W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PROJETO O FAROL – Esporte Educação

PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: W6 Organização Social - W6OS
Nome Fantasia: W6OS
CNPJ: 34.450.946/0001-71

Endereço: Setor Terminal Norte, bloco B conj. L sala 12

Complemento: Asa Norte

Bairro/Cidade: Brasília - DF

CEP: 70.770-100

Telefone: (61) 98379 - 3753

Telefone:

Telefone:

E-mail: w6organizacaosocial@gmail.com

Site: www.w6os.com.br Redes Sociais: @w6org

Responsável da OSC (Dirigente): Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas
CPF: 708.614.201-87

RG/Órgão Expedidor: 1962570

Telefone do Dirigente: (DDD)
(61) 99251 -1311
Endereço do Dirigente: SHVP RUA 03 CHÁCARA 44 LOTE 7 A2
CEP: 72.005- 660

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.
Função na parceria: Gerente Geral do Projeto.
RG: 1962570

Órgão Expedidor: SSP/DF

Telefone Fixo:

CPF: 708.614.201-87

Telefone Celular: (61) 99251 - 1311

E-mail do Responsável: w6organizacaosocial@gmail.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
A W6 Organização Social - W6OS é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que
nasceu da consciência de seis profissionais que defendem a vida acima de tudo, e que se sensibilizam diante
das carências sociais, da qual o Estado não consegue suprir na sua totalidade. Uma das nossas missões é
colaborar com o desenvolvimento humano por meio da assistência social, do esporte, do lazer, da educação,
da cultura e do meio ambiente. Valores como ética, transparência, excelência nas atividades, inclusão social e
direitos e deveres sociais fazem parte do nosso trabalho.
Fundada em junho de 2019, a W6OS como parte do terceiro setor, integra um importante papel na
sociedade, ajudando o Estado, de forma consciente a implementar uma melhora na qualidade de vida de
pessoas que vivem à margem das dificuldades sociais.

É uma entidade com o intuito de possibilitar a transformação social, assim como, dar acesso às
oportunidades de vida, contribuindo com a formação do indivíduo como um ser consciente da importância
das suas ações para o contexto social no qual está inserido.
A Organização Social é formada, atualmente, por cinco profissionais, mulheres corajosas,
despojadas, com vasta experiência profissional que vislumbram uma nova forma de viver, trabalhar,
promover e ajudar, sempre em busca de parcerias e de forma coletiva.
As profissionais que atuarão no Projeto possuem experiências em Gestão de Projetos, desde a fase da
iniciação, planejamento, controle, execução e finalização de um Projeto ou Programa, sendo vinculados à Lei
13.019/14 e Decreto 37.843/16, ou não, ficando toda a supervisão e administração a cargo da W6OS.
(Currículos Anexo)
As mesmas possuem na bagagem, experiências em Projetos Sociais como Programa Segundo Tempo
do Governo Federal, antigo Projeto Amigo da Gente, da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal,
Projeto Ciranda e Centro de Convivência de Idosos da Universidade Católica de Brasília e vários projetos
voluntários. Como gestoras, atuaram em projetos e eventos no Distrito Federal, como o Circuito de Corridas,
Corrida de Reis, Prêmio Brasília Esporte, Jogos Abertos de Brasília, Projetos Nacionais como Jogos
Escolares da Juventude 2017, evento do Comitê Olímpico do Brasil (COB), projetos internacionais como a
Gymnasíade 2013 (Mundial Escolar), Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, Jogos Olímpicos Rio 2016 e
Revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica 2016, todos esses projetos executados pela Secretaria de
Esporte e Lazer. (Anexo 1).
As ações serão acompanhadas de perto, sempre enfatizando a nossa missão, o desenvolvimento
humano, enquanto organização social, priorizando a excelência nas atividades realizadas e o cumprimento
total das metas do Projeto.
A W6OS, nesses dois anos de CNPJ, elaborou os projetos Tô no Jogo Tênis Integrativo, idealizado
pela atleta de tênis Claudia Chabalgoity, Campeonato Brasileiro de Basquete Máster, Estação do Basquete da
Federação de Basquete do Distrito Federal (FBDF), 1º Passeio Ciclístico do Noroeste, Abertura do
Campeonato Brasileiro Sub-21 de Basquete. Além disso, participou da Live Música e Solidariedade LS
Educacional e da Live Reinvenção de Si Mesma, promovido pela A Arte do Encontro.
Ademais, a W6OS deu vida e conduz a dezessete meses consecutivos o Projeto O FAROL - Social
voltado para ações de assistência social, no bairro residencial do Morro da Cruz, em São Sebastião. Nessa
ação são atendidas 65 famílias, cerca de 250 pessoas mensalmente. Foram arrecadados, comprados e
distribuídos mais de 1.400 cestas verdes, 3,2 toneladas de alimentos não perecíveis, 1.760 sabonetes, 1265
litros de água sanitária, 1.656 sabão em barra ou detergentes, 380 cobertores, 66 máscaras de tecido, 3
bicicletas, entre outros itens. Para maiores detalhes das ações realizadas pela W6OS conferir o site
www.w6os.com.br
e
Instagram
@w6org.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Projeto O FAROL -Esporte Educação
Local de realização: Morro da Cruz São Sebastião /DF
Período de execução:

31 de dezembro 2021 a 31 de maio de 2022

Período de realização do Projeto:

17 de janeiro de 2021 a 30 de maio de 2022

Período de realização das Ações
31 de dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022
custeadas pelo Fomento:
Enquadramento: (X) participação (X) educacional (
) rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 120 crianças e 15 mulheres
Previsão de público indireto: 540 pessoas beneficiadas *
*Consideramos a média de quatro pessoas por família atendida. Serão 135 alunos matriculados no Projeto O
FAROL - Esporte Educação. Chegamos a esse valor por meio do Relatório Sócio Econômico aplicado às
famílias atendidas no projeto O FAROL - Social.
Valor Total do Projeto: R$ 140.736,51 (Cento e quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais reais e
cinquenta e umcentavos).
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 140.380,51 (Cento e quarenta mil trezentos e oitenta reais e cinquenta
e um centavos).

2.1 OBJETO DA PARCERIA
O presente propósito tem por objeto a celebração da parceria entre a Secretaria de Estado de Esporte
e Lazer – SEL e a W6OS para a promoção de Termo de Fomento nos moldes da Lei nº 13.019/2014 e do
Decreto nº 37.843/2016, com o objetivo de promover e articular ações referentes ao Projeto O FAROL Esporte Educação.

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O presente Projeto consiste na implantação de um núcleo do Projeto O FAROL - Esporte Educação,
destinado a comunidade do Morro da Cruz, em São Sebastião - DF. É importante salientar que as atividades
propostas são destinadas para qualquer criança da região, desde que atendam os pré-requisitos do mesmo.
Este é um projeto inclusivo e nas nossas ações visamos a garantia dos valores democráticos e da
igualdade resgatando a cidadania e o respeito pela diversidade, numa postura de convivência aberta.
Inicialmente, serão ofertadas aulas/encontros das modalidades esportivas karate, jogos de tabuleiro,
encontros de leitura dialógica, e um lanche saudável. Iniciaremos o projeto em 2022 com 2 das 3 atividades
ofertadas sendo esportiva, mas o nosso planejamento é que no segundo semestre de 2022 já sejam oferecidas
mais 2 atividades esportivas (beach tennis e e-sports), pois acreditamos no esporte aliado à educação, como
uma poderosa ferramenta da proteção social e resgate de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
As aulas de karate têm o objetivo de difundir os valores esportivos como ferramenta de
desenvolvimento social, os jogos de tabuleiros trazem o raciocínio lógico, a concentração e os encontros de
leitura, têm o intuito de estimular o interesse pela leitura de forma prazerosa, ampliar o vocabulário e o

conhecimento da própria língua para desenvolver, não só as habilidades de compreensão leitora, como
também o pensamento crítico.
O Projeto funcionará de segunda a sexta-feira. As segundas, no período vespertino acontecerão às
reuniões de diretoria e pedagógica, em que serão discutidos os planejamentos logísticos, pedagógicos e do
escopo.
As atividades das crianças acontecerão no turno matutino e vespertino e as turmas serão divididas por
idade e dias, sendo oferecidas atividades às terças e quintas ou quartas e sextas-feiras. Teremos uma turma
diferenciada, de artes marciais, voltada para as mulheres da comunidade, a princípio as terças e quintas de
7h30 às 8h20.
Em cada período respectivo que a criança esteja matriculada, será ofertada a todos os alunos frutas
como parte de uma alimentação nutritiva. Todas as crianças, parceiros e beneficiários do Projeto deverão
obedecer aos protocolos de segurança contra a COVID-19, informado no ato da matrícula.
O Projeto está previsto inicialmente para ter duração de cinco meses de execução, e durante a
execução, as gestoras do projeto irão em busca de verbas para continuar a desenvolver esse trabalho que visa
um impacto social positivo na região.
As atividades desenvolvidas dentro da comunidade resultarão em um legado de conhecimento e
desenvolvimento humano, usando o esporte e a educação como ferramentas de mudança da realidade local.
Importante ressaltar que, atualmente a W6OS está inserida na comunidade do Morro da Cruz através
de ações assistencialistas, desenvolvidas no Galpão Multiuso da comunidade, com a oferta de cestas verdes,
kit de higiene e limpeza e alguns alimentos não perecíveis para mais de 65 (sessenta e cinco) famílias
cadastradas conosco. Há mais de um ano, devido a pandemia da COVID-19, a instituição iniciou esse
trabalho que se sustenta através de doações de pessoas físicas e parceiros institucionais. Essa ação social hoje
faz parte de um dos Projetos consolidados da W6OS.
A W6, Organização Social, não possui sede e nenhum outro espaço físico constituído no Morro da
Cruz. Para viabilizar o Projeto em epígrafe, será necessário o aluguel de um espaço adequado, com estrutura
física e área livre.
Entendemos que o Projeto deva funcionar dentro da comunidade, de forma que os moradores possam
ter acesso fácil ao espaço, sem precisar de transporte público, uma vez que no Morro da Cruz, esse serviço é
bem deficitário. Além disso, envolver a comunidade no projeto, a ponto que todos conheçam e abracem a
causa é de extrema importância para a consolidação do trabalho como um todo.
Para conseguirmos desempenhar com dignidade o Projeto, dar-se-á como fundamental essa parceria
com a Administração Pública, com a comunidade em questão, por meio da Emenda Parlamentar destinada à
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Essa movimentação contribuirá para o desenvolvimento das
pessoas e do local agregando valores positivos na sua totalidade.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Desde muito tempo é sabido da necessidade cada vez maior do uso de ferramentas que possibilitem a
realização da autoconfiança, da melhoria das habilidades físicas e aumento da consciência coletiva. As artes

