PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: INSTITUTO CASA DA VILA
Nome Fantasia: CASA DA VILA
CNPJ: 07.996.915/0001-48

Endereço: Acampamento DFL, Área Especial Número 5 FDS – Clube Unidade
Vizinhança
Bairro/Cidade: Vila Planalto - DF
CEP: 70.803-100

Complemento:

Telefone: (DDD) (61)
Telefone: (DDD)
999773667
E-mail: institutocasadavila@gmail.com

Telefone: (DDD)

Site/Redes Sociais:
https://www.facebook.com/institutocasadavila/about/
Youtube: Instituto Casa da Vila
Responsável da OSC (Dirigente): Camila Palatucci Arantes
CPF: 006.274.821-12

RG/Órgão Expedidor:
Telefone do Dirigente: (DDD)
2.349.537 SSP/SP
(61) 9 8181-8113
Endereço do Dirigente: Condomínio Solar de Athenas, Módulo M, CEP: 73.105-903
lote 7, apt 106 - Grande Colorado - Sobradinho – DF
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Kleber Moraes
Função na parceria: Vice-Presidente do instituto
RG: 990735

Órgão Expedidor: SSP-DF

Telefone Fixo: 61 98181-8113

CPF:386.277.521-68

Telefone Celular: 61 99977-3667

E-Mail do Responsável: kleber.igual@gmail.com

HISTÓRICO DO PROPONENTE
A

ENTIDADE

VEM

DESENVOLVENDO

DESDE

SUA

CRIAÇÃO

PROJETOS

CULTURAIS, BEM COMO, PROJETOS TRANSVERSAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE,
TURISMO E ESPORTE, CONFORME SEGUE:

1

Convenio 033/2019- Secretaria de Esporte e Lazer do DF. Realização do 61º Jogos Solteiros e
Casados da Metropolitana. O projeto teve por objetivo durante seus vários anos de realização:
Manter a tradição da Comunidade Metropolitana e estimular a prática do esporte, promovendo a
cultura, saúde, integração, visando uma política pública preventiva e de inclusão social por meio
do esporte/futebol.
O Instituto realizou em parceria com a PETROBRAS S/A o projeto DA BOLA PARA A
ESCOLA, que durante os anos de 2014 até 2018 atendeu 300 crianças de 10 a 17 anos. Com
atividades de Futebol de Campo e Salão, além de vários torneios e eventos entre equipes. O
projeto foi contemplado em Edital Público e considerado ao final de sua prestação de contas
pela Petrobrás como “Projeto de referência nacional”, conforme Termo de Recebimento
Definitivo e teve o apoio institucional da Secretaria de Esportes do DF.
Convênio 754263/2010 - O projeto Casa da Vila - Brasília Outros 50, pretendeu na sua essência
fazer o resgate através de depoimentos das histórias de músicos/artistas pioneiros, suas músicas,
poesias, movimentos culturais que aconteceram durante as primeiras décadas da capital e
registrá-las de forma organizada. Nessas décadas os nossos valorosos artistas não tiveram
muitas oportunidades de mostrar suas qualidades, com isso o projeto disponibilizou à população
esse valioso tesouro para que pudessem conhecer um pouco mais de sua própria história. O
evento promoveu UMA AGENDA CULTURAL com atividades musicais (shows) para celebrar
a vivência desses importantes artistas que ajudaram a formar essa identidade musical Candanga.
As ações de registro resultaram na produção de 01 (um) DVD que reuniu esses artistas e
músicos com registros das vivências artísticas musicais e depoimentos de personagens
históricos, artistas, estudiosos e personalidades que alimentaram o Catálogo Eletrônico com essa
história cultural e musical. O catálogo fora postado no Site do Projeto - CASA DA
VILA/BRASILIA OUTROS 50 e distribuído eletronicamente e de forma gratuita, com
prioridade para escolas, bibliotecas e universidades do Distrito Federal, apoiadores, Pontos de
Cultura e entidades afins que contribuem para estudos, pesquisas e educação patrimonial.
Convênio 754068/2010 - Realização do Projeto Agenda Cultural - REGGAE A PAZ - com
artistas e bandas de Reggae, apresentando todas as tradições que envolvem o ritmo musical:
folclore, danças, atitudes e a principal mensagem desse ritmo, que foi difundido e consolidado
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por BOB MARLEY, a PAZ. A agenda se fez presente em praças públicas das cidades de:
Sobradinho, Vila Planalto, Plano Piloto (Torre de TV) e São Sebastião, sendo um show por mês.
O REGGAE A PAZ ofertou também exibições de obras cinematográficas em um (telão inflável)
que abordam a importância da PAZ e a formação da cultura Afro-Brasileira. O projeto se deu
nos moldes de uma caravana cultural e disponibilizou um palco móvel com estruturas de
sonorização e iluminação profissional e que esteve à disposição de todos os artistas para suas
manifestações sobre a importância de se manter a PAZ.
Convênio: 753976/2010 – Realização do PROJETO CINESHOW, que objetivou possibilitar a
inclusão cultural do maior contingente de população carente das cidades de Itapoã, São
Sebastião, Varjão, Vila Dimas, Estrutural e Sobradinho II, por meio da exibição de obras
audiovisuais de grande valor artístico e cultural, e do estímulo às manifestações artísticas de
talentos jovens e profissionais da região. Pretendeu-se, possibilitar o acesso desse imenso
contingente de pessoas à riqueza e diversidade de nossas manifestações culturais, e mesmo ao
conhecimento do nosso potencial criativo impresso nas obras audiovisuais brasileiras a serem
exibidas, bem como valorizar e estimular artistas locais de diversos segmentos através da
disponibilização de espaço privilegiado de contato com o público em palcos itinerantes das
exibições de cinema.
Convênio: 733027/2010 – Realização do PROJETO “CIRCUITO CINE ÁGUAS LINDAS”,
que objetivou possibilitar a inclusão cultural do maior contingente de população carente da
região de Águas Lindas e seu Entorno, por meio da exibição de obras audiovisuais de grande
valor artístico e cultural, e do estímulo às manifestações artísticas de talentos jovens e
profissionais da região. Pretende-se, possibilitar o acesso desse imenso contingente de pessoas à
riqueza e diversidade de nossas manifestações culturais, e mesmo ao conhecimento do nosso
potencial criativo impresso nas obras audiovisuais brasileiras a serem exibidas, bem como
valorizar e estimular artistas locais de diversos segmentos através da disponibilização de espaço
privilegiado de contato com o público em palcos itinerantes das exibições de cinema. Assim, ao
mesmo tempo em que se disponibilizara acesso à diversidade da cultura brasileira através da
programação audiovisual, também se promovera um verdadeiro intercâmbio cultural com as
cidades da região, oferecendo condições técnicas para que grupos musicais, grupos de dança,
artistas, grupos folclóricos, instrumentistas, poetas e escritores das cidades envolvidas no
projeto, mostrem sua arte, concomitantemente com as programações das exibições. Portanto o
objetivo do projeto fora a oferta de cultura brasileira ao público em geral através de filmes
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diversificados, grupos musicais, grupos de dança, artistas, grupos folclóricos, instrumentistas,
poetas e escritores
Convênio 732082/2010 – 2ª etapa do BRASÍLIA OUTROS 50 – Promovendo agenda cultural,
alusiva ao aniversário de 50 anos de Brasília, sob a ótica do fazer artístico próprio do segmento
natural candango (filhos de Pioneiros e artistas Pioneiros), num processo que envolvera registro
e resgate das expressões, a memória, o fazer e os processos naturais de transmissão de
conhecimentos, ocorridos até então no Distrito Federal, tendo como elementos aglutinadores as
linguagens musicais, as oralidades, os festejos e os espetáculos cênicos-populares relacionados
com a simbologia cultural e as identidades confluentes das diversidades regionais que vieram
compor a história de Brasília. Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já aprovada.
• Projeto DA BOLA PARA A ESCOLA em Girassol-GO tendo como parceiro a
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL de Águas Lindas de Goiás;
• Projeto AÇÃO CIDADÃ em parceria com o Governo do Distrito Federal, entre outros;
• Produção dos Shows da posse Presidencial de 2011 em parceria com a FUNDAÇÃO
PALMARES.
Termo de Fomento nº 840949/2016 - CIRCUITO AFRO BRASILEIRO DE CINEMA DO
TOCANTINS – em fase de elaboração de prestação de contas – projeto que visa promover a
cultura afro-brasileira através da Produção de Documentário e realização de Cineclube com
exibição de filmes de cineastas e diretores afrodescendentes. O Circuito de Cinema tem uma
proposta de entretenimento, mas também e principalmente de promoção, fomento e preservação
das manifestações culturais negras. Através das exibições, o evento possui um grande apelo as
comunidades visitadas abordando questões como o combate ao racismo, a promoção da
igualdade, a valorização, difusão e preservação da cultura negra, da cidadania no exercício dos
direitos e garantias individuais e coletivas da população negra em suas manifestações culturais.

