas 

Mês 5 5 
R$2.300,

00 
R$11.500,

00 

Necessário para 
ministrar as aulas de 
zumba 
 
01 professor X 05 
meses X R$ 2.300,00 
= R$ 11.500,00 

1.6.1
1 

2 PROFESSORES DE 
INFORMÁTICA: 
Profissional para 
ministrar e preparar o 
material didático das 
aulas 
de Informática conforme
orientação e 

Mês 5 10 
R$2.300,

00 
R$23.000,

00 

Necessário para-
ministrar as aulas de 
Dança. 
 
02 professores X 5 
meses = 10 meses X 
R$ 2.300,00 = R$ 
23.000,00 
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conteúdopreviamentedis
tribuído, aplicaprovas, 
desenvolvetrabalhosem 
aula e esclarecedúvidas. 
Necessáriocertificação de 
formaçãonaárea de 
informática. 
02 professores 
6h 

1.6.1
2 

4 AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO: 
 
Profissional que 
auxiliaránasdemandasad
ministrativas do projeto, 
que envolvem o 
planejamento e controle 
de agenda das 
modalidades, 
organização de 
relatórios, elaboração de 
planilhas, 
nãosendoexigidoformaçã
oacadêmica e terá carga 
horáriade 6 horas/dia – 
30 horas semanais 
04 
auxiliaresadministrativo 
 

Mês 5   20 
 R$1.500,

00 
 R$30.000,

00 

Necessário para 
assessoraradministr
ativamente. Sendo 2 
emcadasede, 
emturnosopostos 
(matutino e 
vespertino). 
 
04 auxiliares X 07 
meses = 20 meses X 
R$ 1.500,00 = R$ 
30.000,00 

1.6.1
3 

4AUXILIARES DE 
SERVIÇOS GERAIS: 
Profissionalparaprestaraj
udaimediataemdiversasf
unções de umaempresa 
e tambémgarante o 
suportenecessário a 
quemprecisa. Alémdisso, 
esseprofissionalesclarece 
as dúvidas, auxilia na 
carga e descarga de 
mercadorias, 
fazpequenos serviços de 
manutenção e de 
limpeza. 
02 auxiliares de limpeza 
6 horas/dia – 30 horas 
semanais 

Mês 5  20 
 R$1.200,

00 
 R$24.000,

00 

Necessário para-
atendimento e 
serviçosgeraisdurant
e o projeto 
 
04auxiliares gerais X 
05 meses = 20meses 
X R$ 1.200,00 = R$ 
24.000,00 



‘ 

67 

 
 

1.7.4 

 
1 CONSULTORIA, 
COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA: 
Profissionalresponsávelp
elogerenciamento de 
todas as 
demandasadministrativa
s e financeiras do projeto 
que envolvem o 
planejamento e 
controlefinanceiro do 
projeto, cotações de 
fornecedores, 
contratação de serviços e 
fornecedores, 
organização de 
cronograma de 
pagamentos, 
acompanhamento da 
inserção de 
pagamentoselaboração 
de prestação de contas. 
o período de 
contrataçãoconsidera a 
realizaçãoDE TODAS as 
atividades do projeto e o 
período de trabalho para 
efetivação de 
todosospagamentos, 
recebimento de 
documentações e 
relatórios, incluindo o 
clipping de imprensa, 
fechamento de 
relatórios. 
01 profissionais 
6 horas/dia – 30 horas 
semanais 

Mês 5 5 
R$3.500,

00 
R$17.500,

00 

Acompanhamento e 
inserção de 
informações no 
plano de trabalho e 
preparação dos 
documentosnecessá
rios para a prestação 
de 
contasparcialquand
osolicitado e 
prestação de contas 
final. Período de 
contratação que é o 
período de trabalho 
para efetivação de 
todosospagamentos
, recebimento de 
documentações e 
relatórios, 
incluindorelatóriofot
ográfico para 
prestação de contas 
final. Auxiliar 
nasolicitação de 
encerramento de 
contacorrente do 
termo de fomento, 
com devolução de 
saldoremanescenteq
uandohouver. 
01 profissional X 5 
meses X 
R$3.500,00=17.500,
00 
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1 DIRETOR GERAL: 
Responsável por 
coordenartodososaspect
os do projetoemtodas as 
suasetapas para que ele 
se efetiveconforme o 
planejado.  
8horas diárias – 30 horas 
semanais 

