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PLANO DE TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome da OSC: Vilelas Sport Center Social/DF 

Nome Fantasia: VILELAS SPORT CENTER SOCIAL/DF 

CNPJ: 12.621.666/0001-46 Endereço: SH Mansões Sobradinho QMS 47 - Lotes 02, 03, 04 e 06 

Complemento: Bairro/Cidade: Sobradinho II CEP: 73080-760 

Telefone: (61) 3485-1242 Telefone: (61) 99999-0998 Telefone: (DDD) 

E-mail:batistaroger08@gmail.com Site/Redes Sociais: instagram: @vilelas_esporte 
Site: vilelas.org 

Responsável da OSC (Dirigente): Ângela Maria Duarte Batista 

CPF: 917.433.386-00 RG/Órgão Expedidor: 1.058.683-6 
SSP/MG 

Telefone do Dirigente: (61) 99999-0998 

Endereço do Dirigente: QMS 47 LOTE 03 - Complemento Setor de Mansões 
Sobradinho II – Brasília – DF. 

CEP: 73080-760 

 
 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Ângela Maria Duarte Batista 

Função na parceria: Coordenador Geral do Projeto 

RG: 10586836 Órgão Expedidor: SSP/MG CPF: 91743338600 

Telefone Fixo: (61) 34851242 Telefone Celular: (61) 99991-0998 

E-Mail do Responsável: angeladuarteb2@gmail.com 
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1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

O Vilelas Sport Center Social/DF é pessoa jurídica de direito privado, criado sob forma de associação civil com duração indeterminada e sem 

fins lucrativos e com fins não econômicos, com a promoção gratuita da saúde e educação, sem finalidade política ou religiosa, regida por 

Estatuto Social e regido pelas demais disposições legais vigentes, nos termos do inciso VII, artigo 5º da Constituição Federal. 

Foi constituída, em 27 de setembro de 2010, com intuito de desenvolver projetos sociais em diversos seguimentos, buscando a integração 

e assistência social, a educação complementar, a formação de cidadãos solidários e conscientes de seus deveres e direitos, assim como a 

recuperação de valores individuais, familiares e sociais. 

PROJETOS REALIZADOS PELO INSTITUTO 
 

O Instituto, desde sua criação, vem atuando na comunidade, onde permeiam suas atividades, atendendo a população com atividades 

festivas esportivas, proporcionando as crianças e adolescentes um ambiente salutar e esportivo. As aulas eram realizadas ás segundas, 

terças e quintas (em média 12 aulas por mês). Os campeonatos eram realizados trimestralmente, desde a criação, contemplando, também, 

- 20 alunos que não tinham condições para pagar sua mensalidade, isentando-os das matrículas dos campeonatos ocorridos na sede em 

Sobradinho - DF. Desde 2020, passamos por uma situação complicada com o avanço do Coronavírus e agora, com a melhora da situação, 

pretende-se voltaremos as nossas atividades normais. 

Para melhor atender as nossas crianças, jovens e adolescentes, dispomos de um espaço de 4.000 mil metros quadrados para realização 

dos projetos, com as instalações de (água, luz e banheiros) em perfeitas condições. 
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✓ 01 espaço para alimentação (cantina) de 100 a 150 metros quadrados; 
 

✓ 02 (dois) campos de futebol com 1.100 metros quadrados cada; 
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✓ Salas de informática com equipamentos e impressoras para os alunos imprimirem os seus trabalhos escolares; 
 

✓ Instrutor de informática para auxiliar os alunos nas tarefas pesquisas. 

 
No período entre 01/12/2018 a 14/12/2018, O Vilelas Sport Center Social, Corpo e Mente em Movimento no DF, realizou o programa junto a 

Associação “Núcleo Base G10” em sua sede, cujo objetivo era atender crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, das 

comunidades: Vila Rabelo, Morro do Sansão e Sobradinho II. O projeto foi realizado sem custo nenhum para os participantes, com a 

modalidade de Futebol Society compareceram 150 crianças diretas, na faixa-etária entre 6 a 17 anos, e mais 500 pessoas indiretas, 

além da harmonização do ambiente o evento promoveu o lanche e a interação social entre os participantes. 

 

No período de agosto a setembro de 2019, o Vilelas Sport Center Social, Corpo e Mente em Movimento no DF, realizou o programa junto a 

Associação “Núcleo Base G10” em sua sede, foram os responsáveis por, transferir aos nossos monitores/professores, metodologia de 

treino, fundamentos e táticas de jogo e organizar competições (nas modalidades futebol de campo e Society), conhecimentos estes, que 

estão sendo utilizados/repassados aos nossos atletas, nas categorias que englobam as faixas etárias de 08 a 16 anos em treinos e 

competições que participamos. 

 
Nos anos de 2019, 2020 e 2021, em parceria com o Projeto Nova Vida PRONOVI, o Vilelas Sport Center Social, Corpo e Mente em 
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Movimento no DF foi responsável por transferir a equipe técnica de monitores/professores, metodologia de treino, aulas, fundamentos e 

organização (nas modalidades de ballet e ginástica rítmica), conhecimentos estes, que estão sendo utilizados/repassados aos nossos 

alunos, nas categorias que englobam diversas faixas etárias nos projetos que realizamos.O acordo de cooperação técnica teve seu 

encerramento em janeiro de 2021, por ocasião do termino de projetos. 

Nos meses de julho e setembro de 2018, em parceria com O Instituto Sobradinhense de Desenvolvimento Social (PROJETO FORMANDO 

CIDADÃO), o Vilelas Sport Center Social, Corpo e Mente em Movimento no DF participou na organização e promoveu intercâmbio com 

os alunos e professores do PROJETO FORMANDO CIDADÃO; da modalidade Karate em 2 eventos, sendo eles: 1º Torneio da 

Amizade de Karate do Projeto Formando Cidadão, realizado no dia 14 de julho de 2018, no salão da Associação Comunitária da Boa 

Vista-Fercal, e no dia 22 de setembro, participaram da avaliação técnica no 2º Exame de Troca de Faixa dos alunos da modalidade 

Karate, do Projeto Formando Cidadão, realizado no espaço coberto da Administração Regional da Fercal. Nos dois eventos tivemos a 

oportunidade ímpar da trocar de experiências, agregando além do conhecimento técnico, valores filosóficos essenciais e contidos na 

pratica do Karate. 

Em 2022 foi realizado a primeira edição do Projeto “CORPO E MENTE EM MOVIMENTO NO DF”. 

No primeiro semetres de 2022, no período de 10 de janeiro a 10 de maio de 2022 foi realizado a primeira etapa do projeto, onde foi um 

verdadeiro sucesso e aproveitamento por parte da comunidade assistida. 

Nesse período foi realizado a integração dos professores e profissionais da área administrativa com a população, alunos e suas famílias, sendo 

ambientados ao espaço físico do projeto. 
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As turmas foram divididas por modalidade e faixa etária, onde por exemplo, no ballet, dividimos a turmas por Dó, Ré, Mi e Fá, cada uma 

pertencente a uma faixa de idade. 

Na modalidade de karatê e futebol foram divididas em idades, onde pôde ser alocados em fixas etárias, proporcionando aos alunos a interação e 

maior aproveitamento das dependências do projeto. 

Foram desenvolvidas capacidades básicas e técnicas com os atletas e alunos de cada modalidade, melhorando todas as funções e valências 

físicas dentro do esporte e da atividade lúdica, observando o comportamento de cada aluno/atleta e analisando o rendimento individual de forma 

geral. 

Na inauguração do projeto, o quantitativo de alunos matriculados nas três modalidades ofertadas, foi extremamente positivo, dentro da 

expectativa esperada. 

Foram realizados eventos nas três modalidades, onde o projeto pôde contar com a presença da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do 

Distrito Federal, população, autoridades públicas e famíliares, sendo entregue aos atletas medalhas e troféus de destaque e de premiação em 

suas modalidades. 

Visando proporcionar civilidade e aguçar o espirito competitivo dos alunos, proporcionamos um momento de reflecção, onde assitiram um filme 

que conta a história de uma Bailarina, bem como, proporcionamos palestra sobre saúde e higiêne bucal, onde recebemos o representante da 

Colgate, o Dr. ZIL, que nos prestigiou com uma aula magnifica e bem produtiva, onde surtiu grandes efeitos na formação dos atlestas e no 

cuidado para com a saúde bucal. 

O projeto é tambem inclusão, onde atendemos durante o período da primeira vigência, um aluno com necessidades especiais, que teve a 
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oportunidade de pertencer a um circulo social, com atividade física e motora, proporcionando uma melhor qualidade de vida. 

Com base nos objetivos do projeto Corpo e Mente em Movimento, foi feito uma coleta de dados atingindo a meta proposta pelo plano de trabalho 

de 430 alunos matriculados.  

Matriculados no Futebol 125 matutino e 125 vespertino totalizando 250 alunos. 

Diante desse montante, temos diagnosticado um atleta com “retardo mental” moderado, com comprometimento na memória e alterações no 

comportamento, o mesmo recebe acompanhamento e alguns casos que precisam ser investigados como: indisciplina, desobediência, 

agressividade com outros. 

Devido o aumento no número de alunos, devidimos a aula em 2 turmas por turno, ficando assim, na primeira turma 06 a 08 anos no campo 1, e 

de 09 a 11 anos no campo 2, na segunda turma ficou os alunos de 12 a 14 anos no campo 1 e de 15 a 17 anos no campo 2. Após a divisão de 

turmas, notamos uma grande evolução no desenvolvimento das aulas, com a redução no número de alunos por horário, tivemos um maior 

aproveitamento. 

Matriculados no Karate 50 matutino, 50 vespertino totalizando 100 alunos. 

Desse montante temos diagnosticado 1 atleta com Trissomia 21 (síndrome de Down), não praticar movimento amplos de flexão cervical. Temos 

atletas que precisam ser acompanhados por apresentarem mudanças de humor, agressividade, agitação, dificuldade de concentração, distração 

e atitudes impulsivas. Assim precisando ser investigados.  