marciais é uma dessas ferramentas que proporcionam, entre ganhos físicos, o desenvolvimento da disciplina,
a participação em um grupo social e uma estruturação de uma personalidade sadia, visto que a prática
possibilita extravasar a tensão do dia a dia, auxiliando a saúde física e mental do indivíduo como um todo.
A filosofia do karate se baseia em cinco princípios: esforçar-se para formação do caráter, ser fiel ao
verdadeiro caminho da razão, criar o intuito de esforço, respeito acima de tudo e reprimir o espírito de
agressão. Esse é o verdadeiro caminho do guerreiro, e acreditando no poder dessa ferramenta, a W6OS
propõe o aprendizado do karate acreditando na força da sua disciplina e na filosofia para a formação de uma
sociedade mais forte, justa e igualitária.
O karate é um esporte que preza pela disciplina. Ele ajuda a desenvolver paciência, perseverança e
compreensão. Constrói confiança, desenvolve e aumenta o autocontrole, a calma, a cortesia e a paz – todos os
quais irão auxiliá-los a cada esforço empreendido na vida.
O Projeto O FAROL Esporte Educação no Morro da Cruz vai ofertar para a comunidade aulas de
karate, jogos de tabuleiro, encontros de leituras dialógicas e o lanche. Cada aula terá a duração de até 45
minutos. As modalidades esportivas têm a função de trabalhar a inteligência emocional, cognitiva, e
desenvolvem importantes habilidades como a comunicação verbal, o raciocínio lógico, atenção, concentração
e a interação social.
Os esportes de tabuleiro consistem em uma forma lúdica de ensinar e aprender. Existe a possibilidade
de, por meio dos jogos de tabuleiro, resgatar a cultura da prática dos jogos e beneficiar no ensinoaprendizagem a proposta de implementar objetivos, desenvolver práticas de ensino através dos Jogos de
Tabuleiro, de modo a oportunizar uma aprendizagem significativa, por meio de atividades lúdicas de ensinar
e aprender com métodos alternativos, bem como auxiliar na socialização, no raciocínio lógico, nos conteúdos
escolares do aluno.
O jogo de Dama - O objetivo do jogo é eliminar todas as peças do adversário, fazendo com que as
suas peças cheguem à última linha do campo rival, formando assim as "damas", peças duplas que podem se
movimentar em todas as direções do tabuleiro.
O jogo de Xadrez - O xadrez é um jogo de tabuleiro, de caráter competitivo, disputado entre dois
participantes. O objetivo do jogo é conquistar o “rei” de seu adversário. Para jogar é necessário um tabuleiro
composto por oito colunas e oito linhas, o que resulta em 64 casas possíveis para a mobilidade das peças.
O Jogo Ludo - O tabuleiro quadrado tem um percurso em forma de cruz e cada jogador tem quatro
peões. Um dado define os movimentos. Os peões de cada jogador começam na base da mesma cor. O
objetivo do jogo é ser o primeiro a levar seus 4 peões a dar uma volta no tabuleiro e a chegar no ponto final
marcado com sua cor.
O Jogo de Varetas - O jogo Pega Varetas é composto de 31 varetas coloridas, cada cor possui um
valor de pontuação diferente. O objetivo é retirar as varetas do monte sem mexer as demais, somando o
número de pontos maior do que o oponente.
O Jogo de Imagem & Ação - é um jogo que desenvolve o lado motor e do equilíbrio; Interação e
competitividade saudável; Gasto de energia; Bem estar físico e psicológico geral.
É conhecido que o esporte tem acesso facilitado a locais onde existe a necessidade de
desenvolvimento de políticas sociais, pelo caráter lúdico de suas atividades, pelas possibilidades de

comunicação e integração com a cultura de crianças e adolescentes, facilitando a inserção de programas
esportivos em ambientes hostis.
Nesse sentido, o desenvolvimento de núcleos com modalidades específicas pode contribuir com a
plena formação de crianças, adolescentes e mulheres, colaborando na construção integral do cidadão, como
direito constitucional.
Seguindo a vertente legal do incentivo direto a prática esportiva, nos baseamos, na Lei Orgânica do
Distrito Federal que versa:

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.
O esporte cumpre papel estratégico na transformação da sociedade, desde que desenvolvido de forma
prática, libertária, democrática, de amplo acesso e de respeito à pluralidade de ideias e às diferenças, ou seja,
garantindo o direito ao esporte gratuito, democrático e de qualidade socialmente referenciada.
Do ponto de vista educacional e psicossocial, ofertamos e defendemos a leitura dialógica por ser um
método acessível, que valoriza o aspecto da inclusão social e promove não apenas o desenvolvimento da
habilidades de leitura, tão caras para o êxito educacional e profissional, mas também o desenvolvimento
humano, tendo em vista que o projeto será desenvolvido por meio da leitura dialógica de obras literárias.
A leitura dialógica é um método que prioriza incentivar a autonomia das crianças e jovens leitores e
convida-os a saírem da postura passiva de ouvintes. A leitura dialógica mostra-se como uma ferramenta para
formação de cidadãos. Esse método visa que os leitores participantes que estão em roda com o mediador
impliquem-se ativamente na leitura, expandido a compreensão do texto e interagindo para a criação de pontes
entre o texto escrito e seu contexto vivido.
Nossa proposta de trabalho é de que a leitura dialógica seja desenvolvida em interação com obras
literárias, uma vez que a literatura é uma das formas de constituição e representação do patrimônio da nossa
cultura e humanidade. Ou seja, além de desenvolver as habilidades de leitura, interpretação e reflexão crítica,
os jovens leitores terão a oportunidade de reconhecer elementos culturais constitutivos do legado histórico da
humanidade.
É preciso esclarecer, no entanto, que a leitura dialógica não se restringe ao livro de literatura infantojuvenil, trata-se de método que pode ser desenvolvido em diferentes tipos de materiais e mídias, como:
poemas, crônicas, letras de música, artigos e reportagens de revista.
Muitos benefícios são reconhecidos por esse método como desenvolvimento da linguagem oral
(FONTES e CARDOSO-MARTINS, 2004), ampliação de vocabulário e aumento da compreensão textual
(MEDEIROS & FLORES, 2016) e o desenvolvimento da interpretação simbólica (SOSA et al, 2015). De
maneira geral e sistemática, esse método se mostra um importante aliado na formação de leitores
(FERREIRA, 2004).
Aqui no Distrito Federal, temos casos de sucesso de inserção da prática da leitura em escolas da rede
através do Projeto de extensão chamado Livros Abertos, da Universidade de Brasília (UnB). Atualmente, esse
Projeto é um foco de referência em leitura dialógica, promovendo “contações”, oficinas de formação,

supervisão para mediadores e projetos de pesquisa na área. (MORAES, CALDAS E PFEIFFER, 2020).
Saber ler e interpretar com competência é a base para o acesso a todo conhecimento. Uma questão
que vislumbramos também é que por meio dos livros utilizados nas aulas de leitura dialógica, montaremos
um acervo literário, uma biblioteca comunitária. E oferecemos de forma gratuita o curso de mediador de
leitura, para aquelas pessoas que gostam de ler e contar histórias.
Outro pilar do Projeto é a abordagem dos temas transversais, de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN). Eles expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e
obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. A ética, o meio ambiente, a
saúde, o trabalho e o consumo, a orientação sexual e a pluralidade cultural não são disciplinas autônomas,
mas temas que permeiam todas as áreas do conhecimento e estão sendo intensamente vividos pela sociedade,
pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. Nesse sentido, os encontros
de leitura dialógica estarão atentos para abordar tais temáticas ao longo das interações com os jovens leitores.
Como medida de apoio às mulheres, será oferecida uma turma de karate das 7h30 às 8h20 às terças e
quintas, e a possibilidade da mediação de leitura também. Os benefícios são vários, mas pode-se destacar o
aumento da segurança e melhora da autoestima. As lutas também trabalham a concentração, disciplina,
agilidade, coordenação motora, alongamento, defesa pessoal, autoconfiança e equilíbrio, entre outros. Além
disso, elas se tornam capazes de evitar possíveis agressões e ainda conquistam autoconfiança o suficiente para
lidar com situações de risco sem ser preciso partir para um confronto físico.
E por que escolher o Morro da Cruz, em São Sebastião, para iniciar o Projeto?
Segundo os dados da região de São Sebastião, já percebemos uma realidade que precisa de ajuda para
o seu desenvolvimento. Segundo o PAD (Pesquisa por Amostragem de Domicílios, 2016) a cidade possui
mais de 101.000 habitantes. Sobre o nível de escolaridade da cidade, a maioria, cerca de 38% da população
possui o nível fundamental incompleto. Cerca de 68,64% da população tem acesso à internet da sua própria
casa. A participação da população em movimentos sociais é pouco expressiva. Com relação à mobilização
social nas escolas públicas, quase a totalidade das famílias com filhos nas escolas não utiliza espaços das
escolas para atividade extraclasse, fator preocupante levando em consideração o engajamento social.
Fazendo uma analogia com o bairro residencial Morro da Cruz, verificamos que a situação social,
econômica, educacional é ainda mais grave. Atualmente a região é habitada por cerca de 30 mil pessoas de
baixa renda financeira, sem saneamento básico, sem malha asfáltica e sem recolhimento de lixo adequado.
Não há no bairro escolas da rede de ensino e muito menos transporte urbano. Essa vulnerabilidade social é o
que nos motivou a desenvolver o Projeto de assistência social, e agora o esportivo e educacional como Direito
Humano e Ação Cidadã.
Levando em consideração todas essas análises e chamando a atenção para o inexistente papel social
da escola e da oferta de atividades físicas, fica nítido que a comunidade é carente de projetos esportivos
educacionais que acolham, integrem socialmente e proporcionem em uma mesma experiência, a promoção da
saúde, do respeito e do acolhimento às necessidades da população, de forma consciente e coletiva.
Falando do nosso projeto, para implantá-lo na comunidade pensamos primeiro no espaço físico.
Analisamos que para escolher e desenvolver um projeto social, o espaço tem relação direta com o
desenvolvimento e aprendizagem da criança, levando em consideração a relação da criança com o meio
proporcionado a ela com as diferentes possibilidades de exploração apresentadas. Procuramos pensar na
possibilidade de proporcionar autonomia para esse aluno e um espaço acolhedor e bem organizado na qual ele

se identifique e goste de estar inserido.
Para isso, procuramos dentro da comunidade um espaço adequado para receber o nosso projeto. Um
espaço físico que coubesse o tatame, duas salas de leitura dialógica, um espaço para os jogos de tabuleiros,
um espaço para a biblioteca comunitária, espaço para secretaria e atendimento aos pais, com a cozinha ampla
para produzir lanches e um espaço aberto para servir os lanches, destacando o momento epidêmico que
estamos atravessando. Pensamos também na importância de termos dois banheiros distintos (feminino e
masculino) para o uso dos alunos, para garantirmos maior segurança, confiança e poder ensinar valores como
respeito, higiene e conservação.
Dentro de duas opções que tínhamos, escolhemos a área especificada logo mais, que apresenta todas
essas características e a possibilidade de área verde que podemos explorar com atividades ao ar livre e
lúdicas, perfeitas para o contexto social que estamos passando. Esse é um espaço ideal para as crianças
aprenderem, praticarem esporte e se divertirem. Informamos também que as opções na região são remotas, e
os locais pesquisados não atendem os requisitos mínimos de segurança e espaço para a implantação e
CONTINUIDADE do projeto.
Sendo assim, a W6OS chega com a função de contribuir com o Estado, que não está sendo suficiente,
no que diz respeito às políticas públicas esportivas, educacionais e de lazer no Morro da Cruz. Chegamos
para causar uma transformação positiva, efetiva e duradoura.

2.4 OBJETIVO GERAL
Proporcionar novas oportunidades de aprendizado através da consciência corporal e hábitos de leitura
adquiridos por meio das modalidades esportivas karate, Jogos de Tabuleiro e da leitura dialógica, para
permitir o protagonismo, a autonomia e a possibilidade de um novo ponto de vista da realidade local.

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Acolher os alunos em um ambiente limpo, seguro, lúdico e amistoso.

-

Incentivar os valores filosóficos e disciplinares inerentes às modalidades de artes marciais (karate)

-

Explorar a consciência corporal do aluno.

-

Proporcionar experiências esportivas. (Dia de Lazer).

-

Disponibilizar acervo literário compatível com o público alvo e com a faixa etária.

-

Estimular a participação dos alunos e interação nas rodas de leitura dialógica.

-

Realizar atendimento pedagógico individualizado com intuito de conhecer a rotina de leitura do aluno.

-

Conhecer as dificuldades e anseios das famílias atendidas por nós, aplicando questionário no início e ao final
do projeto.

-

Formar leitores críticos.

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/
CUMPRIMENTO DAS METAS
Metas (Qualitativas)

Fornecer aos alunos
condições de
desenvolvimento técnico e
pessoalinerentes ao karate,
aos jogos de tabuleiros e da
leitura dialógica.

Disponibilizar estrutura
necessáriapara completa
realização do projeto
proposto

Permitir que os alunos conheçam e
participem da prática esportiva dos
jogosde tabuleiro.
Metas (Quantitativas)

Indicador

Aquisição de Uniforme,
tatame, carpete, almofada,
corda, kit funcional, kit
bambolê, saco de pancadas,
Aquisição de obras
literárias.
Locação
do
Espaço,
Contratação de RH e
serviços, aquisição de
Material Limpeza/Cozinha,
Material de Escritório,
mesa, caixa de som,
lixeiras, termômetros,
Serviço da Alimentação Lanche e
Hidratação
Aquisição de Jogo 5x1,
Jogo Xadrez Oficial,
Jogo de Pega Varetas,
Jogo imagem e ação,
Indicador

Parâmetro(s) para aferição
decumprimento das
Metas

-Notas Fiscais
-Fotos
-vídeos.