Mês 5 5 
R$3.000,

00 
R$15.000,

00 

Necessário pois é a 

pessoa que 

direcionaaescolha 

dos profissionais e 

fornecedorescontrat

ados, organizará o 

cronograma das 

ações, fará a 

cobrança de prazos 

da equipe, organiza 

a frequência de 

aulas e 

acompanhamentodi

ário com 

professores e 

equipeemgeral 

1 diretorgeral x 5 

meses x 3.000,00= 

15.000,00 

 

1 Diretor de Recursos 
humanos 
Atuação para destacar o 
fatorhumano da 
empresa, 
elaborandoestratégias 
para avaliação de 
desempenho, 
recrutamento, 
treinamento e 
desenvolvimento e 
Supervisionamento – 6 
horas diárias – 30 horas 
semanais 

Mês 5 5 
R$2.500,

00 
R$12.500,

00 

devepossuiramploco
nhecimentos da 
área, 
comoemGestão de 
Pessoas, para 
recrutamento e 
seleção e também 
com o manejo de 
um 
departamentopesso
al. 
1 diretor de RH x 5 
meses x 
2500,00=12.500,00 

1.6.1
9 

CAMISETA: 

Camiseta manga curta, 
cor a ser definida, 48% 
algodão e 52% poliéster, 
com 
impressãopersonalizada 
do projetoemserigrafia, 
formato a ser 
definidoouestampa de 
acordo com a 
necessidade do evento. 
Tamanhos pp, p, m, g, gg, 
xgg, exgg. 

Unidade 1648 1648 R$ 30,00 
R$49.440,

00 

Para 

todososparticipante

s de todas as 

modalidades, 

todaaequipetécnica 

e contratações de 

RH, contando com 

reserva no caso de 

novosalunos no 

decorrer do 

projetooucasoalgum

aluno (por 
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diversosmotivos - 

rasgar, manchar, 

perder, etc) fique 

sem a 

quantidadeadequad

a de camiseta para 

participar. 

 

Cadaparticipante e 

demaisenvolvidos 

no projetoreceberão 

2 unidades, para 

usaremduranteos 5 

meses de duração 

das atividades, 

sendoquantidademí

nimasuficiente para 

manteraidentificaçã

o de participação no 

projeto. Sendo: 

200 para jiu jitsu 

200 para judô 

200 para zumba 

200 para 

treinofuncional 

200 para futsal 

100 música - violão 

300 para 

informática 

200 para ballet 

48 para professores 

 
1648 camisetas x R$ 
30,00 = R$ 
49.440,00 
 

 

2 MOTORISTA DE VAN: 

motorista para trabalhar 

com transporte de 

pessoas, 

devendoestarhabilitadon

acategoria D, que 

permitedirigirveículos 

para 

Mês 5 10 
R$ 

1.500,00 
R$15.000,

00 

Necessário2 

motoristaspara 

atender com o 

transporte dos 

colaboradores, 

alunos para a sede e 

filial e 

emparticipação de 
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oitopassageirosoumais. 

2motoristas. 

6 horas/dia 

eventos e 

apresentações e 

demaisnecessidades 

do projetona van 

disponibilizada pela 

instituição. 

Necessário 2 

motoristasdevido a 

carga horariam. 1 

motoristaentra das 

8h as 14h e o outro 

da 14h as 20h. 

2motoristas x 
5meses= 10 meses x 
R$1.500,00 = 
R$15.000,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.6 R$303.940,00 

Etapa 1.7 Contratação de Recursos humanos 

ITE
M 

DescriçãoDetalhada  
Unidade de Medida 

(Diária/Mês/Mts/Ser
viço/Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

1.7.1 

1 ASSISTENTE SOCIAL: 
Realizaraçõessociais de 
acolhimento, de 
acompanhamento e de 
orientação social 
emabordagens com 
grupos, indivíduos e 
famíliasenvolvidos no 
projeto. Elaborar e 
aplicarestudosocioeconô
mico familiar para o 
levantamento de 
informaçõesacerca da 
realidade social dos 
alunos e para a 
compreensão do 
contextosócio familiar 
em que se inserem. 
Realizaratendimentos, 
visitasdomiciliares, 
evoluções de casos, 
entrevistas e 
estudossociais. 
Prestarorientaçãoacerca 
dos serviçosprestadosna 
rede socioassistencial, 

Mês 5 5 
R$3.500,

00 
R$17.500,

00 

Necessárioatendime
ntopsicossocial dos 
alunos e familiares. 
 