Matriculados Ballet 40 matutino, 40 vespertino totalizando 80 alunas. 

As meninas são organizadas e concentradas, porque cada exercício exige atenção e concentração e equilíbrio. Considerando que a harmonia 
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entre teoria e prática se relacionam bem. 

Dentro de todas as dificuldades e cenários encontrados, a gestão do projeto sempre orienta a família e responsável que devem procurar 

orientação médica para cada caso. 

É notório a evolução dos alunos, não só como atletas, mas como pessoas dotadas de dignidade, onde melhoraram o trato com outros alunos, a 

interação com as equipes, isso é de suma importância para o projeto e na formação de pessoas melhores, é o que se propõe, proporcionar um 

lugar adequado para o desenvolvimento de habilidades físicas e intelectuais, onde toda técnica empregada pelo corpo técnico faz diferença, 

desde o aquecimento à competição, onde é desenvolvido questões de sociabilidade, frustações, trabalho em equipe, responsabilidade individual, 

dentre outros. 

Nesses 4 meses da primeira etapa, foram realizadas competições, treinos, troca de faixa, recital de ballet, onde trouxe muita confiança aos 

alunos e de seus familiares, onde através do esporte, seja qual for sua modalidade, é possível a mudança. 

Foi possível mensurar a mudança na comunidade local de Sobradinho II, onde através do projeto, o Estado pôde chegar a essas pessoas que 

necessitavam de um aparato para a prática esportiva. 

Ficamos extremamente felizes de termos proporcionado em conjunto, uma finalização ideal para nossos alunos, através da família-projeto-

comunidade, onde em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, pode-se chegar àqueles que mais necessitavam. 

Para permitir o acompanhamento da execução do, a OSC disponibilizará através do link https:// 

https://drive.google.com/drive/folders/1Suf4OtZMg8P1gA9SooU0bGaSN6siYjHa?usp=sharing do Google Drive onde semanalmente estará 

incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto. 
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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. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
Nome do Projeto: PROJETO CORPO E MENTE EM MOVIMENTO 

Local de realização: QMS 47 Lote 2, 3, 4 e 6, Setor de Mansões – Sobradinho/DF - Sede do Vilelas Sport Center Social 

Período de execução:  13/06/2022 a 13/10/2022 

Período de realização do Evento:  13/06/2022 a 13/10/2022 

Enquadramento: ( x ) participação ( x ) educacional ( x ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: Previsão de atendimento 430 (quatrocentos e trinta) 

Previsão de público indireto: aproximadamente 10.000 mil pessoas 

Valor Total do Projeto: R$ 601.707,26 (seiscentos e um mil, setecetos e sete reais e vinte e seis centavos). 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 597.707,26 (quinehntos e noventa e sete mil, setecetos e sete reais e vinte e seis centavos). 
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2.1 OBJETO DA PARCERIA 

 
Realização do PROJETO CORPO E MENTE EM MOVIMENTO 

 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
O Vilelas Sport Center Social /DF elaborou o Projeto Corpo e Mente em Movimento no DF 2ª Edição, com o intuito de, dar continuidade ao projeto 

realizado nos primeiros meses do ano de 2022, para atender a comunidade e sob a intenção de desenvolver a melhoria no desempenho físico, mental e 

cognitivo harmonia, através de atividades de futebol, karatê e ballet, com o fornecimento de equipamentos individuais para todas as modalidades, 

reforço na alimentação, bem como orientações básicas de manuseio e acondicionamento dos materiais, proporcionando melhorias no convívio 

social e afetivo, através da prática esportiva. 

Com esta intenção é sabida que a nossa comunidade é carente deste trabalho, pois através dele há a interação atleta/professor e a missão dos nossos 

educadores é alinhar o conhecimento esportivo com o intelecto e caráter, assim colaborando para que este cidadão seja ingressado na comunidade mais 

amparado. 

Na primeira edição, foi perceptível a mudança na rotina das pessoas que foram beneficiadas pelo projeto, onde contaram com ambiente seguro e propício 

para realização da atividade esportiva. 

Portanto, projetamos a parceria “Corpo e Mente em Movimento no DF 2ª edição”, onde por 3 (três) vezes na semana, nos turnos Matutino e Vespertino, 

serão ministradas aulas de futebol, karatê, ballet para grupos (INICIANTE, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO). 
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No Projeto Corpo e Mente em Movimento no DF 2ª edição, estimamos atender a 430 alunos nesta grade horária com Coordenação Técnica; Profissionais 

de Educação Física; Preparador Físico, Professores de ballet, bem como todo material necessário para professores e atletas. 
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2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

A região onde irá desenvolver o projeto, não possuí infraestrutura adequada do Estado para práticas esportivas, ficando as crianças, jovens e adultos em 

estado de vulnerabilidade, expostos as condições sociais onde moram, podendo ser inseridas num contexto de criminalidade que afetará seu crescimento 

social, pessoal, intelectual, bem como, com a implementação do projeto, serão possíveis o resgate e a manutenção dos assistidos em ambiente saudável 

e seguro. 

 
O VILELAS SPORT CENTER SOCIAL é uma porta de entrada para cidadania, proporcionando assim o diferencial, ou seja, um ponto de partida para 

acolhimento, em prol de crianças e adolescentes em situação de risco, levando o conhecimento de seus direitos e a oportunidade de um futuro melhor 

através da prática esportiva. A associação terá a missão Cuidar e educar crianças, adolescentes e respectivas famílias, em situação de risco e 

vulnerabilidade social, mediante sua inclusão na sociedade com qualidade de vida, por meio de uma proposta transdisciplinar de assistência, educação 

preparação e capacitação para o desenvolvimento físico e mental. Visando a participação conjunta entre comunidade e o Estado, este representado pela 

parceria. A proposta é desenvolver atividades socioeducativas, o que inclui atividades de esporte e lazer, reforço alimentar, dentre outros. Um dos 

objetivos do projeto é garantir o acesso e inserir a criança e ao adolescente na sociedade como ser participativo, melhorando sua autoestima. 

 
Para o sucesso do projeto é de suma importância a participação e o envolvimento da família e da comunidade, que devem estar conscientes de suas 

responsabilidades em todo o processo educativo. Com a finalidade de retratar o cenário encontrado na comunidade do Setor de Mansões e Entorno com 

visitas realizadas a região, tornaram possível confirmar a existência de inúmeras vulnerabilidades e problemas de ordem social. 

 
As Políticas na área de educação física, esporte e lazer vem, ao longo de sua história, no Brasil, no que se refere às ações, geralmente, apresentando- 

se como prestações de serviços ao público, voltadas para o oferecimento de atividades esporádicas com o intuito de preenchimento do tempo ocioso. O 

esporte é um direito humano e social de todos (Crianças e Adolescentes) sem distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo 

(cor da pele, traços de rosto e cabelos), da etnia, nacionalidade, sexo, deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social. 
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Com base no exposto, este “PROJETO SOCIAL” tem por finalidade a continuidade do projeto que está sendo realizado, onde será possível proporcionar 

às crianças e aos jovens o acesso e a continuidade da prática esportiva, bem como disponibilizar reforço suplementar a alimentação dos assistidos em 

dias de competição/evento. Será adquirido material esportivo e os mesmos fornecidos aos contemplados, proporcionando melhor execução e paridade 

nas atividades executadas, trazendo para a participante inclusão na sociedade onde permeiam, melhorando sua qualidade de vida. 

 
Além disso, o referido Projeto busca melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens através de uma política pública do esporte de participação, com 

uma gestão onde haverá o fornecimento de equipamentos esportivos adequado para cada modalidade, que serão utilizados no local de treinamento já 

existentes, ou seja, esse projeto visa o alcance direto na melhoria do desempenho físico, mental e cognitivo dos atendidos, através de atividades 

de ginástica e o fornecimento de equipamentos individual, bem como será ofertado orientações básicas de manuseio e acondicionamento 

desses materiais, para que possa ter sua durabilidade estendida e melhorar a execução dos exercícios físicos, deixando um importante legado 

para essa população carente de políticas públicas no que tange o esporte de participação. 

 
Esse projeto busca implementar um modelo de gestão de parcerias para atender inicialmente 430 (quatrocentos e trinta) crianças diariamente em diversas 

modalidade, isso irá impactar em no mínimo 430 famílias diretamente, e público que oportunamente irão prestigiar as aulas, campeonatos, sem contar os 

benefícios físicos, o convívio com pessoas fora do círculo familiar, irá proporcionar novas amizades com os participantes do mesmo grupo e região onde 

moram e favorecendo a interação e socialização, assim como incentivando a prática de exercício físico, ao todo, o projeto irá alcançar mais de 10 mil 

pessoas. 
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2.4 OBJETIVO GERAL: 

Dar continuidade a parceria hora realizada, bem como fomentar o Projeto Corpo e Mente em Movimento, a ser realizado no período de 

13/06/2022 a 13/10/2022, tendo como finalidade ofertar esportes para crianças e jovens na faixa-etária entre 06 a 17 anos. 

 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Desenvolver a socialização entre as crianças e adolescentes; 

✓ Oportunizar a comunidade um local seguro e com qualidade para o desenvolvimento do esporte e do lazer; 

✓ Incentivar através do esporte a alta estima das crianças, adolescentes e jovens; 

✓ Contribuir para a capacitação de lidar com suas necessidades, desejos, expectativas de forma que possa desenvolver competências 

técnicas sociais e comunicativas; 

✓ Propiciar uma ação integrada junto escolas e a comunidade, entendendo que o bem-estar físico e mental de crianças e adolescentes 

é de responsabilidade de todos proporcionarem; 

✓ Demonstrar de forma eficaz que o esporte age como elemento educacional possibilitando uma transformação social. 