-Notas Fiscais
-Fotos
-vídeos.

-Notas Fiscais
-Fotos
-vídeos.
Parâmetro(s) para aferição
de
cumprimento

Obter 70% de frequência dos
alunosmatriculados no Projeto.

Ficha de
Assiduidade/Presença

Controle de entrada e saída do
local do
projeto – lista de presença.

Gerar até 2 empregos diretos
para acomunidade de São
Sebastião.

Ficha de intenção do
Processo
Seletivo.

Contrato de prestação de serviço.

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO
Nome do Projeto:

Projeto O FAROL - Esporte Educação

Descrição

Serão oferecidas aulas de karate, jogos de tabuleiro e encontros de
leitura dialógica para moradores da comunidade do Morro da Cruz, em
São Sebastião - DF. As atividades acontecerão às terças e quintas e às
quartas e sextas nos turnos matutinos e vespertinos, sendo a
segunda-feira destinada a Reunião de coordenação.
17/01/2022 a 30/05/2022
Turno: Matutino/Vespertino

Data do Projeto:
Período Custeado pelo
Fomento (Se for o caso):
Local:

Espaços Físicos
Disponíveis:

31/12/2021 a 31/05/2022
Morro da Cruz - São Sebastião/DF
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio
( ) Ginásio
( x ) Espaço Privado Qual?
Espaço/Casa alugada
exclusivamente para o Projeto.

Turno: Matutino/Vespertino

(...) Praça
(...) Piscina
(...) Clube
(...) Outro
Qual?

Quantidade de Participantes no Projeto
Diretos:135
Indiretos:10
Total:145
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
( X ) Local
( ) Regional
(...) Nacional
Modalidade /
Faixa etária
Atividade/ Turno
( X ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
karate /Jogos
Tabuleiros/ leitura
dialógica/ matutino
e vespertino

Qtd.

120

**

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

karate/Matutino
**

Inscrição dos participantes
( ) Escolas
( ) Em centros comunitários
( ) Na sede da entidade proponente
( ) Na sede de entidades parceiras
( ) Pela internet. Especifique
( X) Outros. Especifique: As inscrições serão realizadas no local onde acontecerá o Projeto.

15

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
As atividades começarão com a divulgação do Projeto O FAROL - Esporte Educação. A divulgação
será realizada no dia 31/12/2021 no grupo de WhatsApp que gerenciamos com as famílias cadastradas no
Projeto O FAROL - Social.
As atividades do Projeto acontecerão quatro vezes por semana em dois turnos (matutino e vespertino)
e contemplarão 120 crianças de 6 a 14 anos e 15 mulheres adultas. As vagas destinadas serão oferecidas, a
priori, aos filhos dessas famílias e às mulheres atendidas no Projeto Social, a partir de 31/12.
Caso haja vaga remanescente, iremos divulgar na comunidade, por meio da Associação de Moradores
do Morro da Cruz, do grupo de WhatsApp das famílias que estão na lista de espera do Projeto O FAROL Social e nas nossas redes sociais. Os interessados irão preencher a ficha de cadastro e caso exista a
possibilidade de serem incluídos nas atividades, os mesmos serão convocados pela equipe da W6OS para
suprir a vaga em aberto.
Iremos oferecer aulas aos alunos em que serão trabalhados as estratégias dos jogos de tabuleiros
como Dama, Xadrez, Ludo e Varetas, em que os alunos aprenderão técnicas para pensarem coletivamente.
Esses jogos estimulam e desenvolvem importantes habilidades como a comunicação verbal, o raciocínio
lógico, atenção, concentração e a interação social.
O esporte karate traz a filosofia oriental como base de seu aprendizado trazendo aspectos filosóficos e
físicos, cujas técnicas visam disciplinar o corpo e a mente. É um esporte de defesa, em que o autocontrole, a
respiração e concentração são norteadores. É dividido em duas categorias, o Kata que é a luta imaginária, que
são golpes pré definidos e executados com força e rigidez e o Kumite que é o combate contra o oponente
onde o desafio se faz no uso das técnicas de ataque e defesa com o confronto direto.
Os jogos de tabuleiro são parte da Educação Física que é uma disciplina que atua no desenvolvimento
do aluno como um todo, tanto físico, como mental, social e cultural. Dentro desta perspectiva, os jogos e o
lúdico proporcionam ao aluno uma atividade diferenciada que o instiga ao raciocínio lógico e ao mesmo
tempo à ludicidade. O brincar e o jogar devem ser estimulados desde cedo, estar e se fazer presente na vida
do ser humano, e nessa perspectiva deve ser cada vez mais estimulado.
Além disso, o lúdico, considerando o jogo é uma atividade que pode ser desenvolvida com menos
seriedade, observa-se uma certa descontração na sua prática, possibilitando a discussão de flexibilidade de
regras e de organização coletiva, estimulando não só o raciocínio, como o aprendizado organizado, relaxado
visando o divertimento e o lazer.
Olhando por uma perspectiva competitiva, um dos jogos de tabuleiro ofertado neste Projeto, é o
xadrez, modalidade esportiva que faz parte dos Jogos Escolares, não só Distrital, mas também dos Jogos
Escolares da Juventude, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), abrindo com isso, mais uma
oportunidade de engajamento dos aprendizes no âmbito do esporte educacional e competitivo.
Para a execução do Projeto, torna-se necessário a contratação de Recursos Humanos competentes,
Serviços especializados como forma de aquisição de mão de obra específica, o que garante a qualidade do
trabalho exigido para o sucesso da empreitada.

Os colaboradores serão contratados em regime de microempresa individual (PJ), que atendam as
especificações necessárias para o cargo. O perfil dos profissionais seguirá preferencialmente, os seguintes
critérios:

Cargo

Critérios

Coordenador Pedagógico

Formação em Educação Física ou Pedagogia. Experiência em
coordenação em outros projetos esportivos com aporte
pedagógico, capaz de assegurar o cumprimento e a supervisão
dos objetivos e conteúdos programados no cronograma do
projeto, referente as ações pedagógicas e avaliativas.

Instrutor de karate

Certificado provisionado de Artes Marciais do CREF e/ou
cursando 6º Semestre de Educação Física. Ser faixa preta ao
menos 2 anos. Desejável que tenha experiência em Projeto
Social. Desejável experiência com criança.

Instrutor de Educação Física

Formação superior, Licenciatura em Educação Física
ou
Cursando o 7º semestre de curso superior em Educação Física
(licenciatura). Ter experiência com criança e ou adolescente.
Conhecimento em jogos de tabuleiros, principalmente xadrez.
Ter experiência em Projeto Social.

Coordenadora de Leitura Dialógica

Possuir experiência na metodologia da Leitura Dialógica, tendo
participado de algum projeto que envolveu a leitura dialógica em
seu escopo. Capacidade de promover atividades que desenvolvem
compreensão de texto, cidadania, empoderamento e empatia.
Experiência em escrita e revisão de materiais e manuais sobre
leitura dialógica. Aptidão para ministrar curso de formação para
contadores de histórias.

Mediador de Leitura

Formação superior. Com experiência em ministrar curso de
formação continuada de professores e/ou mediadores de leitura.
Desejável experiência com mediação de leitura para público
infanto-juvenil. Disponibilidade para realizar reuniões on-line.

Auxiliar Administrativo (Staff)

Nível médio concluído. Desejável que tenha experiência com
computadores e atendimento ao público e alguma vivência em
Projeto Social. Desejável alguma prática com criança. Desejável
que resida em São Sebastião ou Morro da Cruz.

Auxiliar de Limpeza

Conhecimento em higienização e conservação de ambientes.
Conhecimento em preparação de pratos simples e manipulação de
alimentos. Desejável que tenha experiência em Projeto Social.
Desejável experiência com criança. Desejável que resida em São
Sebastião ou Morro da Cruz.

Os dois cargos de gestão do projeto (Gerente Geral e Coordenador de Projetos) serão assumidos pela
equipe gestora da W6 Organização Social, uma vez que prezamos pela execução assertiva da metodologia de
trabalho que realizamos e a transparência de todo o processo, vislumbrando a prestação de contas. O cargo de
Coordenador de Leitura Dialógica será preenchido por uma pessoa capacitada, com grande experiência na
área de mediação de leitura, formação de profissionais, elaboração de materiais e plano de aula na área afim.
O processo de recrutamento e seleção dos candidatos começará com a divulgação das vagas
disponíveis e as exigências necessárias para cada cargo. Após o anúncio das vagas, com todas as informações,
os interessados devem enviar o seu currículo profissional para o e-mail w6organizacaosocial@gmail.com.
Depois de receber os currículos dos candidatos interessados nas determinadas vagas anunciadas, os gestores
da W6OS vão realizar a análise e fazer o recrutamento dos candidatos que tenham o perfil mais compatível
com o esperado. Ao retornar o contato com os profissionais escolhidos para a entrevista, agendaremos o dia,
data, horário e local, ou o endereço eletrônico, onde deverão comparecer para participarem de mais essa
etapa.

Na realização da entrevista pessoal, o gestor da W6OS confirmará os dados contidos no currículo e
fará perguntas relacionadas ao cargo ofertado e à vida profissional do candidato. Depois que todos os
candidatos selecionados forem entrevistados, decidimos qual dos concorrentes é o que melhor atende às
necessidades do Projeto e as exigências da vaga. Entraremos em contato por meio de uma ligação ou para
informar que o profissional foi aprovado para ocupar a vaga e daremos início a contratação do mesmo.
Importante ressaltar que daremos prioridade a contratação de pessoas da comunidade do Morro da Cruz, com
o objetivo de engajar ainda mais a comunidade ao Projeto.
A etapa de inscrição das crianças /mulheres selecionadas será feita pessoalmente na sede do Projeto.
Iremos divulgar pelo WhatsApp a data e horário para tal, de acordo com as turmas, evitando aglomerações.
As famílias passarão as informações necessárias para o preenchimento da ficha de cadastro. O
processo de inscrição será por documento eletrônico, intermediado pela secretaria e coordenadores,
corroborando para a organização de todas as pastas necessárias para a gestão funcional, com o meio ambiente
na economia do uso de papéis e transparência de dados e prestação de contas.
Para as vagas remanescentes, iremos realizar um sorteio entre os interessados. Marcaremos uma data
e horário para a distribuição de senhas. A divulgação desse procedimento será feita pelo WhatsApp e na
Associação dos Moradores do Morro da Cruz. As senhas serão distribuídas conforme a possibilidade de
inscrição do aluno na turma correspondente a sua idade e ao turno preferido. Após a distribuição das senhas,
será realizado um sorteio na presença de todos os interessados, admitindo os contemplados.
Devido a Pandemia da COVID-19 iremos utilizar um Protocolo de Biossegurança em que versa:
aulas presenciais com turma de no máximo 15 alunos, considerando esta, a metade da nossa capacidade. A
entrada e a saída dos alunos serão escalonadas de acordo com a turma, evitando aglomeração nos espaços
destinados para tais finalidades. O acesso no interior da área das aulas será restrito aos alunos. Haverá triagem
para a averiguação do uniforme, uso de máscara e crachá, bem como a aferição da temperatura. Pessoas com
a temperatura igual ou acima de 37 ° C e sem o uniforme, incluindo a máscara, não poderão acessar o interior
da área das atividades, pais e responsáveis deverão aguardar em fila, na área externa, pela liberação do aluno.

O acesso à área do projeto será liberado apenas ao aluno cadastrado naquele dia específico, pais de alunos não
terão acesso ao interior do espaço.