01 assistente social 
X 05meses X R$ 
3.500,00 = R$ 
17.500,00 
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assimcomorealizarencam
inhamentos para 
essesserviços. 
Elaborarindicadoressocia
isqualiquantitativos para 
monitorar o impacto 
social das ações do 
projeto. 
Acompanhar a evolução 
dos indicadores. 
Emitirrelatóriossociais e 
parecer social. 
Estabelecerdiagnóstico e 
avaliarresultado social 
das atividades. 
01 assistente social  
6 horas/dia – 30m horas 
semanais 

1.7.2 

2 PSICÓLOGOS: 
Profissional que 
buscaentenderoscompor
tamentos e as 
funçõesmentais do ser 
humano. 
Eleaplicamétodoscientífic
os para compreender a 
psiquehumana e atuar 
no tratamento e 
prevenção de 
doençasmentais e 
melhorarsuaqualidade 
de vida. 
02 psicólogos 
6 horas/dia – 30 horas 
semanais 

Mês 5 10 
R$3.500,

00 
R$35.000,

00 

O psicólogo estudao
sfenômenospsíquico
s e de 
comportamento de 
seuspacientes pela 
análise de atitudes, 
ideias, emoções e 
sentimentos. 
Aoavaliaressesaspec
tos, o  
Profissionalajuda o 
pacienteaidentificar 
as causas de 
suasquestões e 
reveroscomportame
ntos que 
estejamcausandoalg
umtipo de malefício 
01 psicólogo X 07 
meses X R$ 2.000,00 
= R$ 14.000,00 
 
2 profissional x 5 
meses = 10 meses x 
R$3. 500,00 = 
R$35.000,00 

1.7.3 

1 NEUROPSICÓLOGO: 
Apresenta um papel 
fundamental do ponto 
de vista 
preventivonaidentificaçã
oprecoce dos 

Mês 5 5 
R$3.500,

00 
R$17.500,

00 

Profissionalajuda o 
pacienteaidentificar 
as causas de 
suasquestões e 
reveroscomportame
ntos que 
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transtornos do 
desenvolvimentocognitiv
o e comportamental, 
nospermitindoavaliar as 
seguintesfunçõescognitiv
as: praxias; gnosias; 
habilidades visuo-
perceptivas, construtivas 
e espaciais; velocidade 
de processamento de 
informação; linguagem; 
memória; 
funçõesexecutivas 
(flexibilidade mental, 
abstração, formação de 
estratégias e de 
conceitos, atenção e 
concentração) e 
eficiênciaintelectual. 
Identificando e a 
tratando as 
consequências no 
comportamento e 
aprendizado das 
principaisqueixasescolare
s e atémesmofamiliares:  
1) Problemas de 
Aprendizagem;  
2) Queixas de atenção e 
agitação;  
3) Dificuldade para 
memorizarconteúdosaca
dêmicos;  
4) 
Dificuldadeemcompreen
derinstruções de 
ordensmaiscomplexas;  
5) Dislexia/ Discalculia;  
6) Transtornos de 
Linguagem e outros. 
1 neuropsicólogo. 
6h diárias – 30 horas 
semanais 

estejamcausandoalg
umtipo de malefício 
01NEUROPSICÓLOG
O X 05meses X R$ 
3.500,00 = R$ 
17.500,00 
 