 

 
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS 
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Metas(Qualitativas) Indicador Parâmetro(s)para aferição de cumprimento 

Das Metas 

- Aquisição de materiais esportivos para todas das 3 

(três)  as  modalidades ofertadas . 

 

 - A prática esportiva e de lazer aos  
atletas de futebol, karatê e ballet. 

- Fotos 

- Nota Fiscal 

- Relatório das aulas 

 - Contratação de profissionais para realização do projeto 

 

 - Contratação de professores e 

colaboradores para desenvolvimento 

do projeto 

-Notas Fiscais 

-Comprovantes de pagamento 

-Relatório de aulas 

 - Contratar equipe qualificada para completa realização do 

projeto 

 - Contratar equipe de RH e 
Prestadores de serviços 

-Notas Fiscais 
 
-Fotos 

-Comprovantes de pagamento 

-Fornecer kit lanche a todos os participantes do projeto 
nos dias de aulas e campeonatos. 
 

-Kit lanche -Notas Fiscais 
 
-Fotos 
 

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

 - Premiar com 1500 medalhas os participantes das três 

Modalidades ofertadas 

 - Aquisição de medalhas -Nota Fiscal 
- Fotos  
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 - Ter a participação de 430 crianças e adolescentes no 

Projeto Corpo e Mente em Movimento no DF 2ª 

 Edição. 

 - Fichas de inscrição -Relatóriosdeinscritos 

-Fotos 

 - Fornecer kit lanche a todos os participantes do projeto   

nos dias de aulas e campeonatos. 

 - Kit lanche -Notas Fiscais 
 
-Fotos 
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2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

 
Nome do Evento: CORPO E MENTE EM MOVIMENTO NO DF. 

Descrição/Etapa: Aulas e treinamento de diversas modalidades esportivas 

Data do Evento: 13/06/2022 a 13/10/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o 
caso): 

13/06/2022 a 13/10/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: SH Mansões Sobradinho QMS 47 - Lotes 02, 03, 04 e 06 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(x) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(x) Pátio (...) Piscina 

( ) Ginásio (...) Clube 

(...) Espaço Privado 
Qual?   

(x) Outro 
Qual? Espaço Próprio da Instituição 

 
Quantidade de participantes neste evento 
Diretos: 430  

Indiretos: 10.000 (dez mil). 
 

Total: 10.430 (dez mil, quatrocentos e trinta) 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(x) Local 

(...) Regional 

(...) Nacional 
 

Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (06 a 14 anos) Futebol / Matutino e Vespertino 
Karatê / Matutino e Vespertino 

 

 
(X) Crianças/Adolescentes (06 a 17 anos) 

(...) Crianças/Adolescentes (06 a 14 anos) 
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(...) Jovens (15 a 17 anos) Ballet/ Matutino e vespertino 
Futebol / Matutino e Vespertino 
Karatê / Matutino e Vespertino 
Ballet / Matutino e vespertino 

430 

(...) Jovens (15 a 17 anos) 

(...) Jovens (15 a 17 anos) 

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais 

  

 

 Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 
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2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

 
A forma de inscrição do projeto será feita através de uma ficha cadastral, onde todas as crianças e jovens deverão apresentar comprovante de matrícula 

escolar, na sede da Entidade. 

 
A divulgação do Projeto ocorrerá através das mídias sociais da OSC, bem como através de meios de comunicação impresso, na sede da Entidade e nas 

escolas da Região Administrativa de Sobradinho I e II. 

 
O presente fomento primará pela aquisição dos materiais e contratação de serviços a partir do dia 13/06/2022 com a melhor técnica e melhor preço de 

mercado conforme especificações de cada produto a ser adquirido na comunidade onde irá executar a parceria, podendo fomentar também de forma 

indireta o comércio local. 

 
O início das atividades se dará 13/06/2022, logo após o recebimento dos materiais pelos alunos, mediante a assinatura de uma declaração de recebimento 

dos pelos pais dos alunos que serão contemplados. 

 
Logo após a entrega e inauguração das atividades, as aulas se darão 3 (três) vezes na semana, em contraturno escolar, proporcionando - -o aprendizado, 

uma hora e meia de atividades para cada dia, com aulas de futebol, karatê e ballet, com alongamentos para todas as modalidades inicialmente e 

posteriormente as atividades, uso correto dos materiais fornecidos, proporcionando maior durabilidade. 

O planejamento organizacional desse fomento inicia-se com a aquisição dos materiais para execução das atividades esportivas. Posteriormente 

colocando em prática as aulas com os atletas devidamente matriculados no projeto, ressaltamos que neste momento nossos professores 

estarão de posse dos planos de aulas e aplicações de assistência social para os contemplados. Conforme metodologia abaixo discriminada. 
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Modalidade Futebol 

 
É sabido que nossas comunidades são carentes deste trabalho, pois através dele há a interação atleta / professor e a missão dos nossos educadores é 

alinhar o conhecimento esportivo com o intelecto e caráter, assim colaborando para que este cidadão seja ingressado na comunidade mais amparado. 

Futebol é uma porta de entrada para cidadania, proporcionando assim o diferencial, ou seja, um ponto de partida para acolhimento, em prol de crianças 

e adolescentes em situação de risco, levando o conhecimento de seus direitos e a oportunidade de um futuro melhor através da prática esportiva. O 

Projeto Corpo e Mente em Movimento no DF terá a missão cuidar e educar crianças, adolescentes e respectivas famílias, em situação de risco e 

vulnerabilidade social, mediante sua inclusão na sociedade com qualidade de vida, por meio de uma proposta transdisciplinar de assistência, educação 

preparação e capacitação para o desenvolvimento físico e mental. Visando a participação conjunta entre comunidade e o Estado, este representado pela 

parceria. Um dos objetivos do projeto é garantir o acesso e inserir a criança e ou adolescente na sociedade como ser participativo, melhorando sua 

autoestima. 

O projeto atenderá 250 alunos na modalidade de futebol, nas faixas etárias de 06 a 17 anos, divididos em 2 períodos; matutino das 08:30 horas às 10:30 

horas e vespertino das 15:30 horas às 17:30 horas, sendo realizado duas turmas em cada turno. 

Para o desenvolvimento de nossas atividades, serão utilizados 2 campos, os quais denominamos de; campo “A” e campo “B”. 

 
Teremos em cada período, 125 alunos em campo, divididos em 2 grupos. Grupo 1: desenvolverão suas atividades no CAMPO “A” e o Grupo 2: 

desenvolverão suas atividades, no CAMPO “B”, sendo monitorado em cada campo por um professor e um auxiliar. 
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CAMPO “A”: 

Alunos na faixa etária de 06 a 11 anos, divididos nas seguintes categorias; com treinos pela manhã e à tarde. 

S-7: Alunos de 06 e 07 anos; 

S-9: Alunos de 08 e 09 anos; 

S-11: Alunos de 10 e 11 anos. 

 
CAMPO “B” 

Alunos na faixa etária de 12 a 17 anos, divididos nas seguintes categorias, com treinos pela manhã e à tarde. 

S-13: Alunos de 12 e 13 anos; 

S-15: Alunos de 14 e 15 anos; 

S-17: Alunos de 16 e 17 anos. 

 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 
Regras básicas de Futebol: cartões, impedimento, faltas, escanteio, lateral, uso VAR etc. 

 
Fundamentos básicos: coordenação motora (motricidade), passe, drible, cabeceio, condução e finalizações 
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Posições e movimentação. 

Fundamentos Sociais: competitividade, respeito a hierarquia, sociabilidade, organização, disciplina, comprometimento e responsabilidade com seu corpo 

e mente e grupo familiar, que não se estende somente dentro de sua casa, mas em todos os ambientes que frequenta. 

Modalidade Karatê 
 

É sabido que nossas comunidades são carentes deste trabalho, pois através dele há a interação atleta / professor e a missão dos nossos educadores é 

alinhar o conhecimento esportivo com o intelecto e caráter, assim colaborando para que este cidadão seja ingressado na comunidade mais amparado. 

O Karatê é uma porta de entrada para cidadania, proporcionando assim o diferencial, ou seja, um ponto de partida para acolhimento, em prol de crianças 

e adolescentes em situação de risco, levando o conhecimento de seus direitos e a oportunidade de um futuro melhor através da prática esportiva. O 

Projeto Corpo e Mente em Movimento no DF terá a missão cuidar e educar crianças, adolescentes e respectivas famílias, em situação de risco e 

vulnerabilidade social, mediante sua inclusão na sociedade com qualidade de vida, por meio de uma proposta transdisciplinar de assistência, educação 

preparação e capacitação para o desenvolvimento físico e mental. Visando a participação conjunta entre comunidade e o Estado, este representado pela 

parceria. Um dos objetivos do projeto é garantir o acesso e inserir a criança e ou adolescente na sociedade como ser participativo, melhorando sua 

autoestima. 
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PLANO DE AULA 

Metodologia: O trabalho será desenvolvido em seis etapas 

1 - Origem do Karatê Shotokan 

Com origem histórica na Índia, com o monge Bodhi Dharma, conhecido por Daruma, passando pela China, e em seguida, Okinawa - Japão. Nesta ilha o 

karatê foi desenvolvido por Gichin-Funakoshi- O pai do Karatê moderno. 

Adaptado para ensino infantil. 

 
 

2 - Aquecimentos e Alongamentos 

Esta etapa será abordada a importância do aquecimento e alongamento, antes de qualquer atividade física é necessário fazer um aquecimento , assim 

prevenindo lesões musculares ou articulares. 

 
3 - O corpo Humano 

Abordagem das divisões do corpo humano, algumas articulações e músculos. 

Os conteúdos abordados – articulações e músculos, atenderam somente as necessidades gerais segundo as solicitações pertinentes à prática do Karatê 

e seus movimentos. 

 
4 -Técnicas do Karatê 

Nesta etapa foi exposto os ensinamentos das Técnicas do Karatê, os kihons, os Katas e kumite. 
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Algumas técnicas, como a maneira correta de fechar as mãos, foram ensinadas – muitos fecham a mão de maneira equivocada quebrando-as na hora 

de aplicar à técnica na qual tenha que se utilizar o punho. 