As famílias deverão observar as pessoas de sua convivência e sinalizar via WhatsApp caso alguém
apresente qualquer um dos sintomas: temperatura igual ou superior a 37º C, tosse, dificuldade respiratória,
coriza, dor no peito, dor no corpo, dor muscular, dor de barriga, diarreia, dor de cabeça, dor na garganta,
perda ou diminuição do olfato. Caso um desses sintomas sejam identificados dentro da área do Projeto, o
aluno ficará isolado, aguardando o responsável, que terá que ir buscá-lo imediatamente, e a aula da referida
turma será suspensa por até 15 dias.
O Projeto funcionará cinco dias por semana, aberto à comunidade para as aulas às terças, quartas,
quintas e sextas-feiras. Cada aluno será matriculado em dois dias por semana, terças e quintas ou quartas e
sextas. Às segundas-feiras ocorrerão as reuniões pedagógicas e de coordenação. O início das atividades está
previsto para o dia 17 de janeiro de 2022 e término para o dia 30 de maio de 2022.
Para cada dia de atividade, a criança será recepcionada na entrada do espaço, após os protocolos de
segurança da COVID-19, elas serão encaminhadas para sua sala de acordo com o horário correspondente.
Após a atividade inicial, a criança irá para a segunda atividade do dia, em ambiente diferente da anterior.
Logo em seguida, será servido uma fruta e as mesmas, liberadas para retornar às suas casas, com a retirada do
aluno pelos pais ou responsáveis. Essa será a dinâmica das atividades do Projeto.
As aulas de karate acontecerão em espaço provido de tatame e infraestrutura completa para atender a
modalidade com qualidade e segurança. As aulas visam a filosofia do esporte, a disciplina e melhora do
condicionamento físico, exigindo das crianças respeito às regras e muita concentração.
As aulas de jogos de Tabuleiro acontecerão em uma das sala do ambiente voltado para a diversão e
aprendizado.
A leitura compartilhada é considerada uma importante estratégia de desenvolvimento da linguagem.
A leitura dialógica é um tipo de leitura compartilhada em que um adulto lê em voz alta, intercalando a
história com diálogos e feedbacks sobre o texto e/ou as ilustrações. Para termos os resultados esperados as
turmas de Leitura Dialógica serão compostas por 8 alunos cada uma, devido a interação necessária. Os alunos
chegarão juntos para a aula e a subdivisão das turmas acontecerá no espaço destinado. Os encontros também
irão proporcionar atividades de registro das impressões das leituras, incentivando também a prática da escrita,
a criatividade e o manuseio apropriado de acervo literário.
Após as atividades, serviremos frutas para as crianças. Visamos contribuir para a educação alimentar,
na perspectiva da promoção de hábitos de saúde e da sustentabilidade, como atividade educativa incorporada
ao projeto pedagógico.
Após o encerramento das atividades das crianças no Projeto, elas ficarão à espera do responsável
para retornarem a suas residências. Para que os alunos saiam sozinhos da dependência da sede, após o
encerramento das atividades, tanto no período matutino, quanto vespertino, o pai ou responsável deverá
preencher uma autorização padrão disponibilizada pela W6OS.
A saída do aluno, diariamente, será registrada em documento de controle interno.

2.7.1 GRADE HORÁRIA DO NÚCLEO
Poderão ocorrer mudanças na grade horária do Projeto.
SEG

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

TURNO MATUTINO
7:30

**

Arte Marcial
Mulheres
Karate (T.1)
L Dialógica (T.2)

Aula 1
Aula 2

**
Karate (T.5)
L. Dialógica(T.6)

Karate (T.2)
Karate (T.6)
L. Dialógica (T.1) L. Dialógica(T.5)
Lanche(T.1eT2)
Lanche(T.5eT6

Lanche
Aula 3

Jogos (T1 e T2)

Aula 4

Jogos (T1 e T2)

Aula 1
Aula 2
Lanche

Reunião
Coordenação
Reunião
Coordenação

Aula 3
Aula 4

Arte Marcial
Mulheres
Karate (T.1)
L. Dialógica (T.2)

**
Karate (T.5)
L. Dialógica(T.6)

Karate (T.2)
L. Dialógica (T.1)
Lanche (T.1eT2)

Jogos (T5 e T6)

Karate (T.6)
L. Dialógica(T.5)
Lanche (T.5 eT6)

Jogos (T1 e T2)

Jogos (T5 e T6)

Jogos (T5 e T6)
Jogos (T1 e T2)
TURNO VESPERTINO
Karate (T.3)
Karate (T.3)
Karate (T.7)
L. Dialógica (T.4)
L.Dialógica (T.8)
L.Dialógica (T.4)

Jogos (T5 e T6)
Karate (T.7)
L.Dialógica (T.8)

Karate (T.8)
Karate (T.4)
L. Dialógica(T.7)
L.Dialógica (T.3)
Lanche (T.3 e T4) Lanche (T.7 e T8)

Karate (T.4)
L.Dialógica (T.3)
Lanche (T.3 e T4)

JogosTab.(T3eT4) Jogos Tab(T7eT8)

Jogos Tab (T3e T4)

Jogos Tab (T7 e T8)

JogosTab(T7eT8) Jogos Tab (T3 e T4)

Jogos Tab (T7 e T8)

Jogos Tab(T3 e T4)

Karate (T.8)
L. Dialógica (T.7)
Lanche (T.7 e T8)

2.7.2 EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS

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

Gerente Geral de
Projeto

01

MEI/PJ

Sim. Presidente

Não remunerado

20h/semanais

Coordenador de
Projetos

01

MEI/PJ

Sim. Vice
Presidente

Não remunerado

20h/semanais

Função

Carga horária de
trabalho na OSC

Carga horáriaque
será destinada ao
projeto
24h/semanais
24h/semanais

Equipe de Serviço
Qnt.

Forma de
contrataç
ão do RH

01

MEI/PJ

4.Coordenador
Leitura Dialógica

01

MEI/PJ

5.Instrutor de Karate

01

MEI/PJ

01

Função
3.Coordenador
Pedagógico

6.Instrutor
de
Educação
Física
(Jogos)
7.Mediador
de
Leitura
8. Auxiliar
Administrativo

Profissional a ser
contratado já tem
vínculo com a OSC?
Qual?
Sim. Diretora
Financeira
Não

Profissional da OSC é
remunerado ou Não
Remunerado

Carga horária de
trabalho na OSC

Carga horária que
será destinada ao
projeto
20h/semanais

Não remunerado

20h/semanais

**

**

Não

**

**

24h/semanais

MEI/PJ

Não

**

**

24h/semanais

02

MEI/PJ

Não

**

**

01

MEI/PJ

Não

**

**

20h/semanais

24h/semanais
44h/Semanais

9.Colaborador
Limpeza

1.

01

MEI/PJ

Não

**

**

44h/semanais

Gerente Geral do Projeto: Gerenciar projetos, planejar sua execução e acompanhar escopo
estabelecido e o progresso das rotinas, a fim de cumprir metas, prazos e custos estabelecidos.
Identifica os riscos para estudar formas de mitigar impactos e corrigir ações. Busca investimentos
para a continuidade do projeto e sua ampliação no campo das atividades. Mobiliza e articula a
comunidade, fazendo uso das parcerias para propiciar o desenvolvimento local. Garante a
sustentabilidade das ações sociais. Cargo ocupado pela gestora da W6OS. Está presente em toda a
fase do projeto.

2.

Coordenador de Projetos: Atua com planejamento e execução dos programas de interação social.
Realiza o planejamento e execução do projeto, de acordo com o plano de ação e o cronograma.
Operacionaliza as atividades, eventos, cursos e palestras voltadas para a comunidade e realizadas
dentro do espaço do projeto. Acompanha e avalia os resultados de todos os processos executados,
orienta as pessoas envolvidas, organiza os recursos. Planeja, solicita e presta contas dos recursos
financeiros e materiais necessários. Cargo ocupado pela gestora da W6OS. Está presente em toda fase
do projeto.

3.

Coordenador Pedagógico: Coordena as atividades dos docentes da instituição e as disciplinas
lecionadas, assegurando o cumprimento dos objetivos e conteúdos dos programas educacionais.
Assessora a direção do projeto no desenvolvimento de ações pedagógicas. Acompanha todo o
processo avaliativo dos alunos e professores. Cargo ocupado pela gestora da W6OS.

4.

Coordenador da Leitura Dialógica: Planejar e executar cursos de formação e de capacitação técnica
para mediadores que atuarão no projeto junto às crianças. Orientar e supervisionar os mediadores da
leitura. Supervisão pedagógica dos contadores de história. Orientação dos materiais a serem
explorados dentro da atividade. Indicar e orientar a organização do acervo literário. Desenvolver
juntos aos mediadores estratégias para avaliação do impacto do projeto, assim como ajudar no seu
processo de autoavaliação de desenvolvimento de sua função enquanto mediador. A coordenação e
orientação poderá ser feita on-line, de forma híbrida, no intervalo de 15 em 15 dias, conforme
acordado com os mediadores, gerente e coordenadora do projeto.

5.

Instrutor de karate: Ministrar aulas teóricas e práticas da Arte Marcial karate, conforme orientação e
conteúdo previamente elaborado. Observa a correta aplicação dos exercícios, planeja aulas, auxilia
nas atividades do projeto, quando solicitado, prepara os alunos para os exames de faixas da
modalidade.

6.

Instrutor de Educação Física – Jogos de Tabuleiro: Ministrar aulas teóricas e práticas da metodologia
dos jogos de tabuleiros. Os jogos oferecem muitos benefícios aos alunos, estimulam e desenvolvem

importantes habilidades como a comunicação verbal, o raciocínio lógico, atenção, concentração e a
interação social. Promove entre os jogadores o respeito, a paciência, as diferenças existentes entre
eles e da sociedade a qual vivemos.
7.

Mediadores de Leitura: Pessoas que tenham vocação para contar histórias e gostem de crianças. Que
cursem ao menos o 6º semestre da faculdade de humanas. Irão ministrar e preparar o material
didático dos encontros de Leitura Dialógica, explorando, quando possível, os temas transversais
definidos pelo PCN. Elaborar uma avaliação global criativa e humana para os alunos, criando um
diário de bordo. Elaborar os roteiros de leitura de forma participativa.

8.

Auxiliar Administrativo: Auxilia as diversas áreas do projeto, nas rotinas de digitação, arquivo e
distribuição de documentos e serviços gerais. Elabora relatórios e planilhas de controle. Afere a
temperatura dos alunos, fomenta a relação com pais, gera documentos, controla os arquivos, auxilia
na entrada e saída dos alunos.

9.

Colaborador da Limpeza: Realizar a conservação e limpeza de ambientes por meio de coleta de lixo,
varrição e lavagem. Auxiliar nas demandas da cozinha, com o lanche dos alunos.

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

Objetivos Específicos

Instrumento de Aferição

Impacto Desejado

Acolher os alunos em um
ambientelimpo, seguro,
lúdico e amistoso.

Manter registro de frequência;
Construirrelatórios de observação
e diários; Registro de imagens e
vídeos do local.

Evitar a evasão do projeto.
Garantindo a frequência
massiva dosparticipantes com
possibilidade de
corrigir e adaptar as ações de
maneira amelhor atender a
comunidade local.

Incentivar os valores filosóficos e
disciplinares inerentes às modalidades
deartes marciais (karate)

Planejamento das aulas e registros de
observação das atividades com
apontamentos sobre o
comportamento edos participantes do
projeto

Inserir uma conduta pacífica, de
respeitoe compreensão com o
próximo, desenvolver o intuito de
esforço e conteratitudes agressivas.

Explorar a consciência corporal do
aluno.

Ficha de avaliação e observação
doinstrutor.

Conhecer e respeitar o próprio corpo.

Proporcionar experiências esportivas.

Registros do evento 1ª Oficina W6
EsporteEducação.

Levar ao conhecimento da comunidade
asdiversas modalidades esportivas e
seus benefícios.

Disponibilizar acervo literário
compatívelcom o público alvo e com a
faixa etária.

Acervo com 40 obras literárias.
Registrode empréstimos.

Propiciar o gosto pela leitura e fomentar
a visão crítica com ampliação do
repertório dleitura de cada participante
do projeto

Estimular a participação dos alunos e
interação nas rodas de leitura
dialógica.

Relatório do mediador de leitura.

Incentivar a participação oral e
ainterpretação de texto.

Realizar
atendimento
pedagógico
individualizado com intuito de conhecer
a rotina de leitura do aluno.

Ficha de atendimento do aluno.

Orientar pedagogicamente as
dificuldadesrelatadas pelos alunos.

Conhecer as dificuldades e anseios das
famílias atendidas pelo projeto no início
e ao final do projeto.