 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.7 R$70.000,00 

Etapa 1.8 Cerimônia de encerramento do projeto 

ITEM DescriçãoDetalhada  
Unidade de Medida 

(Diária/Mês/Mts/Ser
viço/Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 

e memória de 
cálculo 

1.8.1 1 PRODUTOR DE Diária 5 5 R$300,0 R$ Necessário para 
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EVENTOS:  
Responsável por obter as 
autorizações para o 
evento, certificando que 
estátudo dentro do 
permitidolegalmentepel
asautoridadeslocais para 
a realizaçãodele. 
Observando no 
transcorrer a montagem, 
aexecução do evento e 
suadesmontagem, 
coordenandotodososesf
orços para que 
oeventoatendaseusobjet
ivos com qualidade e 
segurança. Diária de 8 
horas.  
Antes e depois dos 
eventos 

0 1.500,00 coordenar, 
organizar e 
supervisionar as 
atividades do 
evento. 
 
1 profissional x 5 
diárias = 5diária x 
R$300,00 = R$ 
1500,00 – evento 
de encerramento 

1.8.2 

1 AUXILIAR 
OPERACIONAL: 
Auxiliar naexecução de 
tarefas, ajudante de 
ordens dos 
Coordenadores Gerais e 
de 
Equipeemsuasdemandas 
de forma a tornar o 
trabalhooferecidoatenda
osobjetivosprevistos 
para o evento e 
sendoresponsável pela 
coleta das informações 
de participação do 
públicoemcadauma das 
estações do evento. 
Diária de 8 horas. Antes 
e depois dos eventos 
 

Diária 3 3 
R$ 

250,00 
R$ 750,00 

Necessário para 
auxiliar 
narealizaçãoda 
cerimônia de 
encerramento do 
projeto. 
 
1 auxiliar x 3 diárias 
= 3 diárias x R$ 
250,00 = R$ 750,00 

1.8.3 

10 STAFFS: 
Pessoas que 
prestarãoserviços de 
Staff durante a 
realização do evento, 
ondeserãoresponsáveis 
por coordenara entrada 
do evento e dos 
estandes; 
limpando/organizandoca

Diária 3 30 
R$ 

160,00 
R$ 

4.800,00 

Necessário para 
auxiliar 
naorganização e 
acessosnacerimônia 
de encerramento. 
 
10 staffs x 3 diárias 
= 30 diárias x R$ 
160,00 = R$ 
4.800,00 
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sohajanecessidade, 
auxiliar durante o evento 
no que for necessário. 
Diária de 8 horas. 

1.8.4 

1 SUPERVISOR DE 
EVENTO: 
Responsável pela 
estruturação, montagem 
e acompanhamento de 
cadauma das oficinas do 
evento, auxiliando no 
que for preciso para que 
oserviço a ser 
prestadosaia a contento 
e dentro de normas de 
ética, lisura e com 
qualidade. 
Diária de 8 horas  

Diária 1 3 
R$ 

200,00 
R$ 600,00 

Necessário para 
acompanhar as 
entregas e 
montagens dos 
fornecedorescontra
tadosnacerimônia 
de encerramento. 
 
1 supervisor x 3 
diárias = 3 diárias x 
R$ 200,00 = 
R$600,00 

1.8.5 

5 MONITORES: 
Pessoa que 
prestaráserviços de 
monitoramentodurante 
a realização do 
eventonasoficinas, 
ondeseráresponsável 
por auxiliar a 
coordenação no que for 
necessário, inclusive 
namontagem e 
desmontagem e 
organização de 
todososequipamentosne
cessáriosaoevento e 
outros casoslevantados a 
necessidade, durante o 
evento. 
Diária de 8 horas. 

Diária 3 15 
R$ 

200,00 
R$3.000,0

0 

Necessário para 
auxiliar as 
atividades das 
modalidades que 
serãorealizadasdura
nte a cerimônia de 
encerramento. 
 
5 monitores x 3 
diárias = 15 diárias 
x R$200,00 = 
R$3.000,00 

1.8.6 

4 RECEPCIONISTAS: 
informar, conduzir, 
orientar, anotar, 
encaminhar, servir, 
organizar, 
osparticipantesdurantet
odoevento – Diária de 8 
horas   

Diária 3 12 
R$ 

220,00 
R$ 

2.640,00 

Necessário para 
tirarinformações e 
orientar o público e 
osparticipantes da 
cerimôniadurante o 
evento. 
 