Termo de Fomento nº 33/2017 - Sarau da Ponta da Asa - Homenagem a Dona Gracinha da
Sanfona, em parceria com a Secretaria de Cultura do DF. O projeto visava a realização de
encontros das grandes artes, contando com músicas regionais e outras manifestações culturais.
A pauta desta edição foi o tema Acessibilidade. Nesta perspectiva, o Sarau Da Ponta da Asa
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Norte é um projeto que visa resgatar a cultura de contar e ouvir histórias, recitar poesias,
despertar o gosto pela leitura, trazer memórias de brincadeiras antigas, envolvendo a
comunidade do DF em geral para ouvir boa leitura, escutar músicas e curtir belas histórias
através da leitura de livros, poesias, apresentação teatral, num momento de inovação,
descontração e satisfação. Sendo assim, cabe a comunidade envolver a todos e procurar
estratégias necessárias para a melhoria a relação da comunidade do DF e do engajamento
cultural, uma vez que Brasília é celeiro de artistas. Os artistas principais, homenageados pelo
projeto foram: A banda Baião de 2, formada por 10 alunos da APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) e a Banda da Dona Gracinha da Sanfona. O projeto visa incluir
aprendizes com deficiência intelectual no mercado cultural, e valorizar os artistas profissionais,
promovendo diversas apresentações artísticas no DF. Além da inclusão social, o projeto
pretende trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura do DF para
proporcionar espetáculos musicais nas escolas com o maior número de alunos com necessidades
intelectuais e múltiplas matriculados regularmente na rede.
Termo de Fomento nº 02/2018 - Encontro Nacional de Promoção da Cidadania e Apoio as
Pessoas com Epilepsia, celebrado com a Secretaria de Turismo do Distrito federal. Visava
reunir delegados que representam as Associações e Movimentos de Pessoas com Epilepsia de
todo o Brasil, pessoas com epilepsia e familiares, profissionais que atuam nesta área e
autoridades do governo, ao longo de 4 dias de evento, a ser realizado entre 14 à 17 de março de
2018, no Hotel Nacional, para discutir as dificuldades relacionadas aos cuidados e, a partir
disso, formular propostas de políticas públicas para atenção à saúde destas pessoas.
Termo de Fomento nº 26/2018 – Projeto Arte Onde eu Queria – Cinema, Música e Poesia, em
parceria com a Secretaria de Cultura do DF – em execução. Projeto que visava a realização de
eventos multiculturais com apresentações musicais, exibição de filmes e documentários, além
de recital de poesia. O projeto traz em sua essência a característica principal de agregar valor às
manifestações de cultura popular em Brasília, proporcionando aos espectadores e participantes a
oportunidade de troca de saberes, do fazer cultural, ajudando no reforço dos laços sociais e ideia
de pertencimento local, tão necessário a uma cidade jovem como Brasília, que carece de uma
construção identitária e que tenha a desafiadora missão de ser integradora do sentimento da
nacionalidade. Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já aprovada.
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Termo de Fomento nº 67/2018 – Fora do Eixo- em parceria com a Secretaria de Cultura do DF
– em execução. O projeto visa executar eventos culturais itinerantes, que levam música e
cinema às cidades do Guará, Núcleo Bandeirante e Candangolândia, visando valorizar as
apresentações culturais e filmes de artistas e produtores locais e nacionais que destacam em suas
obras a cidade de Brasília, contando com shows musicais por dia de artistas, bandas, grupos
populares, instrumentais, clássicos e/ou erudito e exibição de vídeo documentário de produção
local, curta ou média metragens, abrindo a exibição de um longa-metragem nacional. Status:
Projeto em execução.
Termo de Fomento nº 77/2018 – Eixo Cultural Norte, em parceria com a Secretaria de Cultura
do DF – em execução. O projeto visa realizar na Feira de Sobradinho II, bem como na Praça
Central do Paranoá ações de Ocupação Cultural destes espaços a partir de uma agenda de
eventos culturais contando com apresentações artísticas com foco na valorização dos artistas da
região norte do Distrito Federal e suas produções locais. Status: Projeto em execução. Termo de
Fomento nº 880513/2018 – em parceria com a Fundação Cultural Palmares – em execução.
CIRCUITO AFRO-BRASILEIRO DE CINEMA DO PARÁ, que visa promover a cultura afrobrasileira através de um circuito itinerante de exibição de filmes com temática afim, de cineastas
e diretores afrodescendentes, em 12 (doze) localidades do Estado do Pará.
Termo de Fomento nº 879873/2018 – em parceria com a Fundação Cultural Palmares – em
execução ITANS - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES E CRIAÇÃO EM DANÇA
NEGRA CONTEMPORÂNEA, que visa promover a geração de multiplicadores em Dança e
Cultura Negra através da formação de 15 dançarinos, coreógrafos e público para danças de
matriz africana com viés contemporâneo, realizado em Brasília/DF.
Termo de Fomento nº 01/2019 – em parceria com a Secretaria de Turismo do DF – em
execução. O Encontro Nacional de Promoção da Cidadania e Apoio as Pessoas com Epilepsia,
visa reunir delegados que representam as Associações e Movimentos de Pessoas com Epilepsia
de todo o Brasil, pessoas com epilepsia e familiares, profissionais que atuam nesta área e
autoridades do governo, ao longo de 03 (três) dias de evento realizado nos dias 11 à 13 de abril
de 2019, para discutir as dificuldades relacionadas aos cuidados dispensados com a condição
abordada, e, a partir disso, formular propostas de políticas públicas para atenção à saúde destas
pessoas.
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Termo de Fomento nº 04/2019 – em parceria com a Secretaria de Cultura do DF – em
execução. Realização do Projeto VIA SACRA DE SOBRADINHO II - 2019, evento cultural de
caráter religioso em Sobradinho II, como forma de difusão desta manifestação cultural religiosa
tradicional, valorizando as apresentações artísticas culturais e fomentando a produção artística
local, levando o teatro de rua e a música como forma de expressão ao público participante.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Projeto Bom de Bola
Local de realização: Campo de Grama Sintética QI 18 - Guará
Período de execução:

08 de novembro de 2021 a 08 de maio de 2022

Período de realização do Evento:

13 de novembro de 2021 a 08 de maio de 2022

Período de realização das Ações
08 de novembro de 2021 a 08 de maio de 2022
custeadas pelo Fomento:
Enquadramento: ( x ) participação ( x ) educacional ( ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 62. Serão 60 alunos e 02 - Equipe Técnica
Previsão de público indireto: 1.000 Pessoas (Telespectadores (presencial e virtual), Equipe de Apoio,
Prestadores de serviço e fornecedores).
Valor Total do Projeto: R$ 80.164,46 (oitenta mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 77.864,46 (setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, e
quarenta e seis centavos)
2.1 OBJETO DA PARCERIA:
Realização do Projeto Bom de Bola, com realização de aulas de futebol para 60 alunos.
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO:
A parceria se dará por meio de Termo de Fomento do Instituto Casa da Vila com a SEL por
meio de Emenda parlamentar do Deputado Rodrigo Delmasso. Terá duração de 6 meses e vai
atender 60 crianças e adolescentes com idade entre 08 e 18 anos, em dois turnos de 30 alunos,
com 2 horas/aulas de duração, em cada turno.
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2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
A realização do projeto é norteada por uma proposta de ensino de esporte transformadora, que
visa oferecer atividades de conhecimento esportivo que beneficiem e desenvolvam o físico, o
psíquico, e o social das crianças atendidas, respeitando as experiências e os interesses
específicos dos participantes, de maneira democrática, singular e autoral, levando em conta as
demandas esportivas e culturais do contexto em que vivem.
A cidade que receberá o projeto, ainda não oferta projetos esportivos de futebol gratuitamente, e
crianças que não tem condições de pagar por aulas em escolinhas de futebol particulares, por
isso a proposta surge como uma ferramenta gratuita, alternativa e complementar ao ensino
escolar, dando aos alunos a possibilidade de desenvolvimento técnico, de socialização,
cooperação, aquisição de saberes e de respeito às regras sociais.
O esporte de forma social e gratuita é um caminho natural para jovens que demonstram
interesse e talento para uma determinada modalidade e um trabalho específico com essa
finalidade surge como algo fundamental, ainda mais quando se leva em conta que em nossa
cidade projetos desse tipo são escassos, o que resulta na pouca absorção de jovens com
potencial futebolístico. Desta forma, é ainda mais relevante o desenvolvimento deste plano de
trabalho, fomentado pela Administração do Guará e pela Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do Distrito Federal, e que certamente oportunizará a comunidade, a participação nessas
aulas e o aprimoramento do talento de crianças e jovens de nossa cidade, de modo orientado e
sem os vícios corriqueiros que tradicionalmente fazem parte da modalidade esportiva mais
popular do mundo, O FUTEBOL.
Além de encontrar apoio no Art. 254 da Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos:
Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas
desportivas, formais e não-formais, como incentivo a
educação, promoção social, integração sócio cultural e
preservação da saúde física e mental do cidadão.
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E ainda, na Lei nº 5.649/2016, que cria o Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Distrito
Federal” Boleiros” e dá outras providências, vejamos:
Art. 1. Fica criado o Programa de Incentivo ao Esporte
Amador do Distrito Federal - Boleiros, com o objetivo de
fomentar e apoiar o desenvolvimento do esporte amador.
Art. 2º Para os fins desta Lei, integram o esporte amador as
ligas ou as associações das seguintes modalidades, praticadas
em qualquer região administrativa do Distrito Federal.
Considerando que para ter-se comunidades com qualidade de vida, deve-se compreender e levar
em conta que tal qualidade está diretamente formada pelos interesses de cada indivíduo de
forma ética e cívica. Portanto, para compreensão da sociedade de forma individual ou coletiva, a
sua colaboração na formação de uma sociedade mais justa e humana, acima de tudo está ligada
diretamente a sua inserção como um verdadeiro ser de transformação. A melhoria da qualidade
de vida depende de um conjunto de fatores, e o maior de todos terá sempre o poder público
como o principal parceiro.