 
Após, as Bases Fundamentais do Karatê: Zenkutsu-Dachi (base com flexão do joelho para frente), Kokutsu-Dachi (base com flexão do joelho para trás) 

e Kiba-Dachi (base com postura de um cavaleiro). As defesas básicas, com uma linguagem simples, para facilitar o entendimento: Age-Uke (defesa alta), 

Thudan-Uke (defesa média de dentro p/ fora), Soto-Uke (defesa de fora p/ dentro), Gedan-Barai (defesa baixa) e Shuto-Uke (defesa em faca de mão). 

Com a introdução desta linguagem, os alunos conseguiram ter um melhor aprendizado e com isso entender mais fácil as técnicas. Fomos para as técnicas 

de Zuki (soco): Oi-Zuki (um soco andando), Ni-Ziki (dois socos), Sambon-Zuki (três socos), Jodan-Zuki (soco nível alto), Thudan-Zuki (soco nível médio) 

e Gedan-Zuki (soco nível baixo). No estilo Shotokan, existe várias maneiras de chutar, mais temos quatro principais, são eles: Mae-Geri (chute frontal), 

Yoko-Geri (chute lateral), Mawashi-Geri (chute em forma de meia lua) e Uchiro-Geri (chute em forma de coice), este último não foi ensinado, pois é muito 

complexo para a idade dos alunos do projeto. 

 
Após todas essas técnicas ensinadas, trabalhos de Kata, que são na verdade, movimentos imaginários de ataque e defesa em que o executante imagina 

estar lutando com mais de três adversários ao mesmo tempo, esses ataques poderão vir de qualquer lado. Para tanto, foi ensinado o 1º Kata da série 

Heian, é executado por iniciantes – faixa branca, e logo após os alunos fazerem exame de faixa (prova pratica para mudar de faixa), foi ensinado o 2º 

Kata da série Heian – este da faixa amarela. 

 
5-Etapa: Disciplina 

 
Foi trabalhado de forma interdisciplinar, de comum acordo com os demais professores da Instituição, enfatizando o comportamento adequado em sala 
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de aula: atenção; silêncio no momento das explicações; respeito a si próprio a aos outros, em sala de aula ou em qualquer outro local, dentro ou fora da 

Instituição Escolar; cordialidade; responsabilidade. Para tanto, ficou pré-estabelecido entre alunos, funcionários e Instituição que os alunos envolvidos no 
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Projeto que não respeitassem as “normas” estariam suspensos do projeto. Isso fez com que os interessados se esforçassem por merecerem a freqüentar 

as atividades do projeto, tornando-se crianças mais calmas, respeitando limites e regras, tendo responsabilidades. 

 
6 - Filosofia e Lemas do Karatê 

 
Dōjōkun [道場訓] significa literalmente "as instruções do local do Caminho (filosófico)", vejamos: DŌ 

[道] - Caminho, Via (no sentido filosófico). 

JŌ [場] - Local, lugar. 

KUN [訓]- Instruções. 

Eu usaria os cinco preceitos que regem a filosofia do karatê shotokan: 

HITOTSU, JINKAKU KANSEI NI TSUTOMERU KOTO. 

1. Eu trabalharei arduamente no desenvolvimento do meu caráter. 

(Primeiro. Esforçar-se para formação do caráter.) 

HITOTSU, MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO. 

 
1. Eu serei sincero e manterei minha palavra. (Primeiro. Fidelidade para com o caminho da verdade.)
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HITOTSU, DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO. 

 
1. Eu sempre me esforçarei ao máximo em tudo que fizer. 

(Primeiro. Criar o intuito de esforço.) 

HITOTSU, REIGI O OMONZURU KOTO. 

 
1. Eu sempre tratarei os outros com respeito e serei educado. 

(Primeiro. Respeitar acima de tudo.) 

HITOTSU, KEKKI NO YŪ O IMASHIMURU KOTO. 

 
1. Eu evitarei o uso de violência desnecessária e só usarei o Karate como defesa. 

(Primeiro. Conter o espírito de agressão injusta.) 

Avaliação: Exame de graduação 
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Planejamento das aulas Matutino 01 
 

Matutino: 

08:30 às 09:30 (crianças de 06 a 10 anos); 

09:30 às 10:30 (crianças de 11 a 17 anos). 

Modalidade Karate Shotokan 

Atividade a que serão desenvolvidas - Turno matutino 

 
▪ Aquecimentos e alongamentos para movimentos básicos. 

 

▪ Exercícios de coordenação motora. 

 
▪ kihons - O exercício básico para realizar o primeiro kata. 

 

▪ O treinamento correto para fechamento das mãos. 
 

▪ As cinco defesas- Age Uke , Gedan barai, Soto Uke, Uchiuke ,Shuto Uke. 
 

▪ Treinamento das bases da primeira faixa- A postura correta. 
 

▪ Treinamento de chutes - Mae geri, Mawashi geri, Yoko geri. 
 

▪ Movimentos do primeiro: kata Heian Shodan (exercícios básicos para realizar o exame de graduação). 

Fundamentos Sociais: competitividade, respeito a hierarquia, sociabilidade, organização, disciplina, comprometimento e responsabilidade com seu corpo 

e mente e grupo familiar, que não se estende somente dentro de sua casa, mas em todos os ambientes que frequenta. 
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Planejamento das aulas Matutino 02 
 

Matutino: 

08:30 às 09:30 (crianças de 06 a 10 anos); 

09:30 às 10:30 (crianças de 11 a 17 anos). 

Modalidade Karate Shotokan 

Atividade a que serão desenvolvidas - Turno matutino 
 

▪ Aquecimentos e alongamentos para movimentos básicos. 
 

▪ Exercícios de coordenação motora. 
 

▪ kihons - O exercício básico para realizar o primeiro kata. 
 

▪ O treinamento correto para fechamento das mãos. 
 

▪ As cinco defesas- Age Uke , Gedan barai, Soto Uke, Uchiuke ,Shuto Uke. 
 

▪ Treinamento das bases da primeira faixa- A postura correta. 
 

▪ Treinamento de chutes - Mae geri, Mawashi geri , Yoko geri. 

 
▪ Movimentos do primeiro: kata Heian Shodan (exercícios básicos para realizar o exame de graduação). 

Fundamentos Sociais: competitividade, respeito a hierarquia, sociabilidade, organização, disciplina, comprometimento e responsabilidade com seu corpo 

e mente e grupo familiar, que não se estende somente dentro de sua casa, mas em todos os ambientes que frequenta. 
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Planejamento das aulas Vespertino 01 

 
Vespertino: 

15:30 às 16:30 (Crianças de 06 a 10 anos); 

16:30 às 17:30 (Crianças de 11 a 17 anos). 

Modalidade Karate Shotokan 

Atividade a que serão desenvolvidas - Turno Vespertino 

 
▪ Aquecimentos e alongamentos para movimentos básicos. 

 

▪ Exercícios de coordenação motora. 
 

▪ kihons - O exercício básico para realizar o primeiro kata. 
 

▪ O treinamento correto para fechamento das mãos. 
 

▪ As cinco defesas- Age Uke , Gedan barai, Soto Uke, Uchiuke ,Shuto Uke. 
 

▪ Treinamento das bases da primeira faixa- A postura correta. 
 

▪ Treinamento de chutes - Mae geri, Mawashi geri, Yoko geri. 

▪ Movimentos do primeiro: kata Heian Shodan (exercícios básicos para realizar o exame de graduação). 

Fundamentos Sociais: competitividade, respeito a hierarquia, sociabilidade, organização, disciplina, comprometimento e responsabilidade com seu corpo 

e mente e grupo familiar, que não se estende somente dentro de sua casa, mas em todos os ambientes que frequenta. 
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Planejamento das aulas Vespertino 02 
Vespertino: 

15:30 às 16:30 (Crianças de 06 a 10 anos); 

16:30 às 17:30 (Crianças de 11 a 17 anos).  

Modalidade Karate Shotokan 

 
Atividade a que serão desenvolvidas - Turno Vespertino 

 
 

▪ Aquecimentos e alongamentos para movimentos básicos. 
 

▪ Exercícios de coordenação motora. 
 

▪ kihons - O exercício básico para realizar o primeiro kata. 
 

▪ O treinamento correto para fechamento das mãos. 
 

▪ As cinco defesas- Age Uke , Gedan barai, Soto Uke, Uchiuke ,Shuto Uke. 
 

▪ Treinamento das bases da primeira faixa- A postura correta. 
 

▪ Treinamento de chutes - Mae geri, Mawashi geri, Yoko geri. 
 

▪ Movimentos do primeiro: kata Heian Shodan (exercícios básicos para realizar o exame de graduação). 
 

Fundamentos Sociais: competitividade, respeito a hierarquia, sociabilidade, organização, disciplina, comprometimento e responsabilidade com seu corpo 

e mente e grupo familiar, que não se estende somente dentro de sua casa, mas em todos os ambientes que frequenta. 
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Categoria :Masculino 6 a 7 anos Faixa: branca a amarela Kata: Heian Shodan / Heian Nidan 

 

Campeonato Interno 
 

Será realizado um torneio interno de forma para avaliação de desempenho dos alunos em duas modalidades: kata e kumite (luta por pontos). 

Os atletas estarão divididos por faixa e por idade, masculino e feminino na competição individual. 

O sistema de avaliação de kata sera cobrado o kata da faixa da categoria e será com avaliação de nota pela execução do kata requerido. 

O sistema de shiai kumite e a luta seguida por pontos de contato leve. 