4recepcionistas x 3 
diárias = 12diárias x 
R$ 220,00 = 
R$2.640,00 

1.8.7 
5 LIMPEZA: 
Pessoa 

Diária 3 15 
R$ 

200,00 
R$3.000,0

0 
Necessário para 
manteraorganizaçã
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responsávelpeloasseio 
dos espaçosonde o 
eventoestaráacontecend
oprezandopelorecolhime
nto do 
lixoproduzidobemcomo 
pela higienização que se 
fizeremnecessáriasduran
te o evento – Diária de 8 
horas  
 

o, limpeza e higiene 
dos espaçosdurante 
a cerimônia de 
encerramento. 
 
5profissionais x 3 
diárias = 15diárias x 
R$200,00 = 
R$3.000,00 

1.8.8 

1 SONORIZAÇÃO 
GRANDE PORTE: 
08 Módulos Caixa Line-
Array, 04 SB 850, 01 
Mesa Digital – LS9 ou 
X32, 02 Microfones 
Shure/ Senheiser Sem 
fio, 01 kit DJ (01 Cdj 850, 
900 ou 2000 + Mixer 
DJM 800, ou superior), 
com todososcabos e 
fiaçãonecessária e com 
técnicos à 
disposiçãodurantetodo o 
evento. 
 

Diária 3 3 
R$ 

3.000,00 
R$ 

9.000,00 

Necessário para 
sonorizaradequada
mente as áreas e 
espaços da 
cerimônia, 
informando e 
comunicandosobre 
o evento. 
 
3 diárias x 
R$3.000,00 = 
R$9.000,00 

1.8.9 

1 PAINEL DE LED: 
Locação de Painéis de 
Led P3 outdoor, 
(máximo 3 mm) 30m², 
Tela led de altaresolução 
P3mm com 30m², 
divididoempainéis para 
transmissão, e 
demaisnecessidades de 
divulgação e 
informaçãoaoscompetid
ores e públicopresente 
Mapping integrado com 
media center 4K 
Operadores de vídeo 
Estruturas de fixação box 
truss, estrutura e 
técnicodurantetodo o 
período de montagem e 
dias do evento. 
Diária de 8h 

Diária 3 3 

R$ 

10.000,0

0 

R$ 
30.000,00 

Necessário para 
possibilitar a 
transmissãoao vivo 
das atividades e 
apresentaçõesdura
nte a cerimônia de 
encerramento. 
 
3 diárias x R$ 
10.000,00 = R$ 
30.000,00 

1.8.10 
BACKDROP Q30: Locação 
de estrutura Q30 para 

Metro 30 30 
 R$                     

60,00  
 R$               

1.800,00  
Necessáriopárainst
alação dos banners 
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colocação de 2 banners 
para sinalização do 
evento. 2 estruturas 5x3, 
incluídomontagem e 
desmontagem da 
estrutura 

e sinalização do 
evento. 

1.8.11 

BANNERS: Confecção de 
2 banners 
emvinilimpresso com 
ilhós, 2 Banner de 
tamanho 4,95 larguras x 
2,95 alturas. 
Inclusomontagem e 
desmontagem, 
totalizando 2 banners 

Metro 29,2 29,2 
 R$                     

55,00  
 R$               

1.606,00  

Necessáriopárainst
alação dos banners 
e sinalização do 
evento. 

1.8.12 

BANNERS 2x1: 
Confecção de 100 lonas 
2x1 emlona, sob medida, 
impressonosdoislados, 
para informações e 
sinalizações do evento. 
Tamanho 2m de largura 
x 1m de altura, 
sendoimpressãofrente e 
verso 

Metro 200 200 
 R$                     

55,00  
 R$             

11.000,00  

Para identidade 
visual e sinalização 
do evento 

1.8.13 

PULSEIRAS DE 
IDENTIFICAÇÃO: pulseira 
de papeltipopapel 
“fotográfico”, para 
credenciamentodos 
convidados, produtores, 
staffs, áreatécnica e 
autoridades, em cores 
variadas para sinalização 
de acesso.  