Questionário de Impacto social
(colocar eixos 1: conhecimento e
desenvolvimentodo esporte, 2: hábitos
de leitura, 3: expectativa de futuro e
desenvolvimento
humano.)

Obter informação do resultado das
atividades desenvolvidas no projeto
referentes ao benefício do esporte,
aoshábitos de leitura, as
expectativas de
futuro e desenvolvimento humano.

Formar leitores críticos.

Registro das leituras
individualizadaspelos próprios
participantes. -

Observar a ampliação da
capacidade eintimidade de leitura
individuais.

A avaliação inicial é fundamental para medir o desenvolvimento dos alunos, a análise das
comparações e seus resultados servirão como base para a melhoria das nossas estratégias enquanto projeto
social. Usaremos três eixos para a avaliação:
a) Benefícios do esporte;
b) Hábitos de leitura;
c) Expectativa de futuro e desenvolvimento humano.
Levaremos em consideração as atividades que vamos desenvolver no grupo de alunos e a repercussão
em suas respectivas famílias e na comunidade beneficiada.
O impacto que nós pretendemos é, a princípio, a mudança de comportamento por meio da disciplina,
de hábitos saudáveis, da leitura e da consciência coletiva. Para que isso ocorra, precisamos de vários recursos,
como um local para a execução das atividades, materiais de consumo, material permanente e força de
trabalho humano.
O objetivo da W6OS é usar o esporte como ferramenta disciplinadora, como ferramenta da formação
de consciência, juntamente com a ampliação do acesso à leitura de forma coletiva visando a autonomia e a
formação cidadã.
Ao desenvolvermos a nossa metodologia, garantimos que os passos que o projeto vai oportunizar

serão complementares e suficientes para almejarmos nossos objetivos e metas. Acreditamos que se tivermos os
recursos necessários, teremos um grande impacto social na comunidade e que esse trabalho é a longo prazo, se
incentivado. E se preciso for, faremos reavaliações, redesenho, adaptações e pesquisas a fim de atender melhor a
população em questão.

2.9 CROQUI DO PROJETO
Espaço coberto para aulas de Karate (área externa)

Vista lateral do espaço externo.

Espaço para aulas de leitura dialógica e Biblioteca (sala).

Sala para área administrativa e banheiro. No local ainda possuem 2 banheiros na parte externa do imóvel.

As fotos foram tiradas com o proprietário in loco. O imóvel será alugado, como especificado no contrato.
2.10 CONTRAPARTIDA
De acordo com a normativa da Portaria 177 de 13/11/2020, iremos oferecer também, como
contrapartida social, um evento destinado às crianças do Morro da Cruz, a ser realizada na sede do projeto. As
atividades serão divulgadas na semana anterior, e iremos cadastrar as crianças da comunidade para participar
da nossa atividade de lazer. O critério de seleção será a ordem de inscrição, balizada pela chegada do
responsável da criança no dia e local que será divulgado.
Nossa intenção é promover um momento de interação e de entretenimento saudável por meio da
prática de esportes e brincadeiras da cultura brasileira. O objetivo principal da atividade é a socialização,
assim como compartilhar características, trabalho em grupo, proporcionando uma oportunidade de interação
das crianças com o meio e contribuindo com o desempenho da sua equipe. Isso será obtido por meio das
atividades propostas aos participantes.
Será promovida a 1ª Oficina W6 Esporte Educação onde executaremos jogos de Queimada, Cabo de
Guerra, Pique Bandeirinha e jogos de tabuleiro. Serão montadas equipes que farão rodízio entre as oficinas
que disponibilizaremos. Essas atividades envolvem habilidades e capacidades físicas, noções de valores e
respeito, cooperação, companheirismo e socialização, qualidades que são imprescindíveis para a formação de
cada criança como pessoa no contexto social.
As atividades da 1ª Oficina W6 Esporte Educação, assim como todas as atividades oferecidas pelo
Projeto O FAROL Esporte Educação tem caráter social, orientado para todos e todas, considerando a
diversidade presente na comunidade do Morro da Cruz, em São Sebastião, desde que consiga conviver
no espaço do projeto, com outras crianças e inscrita para participar do projeto, dentro do número de
vagas disponíveis. Este é um projeto inclusivo.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação
Fornecer aos alunos condições de desenvolvimento técnico e pessoal
inerentes ao karate e a leitura
dialógica
Oportunizar aos alunos, livre acesso a 40 obras literárias durante 5
meses.

Valor

Duração
Início

Término

R$ 136.788,71

31 Dezembro

31 maio

R$ 3.591,80

31 Dezembro

31 maio

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O Projeto O FAROL - Esporte Educação é de ação continuada, sendo desenvolvido previamente por
5 (cinco) meses. Para a contratação de Recursos Humanos a W6OS declara 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.

Ressaltamos que por se tratar de um projeto que visa ser fomentado diretamente por Emenda
Parlamentar, não se aplica o art 30 da Portaria 98 de 13 de março de 2020, da Secretaria de Esporte e Lazer
do Distrito Federal que versa sobre o teto de 25% para pagamento de RH. Esse artigo fala exclusivamente de
chamamento público, que não é o caso em epígrafe. A W6OS parte do princípio que o Capital Humano
qualificado agrega valor e gera um grande potencial para a aquisição do objeto e cumprimento da nossa
missão enquanto Organização Social.
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados
por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto
bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie,
limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao
objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir
de solicitação formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:
( x ) Dou ciência do acima informado
( x ) Não haverá pagamento em espécie
(

) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
Cronograma de Desembolso
Meta

Meta 1

Meta 2

Etapa/Fase

Especificação

1.1

Aquisição de Material Limpeza/Cozinha

1.2

Aquisição de Material de Escritório

1.3

Aquisição de Material Uniforme

1.4

Aquisição de Material Permanente

1.5

Contratação de Recurso Humano - RH

1.6

Contratação de Serviços

1.7

Serviço da Alimentação - Lanche e Hidratação

1.8

Locação de Espaço Físico para realização do Projeto

2.1

Aquisição de obras literárias para diversas idades e
materiais pedagógicos.

Mês

Dezembro/2021

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

Descrição Detalhada

Arrecadação de obras
literárias para leitura
dialógica.
Mesas e cadeiras escolares.
Divulgação do projeto nas
redes sociais e WhatsApp.
Kit Merenda com Copo,
Prato e Colher de plástico
com 60 unidades.
Bucha Esponja para Lavar
louça. kit com 6 unidades
Divulgação do Projeto no
Morro da Cruz. (Redes
Sociais)

Elaboração de formulário
de Inscrição para
participar do projeto

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)

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Fonte de
Custeio

Unid.

50

R$ 0,00

R$ 0,00

Doação

Não

**

Unid.

40

R$ 0,00

R$ 0,00

Doação

Não

**

Serviço

01

R$ 0,00

R$ 0,00

Voluntariado

Não

**

Unid.

02

R$ 150,00

R$ 300,00

Doação

Não

**

Unid.

04

R$ 14,00

R$ 56,00

Doação

Não

**

Serviço

-

R$ 0,00

R$ 0,00

Doação

Não

**

Unid

150

R$ 0,00

R$ 0,00

Doação

Não

**

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO
DE FOMENTO.

R$ 356,00

5.1 PLANILHA TERMO DE FOMENTO
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 - Fornecer aos alunos condições de desenvolvimento técnico e pessoal inerentes ao karate e a leitura
dialógica.

Etapa 1.1 – Aquisição de Material Limpeza/Cozinha

ITEM

Descrição
Detalhada

Unidade de
Medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor
Total

1.1.1
Porta Papel Toalha, para
os banheiros. Indicado
para uso com papéis 500
folhas com 2 dobras (23
cm x 23 cm); Dispenser
Toalheiro Papel Toalha,
possui exclusivo sistema
interno que garante a
eficiência na saída do
papel, permitindo a saída
“folha por folha”
evitando desperdício.
Abertura Inteligente e
Segura
03 unidades.

Unid

03

03

40,00

R$ 120,00

1.1.2
Porta Papel higiênico
para banheiro, de fácil
reposição.
Este Dispenser Rolão
possui serrilhas nas
extremidades da saída de
papel para facilitar o
corte do papel.
Especificações:
Abertura Inteligente e
Segura dispensa chave
Compatível com rolo de
300 e 500 m
Visor transparente que
permite a visualização
do conteúdo, facilitando
o abastecimento
03 unidades.

Unid

03

03

40,00

R$ 120,00

Justificativa
para
aquisição/loca
ção com
memória de
cálculo
Memória
de
Cálculo: 01 para
cada
banheiro.
Para higiene dos
alunos
e
colaboradores.
Acessório
que
garante
praticidade,
higiene
e
economia,
recomendado para
o
uso
em
ambientes
com
grande fluxo de
movimentação.
Recomendado
pelas orientações
sanitárias para o
enfrentamento da
pandemia.
Memória
de
Cálculo: 01 para
cada
banheiro.
Para higiene dos
alunos
e
colaboradores.
Acessório
que
garante
praticidade,
higiene
e
economia,
recomendado para
o
uso
em
ambientes
com
grande fluxo de
movimentação.
Recomendado
pelas orientações
sanitárias para o
enfrentamento da
pandemia.

1.1.3

1.1.4

Porta sabonete líquido,
de fácil reposição,
Dispensador Saboneteira
para Sabonete Líquido,
possui sistema que aceita
reservatório para
abastecer, seu manuseio
é pratico e fácil de ser
instalado.
Abertura Inteligente e
segura dispensa chave

Unidade

24,50

R$ 73,50

08

08

R$ 106,84

R$ 854,72

Papel Toalha 17g para
dispenser, com 2
dobras, pacote contendo
1.000 folhas.

Pacote

1.1.6

03

Papel Higiênico Rolão.
Rolo de papel
higiênico 8x250 mts,
folha dupla. 10 Pacote
com 8 unidades.
Pacote

1.1.5

03

Sabonete Líquido para
as mãos, galão com 05
litros. Sabonete Líquido
- 10 Galões de 5 L.

Unidade

05

10

05

10

R$ 14,43

R$ 25,00

R$ 72,15

R$ 250,00

Memória
de
Cálculo: 01 para
cada
banheiro.
Para higiene dos
alunos
e
colaboradores.
Acessório
que
garante
praticidade,
higiene
e
economia,
recomendado para
o
uso
em ambientes com
grande fluxo de
movimentação.
Recomendado
pelas orientações
sanitárias para o
enfrentamento da
pandemia.
Memória
de
Cálculo: 03 rolões
por semana = 75
Total: 3 rolões x
20 semanas = 60
unidades. ( 08 pct
com 8 unid.)
Material de
consumo
indispensável para
higiene íntima.
Memória de
Cálculo: 01 pacote
com 1000 folhas
por mês. 250
folhas por
semana.
Total: 20 semanas
x 250 = 5.000
folhas.
Material
indispensável para
o processo
de
finalização
da
higienização das
mãos
após
a
lavagem
das
mesmas,
devido
às
orientações
sanitárias para o
enfrentamento da
pandemia.
Memória de
Cálculo: 800 ml
de sabão líquido
por semana. 03
banheiros = 2,4
litros por semana.

São 20 semanas
de projeto.
Total de: 9,6
galões de 5L.
Material
indispensável para
o processo
de
finalização
da
higienização das
mãos
após
a
lavagem
das
mesmas,
devido
às
orientações
sanitárias para o
enfrentamento da
pandemia.

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Saco Plástico para
lixeira de 30 litros. Saco
de Lixo - Pacotes 100
Unidades 40 Litros.

Pacote

06

06

R$ 14,20

R$ 85,20

Pacote

04

04

R$ 42,00

R$ 168,00

Saco de lixo 100 litros.
Saco Plástico reforçado
de 100 litros para lixo.
Pacotes com 100
unidades.

Desinfetante 5 litros.
Desinfetante - Lavanda
10 Galões de 5L

Unidade

10

10

R$ 11.50

R$ 115,00

Memória de
Cálculo: 2 sacos
de lixo por dia
para cada um dos
03 banheiros.
06 sacos/dia= 30
sacos por semana.
São 20 semanas
de projeto.
Total de 600
sacos de lixo para
troca diária das
lixeiras dos
banheiros.
Memória de
Cálculo: 4 sacos
de lixo por dia (02
para lixo seco e 02
para orgânico).
Serão 20 sacos
por semana. São
20 semanas de
projeto. Total de:
400 sacos de lixo.
Serão utilizadas 4
lixeiras no
projeto.
Sacos de lixo para
troca diária das
lixeiras da área
externa. Iremos
conscientizar os
alunos sobre a
separação do lixo
seco e orgânico.
Memória de
Cálculo: 5 litros
para cada 2
semanas. São 20
semanas de
projeto.