2.4 OBJETIVO GERAL:
Realização e execução do Projeto Bom de Bola. Realizar aulas de futebol que acontecerão três
vezes por semana, sempre no contraturno, visando a não evasão escolar. As aulas terão duração
de duas horas cada, sempre acompanhadas por um professor e um assistente técnico, nos
períodos vespertino e matutino e assim promover a prática esportiva e social do futebol, fazendo
com que as crianças, jovens, adolescentes, desenvolvam uma visão coletiva, oportunizando o
desenvolvimento físico, psicológico e social, de maneira saudável, visando promover a inclusão
social por meio do esporte, promovendo a cultura, saúde, integração, visando uma política
pública preventiva.
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:






Viabilizar a participação de 60 alunos da rede pública e/ou privada de ensino do Guará I
e/ou II;
Promover a socialização e integração dessas crianças e jovens e sua interatividade;
Despertar a prática esportiva do futebol;
Envolver a comunidade com o futebol, por seu caráter democrático, sem preconceito
étnico, racial e social;
Estimular e promover a discussão dos diversos aspectos do futebol como esporte.

9

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE
MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS
Metas (Qualitativas)
Formação e aprimoramento
esportivo das 60 crianças e
adolescentes envolvidas no projeto.

Parâmetro(s) para

Indicador

aferição de meta
- Notas ficais

Contratação de Professor e

-Fotos

Auxiliar Técnico, e RH.

-Vídeos

Fomentar a prática de atividade
esportiva para os 60 alunos do
projeto.

Kit de Uniforme, Calção,
Bolas, Redes, Cones, Pratos e
Assesoria contábil

Metas (Quantitativas)

Indicador

Alcançar o total de 60 alunos
participantes

- Notas ficais
-Fotos
-Vídeos
Parâmetro(s) para
aferição de cumprimento
Fichas de Inscrições, lista
de presença e fotografias

Realização das aulas

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO
Nome do Evento:
Descrição/Etapa:
Datas das aulas:

Realização do Projeto Bom de Bola
Realização das aulas de Futebol
De 13 de novembro de 2021 a 08 de maio de 2022, todas

Turno:

Matutino/
Vespertino

Turno:

Matutino/
Vespertino

as segundas, quartas e quintas.
Período Custeado
pelo Fomento:
Local:

Espaços
Disponíveis:

08 de novembro de 2021 a 08 de maio de 2022

Campo de Futebol de Grama Sintética Q I 18 - Guará
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio
(...) Ginásio
Físicos

(...) Praça
(...) Piscina
(...) Clube
(X) Outro Campo de
Futebol
de
Grama
Sintética Q I 18 Guará

(...) Espaço Privado
Qual?