Unidade 3000 3000 
 R$                       

1,80 
 R$               

5.400,00 

Para identificação 
dos participantes, 
convidados, 
produtores, staffs, 
áreatécnica,  
autoridades e 
todopúblicopresent
e. 

1.8.14 

1 GERADOR: 
Locação de 1 gerador de 
energia de 250 Kva - 
locação, montagem, 
instalação e retirada de 
conjunto de 
grupogerador, super 
silenciado, motor de 400 
KVA, 60 HZ, 
microprocessador e 
quadro de transferência, 
para funcionamentoem 
regime contínuo, para 
atender o sistema de 
som e sistema de 

Diária 3 3 
R$ 

2.500,00 
R$ 

7.500,00 

Necessário para 
garantir o 
fornecimento de 
energiaemtodosose
spaços do evento. 
 
3 diárias x 
R$2.500,00 = R$ 
7.500,00 
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iluminação, com 300m 
de cabeamento de 
condutorelétrico + 
protetor de cabostipo 
“passacabo” isolantes, 
anti derrapantes e anti 
chama para áreas de 
circulação de público + 
chave de transferência 
manual e 
demaiscomponentesnec
essários à conexão do 
gerador à subestação a 
ser utilizada. 
Com Anotação de 
Responsabilidade 
Técnica (ART – gerador, 
cabeamento e 
aterramento do gerador, 
se houvernecessidade). 
Aempresadeverádisponi
bilizarequipamentossobr
essalentescasohajaneces
sidade de substituição. 

1.8.15 

ALAMBRADO: 
Fornecimento de serviço 
de locação, montagem, 
manutenção e 
desmontagem de 
alambradodisciplinador 
de público. Descrição: 
estrutura de grade de 
alambradodisciplinador 
de público, emmódulo 
de 2,00m x 1,00m, do 
tipo grade metálica 
tubular, com 
péstubulares com altura 
de 1,00m de altura, com 
acabamentoem pintura 
metalizadanacoralumíni
oouzincada. 

Metros 1000 1000 R$ 9,00 
R$ 

9.000,00 

Necessário para 
organizar, 
delimitar, restringir 
e 
assegurarosespaços 
do evento. 
 
1000 metros de 
alambrado x R$ 
9,00 = R$9.000,00 

1.8.16 

10 TENDAS 5X5: 
Locação, Montagem e 
desmontagem.  
Tenda Brancachapéu de 
bruxa, medindo 5x5m, 
com alturamínima de 
2,5m, com 
estruturaemtubogalvani

Diária 3 30 
R$ 

500,00 
R$ 

15.000,00 

Necessário para 
aestrutura do 
evento. Proteger do 
sol 
eoutrasintempéries
, 
possibilitandorealiz
ar as atividades do 
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zadosemfechamento 
lateral, afixada com cabo 
de aço. 
 

evento. 
 
10 tendas x 3 
diárias = 30 diárias 
x R$500,00 = R$ 
15.000,00 

1.8.17 

2 TENDAS 10X10: 
Locação, Montagem e 
desmontagem.  
Tenda Branca, medindo 
10x10m, com 
estruturaemtubogalvani
zadosemfechamento 
lateral, afixada com cabo 
de aço. 
 

Diária 3  6 
R$900,0

0 
R$ 

5.400,00 

Necessário para 
aestrutura do 
evento. Proteger do 
sol 
eoutrasintempéries
, 
possibilitandorealiz
ar as atividades do 
evento. 
 
2 tendas x 3 diárias 
= 6 diárias x 
R$900,00 = R$ 
5.400,00 

1.8.18 

1 PALCO Principal: 
Locação de palco para 
entrada dos atletas, 
estruturade ferro e 
madeira, medindo8X4 m 
forrado com carpete e 
fechamento lateral 
emlycra. 
 
Palco principal, 
vaiatender as 
apresentaçõesdas aulas 
de música, dança, ballet 
e 
apresentaçõesculturais. 

Diária 3 3 
R$ 

3.500,00 
R$ 

10.500,00 

Estruturanecessária 
para poderem ser 
realizadas as 
apresentações e 
homenagensprogra
madas para o 
eventonasmodalida
desmúsica e dança 
 
1 palco x 3 diárias = 
3 diárias x 
R$3.500,00 = R$ 
10.500,00 

1.8.19 

1 PALCO Secundário: 
Locação de palco para 
entrada dos 
atletas,estrutura de 
ferro e 
madeira,medindo8X4 m 
forrado com carpete e 
fechamento lateral 
emlycra. 
 