Exemplo da competição de Kata: 
 

Atleta Faixa Kata Nota final 

Atleta 1 Branca Heian shodan 6,5 

Atleta 2 Amarela Heian nidan 6,3 
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Categoria :Masculino 8 a 9 anos Faixa: branca a amarela Kata: Heian Shodan / Heian Nidan 

 
 

Atleta Faixa Kata Nota final 

Atleta 1 Branca Heian shodan 6,7 

Atleta 2 Amarela Heian nidan 6,6 
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Categoria: Feminino 8 a 9 anos Faixa: branca a amarela Kata: Heian Shodan / Heian Nidan 

 

 

 

Atleta Faixa Kata Nota final 

Atleta 1 Branca Heian shodan 6,5 

Atleta 2 Amarela Heian nidan 5,9 

 
 

Atleta Faixa Kata Nota final 

Atleta 1 Branca Heian shodan 6,4 

Atleta 2 Amarela Heian nidan 5,9 

Categoria: Feminino 6 a 7 anos Faixa: branca a amarela Kata: Heian Shodan / Heian Nidan 
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Exemplo da competição de shiai kumite 
 

Categoria :Masculino 6 a 7 anos Faixa: branca a amarela Shiai Kumite 

Atleta 1 

 

 
Atleta 2 

 

  Atleta 4 

Atleta 3 
 

Atleta 4 
 

 Atleta 4    

 

Modalidade Ballet 
 

As aulas de Ballet foram projetadas para atender a comunidade e sob a intenção de desenvolver harmonia, graça e beleza em movimentos criativos, 

traduzidos em expressões pessoais através da combinação musical e técnica, além de desenvolver o corpo em sua totalidade, por meio dos movimentos 

naturais, aperfeiçoados pelo ritmo e pelas capacidades psicomotoras nos âmbitos físico, artístico e expressivo. Por essa reunião de características, é 

chamado de esporte-arte. 

Com está intenção é sabido que nossas comunidades são carentes deste trabalho, pois através dele há a interação atleta / professor e a missão dos 

Atleta 2 
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nossos educadores é alinhar o conhecimento esportivo com o intelecto e caráter, assim colaborando para que este cidadão seja ingressado na 

comunidade mais amparado. 

 
O Ballet é uma porta de entrada para cidadania, proporcionando assim o diferencial, ou seja, um ponto de partida para acolhimento, em prol de crianças 

e adolescentes em situação de risco, levando o conhecimento de seus direitos e a oportunidade de um futuro melhor através da prática esportiva. O 

Projeto Corpo e Mente em Movimento no DF terá a missão cuidar e educar crianças, adolescentes e respectivas famílias, em situação de risco e 

vulnerabilidade social, mediante sua inclusão na sociedade com qualidade de vida, por meio de uma proposta transdisciplinar de assistência, educação 

preparação e capacitação para o desenvolvimento físico e mental. Visando a participação conjunta entre comunidade e o Estado, este representado pela 

parceria. Um dos objetivos do projeto é garantir o acesso e inserir a criança e ou adolescente na sociedade como ser participativo, melhorando sua 

autoestima. 

Projetamos as aulas de Ballet, onde por 3 vezes na semana nos turnos Matutino e Vespertino, será ministrado para grupos de INICIANTES e 

INTERMEDIÁRIO, coordenados por uma professora de educação física Técnica em Ballet. Conseguindo atender até 80 alunos nesta grade horária com 

todo material necessário e uniformes para os alunos. 

MATUTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUINTA 

09h - 10h30 INICIANTE INICIANTE INICIANTE 

09h - 10h30 INTERMEDIÁRIO INTERMEDIÁRIO INTERMEDIÁRIO 

VESPERTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUINTA 

15h as 16h30 INICIANTE INICIANTE INICIANTE 



Vilelas Sport Center Social/DF - Corpo e Mente em Movimento 
Endereço: QMS 47 LOTES 02, 03, 04 e 06 

CNPJ: 12.621.666/0001-46 

29 

 

 

15h as 16h30 INTERMEDIÁRIO INTERMEDIÁRIO INTERMEDIÁRIO 
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Corpo de Professores: 

1 Coordenadora Pedagógico 1 professora, 1 auxiliar físico 

Turma Quantidade de Turmas Quant. de Mat. por turma 

Iniciante 1 25 

Aperfeiçoamento 1 25 

Total 2 50 
 

Para tanto, o item 2.7.2 - DETALHAMENTO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS, há detalhadamente a questão da composição, especificação, 

bem como a distribuição dos recursos humanos a serem empregados neste fomento. Deverão ser realizadas, por esses recursos humanos, toda 

execução do projeto/parceria, desde seu nascedouro até a prestação de contas final dos recursos empregados. 

 
A contratação de pessoal para a execução do fomento será de acordo com o previsto inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016. 

 
O planejamento organizacional desse fomento inicia-se com a divulgação das vagas e modalidades a serem contempladas, posteriormente 

com a aquisição dos materiais para execução das atividades esportivas e as aulas efetivamente. 

 
MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE 

 
Todo insumo descartável produzido/gerado no projeto será destinado para reciclagem, garantindo assim a sustentabilidade e preservação do meio 

ambiente. 
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Profissional: Coordenador Geral do Projeto 

Descrição das Atividades Irá coordenar toda a equipe da parceria; 

Coordenação geral das tarefas operacionais; 

Formalizar propostas. 

Começará a atuar antes do início da parceria no planejamento, revendo as ações e providenciando medidas para 

execução da parceria e sanando medidas a serem tomadas e atua no fechamento das atividades e conclusão. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Pedagoga 

Descrição das Atividades Irá elaborar as atividades a serem realizadas ao longo do fomento, unificando todo o projeto em um só programa, 

através de elaboração de aulas e melhoramento dos planos juntamente com os professores e gestão técnica. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Assistente Administrativo 

http://www.eventbrite.com.br/blog/pre-evento/coordenacao-logistica-eventos/
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Descrição das Atividades Irá assessorar a toda gestão administrativa do projeto, com normativos, bem como no que tange a prestação de 

contas. 



Vilelas Sport Center Social/DF - Corpo e Mente em Movimento 
Endereço: QMS 47 LOTES 02, 03, 04 e 06 

CNPJ: 12.621.666/0001-46 

33 

 

 

 

Tempo 04 meses 

Profissional: Assessor jurídico 

Descrição das Atividades Irá desenvolver ações do universo jurídico, prestando assessoria jurídica no âmbito administrativo ao decorrer da 

parceria, visando a melhor execução do objeto. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Professor de Ballet 

Descrição das Atividades Irá aplicar aulas da modalidade aos contemplados pela parceria e planejar aulas dentre outras atividades a serem 

desenvolvidas pelo profissional. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Professor de Karatê 

Descrição das Atividades Irá aplicar aulas da modalidade aos contemplados pela parceria e planejar aulas dentre outras atividades a serem 

desenvolvidas pelo profissional. 

Tempo 04 meses 
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Profissional: Assistente Financeiro 

Descrição das Atividades Irá atuar no administrativo, dando suporte ao corpo gestor e ao corpo técnico. Estruturação e organização de arquivos 

de documentos, serviços auxiliares de controle financeiro, preenchimento de formulários, planilhas e outros 

documentos, atendimento (telefone, e-mail), encaminhamento interno de clientes e visitantes da entidade, 

recebimento de fornecedores e encaminhamento dos materiais recebidos, elaboração de agendas, redação e 

digitação de documentos e comunicados e participação em reuniões de vários setores, sempre que solicitado. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Encarregado de Serviços Geral 

Descrição das Atividades Irá coordenar as atividades de limpeza da entidade que forem requisitadas. Focando em limpeza e a manutenção de 

higiene do ambiente onde atua, garantindo o saneamento e o limpeza do local. Além disso, é de responsabilidade 

controle do uso de materiais de limpeza e saneamento. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Auxiliar de Serviços Geral 
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Descrição das Atividades Irá auxiliar nas atividades da entidade que forem requisitadas. 

 
Envolve a limpeza e a manutenção de higiene do ambiente onde atua, garantindo o saneamento e o asseamento 

local. 

Tempo 04 meses 
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Profissional: Professor de Educação Física – Futebol 

Descrição das Atividades Irá aplicar aulas da modalidade aos contemplados pela parceria e planejar aulas dentre outras atividades a serem 

desenvolvidas pelo profissional. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Secretária Administrativa 

Descrição das Atividades Irá auxiliar na Organização do escritório, com marcação e controle de compromissos e reuniões. Responde e faz 

chamadas telefônicas. Digita cartas, relatórios, apresentações e outros documentos. 

Tempo 04 meses 

Profissional: 
Auxiliar de karate 

Descrição das Atividades Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento, cumprimento de horários, ouvir reclamações e analisar 

fatos; Prestar apoio às atividades acadêmicas, controlar as atividades livres dos alunos, orientando entrada e 

saídadestes; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos aluno, em colaboração com os profissionais de 

educação física. 
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Tempo 04 meses 

Profissional: Auxiliar Ballet 
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Descrição das Atividades Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento, cumprimento de horários, ouvir reclamações e 

analisarfatos; Prestar apoio às atividades acadêmicas, controlar as atividades livres dos alunos, orientando entrada 

e saídadestes; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos, em colaboração com os profissionais de 

educação física. 

Tempo 04 meses 

Profissional: Auxiliar professor de futebol 

Descrição das Atividades Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento, cumprimento de horários, ouvir reclamações e 

analisarfatos; Prestar apoio às atividades acadêmicas, controlar as atividades livres dos alunos, orientando entrada 

e saídadestes; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos, em colaboração com os profissionais de 

educação física. 

