
 
PLANO DE AÇÃO 2019 

 
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

 
NOME: Projeto Integral de Vida – PRÓ-VIDA 

CNPJ: 03.635.091/0001-20. 

ENDEREÇO: Núcleo Rural Vargem da Bênção nº 29 Recanto das Emas –DF. 

REGISTRO CAS nº 81/2013. 

REGISTRO CEBAS nº 71000.122157/2010-13 

REGISTRO CDCA nº 100.001.502/2004 

NOME DO RESPONSÁVEL: Celiomar Dias de Oliveira 

CARGO: Presidente 

CPF: 351.848.761-20 

RG: 856.029- SSP/DF 

 
2. FINALIDADES ESTATUÁRIAS 

O PROJETO INTEGRAL DE VIDA – PRÓ-VIDA é uma instituição civil de direito 

privado, de caráter filantrópico e assistencial, sem fins lucrativos, cujos objetivos 

primordiais são: desenvolver atividades visando a promoção social e os ideais de 

solidariedade humana, que realiza seus projetos sociais na sede social no Recanto 

das Emas/DF, cidade situada a 25,8 km de Brasília. 

O PROJETO INTEGRAL DE VIDA – PRÓ-VIDA desenvolve atividades 

socioeducativas de convivência e fortalecimento de vínculos com foco no 

desenvolvimento do protagonismo, da autonomia, da participação cidadã, tendo como 

eixos norteadores o lúdico, a cultura, o esporte, a sociabilidade e a proteção social à 

crianças e adolescentes. 

3. OBJETIVO GERAL 

Possibilitar, através de ações socioeducativas de convivência e fortalecimento 

de vínculos, o desenvolvimento integral de crianças e dos adolescentes nos aspectos 

físico, psíquico, social, cognitivo e emocional, sem desassociar o cuidar e o educar, 

trazendo a família para uma efetiva participação junto à instituição, a fim de assistir às 

crianças e adolescentes em situação de risco e/ou vulnerabilidade. 

 

PROJETO INTEGRAL DE VIDA 
CNPJ: 03.635.091/0001-20  

Núcleo Rural Vargem da Bênção Chácara nº 29 - Recanto das Emas / DF 

Telefones: 61 3331-2132 / 9298-6487 
www.providadf.com.br – secretariaprovida@gmail.com – contato@providadf.com.br 

 

 

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública do Distrito Federal pelo decreto nº 14.722 de 19 de maio de 1993. 

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública Federal pelo decreto Presidencial Publico no D.O. U de  

27/02/1992 Seção I Registro junto ao CNSS em 01/09/1992 

 

http://www.providadf.com.br/
mailto:secretariaprovida@gmail.com
mailto:contato@providadf.com.br


4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Oferecer atividades lúdicas, esportivas, livres e dirigidas, diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, que estimulem o desenvolvimento global 

da criança, priorizando a convivência, a socialização e espaços inter-

geracionais; 

 Estimular o brincar livremente com acesso a brinquedos adequados e 

espaços como parque e áreas livres; 

 Proporcionar um ambiente intencionalmente planejado e adequado, que 

atenda as necessidades de desenvolvimento das crianças, propiciando 

segurança (quanto às instalações físicas) e que seja acolhida, cuidada e 

educada, criando um ambiente de respeito e dignidade; 

 Desenvolver potencialidades e habilidades propiciando uma formação cidadã; 

 Fortalecer vínculos familiares e comunitários; 

 Oferecer refeições balanceadas em quantidade e teor adequado às 

necessidades das crianças, elaborada por profissionais competentes; 

 Garantir o desenvolvimento integral da criança reconhecendo seu direito à 

infância como parte de seus direitos de cidadania. 

 

5. ORIGEM DOS RECURSOS 

Fontes de Recursos Financeiros: 

 Missão Cristã do Brasil;   

 TV Serra Dourada; 

 ONG Moradia e Cidadania; 

 Embaixada da Austrália no Brasil; 

 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 

Alguns órgãos parceiros realizaram apoio para o desenvolvimento das atividades 

do Projeto Integral de Vida - Pró Vida. Neste sentido, podemos listar: 

 O SESC, através do Programa Mesa Brasil, que realiza a doação de frutas e 

verduras mensalmente; 

 A CEASA, através de seu Programa Banco de Alimentos, que faz doação de 

frutas e verduras a cada semana. 