Quantidade de participantes neste evento
Direto:
62
Indiretos: 1000
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
(...) Nacional
Faixa etária

Total:

1.062

Categorias/Data/Tu
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Qtd.

rno
(X) Alunos com faixa etária entre 08 e 18 anos
Matutino/Vespertino
Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) Pela internet. Especifique
(X) Gerência de Esportes da Administração do Guará e por telefone/WhatsApp

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA):
Serão realizadas aulas de futebol durante 6 meses no projeto Bom de Bola 2021, no
período de 13 de novembro de 2021 a 08 de maio de 2022 na Região Administrativa do Guará.
A metodologia que será aplicada é a mesma que já praticamos em outros projetos, ou
seja, iniciação esportiva de crianças e jovens na prática do futebol de campo, ensinando os
fundamentos do futebol de campo, as habilidades específicas e os gestos desportivos necessários
a prática do futebol. Aplicação da pedagogia do esporte, prática dirigida e o processo do ensino
do futebol.
Os fundamentos das aulas práticas serão ministrados por um professor e um assistente
técnico, três vezes na semana, com aulas práticas de duas horas em cada turno, com
treinos táticos e técnicos. As inscrições dos alunos que participarão se darão entre os dias
08 a 13 de novembro.
As aulas acontecerão a partir do dia 13 de novembro às segundas, quartas e
quintas, nos períodos matutinos de 09:00 às 11:00 h, nos períodos vespertinos de 15:00 às
17:00h, no campo sintético de futebol da QI 18 do Guará. Cada aula será ministrada por
um professor e um assistente técnico.
Os convites à população e aos alunos serão por meio de divulgação com carro de som,
mídias sociais, assessoria de imprensa com mídias espontâneas (gratuitas) em rádios, jornais,
blogs, sites e TVs, durante 5 (cinco) dias que antecedem o início do projeto.
As incrições serão realizadas na Administração do Guará entre os 08 a 13 de
novembro e/ou pelo telefone/WhatsApp que serão disponibilizados na divulgação acima citado.
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Os alunos se apresentarão e assinarão ficha de inscrição com documentação de
identificação necessária (CPF, RG, data de nascimento. Os menores de idade serão
representados pelos seus responsáveis legais, mediante comprovação. Todas as incrições
deverão ser realizadas mediante apresentação de comprovante ou declaração de endereço.
Todas as vagas serão preenchidas por alunos que moram no Guará I e/ou II.
O total de aulas oferecidas não será inferior a 3 (três) por semana, não impedindo que
haja jogos durante os sábados como forma de confraternização.
O projeto obedecerá às orientações da OMS referentes às medidas de segurança
necessárias em relação á Covid-19, todos os presentes nos locais de jogo terão a temperatura
aferida e será disponibilizado álcool gel para higiene das mãos.
As aulas terão 50% de presença de público, conforme legislação vigente, seguindo
todos os protocolos necessários de prevenção a COVID-19. Sempre obedecendo o Decreto
vigente.
1- Os alunos e demais membros deverão respeitar o distanciamento de 2 metros e a
utilização de máscara, exceto durante os treinos;
2- Deverá ser realizada a aferição de temperatura corporal em todos os treinos, para todos
que estiverem no local do projeto;
3- Proibição de acesso aos locais dos treinos, pessoas com a temperatura acima de 37.5
graus;
4- Os alunos e demais membros que estiverem com febre ou suspeita de infecção pela
COVID-19 serão afastados, até o termino do período de quarentena;
5- Todo material utilizado inclusive bolas, serão desinfetados e higienizados antes e no
intervalo de cada aula;
6- O uso de máscara será obrigatório em todos os locais ao redor do campo;
7- Somente os alunos em campo o professor e assistente técnico terão permissão para
permanecer sem máscara nos jogos;
8- Adotaremos todas as normas que por acaso seja editada pelos órgãos de
controle sanitário ou governamental.
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2.7.1 Grade Horária dos Núcleos
Programação

Data

Turno

Divulgação das inscrições às aulas

08/11/2021 a 13/11/2021

Matutino e vespertino

Inscrições dos alunos

08/11/2021 a 13/11/2021

Matutino e vespertino

Compra dos materiais esportivos

08/11/2021 a 13/11/2021

***

08/11/2021

***

Inicio das aulas

13/11/2021

Matutino

Final das Aulas

08/05/2022

Vespertino

Contratação de professor, assistente, RH e
empresas prestadoras de serviços

2.7.2 Equipe de RH

Função

Coordenador
Geral
Assistente
Adm.