Tempo 04 meses 
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2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 

 
Modalidade Dias Horário Matutino Horário Vespertino 

 
 

Futebol 

 
 

Segunda, terças e quintas 

8:30 horas – 09:30 horas 

 
09:30 horas – 10:30 horas 

15:30 horas - 16:30 horas 

 
16:30 horas – 17:30 horas 

 
 

Ballet 

 
 

Segunda, terças e quintas 

8:30 horas – 09:30 horas 

 
09:30 horas – 10:30 horas 

15:30 horas - 16:30 horas 

 
16:30 horas – 17:30 horas 

 
 

Karatê 

 
 

Segunda, terças e quintas 

09:30 horas – 10:30 horas 

 
09:30 horas – 10:30 horas 

15:30 horas - 16:30 horas 

 
16:30 horas – 17:30 horas 

Grade detalhada em anexo ao Plano de Trabalho 
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2.7.2 Equipe de Recursos Humanos 

 

 
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 

Coordenador Geral 1 MEI SIM, voluntário NÃO - 40h semanais 

Assistente 

Administrativo 
1 MEI SIM, voluntário NÃO - 40h semanais 

 
 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 
• Fortalecer os vínculos afetivos entre a comunidade; 

 
• Propiciar a crianças e adolescentes um espaço seguro e sem preconceitos de qualquer natureza; 

 
• Desenvolvimento e prática das diversas modalidades de esporte profissional; 

 
• Amadurecimento, noção de responsabilidade e civilidade. 
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2.9 CROQUI DO PROJETO 

 
O Espaço possui aproximadamente 4.000 mil metros quadrados para realização do projeto, espaço para alimentação (cantina) de 100 a 150 metros 

quadrados, campos de futebol com 1.100 metros quadrados cada, salas, espaço para prática esportiva secas. 

 



Vilelas Sport Center Social/DF - Corpo e Mente em Movimento 
Endereço: QMS 47 LOTES 02, 03, 04 e 06 

CNPJ: 12.621.666/0001-46 

 

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

 
Em 10 de setembro de 2022, o Vilelas Sport Center Social/DF irá fomentar uma palestra sobre “Higiene bucal”, para todos os participantes e demais 
pessoas da comunidade disponibilizando 200 kist de higiene bucal (Fio dental,escova de dentes,enxaguante bucal,creme dental) no valor de R$20,00 
cada kit totalizando 4.000,00. Apalestra será ministrada por um profissional de forma voluntária e os kits serão custeados pela osc. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS 

R$ 146.123,20 13/06/2022 13/10/2022 

COMPETIÇÃO R$ 273.300,00 
 

13/06/2022 13/10/2022 

Contratações R$ 172.385,36 13/06/2022 13/10/2022 

Material de Consumo R$ 5.898,70 13/06/2022 13/10/2022 

 

 



Vilelas Sport Center Social/DF - Corpo e Mente em Movimento 
Endereço: QMS 47 LOTES 02, 03, 04 e 06 

CNPJ: 12.621.666/0001-46 

 

 

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

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

visando à correta aplicação de recursos públicos. 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por 

atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento 

pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

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

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

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser 

executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação 

nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 

 
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, que 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. 
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§ 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  

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

 
Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fa
se 

Especificação Mês PARCELAS 

 
Meta 1 

1.1 Modalidade Futebol 

Junho e 
setembro/2022 

1 parcela de  R$ 146.123,20 

1.2 Modalidade Ballet 

1.3 Modalidade Karatê 

 
Meta 2 

2.1 Kit Lanche 2 parcelas de R$ 129.600,00 

2.2 Premiação 1 parcela de R$ 14.100,00 

Meta 3 
3.1 Recursos Humanos 2 parcelas de R$ 86.192,68 

3.2 Prestação de Serviços 
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Meta 4 
4.1 Material de Limpeza  1 parcela de R$ R$ 5.898,70 

 
PARCELAS 
 
PARCELA 1 (JUNHO): R$ 381.914,58 
 
PARCELA 2 (SETEMBRO): R$ 215.792,68 

 
 

5. PLANILHA DE SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO 

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) 

kits de Higiene  Bucal (Fio 
dental, escova de dentes, 
enxaguante bucal, creme 
dental) que serão doados 
aos participantes da palestra 
sobre Higiene Bucal. 
(contrapartida) 

Unid 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 OSC Não - 

VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA R$ 4.000,00  
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5.1 Planilha Termo de Fomento 
META 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 

ETAPA 1.1 Modalidade – Futebol 

ITEM Descrição Detalhada 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 Cones 7 leader confeccionado em 
polietileno com acabamento em verniz 

Unidade 50 50 R$          28,00 R$            1.400,00 Cone para demarcação de 
espaço para o atleta fazer os 
exercícios 

1.1.2 Chuteiras Society várias numerações, 
adequada para prática esportiva em 
quadra de grama sintética, quadra 
society. Composição: Couro com 
costuras reforçadas. Material Interno: 
Têxtil almofadado. Ajuste: Cadarço. 
Solado: Borracha com travas fixas 
prática em futebol society. Palmilha: 
EVA forrada e removível. Peso do 
Produto: 1048 g (o peso varia de 
acordo com a numeração). Garantia do 
Fabricante: Contra defeito de 
fabricação. 

Par 250 250 R$        160,00 R$          40.000,00 Chuteiras para melhor 
desempenho nas atividades, 
sendo que serão 250 para os 
atletas inscritos 

1.1.3 Uniforme de futebol composto por 
Camisa, short e par de meião, tendo 
em sua composição 71% Poliéster, 
25% Náilon, 4% Elastano. 

Conjunto 250 250 R$        112,00 R$          28.000,00 Uniforme para melhor 
desempenho do atleta e 
identificação dos times. sendo 
que serão 250 

1.1.5 Bolas Futebol Society Astro KO sem 
costura, peso 420-435 gramas 

Unidade 50 50 R$        200,00 R$          10.000,00 Para atividade esportiva e 
campeonato 
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circunferência 68 – 70 cm. 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1 R$ 79.400,00 

ETAPA 1.2 Modalidade – Ballet 

1.2.1 Meia calça com pé malha de poliamida fina 
fio 15, com cintura alta com elástico e pé 
reforçado e elástico na cintura 

Unidade 260 260 R$          35,00 R$            9.100,00 Para melhor movimentação de 
bailarinas em exercícios no chão. 
Sendo que serão 240 para os 
atletas inscritos e  20 de saldo, 
para casos de desistência, 
desgaste, e ou novos inscritos 
conforme capacidade da turma 

1.2.2 Faixa com nó – ballet (faixa de cabeça) Unidade 80 80 R$          10,00 R$               800,00 Para segurar a rede no cabelo 

1.2.3 Saia com cós Ballet - Saia do envoltório 
SheerChiffon com Laço Saias, tamanho 
infantil, junenil ou adulto, tendo em vista a 
estrutura corporal do aluno 

Unidade 80 80 R$          50,00 R$            4.000,00 Conforto e amplitude de 
movimentos 

1.2.4 Sapatilha de lona meia ponta em korino 
com glitter 

Par 160 160 R$          51,27 R$            8.203,20 Para fazer exercícios e melhor 
desempenho nos treinos sendo 
que serão 160 para os atletas 
inscritos – um par para cada. 

1.2.5 Collant regata preto em malha, tamanho 
infantil, junenil ou adulto, tendo em vista a 
estrutura corporal do aluno. 

Unidade 80 80 R$          65,00 R$            5.200,00 Para conforto e melhor 
movimentação e desempenho 
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1.2.6 Rede de coque de cabelo na cor preta Unidade 100 100 R$            6,00 R$               600,00 Para segurar o cabelo e nao 
atrapalhar os movimentos e visão. 
sendo que serão 100 para os 
atletas inscritos -  um para cada. 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.2 R$ 27.903,20 

 

ETAPA 1.3 Modalidade - Karatê 

1.3.1 Kimono Shiroi Karatê Branco - Blusa e 
calça em tecido Brim Médio – 100% 
algodão. Gola com enchimento 
especial e cinco costuras alinhadas 
(diferencial Shiroi). Calça com elástico 
e cordão. Tamanho infantil, junenil ou 
adulto, tendo em vista a estrutura 
corporal do aluno 

Unidade 100 100 R$        210,00 R$          21.000,00 Aquisição de material para o 
treinamento da modalidade, 
sendo que serão 100 para os 
atletas inscritos 

1.3.2 Tatame E.V.A placa 50x50 com função 
antiderrapante e térmica, impermeável, 
100% atóxico e fácil de limpar. 

Unidade 100 100 
 R$ 153,20   R$ 15.320,00  

Aquisição de material para o 
treinamento da modalidade 
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1.3.3 Faixas de graduação - confeccionada 
com tecido 100% algodão e 
enchimento especial que proporciona 
maior durabilidade e maciez à faixa. 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:    
MODELO:    START    (Simples)    
COR: 
BRANCA Confeccionada com 6 
costuras Largura 4cm COR DO 
BORDADO: bordado preto 
TAMANHOS DISPONÍVEIS: INFANTIL: 
PP (2,20m) e P (2,50m) ADULTO: M 
(2,70m), G (3m), GG (3,30m) e XG 
(3,60m). 

Unidade 50 50 R$          50,00 R$            2.500,00 Aquisição de material para o 
treinamento da modalidade, 50 
para os atletas inscritos 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.3 
 R$ 38.820,00  

VALOR TOTAL DA META 1 
 R$ 146.123,20  

META 2 – COMPETIÇÃO 

ETAPA 2.1 - Kit Lanche 

ITEM Descrição Detalhada Unidade de Medida 
(Diária/ Mês/ Mts/ 
Serviço/Unidade) 

Quant Total Valor Unitário Valor Total Justificativa para 
aquisição/locação e memória 

de cálculo 



Vilelas Sport Center Social/DF - Corpo e Mente em Movimento 
Endereço: QMS 47 LOTES 02, 03, 04 e 06 

CNPJ: 12.621.666/0001-46 

45 

 

 

2.1.1 Kits com lanche contendo (suco de 300 
ML, pão com queijo, frutas e bolinho). 

Unidade 24000 24000 R$          10,80 R$        259.200,00 Alimentação para atletas em 
competições/eventos 
treinamentos semanais. nos 
turnos matutino e vespertino. 
Serão atendidos 3 vezes na 
semana nos turnos matutino e 
vespertino. Incluso o 
quantitativo de atletas, pelo os 
dias de aulas, eventos e 
competições – Segundas, 
Terças e Quintas. 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.1 R$ 259.200,00 

2.2 -Premiação 

2.2.1 Medalhas personalizadas (competição) 
Medalha redonda fundida em liga 
metálica de zamac, com centro 
impresso (logo e modalidades), 
Medidas - Externa 5 X 5cm - Interna 3,5 
X 3,5cm com fita personalizada 

Unidade 1500 1500 R$            7,00 R$          10.500,00 Aquisição de material para 
competição. Sendo 50 para a 
modalidade de Karatê, 175 
para a modalidade de ballet e 
150 para Futebol X 4 
Competições = 1500 

2.2.2 Troféus para premiação - Troféu para 
premiação de 1º, 2° e 3° em acrílico. 
Para primeiro lugar medindo 60 
centímetros de altura e 10 centímetros 
a base, para o segundo e terceiro 
colocado medindo 40 centímetros de 
altura e 10 centímetros a base. 