Palcosecundário, 
vaiatender as 
apresentações das 
modalidades de luta, 
gincanas e 

Diária 3 3 
R$ 

3.500,00 
R$ 

10.500,00 

Estruturanecessária 
para poderem ser 
realizadas as 
apresentações e 
homenagensprogra
madas para o 
eventonasmodalida
dêsjiu jitsu, judô e 
demaisatividadesco
mplementares 
 
1 palco x 3 diárias = 
3 diárias x 
R$3.500,00 = R$ 
10.500,00 
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apresentaçõesdiversas. 

1.8.20 

2 AMBULÂNCIAS 
UTI:Ambulância UTI 
móvel – 
ambulânciaequipada de 
acordo com as normas 
da vigilânciasanitária, 
contendo maca retrátil, 
cinto de segurança, 
cilindro de oxigênio com 
válvulas, bomba de 
infusão, monitor 
cardíaco, respirador, 
material para intubação 
(adulto e infantil), 
desfibrilador 
(cardioversor), 
umidificador, 
nebulizador, oxímetro, 
prancha longa, colar 
cervical, talas de 
imobilização, cadeira de 
rodas, laringoscópio. 
Osserviçosdevemcompre
ender a Assistência de 
Pronto Socorro Móvel de 
Emergências e 
UrgênciasMédicasaospar
ticipantes, e 
eventuaisdeslocamentos
até um centrohospitalar. 
 • Maleta de 
medicamentosuso oral e 
injetável. 
 • Kits para 
imobilizaçãoprovisória 
 • Kits Queimadura 
 • Equipe: 01 médico, 01 
(um) técnico de 
enfermagem e 01 (um) 
motorista/socorrista. 
Diária de 8h. 
 

Diária 3 6 
R$ 

2.300,00 
R$ 

13.800,00 

Necessário para 
garantiratendiment
omédico e 
bemestar de 
todososparticipante
s e envolvidos no 
evento. 
 
2 ambulâncias x 3 
diárias = 6 diárias x 
R$2.300,00 = R$ 
13.800,00 

1.8.21 

3 BRIGADISTAS: 
Responsável pela 
prevenção e 
combateaincêndios e 
processos de evacuação 
da arena e prestação de 
primeirossocorros, 

Diária 3 9 
R$200,0

0 
R$1.800,0

0 

Necessário para 
garantir o pronto 
atendimento de 
saúde a 
todososparticipante
s e envolvidos no 
evento, 
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casonecessário. 
Diária de até 8h 
 

encaminhandoquan
donecessário para 
aambulância e 
hospital. 
 
3 brigadistas x 3 
diárias = 9 diárias x 
R$200,00 = 
R$1.800,00 

1.8.22 

CAMISETAS: 
Camiseta manga 
curtagola polo, malha 
pique, gramaturamínima 
de 0,185g/m2, cor a ser 
definida (colorida), 
punhocomposição 48% 
algodão e 52% poliéster, 
peitilhofuncional com 
12cm, com 
fechamentoem 2 botões, 
com 
impressãopersonalizadas
emserigrafia, formato a 
ser definidoouestampa 
total de acordo com a 
necessidade do evento, 
sendofrente 2 cores, 
costa 2 cores. 
Tamanhos pp, p, m, g, 
gg, xgg, exgg. 
Seráutilizada para 
identificação de 
todososstaffs que 
irãotrabalhar no evento. 
Para identificação dos 
alunos e profissionais 
que estarãoenvolvidos 
no evento. 