6. TIPOS DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS 

a) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  



 Início das atividades: 07 de Janeiro de 2019; 

 Critérios de acesso e abrangência: Crianças e Adolescentes, de ambos os 

sexos, devidamente matriculados na rede de ensino e em situação de 

vulnerabilidade econômica e social das Cidades do Recanto das Emas – DF; 

 Gratuito; 

 Meta: 160 crianças e adolescentes; 

 Faixa etária: 08 a 17 anos de idade; 

 Horário de atendimento: terças, quintas, em período alternado à escola. 

Matutino (das 8h30 às 12h00), vespertino (das 14h00 às 17h30) e aos sábados 

das 08h00 às 12h00; 

 Atividades: escolinha de futebol, oficinas de rugby, natação e 

Acompanhamento familiar; 

 Encerramento: 20/12/2019. 

 Recursos Humanos: 

Profissão Quantidade 
Carga Horária 

Semanal de cada 
profissional 

Vínculo com a 
entidade 

Assistente social 1 30 horas Voluntário 

Auxiliar de 
Zeladoria 

1 40 horas 
Celetista (com carteira 

assinada) 

Auxiliar 
Operacional 
(Motorista) 

1 40 horas 
Celetista (com carteira 

assinada) 

Auxiliar Técnico 1 20 horas MEI 

Caseiro 1 40 horas 
Celetista (com carteira 

assinada) 

Coordenador Geral 
(Presidência) 

1 40 horas Voluntário 

Pedreiro 
1 40 horas 

Celetista (com carteira 
assinada) 

Técnico (CREF) 
1 20 horas 

RPA (Registro de 
Profissional autônomo) 

 

 INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO: 

 01 auditório; 

 01 campo de areia; 

 01 cozinha; 

 01 parque infantil; 

 01 quadra poliesportiva coberta; 

 01 refeitório; 

 01 sala de aula; 



 01 sala de professores; 

 01 setor administrativo. 

 02 campos de futebol; 

 02 piscinas; 

 

 ABRANGÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUE RECEBE 

ATENDIMENTO. 

O projeto está localizado no Recanto das Emas - DF que, segundo os dados da 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2015, possui uma população 

urbana estimada de 145.304 habitantes, a maior parte da população é constituída por 

pessoas do sexo feminino, 51,15%. Do total de habitantes dessa Região 

Administrativa (RA), 49,07% estão na faixa etária de 25 a 59 anos. As crianças de 0 

(zero) a 14 anos representam 21,12% e os idosos 9,18%.  

Segundo a pesquisa, a classificação de raça revela que a maioria dos 

responsáveis declarou-se de cor e/ou raça parda/mulata, 61,89%, pretos 7,01%, e os 

que se declaram de cor branca representam 30,94%. As demais cores/raça são pouco 

representativas ou inexistentes.  

Quanto ao nível de escolaridade, sobressai a categoria dos que possuem 

ensino fundamental incompleto com 38,48% e o ensino médio completo, 23,03%. Os 

que possuem superior completo e incompleto representam 5,52% e 5,16%, 

respectivamente. Do total dos alunos do Recanto das Emas, 78,35% estudam na 

própria Região Administrativa, 9,97% em Taguatinga e 5,72% no Plano Piloto.  

Conforme este levantamento, a renda domiciliar média apurada foi da ordem 

de R$ 2.747,59, correspondente a 3,49 salários mínimos (SM), e a renda per capita foi 

de R$ 803,92 (1,02 SM). Ao analisar a distribuição da renda domiciliar bruta mensal, 

segundo as classes de renda, com base em múltiplos de salários mínimos, verifica-se 

que as classes mais expressivas são a classe de renda de mais de dois a cinco 

salários mínimos, 47,45%, de um a dois SM, 23,44% e de cinco a 10 SM, 11,50%. Na 

RA, em apenas 0,29% dos domicílios foram encontrados moradores que vivem com 

rendimentos acima de 20 salários mínimos.  

Esta pesquisa aponta também que da população total do Recanto das Emas, 

destaca-se o percentual daqueles que não estudam, 73,03%. Os que estudam, 

23,49% frequentam escola pública, sendo apenas 0,79% em período integral e 3,19%, 

escola particular.  