Unidade 36 36 R$        100,00 R$          3.600,00 Aquisição de material para 
competição. Sendo 3 troféus 
por modalidade, contemplando 
1º, 2º e 3º lugar, para 
realização de 4 competições. 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.2 R$ 14.100,00 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 273.300,00 
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META 3 - Contratações 

ETAPA 3.1 - Recursos Humanos 

ITEM Descrição Detalhada Unidade de Medida 
(Diária/ Mês/ Mts/ 
Serviço/Unidade) 

Quant Período Valor Unitário Valor Total Justificativa para 
aquisição/locação e memória 
de cálculo 

3.1.1 1 Coordenador Geral do Projeto - Irá 
elaborar as atividades a serem 
realizadas ao longo do fomento, 
unificando todo o projeto em um só 
programa, através de elaboração de 
aulas e melhoramento dos planos 
juntamente com os professores e 
gestão técnica. Memória de cálculo 40h 
semanais 

Mês 4 4 R$     4.289,90 R$          17.159,60 1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Irá elaborar as atividades a 
serem realizadas ao longo do 
fomento, unificando todo o 
projeto em um só programa, 
através de elaboração de aulas 
e melhoramento dos planos 
juntamente com os professores 
e gestão técnica 

3.1.2 Assistente administrativo - Apoiar nas 
ações e procedimentos no decorrer do 
evento e de sua manutenção, trazendo 
maior tranquilidade no decorrer do 
evento, bem como no apoio de 
processamento das súmulas e 
avaliações de e notas para entrega da 
prestação de contas. 40h semanais 

Mês 4 4 R$     1.704,43 R$            6.817,72 1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Apoiar nas ações e 
procedimentos no decorrer do 
evento e de sua manutenção, 
trazendo maior tranquilidade no 
decorrer do evento, bem como 
no apoio de processamento 
das súmulas e avaliações de e 
notas para entrega da 
prestação de contas. 
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VALOR TOTAL DA ETAPA 3.1 R$ 23.977,32 

 

ETAPA 3.2 – Prestação de Serviços 

3.2.1 2 Assistentes financeiros - Irão 
assessorar a toda gestão financeira do 
projeto, com normativos. - 40h 
semanais 

Mês 4 8 R$     1.800,00 R$          14.400,00 2 profissionais por 4 meses 
com carga horária de 40h 
semanais. Profissional será 
responsável pela gestão 
financeira de aquisição de 
material e controle de 
pagamento de Recursos 
Humanos, juntamente com o 
assessor jurídico e Secretárias, 
comporá os relatórios 
financeiros, com controle de 
saída de materiais de uso 
pessoal dos atletas. 

3.2.2 2 Secretárias - Desempenhar tarefas 
administrativas, cadastrar usuários, 
controlar fluxo de documentos e dados 
estatísticos - 40h semanais 

Mês 4 8 R$     1.600,00 R$          12.800,00 2 profissionais por 4 meses 
com carga horária de 40h 
semanais. Profissional 
responsável pelas matrículas e 
controle de vagas e lista de 
espera, ao longo do projeto 
será responsável também por 
fazer o controle de presença 
dos atletas e inserir caso haja 
vaga, novos atletas. 
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3.2.3 1 Assistente Jurídico - Irá atuar na 
gestão de riscos e na auditoria de todos 
os procedimentos realizados no projeto, 
mitigando riscos de erros e boa 
aplicação do recurso público, bem 
como no apoio de processamento de  
relatórios - 40h semanais 

Mês 4 4 R$     1.803,36 R$            7.213,44 1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Profissional responsável pela 
análise e acompanhamento 
jurídico, tanto do Recurso 
Humano, como elaboração de 
contratos de prestação de 
serviço com emissão de notas 
fiscais, bem como 
acompanhamento direto com 
os atletas, identificando 
possíveis aconselhamentos 
perante a família, quando 
houver necessidade, haja visto 
que serão crianças e 
adolescentes em sua maioria. 

3.2.4 3 Auxiliares de Serviços Gerais – 
Profissionais responsáveis por manter 
o ambiente higienizado, inclusive sobre 
as normas da vigilância sanitária no 
combate da covid 19 - 40h semanais 

Mês 4 12 R$     1.691,01 R$          20.292,12 3 profissionais por 4 meses 
com carga horária de 40h 
semanais. Profissionais 
responsáveis pela limpeza de 
todos os ambientes usado pelo 
projeto, incluindo banheiros 
femininos e masculinos, bem 
como higiênização do local de 
aula quando houver troca de 
turma. 
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3.2.5 1 Encarregado de serviços gerais – 
Profissional responsável por 
supervisionar a equipe de serviços 
gerais, emitindo relatórios semanais de 
consumo de produtos e 
supervisionando a boa higienização 
dos materiais e locais utilizados 

Mês 4 4 R$     2.000,00 R$            8.000,00 1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Profissionais responsável pela 
boa conduta e inserção 
pedagógica dos atletas, bem 
como os acompanhamentos 
dos mesmos em relação as 
aulas curriculares e avaliação 
pedagógica. 

3.2.6 1 Pedagoga - Profissional de nível 
superior, o profissional que visa inserir 
a prática de educação realizando 
acompanhamento pedagógico 
elaborando ações de estímulo 
auxiliando os atletas em possíveis 
debilidades no processo de 
aprendizagem. Carga Horária 40h 
semanais 

Mês 4 4 R$     2.923,37 R$          11.693,48 1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Profissionais responsável pela 
boa conduta e inserção 
pedagógica dos atletas, bem 
como os acompanhamentos 
dos mesmos em relação as 
aulas curriculares e avaliação 
pedagógica. 

3.2.7 2 Professores de Educação Física 
Futebol - Planejar individual e 
coletivamente o trabalho a ser 
desenvolvido, inclusive, observando a 
necessidade de adequações da prática 
educativa quanto ao atendimento 
crianças e jovens 

Mês 4 8 R$     2.375,67 R$          19.005,36 2 Profissionais por 4 meses 
com carga horária de 40h 
semanais. Profissional 
responsável pelo treinamento, 
planejamento individual e 
coletivo, o trabalho a ser 
desenvolvido, inclusive, 
observando a necessidade de 
adequações da prática 
educativa quanto ao 
atendimento crianças e jovens 
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3.2.8 2 Auxiliares de professor de futebol. 
Orientar alunos sobre regras e 
procedimentos, regimento, 
cumprimento de horários, ouvir 
reclamações e analisar fatos; 2. Prestar 
apoio às atividades acadêmicas, 
controlar as atividades livres dos 
alunos, orientando entrada e saída 
destes; 3. Acompanhar o processo de 
desenvolvimento dos alunos, em 
colaboração com os profissionais de 
educação física 

Mês 4 8 R$     1.800,00 R$          14.400,00 2 profissionais por 4 meses 
com carga horária de 40h 
semanais. Orientar alunos 
sobre regras e procedimentos, 
regimento, cumprimento de 
horários, ouvir reclamações e 
analisar fatos; 2. Prestar apoio 
às atividades acadêmicas, 
controlar as atividades livres 
dos alunos, orientando entrada 
e saída destes; 3. Acompanhar 
o processo de desenvolvimento 
dos alunos, em colaboração 
com os profissionais de 
educação física 

3.2.9 1 Professor de Educação Física Ballet - 
Planejar individual e coletivamente o 
trabalho a ser desenvolvido, inclusive, 
observando a necessidade de 
adequações da prática educativa 
quanto ao atendimento crianças e 
jovens 

Mês 4 4 R$     3.163,24 R$          12.652,96 1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Profissional responsável pelo 
treinamento, planejamento 
individual e coletivo, o trabalho 
a ser desenvolvido, inclusive, 
observando a necessidade de 
adequações da prática 
educativa quanto ao 
atendimento crianças e jovens 
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3.2.10 1 Professor de Educação Física Karatê 
Planejar individual e coletivamente o 
trabalho a ser desenvolvido, inclusive, 
observando a necessidade de 
adequações da prática educativa 
quanto ao atendimento crianças e 
jovens 

Mês 4 4 

 R$ 3.418,00   R$ 13.672,00  

Profissional responsável 1 
profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Profissional responsável pelo 
treinamento, planejamento 
individual e coletivo, o trabalho 
a ser desenvolvido, inclusive, 
observando a necessidade de 
adequações da prática 
educativa quanto ao 
atendimento crianças e jovens 

3.2.11 1 Auxiliar de karate. Orientar alunos 
sobre regras e procedimentos, 
regimento, cumprimento de horários, 
ouvir reclamações e analisar fatos; 
2.       prestar apoio às atividades 
acadêmicas, controlar as atividades 
livres dos alunos, orientando entrada e 
saída destes; 3.   Acompanhar o 
processo de desenvolvimento dos 
alunos, em colaboração com os 
profissionais de educação física 