Unidade 650 650 R$ 30,00 
R$19.500,

00 

Necessário para 
identificartodososal
unos e 
profissionaisenvolvi
dos no evento de 
encerramento. 
sendo 
48 para professores 
52 equipes de 
trabalhocontratada 
para evento 
50 para alunosjiu 

jitsu 

100 para 

alunosjudô 

100 para 

alunoszumba 

100 para 

alunostreinofuncio

nal 

100 para alunos 

futsal 

50 para 

alunosmúsica 

100 paraalunos 

ballet 

50 para alunos da 

informática 

650 unidades x R$ 
30,00 = R$ 
19.500,00 

1.8.23 

Aquisição de 6  KIT DE 
GOLZINHO: 
Composto de duas minis 
traves 
retangularesmedindo 
0,90m x 0,60m em ferro 
e com rede de 
algodãoounáilon. 

Unidade 6 6 
R$ 

350,00 
R$ 

2.100,00 

Necessário para as 
atividades da 
apresentação dos 
alunos da 
modalidade de 
futsal durante o 
evento. 
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 6 kits x R$350,00 = 
R$2.100,00 

1.8.24 

10 BANHEIROS 
QUÍMICOS Simples 
modelo Standard Azul 
Polyjhon:Piahandsfreeop
erada com bomba de pé, 
capacidade para 61L. Um 
vasosanitário com 
tampa. 
Medidas: 2,20m x 1,10m 
x 1,20m. 
Peso: 104 kg. Material: 
polietileno de 
altadensidade. Tanque 
com capacidade para 
220L.. Grades de 
ventilaçãoTetotranslúcid
o. Pisoantiderrapante. 
Sinalização de 
livre/ocupado. Apoio de 
objetos. São 8 
considerandoosdias do 
evento. 
 

Diária 3 30 
R$ 

160,00 
R$ 

4.800,00 

Necessário para 
atender as 
necessidadesbásica
s dos participantes 
e envolvidos no 
evento, duranteos 3 
dias das atividades 
da cerimônia de 
encerramento. 
Incluimontagem. 
 
10 banheiros x 3 
diárias = 30 diárias 
x R$160,00 = 
R$4.800,00 

1.8.25 

10 SEGURANÇA 
DESARMADA: 
seguranças que 
prestarãoserviçosnosdia
s de montagem, no 
períododiurno e noturno 
e no período de 
realização do evento. 
Ossegurançasdevem se 
apresentarduas horas 
antes do início do evento 
e 
serãoresponsáveispeloco
ntrole de acessos, revista 
do público, orientação e 
segurançageral do 
públicopresente. 
Diária de até 8 horas. 
 

Diária 3 30 
R$ 

200,00 
R$6.000,0

0 

Necessário para 
garantir a 
segurança de 
todososparticipante
s e envolvidos, 
assimcomo dos 
espaços e 
estruturas do 
evento. Serão 10 
profissionaisemcad
adia, durante a 
montagem e dias 
de atividades da 
cerimônia de 
encerramento. 
 
10 seguranças x 3 
diárias = 30 diárias 
x R$200,00 = 
R$6.000,00 

1.8.26 

KIT LANCHE: 

contendoumabolachado

ceoubolinhooubolachaá

gua e sal, 1 fruta Banana 

Unidade 3000 3000 R$ 12,00 
R$36.000,

00 

Necessário para 
alimentartodosospa
rticipantesduranteo
s 3 dias de evento 
3000 kits lanches x 
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oumaçã, 1 suco de 

caixinha, que 

atenderátodososatletas 

e equipe de 

trabalhonaabertura do 

projeto e encerramento. 

2000 kits lanches 

 

R$12,00=36.000,00 
 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.8 R$ 216.996,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 898.856,18 
 

 

6 DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

Serárealizada a promoção local nassedes do Instituto, junto àsmídiassociaisoficiais do Instituto Meninos Por do 

Sol,através do envio de conteúdoseditoriais, filmagens, fotografias e outras imagens, desenvolvidaspelopróprio 

Instituto.  

Aidentificação visual do Projetonosespaçosfísicosseráfeita por meio de placas, banners, 

faixasououtrasformassimilares, com identificação da Secretaria de Esportes, divulgando a parceria para a 

realização do projeto. 

 

 

7. PREVISÃO DE RECEITAS  

 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursoscomplementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Robério Negreiros R$ 898.856,18 

2 Contrapartida R$ 4.750,00 

Total R$ 903.606,18 

 

Brasília, 11 de julho de 2022 

 

Ilario Ferreira da Silva 
Presidente 
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