Profissional
CARGA
Profissional
CARGA
a ser
HORÁRIA
Forma de
contratado
da OSC é
HORÁRIA
QUE SERÁ
Qnt. contratação
já tem
remunerado
DE
DESTINADA
do RH
vínculo
ou Não
TRABALHO
AO
com a
Remunerado
NA OSC
PROJETO
OSC?
Sim,
40 hrs
1
MEI
NÃO
voluntário
semanais
1

MEI

Sim,
voluntário

NÃO

-

40 hrs
semanais

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA







Oportunizar a participação dos alunos na prática esportiva do futebol;
Promover a socialização e integração das crianças e jovens do Guará I e II, que
participarão do projeto;
Promover o desenvolvimento motor e cognitivo;
Estimular o bom convívio do aluno com o núcleo familiar e demais entes da
comunidade;
Agregar conhecimentos técnicos, táticos e potencializar a prática do futebol.
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2.9 CROQUI DO EVENTO
Campo de Futebol de Grama Sintética Q I 18 - Guará

2.10 CONTRAPARTIDA:
A OSC oferecerá 10 (dez) bolas para a categoria. A contrapartida será entregue a uma Entidade
do Distrito Federal durante a execução do projeto.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Descrição
Recursos Humanos
Aquisição de Materiais
Serviços de Terceiros

Valor

Início

R$ 18.750,00
R$ 19.214,46
R$ 39.900,00

08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021

Duração

Término
08/05/2022
13/11/2021
08/05/2022
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4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados.
Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos
públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é
necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento
de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que
visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser
fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete
a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo
3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades
finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente
pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo
vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e
complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de
duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os
pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos
fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque
nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento
em espécie, limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada
peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de
determinada atividade ou projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador
público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.
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Marcar as opções abaixo:
( x ) Dou ciência do acima informado
( x ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
Etapa/Fase 1.1

Especificação

Mês

Meta 1

1.1.1

Recursos Humanos

novembro/2021

Meta 2

2.1.1

Material Esportivo

novembro/2021

3.1.1

Serviços de Terceiros

novembro/2021

Meta 3

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO
(FONTEDERECEITADIVERSA)
Receita
(O item
contratad
Fonte de o irá gerar
receita?
Custeio
Indicar
valor)

Descrição Detalhada

Unid.

Quant
.

Valor
Unitário

Valor
Total

Bolas de futebol

UND

10

182,00

1.820,00

Próprio

Cones e Pratos para
marcação de treinos
táticos

UND

50

9,60

480,00

Próprio

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE
FOMENTO

Despesa
(Se o item
contratado
gerar
receita
indicar o
item em
que o
recurso será
utilizado)

R$ 2.300,00
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5.1 PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS e RECURSOS HUMANOS - CONTEMPLADOS
PELOFOMENTO
Meta 1 (CONTRATAÇÃO DE RECURSOS)
Etapa 1.1-Recursos Humanos
Unida
de de
Medi
da
(Diári
ITEM
Descrição Detalhada
Quant
a/Mê
s/Mts
/Servi
ço/Un
idade)
Coordenador GeralResponsável por
coordenar todos os
aspectos do projeto em
todas as suas etapas para
que ele se efetive
conforme o planejado. Ele
desenvolverá e
acompanhará o
planejamento, a
divulgação, a execução e a
entrega dos produtos de
todas as etapas do
projeto. É quem
direcionará a escolha dos
profissionais e
fornecedores contratados,
organizará o cronograma
Mens
1.1.1 das ações, fará a cobrança
1
al
de prazos da equipe,
definirá e acompanhará
toda a estratégia de
comunicação, auxiliará na
seleção dos inscritos para
as aulas e prestará apoio
a toda a equipe do
projeto. Não será exigida
formação acadêmica, uma
vez que somente se faz
necessário o
conhecimento específico
das diretrizes do projeto.
Carga horária diária: 8
horas diárias.