Mês 4 4 R$     1.800,00 R$            7.200,00 1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Orientar alunos sobre regras e 
procedimentos, regimento, 
cumprimento de horários, ouvir 
reclamações e analisar fatos; 2. 
Prestar apoio às atividades 
acadêmicas, controlar as 
atividades livres dos alunos, 
orientando entrada e saída 
destes; 3. Acompanhar o 
processo de desenvolvimento 
dos alunos, em colaboração 
com os profissionais de 
educação física 
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3.2.12 1 Auxiliar de ballet. Orientar alunos 
sobre regras e procedimentos, 
regimento, cumprimento de horários, 
ouvir reclamações e analisar fatos 2.      
Prestar apoio às atividades 
acadêmicas, controlar as atividades 
livres dos alunos, orientando entrada e 
saída destes; 3.   Acompanhar o 
processo de desenvolvimento dos 
alunos, em colaboração com os 
profissionais de educação física; 

Mês 4 4 

 R$ 1.769,67   R$ 7.078,68  

1 profissional por 4 meses com 
carga horária de 40h semanais. 
Orientar alunos sobre regras e 
procedimentos, regimento, 
cumprimento de horários, ouvir 
reclamações e analisar fatos; 2. 
Prestar apoio às atividades 
acadêmicas, controlar as 
atividades livres dos alunos, 
orientando entrada e saída 
destes; 3. Acompanhar o 
processo de desenvolvimento 
dos alunos, em colaboração 
com os profissionais de 
educação física 

Valor total da Etapa 3.2 
 R$ 148.408,04  

Valor da META 3  R$ 172.385,36  
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META 4 - Material de Consumo 

ETAPA 4.1 - Material de Limpeza 

ITEM Descrição Detalhada Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Se 

rviço/Unidade) 

Quant Total Valor Unitário Valor Total Justificativa para 
aquisição/locação e memória 

de cálculo 

4.1.1 Papel Higiênico composto por 30 
fardos, 24 rolos cada com 30 metros 

Unidade 30 30 R$          36,00 R$            1.080,00 Papel higiênico para 
atendimento dos beneficiários. 
Serão        abastecidos        05 
ambientes,      possuindo      10 
banheiros. Serão 30 fardos com 
24 rolos de 30 metros cada 
fardo. 

4.1.2 Vassoura de pêlo tamanho G, cabo de 
madeira, medindo 32 cm de largura e 
15 cm de altura do pêlo, composta por 
material sintético, metal, cerdas 
naturais e sintéticas. 

Unidade 10 10 R$          42,00 R$               420,00 Para limpeza e conservação 
das instalações 

4.1.3 Vassoura rígida tamanho G, cabo de 
madeira, medindo 60 cm de largura x 
08 de altura, composta por material 
sintético, metal, cerdas naturais e 
sintéticas. 

Unidade 10 10 

 R$ 41,95   R$ 419,50  

Para limpeza e conservação 
das instalações 

4.1.4 Rodo tamanho G Unidade 10 10 R$          42,00 R$               420,00 Para limpeza e conservação 
das instalações 

4.1.5 Sabão em pó pacote com 7 KG Unidade 5 5 R$          98,00 R$               490,00 Para limpeza e conservação 
das instalações 

4.1.6 Água Sanitária de 5 litros Unidade 10 10 R$          38,00 R$               380,00 Para limpeza e conservação 
das instalações 
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4.1.7 Desinfetante de 5 litros Unidade 10 10 R$          47,00 R$               470,00 Para limpeza e conservação 
das instalações 

4.1.8 Álcool 70º de 5 litros Unidade 10 10 R$          52,00 R$               520,00 Para limpeza, conservação das 
instalações e higiênização. 

4.1.9 Saco de lixo 100 litros, pacote com 100 
unidades 

Unidade 10 10 R$          85,92 R$               859,20 Para limpeza e conservação 
das instalações 

4.1.10 Saco de lixo 60 litros, pacote com 100 
unidades 

Unidade 10 10 R$          46,00 R$               460,00 Para limpeza e conservação 
das instalações 

4.1.11 Saco de lixo 20 litros, pacote com 100 
unidades 

Unidade 10 10 R$          38,00 R$               380,00 Para limpeza e conservação 
das instalações 

Valor total da Etapa 4.1 R$ 5.898,70 

Valor da META 4 R$ 5.898,70 

TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 597.707,26 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

O Vilelas Sport Center Social/DF - Corpo e Mente em Movimento no DF, irá divulgar em suas mídias sociais como site, facebook, instagram, bem como será 

afixado em escolas e comércio local as vagas disponíveis para o projeto. 

O Projeto Corpo e Mente em Movimento no DF irá ter sua identificação visual feita por meio de banners, faixas ou outra forma similar, tanto em suas 

dependências físicas, como em suas mídias sociais. 

Será agregado a todo material gráfico e de identificação, a logo do Governo do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, demonstrando a 

parceria e a atuação do Estado na Região Administrativa de Sobradinho II. 
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7. Previsão de Receitas 
 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Rafael Prudente R$ 597.707,26 

2 Contrapartida  R$ 4.000,00 

TOTAL DO PROJEO R$ 601.707,26 

 

 

Brasília, 03 de junho de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO SOCIAL VILELAS SPORT CENTER SOCIAL 

ÂNGELA MARIA DUARTE BATISTA 
Presidente 
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1º Torneio: dia 25/06/2022 (sábado) 

Observações: Os jogos terão duração de 2 tempos de 15 minutos cada, com intervalos de 5 minutos. Cada Equipe será composta de 10 jogadores, 

contabilizando 40 alunos 

 

GRADE HORÁRIA 

Futebol: 
 
 

 

04 Equipes Local: Campo ‘A’ Faixa Etária: 06, 07 e 08 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo 10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2  
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Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Cada Equipe será composta de 10 jogadores – contabilizando 40 alunos 

 

 

 
 

04 Equipes Local: Campo ‘B’ Faixa Etária: 09, 10 e 11 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2  

 

1º Torneio: dia 25/06/2022 (sábado) 
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1º Torneio: dia 25/06/2022 (sábado) 

 

04 Equipes Local: Campo ‘A’ Faixa Etária: 12, 13 e 14 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2 
 

 

Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Equipe será composta de 10 jogadores – contabilizando 40 alunos 
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1º Torneio: dia 25/06/2022 (sábado) 

 

04 Equipes Local: Campo ‘B’ Faixa Etária: 15 e 17 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2 
 

 

Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Equipe será composta de 7 jogadores – contabilizando 28 alunos 
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Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Cada Equipe será composta de 10 jogadores, contabilizando 40 alunos 

 

2º Torneio: dia 30/07/2022 (sábado) 

 

04 Equipes Local: Campo ‘A’ Faixa Etária: 06, 07 e 08 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2  
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Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Cada Equipe será composta de 10 jogadores – contabilizando 40 alunos 

 

04 Equipes Local: Campo ‘B’ Faixa Etária: 09, 10 e 11 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2  
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2º Torneio: dia 30/07/2022 sábado) 

 

04 Equipes Local: Campo ‘A’ Faixa Etária: 12, 13 e 14 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2 
 

 

Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Equipe será composta de 10 jogadores – contabilizando 40 alunos 
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2º Torneio: dia 30/07/2022 (sábado) 

   

04 Equipes Local: Campo ‘B’ Faixa Etária: 15 e 17 anos 

   

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 2 
 

   

Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Equipe será composta de 7 jogadores – contabilizando 28 alunos 
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Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Cada Equipe será composta de 10 jogadores, contabilizando 40 alunos 

3º Torneio: dia 10/09/2022 (sábado) 

 

04 Equipes Local: Campo ‘A’ Faixa Etária: 06, 07 e 08 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2  
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Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Cada Equipe será composta de 10 jogadores – contabilizando 40 alunos 

04 Equipes Local: Campo ‘B’ Faixa Etária: 09, 10 e 11 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2  
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3º Torneio: dia 10/09/2022 (sábado) 

 

04 Equipes Local: Campo ‘A’ Faixa Etária: 12, 13 e 14 anos 

 

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2 
 

 

Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Equipe será composta de 10 jogadores – contabilizando 40 alunos 
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3º Torneio: dia 10/09/2022 (sábado) 

   

04 Equipes Local: Campo ‘B’ Faixa Etária: 15 e 17 anos 

   

1º Jogo EQUIPE 1 x EQUIPE 2 Horário:08:45 

2º jogo EQUIPE 3 x EQUIPE 4 Horário:09:45 

3º jogo Perdedor do jogo 1 x perdedor do jogo 2 Horário do Jogo10:30 

4 Jogo (Final) Vencedor do jogo 1 x vencedor d do jogo 2 
 

   

Observações: Os jogos terão 2 tempos de 15 minutos com intervalos de 5. Equipe será composta de 7 jogadores – contabilizando 28 alunos 
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1º Torneio: dia 25/06/2022 (sábado) 

2º Torneio: dia 30/07/2022 (sábado) 

 
 

Campeonato de karatê 
 

 

Modalidades por faixa de graduação Premiação 

 
1º lugar 

Premiação 

 
2º lugar 

Premiação 

 
3º lugar 

Atleta vencedor Troféu + Medalha Troféu + Medalha Troféu + Medalha 

50 atletas Medalhas para todos os 

participantes 

Medalhas para todos os 

participantes 

Medalhas para todos os 

participantes 

 

 

Modalidades por faixa de graduação Premiação 

 
1º lugar 

Premiação 

 
2º lugar 

Premiação 

 
3º lugar 

Atleta vencedor Troféu + Medalha Troféu + Medalha Troféu + Medalha 
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50 atletas Medalhas para todos os 

participantes 

Medalhas para todos os 

participantes 

Medalhas para todos os 

participantes 
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Modalidades por faixa de graduação Premiação 

 
1º lugar 

Premiação 

 
2º lugar 

Premiação 

 
3º lugar 

Atleta vencedor Troféu + Medalha Troféu + Medalha Troféu + Medalha 

50 atletas Medalhas para todos os 

participantes 

Medalhas para todos os 

participantes 

Medalhas para todos os 

participantes 

3º Torneio: dia 10/09/2022 (sábado) 
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PRIMEIRA EDIÇÃO DO PROJETO 
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