Outro dado relevante aparece em outra pesquisa do mesmo instituto em outro 

período - PDAD (2013) - sobre atividades extracurriculares, que apontando no 

Recanto das Emas pelo menos 97,10% da população declararam não frequentar 

nenhum tipo de atividade extracurricular. Quando a mesma população foi questionada 

sobre práticas esportivas, apenas 18% dos entrevistados realizam alguma atividade 

com frequência e apenas 10,1%, frequentam espaços esportivos.  

Consoante a realidade apresentada, todas nossas atividades, visam atender 

famílias de classe baixa (entre 1 a 3 salários mínimos), cujos pais trabalham e 

precisam de um local para atendimento de referência para as crianças e adolescentes 

em horário oposto ao escolar. 

 FORMAS DE ACESSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

Os atendimentos realizados no PROJETO INTEGRAL DE VIDA – PRÓ-VIDA 

tornaram-se referência para as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social 

demandantes de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes residentes no 

Recanto das Emas – DF.  

Este serviço será destinado atender crianças e adolescentes através de 

demanda espontânea, de famílias cujos pais trabalham e precisam de um local para 

acolher seus filhos, no contra turno escolar. Um lugar com atividades esportivas, de 

lazer e com alimentação balanceada. 

Todas as atividades terão como foco a convivência. Estas serão oportunidades 

que serão criadas, preparadas e a experiência é o foco de análise e entendimento. A 

abordagem é de horizontalidade que implica na alternância e variação de lugares, de 

saber e poder, com o objetivo de ampliar, fortalecer e diversificar modos de 

relacionamento e os laços produzidos. Esta abordagem concretiza-se por meio de 

encontros de conversações e fazeres, caracterizados por1: 

 Postura de valorização / reconhecimento; 

 Escuta; 

 Situações de produção coletiva; 

 Exercício de escolhas; 

 Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo; 

 Experiência de diálogo na resolução de conflitos e divergências; 

 Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas; 

                                                           
1
 Conforme o Caderno de Orientações: Serviço de Proteção Integral à Família e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – Articulação necessária na Proteção Social Básica”, 2016, de emissão do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Pág 39. 



 Experiência de aprender e ensinar horizontalmente; 

 Experiência de reconhecer e nominar suas emoções nas situações vividas; 

 Experiência de reconhecer e admirar a diferença. 

Partindo desta proposta, a estrutura física, os ambientes serão organizados em 

zonas circunscritas (Cantinhos), permitindo diversas ambientações e variações nos 

arranjos espaciais, potencializando a realização de atividades simultâneas, oferecendo 

e proporcionando a criança e o adolescente a construção da autonomia, interação, 

socialização, contribuindo para seu desenvolvimento pleno.    

 

7. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
 

Os atendimentos realizados no PROJETO INTEGRAL DE VIDA – PRÓ-VIDA 

tornaram-se referência para as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social 

demandantes de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes residentes no 

Recanto das Emas - DF, porém, atualmente, a instituição possui capacidade para 

atender um número muito maior de crianças (cerca de 1.000 crianças). Além do que, 

existe uma necessidade real da cidade, pois este é o único espaço institucional que 

opera com uma estrutura tão espaçosa e cheia de possibilidades.   

 

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Com o intuito de dimensionar os resultados esperados com a oferta do 

atendimento a serviço de convivência de crianças nessa faixa etária, estabelecemos 

as seguintes avaliações e acompanhamentos, prevendo o impacto das nossas ações 

e visando ampliar a cobertura de proteção social às famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social: 

 Entrevista com o responsável e registro de acompanhamento; 

 Aplicação de questionário para avaliação do atendimento, a ser preenchido pelo 

responsável, mãe ou pai da criança que acontecerá anualmente; 

 Listas de presença comprovando a realização dos atendimentos; 

 Relatório Anual - este deverá ser preenchido em material específico para esta 

finalidade e contar com todas as cópias e registros de despesas, extratos bancários e 

demais comprovações de aplicação do recurso e realização dos serviços. 



 

Recanto das Emas/DF 01 de Abril de 2019 

 

 

 

 

 
Celiomar Dias de Oliveira 

- Presidente -  

  