Total de: 50 L
Desinfetante para
atender a demanda
de
limpeza:
tatame, salas e
cozinha. Limpeza
do ambiente será
feita duas vezes
ao dia.

1.1.10

Sabão em barra 5x200g,
pacote com 5
unidades. 2 pacotes de
Sabão em Barra, neutro,
de coco ou similar.

Pacote

1.1.11

1.1.12

02

02

R$ 10,50

R$ 21,00

Detergente
lava
louça, galão de 5L. 02
Galões de 5L.

UNIDADE

02

02

R$ 18,00

R$ 36,00

UNIDADE

05

05

R$ 11,50

R$ 57,50

Água sanitária Galão 5L.
5 Galões de 5L.

Memória de
Cálculo: 01
unidade de sabão
a cada 02
semanas. São 20
semanas de
projeto. Total de
10 unidades de
sabão = 2 pacotes.
Sabão em barra
para lavar pano de
chão, pano de
cozinha e para
atender a demanda
de limpeza.
Limpeza do
ambiente será
feita duas vezes
ao dia.
Memória de
Cálculo: 01 galão
de 05 litros para
10 semanas.
São 20 semanas
de projeto. Total
de: 2 galões de
5L.
Galão de 5 Litros
para atender a
demanda
de
limpeza
das
louças do lanche e
cozinha. Limpeza
do ambiente será
feita duas vezes
ao dia.
Memória de
Cálculo: 01 galão
de 05 litros para 4
semanas. São 20
semanas de
projeto.
Total de: 5L x 5
meses = 25 L
Galão de 5 Litros
para atender a
demanda
de
limpeza dos pisos,
banheiros, e toda

área externa do
espaço do projeto.
Limpeza
do
ambiente
será
feita duas
vezes
ao dia.
1.1.13

Álcool
Líquido
70%
para limpeza geral e
higiene
das
mãos.
20 unidades de 1L.

Unidade

1.1.14

20

R$ 6,70

R$ 134,00

Lysoform 1 litros –
Desinfetante para
limpeza do tatame. 20
unidades de 1 Litro.

Unidade

1.1.15

20

20

20

R$ 10,50

R$ 210,00

Memória de
Cálculo: 01 litro
por semana. São
20 semanas de
projeto.
Total de: 20 L
Demanda
para
atender a limpeza
do ambiente e
higiene das mãos
e das superfícies
onde tocam estas
como prevenção à
COVID-19.
Memória de
Cálculo: 01 litro
por semana. São
20 semanas de
projeto.
Total de: 20 L
Para atender a
demanda
de
limpeza dos pisos,
Tatame,
banheiros.
A
limpeza do tatame
será feita duas
vezes ao dia.
Memória de
Cálculo: 01
unidade de sabão
em pó de 5kg para
8 semanas. Serão
20 semanas de
projeto.
Total de: 12,5 kg

Sabão em Pó unidade
com 5kg. 03 unidades
com 5kg.

Unidade

03

03

R$ 23,50

R$ 70,50

Unidade com 5 kg
para atender a
demanda
de
limpeza geral do
espaço do projeto.
Limpeza
do
ambiente
será
feita duas
vezes
ao dia.

1.1.16

Balde de plástico com
alça 6L. 03 unidades de
balde.
Unidade

1.1.17

1.1.20

R$ 8,50

R$ 25,50

03

03

R$ 21,00

R$ 63,00

Rodo de alumínio 40
cm. 03 unidades de rodo.

Unidade

1.1.19

03

Vassoura de Piaçava. 03
unidades de vassoura.
Unidade

1.1.18

03

Escova oval de madeira
lava roupa/multiuso para
limpeza
geral.
03
unidades de escova.

03

03

R$ 29,90

R$ 89,70

Unidade

03

03

R$ 2,50

R$ 7,50

Unidade

60

60

R$ 2,30

R$ 138,00

Pano de chão tipo saco
alvejado, fino
alvejado para limpeza
geral. 60 unidades

Valor Total etapa 1.1

Memória
de
Cálculo: 3 baldes
de plástico para
atender a demanda
de
limpeza
tatame, salas e
cozinha.
Memória de
Cálculo: 3
vassouras de
piaçava para
atender a demanda
de limpeza tatame,
salas e cozinha.
Memória de
Cálculo: 3 rodos
de alumínio para
atender a demanda
de limpeza:
tatame, salas e
cozinha.

Memória de
Cálculo: 3 escovas
para atender a
demanda de
limpeza.
Total: 3 escovas.
Memória de
Cálculo: Panos
de chão, para
limpeza geral.
Total: 60 panos.
Para atender a
demanda de
limpeza dos pisos
da sala, quartos,
cozinha,
banheiros, e toda
área externa do
espaço do projeto.
Limpeza do
ambiente será
feita duas vezes
ao dia.

R$ 2.711,27

Etapa 1.2 – Aquisição de Material de Escritório

ITEM

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/ ts/Serviç
M
o)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

1.2.1

Resma de papel branco
A4, com 500 folhas. 04
resmas.
Unidade

1.2.2

Crachá Plástico
horizontal sem presilha
100 x 70 mm.

Unidade

04

150

04

150

R$ 24,63

R$ 0,50

VALOR TOTAL ETAPA 1.2

R$ 98,52

Memória de
Cálculo: 4 resmas
para atender as
aulas de literatura
e impressão de
algum
documento.

R$ 75,00

Memória de
Cálculo: 01 crachá
de identificação por
aluno e
colaboradores.

R$ 173,52

Etapa 1.3 – Aquisição de Material - Uniforme

ITEM

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/ ts/Serviç
M
o)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

1.3.1

Camiseta dos ALUNOS
camiseta tecido
poliester, dryfresh UV
50 manga curta,
tradicional, acabamento
em sublimação. Deverão
ser embaladas em sacos
transparentes indicando
tamanho. Cor de tecido e
Layout a ser definido.
Impresso em 4 cores na
frente e até 2 nas costas.
282 camisetas.

Unidade

300

300

R$ 26,50

R$ 7.950,00

1.3.2
Máscara de proteção
facial de tecido - preta,
duas camadas de
proteção, logomarca
colorida com elástico,
Total de 300 unidades
de máscaras.

Unidade

300

300

R$ 5,65

R$ 1.695,00

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
Memória de
Cálculo: 2
camisetas
por aluno.
Total: 2 x 120
alunos = 240 + 30
unidades para
repor as que
estraguem no
decorrer do
projeto =.270
Mulheres: 2x15 =
30 camisetas.
TOTAL: 300
Camiseta com
intuito de
proporcionar
vestimenta
adequada para a
prática das
atividades
propostas, além
de padronizar e
identificar os
alunos.
Memória de
Cálculo: 2
máscaras por
aluno e
colaboradores.
Total: 2 x 135
alunos = 270 + 30
para
colaboradores..
Máscara facial,
indispensável
como medida de
proteção contra a

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Camiseta dos
colaboradores da equipe
de trabalho (Gerente
geral, Coordenador do
projeto e Coordenador
pedagógico, leitura
dialógica e prof. de
Karatê) - tecido
poliester, dry fresh UV
50 manga curta,
tradicional, acabamento
em sublimação.Deverão
ser embaladas em sacos
transparentes indicando
tamanho. Cor de tecido e
Layout a ser definido.
Impressão em preto nas
costas escrito
COLABORADOR.
Total de 22 unidades.
Camiseta dos
colaboradores:
COLABORADOR
ADM e
COLABORADOR
LIMPEZA limpeza
/cozinha - tecido
poliester, dryfresh UV
50 manga curta,
tradicional, acabamento
em sublimação.Deverão
ser embaladas em sacos
transparentes indicando
tamanho. Cor de tecido e
Layout a ser definido.
Impressão em preto nas
costas escrito
COLABORADOR.

Unidade

Unidade

33

06

33

06

R$ 26,50

R$ 26,50

R$ 874,50

R$ 159,00

Squeeze de plástico 500
ml, bico de rosca.
Personalizado em 1 cor.

Unidade

150

150

R$ 4,80

R$ 720,00

COVID-19, serve
como uma
barreira para o
vírus.
Memória de
Cálculo: 3
camisetas para
cada colaborador.
Total: 3 x 11 =
33 Camiseta com
intuito de
proporcionar
vestimenta
padronizada para
a equipe de
trabalho. Serão
duas unidades,
devido aos 5 dias
de trabalho e dois
turnos.

Memória de
Cálculo: 3
camisetas para
cada
colaborador.
Total: 3 x 2 =
6 Camiseta
com intuito de
proporcionar
vestimenta
padronizada para
a equipe de
trabalho. Serão
duas unidades,
devido aos 5 dias
de trabalho e dois
turnos.

Memória de
Cálculo: 01
squeeze
por aluno, 01
para cada
colaborador e 04
para reposição
caso algum aluno
perca.
Total: 150
garrafinhas de
plástico com
tampa para
colocar água, de
uso individual,
seguro,

respaldando a
higiene.

VALOR TOTAL ETAPA 1.3

R$ 11.398,50

Etapa 1.4 – Aquisição de Material Permanente

ITEM

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/ ts/Serviç
M
o)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$ 5.400,00

Memória de
Cálculo: 1 tatame
para a prática do
karate.
Material
indispensável para
a prática do
karate, oferece
segurança, tem a
função de
amortecer
possíveis quedas e
prevenir lesões,
principalmente em
quedas de alto
impacto.

1.4.1

Placa de tatame em
EVA texturizada 20 mm
com 1,00m X 1,00m
(área de 54m2) nas
cores azul e vermelho.

Unidade

100

100

R$ 54,00

1.4.2

Carpete para forração
com resina com 2m de
largura para lateral da
área tatame e espaços de
leitura dialógica.

1.4.3

Metro

32

32

R$ 40,00

R$ 1.280,00

Almofada tipo futon 40
x 40 produzida em
tecido e acabamento
botonê.
Unidade

40

40

R$ 74,89

R$ 2.995,60

Memória de
Cálculo:
almofadas
utilizadas no chão
como apoio de
assento, para aulas
de leitura
dialógica.
Duas turmas com
8 alunos cada,
mais monitores.
Total: 40.

R$ 372,66

Memória de
Cálculo: 01 mesa
para suporte no
refeitório.
Mesa para suporte
e uso na cozinha,
para preparação

1.4.4
Mesa metal e plástico
74 x 75 x 75x180 cm
branco dobrável.

Unidade

01

01

R$ 372,66

Memória de
Cálculo: 36m para
as 2 áreas de
leitura dialógica,
sala de jogos e
sala de karate.
Carpete utilizado
no piso antes do
espaço do
Tatame. Serve
como item de
higiene para os
pés, como
conforto e área de
segurança (área de
recuo antes do
piso de cimento).

1.4.5

Caixa som - Caixa
Bluetooth para
utilização nas atividades
do Projeto.

Unidade

03

03

R$ 199,00

R$ 597,00

1.4.6

Lixeira multiuso de
plástico preto pedal
para banheiro - 30
litros.

1.4.7

1.4.8

Unidade

03

03

R$ 69,90

R$ 209,70

Lixeira externa
plástico preto 94 L
- lixeira para uso
externo e cozinha.

Unidade

04

04

R$ 164,90

R$ 659,60

Unidade

02

02

R$ 199,90

R$ 399,80

Termômetro
Infravermelho Digital
sem contato

do lanche a ser
distribuído às
crianças.
Memória de
Cálculo: 03
caixas
de som para as
salas de
atividades.
Caixa de som para
uso na aula de
karatê, na aula de
leitura dialógica e
nos momentos de
lazer do projeto.
Visam
experiências
lúdicas e sociais.
Memória de
Cálculo: 03
lixeiras, 1 por
banheiro.
Lixeira para
comportar lixo do
banheiro (papel
higiênico). Como
são 3 banheiros,
utilizaremos um
para cada.