Total

6

Valor
Unitário

R$2.000,00

Valor Total

R$12.000,00

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

01 Profissional que
acompanhará toda a
execução e posterior
auxílio na captação de
informações
pertinentes às aulas e
elaboração do
Relatório de
Prestação de Contas.
Período de
contratação por 6
Meses - começando
do dia 08/11/2021 a
08/05/2022. Carga
horária diária: 8
horas.
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1.1.2

Assistente
Administrativo: auxiliará
Mens
o Coordenador em todos
al
os aspectos relativos ao
projeto carga horaria de 8
horas diárias.

1

6

R$ 1.125,00

Valor Total da Etapa 1.1
Valor Total da META 1
Meta 2- (AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO)
Etapa 2.1-Material Esportivo
Unida
de de
Medi
da
Valor
ITEM
Descrição Detalhada
(Diári Quant. Total
Unitário
a/Mê
s/Mts
/Servi
ço)
Aquisição de Kit de
Uniforme (contendo
camisa, short e meião)
Camisa em tecido Dry
ICONE + Dry 500
Escudo sublimado
2.1.1 Modelagem confortável
Kit 66
66
R$ 88,59
Gola V Lisa
Punho Ribana

R$ 6.750,00

Se faz necessário 1
(um) profissional para
auxílio e apoio ao
Coordenador Geral na
execução de todo o
projeto, Carga horária
diária: 8 horas.
R$ 18.750,00
R$ 18.750,00

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$ 5.846,94

Material que será
usado como uniforme
para os alunos,
comissão técnica e
professores durante
os 6 meses de projeto

Calção em Tecido DRY-TEX
Meião Anatômico 4 fios

2.1.2

2.1.3
2.1.4

Aquisição de bola de
futebol society profissional
material PU (Poliuretano)
circunferência – 67,00cm
pressão 5 - 6 Lbs
Aquisição de redes para
traves de futebol em
nylon
Cones e Pratos para
marcação de treinos
táticos

Unida
60
de

60

R$ 178,97

R$ 10.738,20

Bolas que serão
usadas para os
treinamentos durante
os 6 meses de projeto

Unida
4
de

4

R$ 417,33

R$ 1.669,32

Redes para
contenção de bolas
durante partidas

Unida
100
de

100

R$ 9,60

R$ 960,00

Demarcação de
treinos táticos

Valor Total da Etapa 2.1

R$ 19.214,46

Valor Total da META 2

R$ 19.214,46

Meta 3 – (SERVIÇOS DE TERCEIROS)
Etapa 3.1 – Serviços de Terceiros
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ITEM

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Descrição Detalhada

Unida
de de
Medi
da
(Diári Quant.
a/Mê
s/Mts
/Servi
ço)

Professor (Técnico) Profissional que ministrará
as aulas de futebol. Com
Mens
experiência em projetos
al
similares. Não será exigida
formação acadêmica.
Carga horária diária: 8
horas diárias
Auxiliar (Técnico) Profissional que junto com
o técnico ministrará as
aulas de futebol. Com
Mens
experiência em projetos
al
similares. Não será exigida
formação acadêmica.
Carga horária diária: 8
horas diárias
Assessoria de
Contabilidade e Prestação
de Contas

Mens
al

1

1

1

Total

6

6

6

Valor
Unitário

R$3.000,00

R$2.000,00

R$ 1.650,00

Valor Total da Etapa 3.1
Valor Total da META 3
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$18.000,00

Se faz necessário par
ministrar as aulas de
futebol. Carga horária
diária: 8 horas diárias

R$12.000,00

Se faz necessário par
ministrar as aulas de
futebol. Carga horária
diária: 8 horas diárias

R$9.900,00

Se faz necessário para
controle dos
documentos contábeis e
prestação de contas do
projeto. Carga horária
diária: 8 horas.
R$ 39.900,00
R$ 39.900,00
R$ 77.864,46

19

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
As divulgações serão por meio de carro de som, mídias sociais, assessoria de imprensa com
mídias espontâneas (gratuitas) em rádios, jornais, blogs, sites e TVs, durante todas as semanas
em toda a cidade (Guará), iniciando dia 20 de outubro de 2021.
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners.

7. Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS
QTD.
1

Nome
Emenda Parlamentar do Deputado Rodrigo Delmasso

Receitas
R$ 77.864,46

2

Contrapartida Social

R$ 2.300,00
Total

R$ 80.164,46

Brasília, 08 de Novembro de 2021

Camila Palatucci Arantes
Presidente do Instituto Casa da Vila
CPF: 006.274.821-12
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