Memória de
Cálculo: 4 lixeiras
2 para lixo
orgânico e 2 para
seco.
Lixeira para
depósito diário de
Lixo Orgânico (2
unid) e Lixo Seco
(2 unid) que serão
distribuídos na
área externa e
cozinha, visando a
educação das
crianças quanto a
separação do Lixo
e mantendo o
ambiente limpo.
Memória de
Cálculo: 02
Termômetros
para usar na
entrada da área do
projeto. Total: 01
entrada.
Termômetro
utilizado
diariamente na
entrada do
projeto, como
protocolo de

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1 Corda Naval Sisal
32mm 7 Mts para uso
no karate com
atividade lúdica
durante aquecimento.

Unidade

01

01

R$ 128,80

R$ 128,80

Kit

02

02

R$ 188,90

R$ 377,80

Kit funcional escada de agilidade e
cone barreira Chapéu
Chinês.

Kit 12 Bambolês
Arco Recreativo 65

R$ 49,80

Memória de
Cálculo: Material
utilizado nas aulas
lúdicas do karate
com objetivo de
desenvolver a
concentração,
psicomotricidade,
coordenação
motora grossa,
equilíbrio e
persistência.

R$ 494,32

Memória de
cálculo: 4 jogos
para as 8 turmas.
O aprendizado
deste esporte
incrementa a
imaginação, educa
a atenção e a
concentração,
contribuindo para
formar o espírito
de investigação,
além de promover
o
desenvolvimento
da criatividade e
da memória. Por
outro lado, este
jogo é uma
atividade
recreativa que
permite à criança

cm a ser utilizado na
aula de karate.
Kit

1.4.12

02

02

R$ 24,90

Jogo 5x1 contendo
dominó, ludo, loto,
dama e trilha.

Unidade

04

04

R$ 123,58

Biossegurança
para a COVID-19.
Memória de
Cálculo: Corda
utilizada em
atividade lúdica
na modalidade
karate, para
desenvolver a
força, lateralidade
e concentração.
Memória de
Cálculo:
Aparelhos que
desenvolvem
habilidades,
coordenação
motora, dos
alunos de karatê
melhorando a
capacidade física
dos mesmos.
02 kits para
contemplar os 15
alunos.

1.4.13

Jogo Xadrez Oficial Com estojo, peças em
plástico rígido.

Unidade

1.4.14

08

08

R$ 279,00

R$ 2.232.00

Jogo de Pega

R$ 400,00

Memória de
Cálculo: 8 Jogos
de Varetas para
as turmas.
Estimular a
coordenação
motora das
crianças,
desenvolve a
capacidade de
criar estratégias e
de planejamento
para coletar as
varetas mais
valiosas.

R$ 399,16

Memória de
Cálculo: 4 jogos
para as 8 turmas.
Jogo educativo
com finalidade
pedagógica que
promove situações
de ensino e
aprendizagem
favorecendo a
construção do
conhecimento.

Varetas. 08 unidades
de jogos.

Unid

1.4.15

08

08

R$ 50,00

assumir atitude
própria, dando a
oportunidade de
obter satisfações
pessoais e de
integrar-se
plenamente em
seu grupo social.
No que tange à
aquisição do
julgamento moral,
a prática deste
esporte conduz à
aquisição positiva.
Memória de
Cálculo: 08
conjuntos de
tabuleiro de
xadrez para
atender as 8
turmas. Jogo
desenvolvido para
raciocínio na
busca dos meios
adequados para
alcançar um
objetivo e
organizar uma
variedade de
elementos para
uma finalidade;

Jogo Imagem e Ação
1 - Produzido com
papel, papel-cartão,
polipropileno e
poliestireno. Contém:
1 tabuleiro, 1
ampulheta, 198
cartas, 4 peões, 1
dado e 1 folheto de
regra. Jogos juvenis e
adultos.

Unidade

04

04

R$ 99,79

1.4.16

01 Saco de Pancadas
1,40 X 45 CM 45 KG
composto de material
sintético ultra
resistente, gancho
zincado. Oferece a

Unidade

01

01

R$ 198,94

R$ 198,94

segurança que a aula
precisa quando o
material for utilizado.

VALOR TOTAL ETAPA 1.4

Memória de
Cálculo: 01
unidade para o uso
dos 135 alunos.
Importante para a
prática do karate,
principalmente
para desenvolver
as habilidades de
luta.

R$ 16.195,18

Etapa 1.5 - Contratação de Recurso H umano - RH

ITEM

1.5.1

1.5.2

Descrição Detalhada

Gerente Geral de
Projeto. Curso superior
em Educação Física com
experiência em gestão de
projetos. Gerenciar o
projeto, planejar sua
execução e acompanhar
escopo estabelecido e o
progresso das rotinas, a
fim de cumprir metas,
prazos e custos
estabelecidos. Identifica
os riscos para estudar
formas de mitigar
impactos e corrigir
ações. Busca
investimentos para a
continuidade do projeto
e sua ampliação no
campo das atividades.
Mobiliza e articula a
comunidade, fazendo
uso das parcerias para
propiciar o
desenvolvimento local.
Garante a
sustentabilidade das
ações sociais - 8 horas
diárias / 40 horas
semanais
Coordenador de Projetos
Curso superior com
experiência em gestão
esportiva. Planejamento
e execução dos
programas de interação
social. Operacionaliza as
atividades, eventos,
cursos e palestras
voltadas para a
comunidade; acompanha

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/ ts/Serviç
M
o)

Mês

Mês

Quant.

01

01

Total

05

05

Valor
Unitário

R$ 3.283,00

R$ 3.000,00

Valor Total

R$ 16.415,00

R$ 15.000,00

Justificativa
para
aquisição/locaç
ão com
memória de
cálculo

Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.
Profissional
necessário para
traçar todas as
estratégias junto
com a equipe de
gestão e
responsável pela
busca constante de
financiamento
para a
continuidade do
projeto.

Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.
Profissional
Necessário para
operacionalizar a
parte pedagógica,
com a
esportiva,com a

e avalia os resultados de
todos os processos
executados, orienta as
pessoas envolvidas,
organiza os recursos.
Ajuda no Planejamento,
solicitar e prestar contas
dos recursos financeiros
e materiais necessários - 8
horas diárias / 40 horas
semanais
VALOR TOTAL ETAPA 1.5

logística, além de
elaborar o
cronograma do
projeto e a
estimativa de
preços.

R$ 31.415,00

Etapa 1.6 - Contratação de Serviços

ITEM

1.6.1

Descrição Detalhada

Coordenador
Pedagógico: Curso
Superior de Pedagogia
ou Educação Física.
Coordena as atividades
dos docentes
assegurando o
cumprimento dos
objetivos e conteúdos
dos programas
educacionais.
Assessora a direção do
projeto no
desenvolvimento de
ações pedagógicas.
Acompanha todo o
processo de
desenvolvimento dos
alunos e professores - 8
horas diárias / 40 horas
semanais

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/ ts/Serviç
M
o)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa
para
aquisição/locaç
ão com
memória de
cálculo
Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.

MÊS

01

05

R$ 1.340,00

R$ 6.700,00

Profissional
necessário
para
organizar
e
orientar o trabalho
pedagógico dentro
do projeto, além
de garantir nos
variados
setores
que se faça uma
gestão
participativa
e
democrática.

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Coordenador de Leitura
Dialógica.:
Profissional com curso
superior em Psicologia
ou em outro da área de
Humanas, e formação
em Leitura Dialógica
com experiência mínima
de 4 anos.
Planejar e executar
cursos de formação e de
capacitação técnica para
mediadores que atuarão
no projeto junto às
crianças. Orientar e
supervisionar os
mediadores da leitura.
Supervisão pedagógica
dos contadores de
história. Orientação dos
materiais a serem
explorados dentro da
atividade. Indicar e
orientar a organização
do acervo literário.
Desenvolver juntos aos
mediadores estratégias
para avaliação do
impacto do projeto,
assim como ajudar no
seu processo de
auto-avaliação de
desenvolvimento de sua
função enquanto
mediador - 8 horas
diárias / 40 horas
semanais
Instrutor de Educação
Física - Jogos de
tabuleiro. Profissional
formado em Educação
física com conhecimento
em jogos de tabuleiro
como Dama, Ludo,
Xadrez, Varetas, Lig 4 8 horas diárias / 40 horas
semanais

Instrutor de Karate:
Profissional no 7º
Semestre de Educação
Física, Faixa Preta de
karatê a pelo menos 2
anos, para
Ministrar aulas,
conforme orientação e
conteúdo previamente

MÊS

MÊS

MÊS

01

01

01

05

05

05

R$ 800,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 4.000,00

Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.
Profissional
necessário para a
formação
constante dos
mediadores de
Leitura. Promove
atividades que
desenvolvem
compreensão de
texto, cidadania,
empoderamento e
empatia. Estudo e
aperfeiçoamento
da técnica de
leitura dialógica.
Coordena os
Mediadores,
coordena a
elaboração do
Passaporte da
Leitura e as
técnicas
disciplinares que
serão aplicadas
aos alunos.

R$ 7.500,00

Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.
Profissional
necessário para a
execução das
aulas de jogos de
tabuleiros e
incentivo do
raciocínio por
meio dessas
ferramentas.

R$ 7.500,00

Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.
Profissional
necessário para a
execução das
aulas de karate e

1.6.5

1.6.6

1.6.7

Elaborado - 8 horas
diárias / 40 horas
semanais
02 Contadores de
Histórias (Leitura
Dialógica)
Profissionais que saibam
contar histórias e gostem
de crianças. Que cursem
ao menos o 6º semestre
da
faculdade
de
humanas. Irão ministrar
e preparar o material
didático dos
encontros
de Leitura Dialógica,
Elaborar uma avaliação
global criativa e humana
para os alunos, criando
um “diário de bordo. ”
Elaborar os roteiros de
leitura
de
forma
participativa.
(A W6 irá proporcionar
um curso de formação
para
os
interessados
selecionados
via
Currículo) - 8 horas
diárias / 40 horas
semanais
Auxiliar Administrativo.
Auxilia as diversas áreas
do projeto, nas rotinas de
digitação,
arquivo
e
distribuição
de
documentos e serviços
gerais. Elabora relatórios
e planilhas de controle.

Colaborador para
Limpeza /Cozinha
Pessoa com experiência
no cargo desejado.
Ter habilidade em
serviços de limpeza
gerais, serviços de copa
e cozinha.

metodologias
disciplinares.

MÊS

MÊS

MÊS

5

10

R$ 1.100,00

R$ 11.000,00

01

05

R$ 1.100,00

R$ 5.500,00

01

05

R$ 1.100,00

R$ 5.500,00

VALOR TOTAL ETAPA 1.6

Memória de
Cálculo: 02
Profissionai
s durante
05 meses.
Profissionais
necessários para
explorar a leitura
dialógica nas
turmas e elaborar
uma avaliação
global criativa e
humana para os
alunos, criando
um “diário de
bordo''. Elaborar
os roteiros de
leitura de forma
participativa.

Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.
Profissional
que
atua no Projeto
auxiliando
na
logística
das
responsabilidades.
Memória de
Cálculo: 01
Profissional
durante
5 meses.
Pessoa necessária
para manter a
ordem e limpeza
do ambiente do
projeto.

R$ 47.700,00

Etapa 1.10 -Serviço da Alimentação - Lanche e Hidratação

ITEM

1.7.1

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/ ts/Serviç
M
o)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

Frutas da Estação MAÇÃ caixa com 20 kg,
04 caixas por semana.

Caixa

16

16

R$ 75,00

R$ 1.200,00

Memória de
Cálculo: 04 caixas

Frutas da estação para o
lanche das crianças e
jovens.

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

Fruta da estação BANANA, 04 caixas
com 20 kg. Frutas da
estação para o
lanche
das crianças e jovens.

Fruta da estação LARANJA, 08
sacos
com 20 kg. Frutas da
estação para o
lanche
das crianças e jovens.

Fruta da estação GOIABA,
04
caixas
com 20 kg cada. Frutas
da estação para o lanche
das crianças e jovens.

Água Mineral - galão de
20 litros - necessário
para hidratação dos
alunos e colaboradores
do projeto.

Caixa

16

16

R$ 60,00

R$ 960,00

Saco

64

64

R$ 45,00

R$ 2.880,00

Caixa

16

16

R$ 48,87

R$ 781,92

UNIDADE

160

160

R$ 8,00

R$ 1.280,00

UNIDADE

04

04

R$ 23,33

R$ 93,32

Refil do Galão de Água
20 litros-Casco - faz-se
necessário o casco para
troca do vazio pelo cheio
de água mineral.

VALOR TOTAL ETAPA 1.7
Etapa 1.8- Locação de Espaço Físico para realização do Projeto

R$ 7.195,24

de maçã por
semana.
04 das 20 semanas
do projeto
servindo maçã.
Total de: 16
caixas de maçã.
Memória de
Cálculo: 04 caixas
de banana por
semana, 4 das 20
semanas do
projeto servindo
banana. Total de:
16 caixas de
banana.
Memória de
Cálculo: 08 sacos
de laranja por
semana, 8 das 20
semanas do
projeto servindo
Laranja.Total de:
64 sacos de
laranja.
Memória de
Cálculo: 04
caixas de goiaba
por semana, 4 das
20 semanas do
projeto servindo
Goiaba. Total de:
16 caixas de
goiaba.
Memória de
Cálculo: 08 galões
de água mineral
de 20 litros por
semana. Total de
08 galões por
semana x 20
semanas = 160
galões.
Memória de
Cálculo: Galão
necessário para
acoplar nos 2
filtros, mais 02
galões cheios para
reserva. Para
melhor logística e
segurança na
distribuição de
água, evitando a
falta d'água.

ITEM

1.8.1

Descrição Detalhada

Casa
situada no Morro da
Cruz, com espaço seguro
para execução do
projeto.
Casa alugada com dois
quartos, 1 suíte, 1 sala, 1
cozinha, 1 área de
serviço, varanda frontal,
lateral e no fundo da
casa. 2 banheiros na área
externa, área com
gramado e lazer.
Reserva de mata ciliar.
Área total do Terreno de
9 mil metros quadrados.
Detalhamento do espaço
físico consta no
orçamento.

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o)

Quant.

Mês

01

Total

05

Valor
Unitário

R$ 4.000,00

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$ 20.000,00

Memória de
Cálculo: Aluguel
de espaço físico
para realização do
projeto. Casa
única, dentro da
comunidade, de
fácil acesso, sem
necessidade de
uso de transporte
público.
Justificativa item
2.3 pg. 8.

VALOR TOTAL ETAPA 1.8

R$ 20.000,00

VALOR TOTAL DA META 1

R$ 136.788,71

Meta 2- Oportunizar aos alunos, livre acesso a 40 obras literárias durante 5 meses.
Etapa 2.1 - Aquisição de obras literárias para diversas idades e materiais pedagógicos

ITEM

2.1.1

Descrição Detalhada

Aquisição de livros de
diversas idades para as
aulas de leitura
dialógica.

Unidade de
Medida
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o)

Unidade

Quant.

30

Total

30

Valor
Unitário

R$ 43,50

Valor Total

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo.

R$ 1.305,00

Memória de
Cálculo: 30 livros
para compor a as
atividades da
leitura para 5
meses.

R$ 239,76

Memória de
Cálculo: 24 caixas
de lápis de cor - 1
caixa por turma,
por mês.
Material
necessário para
ser utilizado nas
aulas de leitura
dialógica quando
for instigado a
criatividade do
aluno. O mesmo
utilizará o
material no
Passaporte da
Leitura.

Anexo 2 : Sugestão de
Literatura.
2.1.2

Material Pedagógico
Coletivo - Caixa de
Lápis de cor com 12
unidades.

Caixa

24

24

R$ 9,99

2.1.3

Material Pedagógico
Coletivo - kit de Caneta
Hidrocor ponta grossa
12 cores. Canetas
Hidrocor utilizada na
aula de Leitura
Dialógica visando a
criatividade.

Kit

24

24

R$ 21,19

R$ 508,56

2.1.4

Material Pedagógico
Coletivo - Lápis preto
Grafite. 1 caixa com 72
unid

Caixa

02

02

R$ 44,99

R$ 89,98

Unidade

20

20

R$ 0,50

R$ 10,00

2.1.5

Material Pedagógico
Coletivo - Borracha
branca 20 unidades.

2.1.6

Passaporte de Leitura Material Pedagógico
com a finalidade de
registrar os processos
criativos dos alunos
durante e após os
encontros de Leitura
Dialógica.
Tipo livreto, tamanho
A4 (aberto) - 15 x 20
(fechado), impresso a
laser, papel couchê 150
grs, miolo papel Ap 75,
20 folhas A4 abertas
(80 páginas) branco,
sem

Unidade

150

150

R$ 9,59

R$ 1.438,50

Memória de
Cálculo: 24 kits
de caneta hidrocor
- 1 caixa por
turma, por mês.
Material
necessário para
ser utilizado nas
aulas de leitura
dialógica quando
for instigado a
criatividade do
aluno. O mesmo
utilizará o
material no
Passaporte da
Leitura.
Memória de
Cálculo: 2 caixas
de lápis para as
aulas.
Material
necessário para
ser utilizado nas
aulas de leitura
dialógica quando
for instigado a
criatividade do
aluno.
Memória de
Cálculo: 20
borrachas brancas
para as aulas.
Material
necessário para
ser utilizado nas
aulas de leitura
dialógica quando
for instigado a
criatividade do
aluno. O mesmo
utilizará o
material no
Passaporte da
Leitura.
Memória de
Cálculo: 01
Livreto para cada
aluno do projeto
(135) + 15 de
reserva técnica
(essa reserva
técnica vem para
suprir qualquer
dano que venha a
acontecer com o
material ou
mesmo a
desistência de um
aluno e entrada de

impressão.Acabamento:
dobras e grampos.

outro novo).
Material
necessário para
avaliação dos
alunos e utilizados
na Prestação de
Contas.

Valor Total da Etapa 2.1

R$ 3.591,80

VALOR TOTAL DA META 2

R$ 3.591,80

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

R$ 140.380,51

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO PROJETO

Placa de Metalon, medindo 4,20m X 0,80 com o nome do Projeto, nome dos apoiadores, dos colaboradores,
valor do projeto, logo do GDF e Governo do Distrito Federal.
O Projeto será divulgado nas redes sociais da W6 Organização Social.

7. PREVISÃO DE RECEITAS
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.

Nome

Receitas

1.

Emenda Parlamentar Deputado Leandro Grass.

R$ 140.380,51

2.

Doação/Apoio

R$ 356,00

TOTAL

R$ 140.736,51

Brasília, 30 de dezembro de 2021.

Angélica Gama
Presidente W6OS

Silvia Gontijo
Vice-Presidente W6OS

Anexo I
Arquivo 1: Sugestão de Literatura para serem adquiridas e exploradas com os alunos no projeto.
Grupo 1 (Leitores Jovens 6 - 10 anos)

● “Chapéuzinho Amarelo”, de Chico Buarque - R$ 20,00● “Minhas contas”, de Luiz Antonio - R$ 37,00
(indisponível)● “A menina e o mar”, de Marta Lagarta e Andréia Vieira R$ 32,00● “Lá e aqui”, de Carolina Moreyra e
Odilton Moraes ● “Pê de pai”, de Isabel Minhós e Bernardo Carvalho ● “O pote vazio”, Demi ● “A raiva”, de Blandina
Franco e José Carlos Lollo ● Série “Quem soltou o Pum?”, de Blandina Franco e José Carlos Lollo ● “O menino
gigante”, de Blandina Franco e José Carlos Lollo ● “Um pinguim chamado pinguim”, de Blandina Franco e José Carlos
Lollo ● “Este não é um livro de princesas”, de Blandina Franco e José Carlos Lollo ● “Obax”, de André Neves ● “E o
dente ainda doía”, de Ana Terra ● “O mundo no blackpower de Tayó”, de Kiusam de Oliveira e Taisa Borges ● “O prato
azul-pombinho”, de Cora Coralina ● “Tatu-Balão”, de Sônia Barros e Simone Matias ● “Gato pra cá, Rato pra lá”,
Sylvia Orthof ● “O guarda chuva do vovô”, de Carolina Moreyra e Odilon Moraes. ● “Quando eu era pequena”, de
Adélia Prado ● “Volta ao mundo em 52 histórias”, de Niel Philip e NielshMistry ● “Chapeuzinho Esfarrapado e outros
contos feministas do folclore mundial”, de Ethel Johnston Phelps ● “Selvagem”, de Emily Hudges ● “A árvore
generosa”, de ShelSilverstein ● “O menino do dedo verde” ● “O menino azul”, de Cecília Meireles ● “Anansi”, de
Jefferson Costa e Lucas Benetti ● “O homem que amava caixas”, de Stephen Michael King ● “Patrícia”, de Stephen
Michael King ● “Achados e Perdidos”, de Oliver Jeffers ● “Eduardo e os elefantes”, de Celso Sisto e Aline Abreu
“Rápido como um gafanhoto”, de Audrey Wood ● “Vozes no parque”, de Antonhy Browne. ● “Papai e eu, às vezes”, de
MaríaWernicke. ● “Selou e Maya: Maya e Selou”, de Lara Meana e María Pascual de la Torre ● “Papai!”, de Philippe
Corentin ● “O mundo inteiro”, de Liz GartonScanlon e MarlaFrazee ● “Dorme, menino, dorme”, de Laura Herrera e
July Macuada ● Trilogia da imagem, “Sombra”, “Onda” e “Espelho” de Suzy Lee ● “A casa sonolenta”, de Audrey
Wood e Don Wood. ● “No meio da noite escura tem um pé de maravilha”, de Ricardo Azevedo Autores que não tem
erro: Oliver Jeffers, Stephen Michael King, Carolina Moreyra e Odilon Moraes, de Blandina Franco e José Carlos Lollo,
Ana Terra, Sylvia Orthof, Audrey Wood e Don Wood, Ricardo Azevedo, Marina Colasanti.
Grupo 2 (Leitores Jovens 11 - 14 anos)
“A bolsa amarela”, de Lygia Bojunga ● “Princesas e damas encantadas", vários autores, Martin Claret ● “Trash”, de
Andy Mulligan ● “Fábula Urbana”, de José Rezende Jr. e Rogério Coelho. ● “A parte que falta”, de ShelSilverstein ●
“A parte que falta encontra o grande O”, de ShelSilverstein ● “Idéias para adiar o fim do mundo“, de Ailton Krenak ●
“A vida não é útil”, de Ailton Krenak ● “Como educar crianças feministas”, de ChimamandaNgoziAdiche ● “História
de leves enganos e parecenças", de Conceição Evaristo ● “O Pequeno Príncipe”” ● “Jeremias - Alma” e “Jeremias Pele”, de Jefferson Costa e Rafael Calça ● “Chico Bento - Arvorada” e “Chico Bento - Verdade”, de Orlandeli ● “A
droga da obediência”, de Pedro Bandeira ● “Harry Potter”, de J.K. Rowling ● “Revolução dos Bichos”, de George
Orwell ● “Percy Jackson”, de Rick Riordan ● “Coraline”, de Neil Gaiman ● “Meu pé de Laranja Lima”, José Mauro de
Vasconcelos ● “Capitães da Areia”, de Jorge Amado ● “A invenção de Hugo Cabret”, de Brian Selznick ● “Crônicas
para jovens”, de Marina Colasanti ● “O mágico de Oz”, de Frank Baum ● “O gênio do crime”, de João Carlos Marinho
● “Auto da compadecida”, de Ariano Suassuna. ● “Extraordinário”, R. J. Palacio ● “A culpa é das estrelas”, de John
Green ● “Contos e Lendas Afro-Brasileiros: A Criação do Mundo” de Reginaldo Prandi ● “Coisa de Índio”, de Daniel
Munduruku. ● “Contos Indígenas Brasileiros”, de Daniel Munduruku. ● “O hobbit”, de J. R. R. Tolkien ● “Aviãozinho
de papel”, de Ricardo Azevedo ● “Poesia Completa”, de Maya Angelou ● “Pó de Lua” e “nas noites em claro”, de
Clarice Freire ● Jogos Vorazes, de Suzanne Collins ● “Sítio do Picapau amarelo”, de Monteiro Lobato
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