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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2018
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO:
NOME: Projeto Integral de Vida – PRÓ-VIDA
CNPJ: 03.635.091/0001-20.
ENDEREÇO: Núcleo Rural Vargem da Benção 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. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE:
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.
3. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:
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
com o seguinte público:
• Atendimento adolescentes, entre 09 e 14 anos de idade, com Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio da Escolinha de Futebol;
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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.

a) Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos (Escolinha de
Futebol).


Início das atividades: 08 de Janeiro de 2018.



Critérios de acesso e abrangência: Crianças e Adolescentes do sexo
masculino, devidamente matriculados na rede de ensino público e em situação
de vulnerabilidade da Cidade do Recanto das Emas - DF.



Gratuito.



Meta: 60 (crianças e adolescentes);



Faixa etária: 09 a 14 anos de idade



Horário de atendimento: terças, quintas, vespertino (das 14h30 às 17h30) e
aos sábados, das 8h às 12h00.



Atividades: escolinha de futebol, natação e Acompanhamento familiar.



Encerramento: 22/12/2018.

 Recursos Humanos:

Assistente social
Auxiliar de
Zeladoria
Coordenador Geral
(Presidência)

1

Carga Horária
Semanal de cada
profissional
30 horas

1

40 horas

1

40 horas

Voluntário

Monitor CREF

1

40 horas

RPA (Registro de
Profissional
Autônomo)

Profissão

Quantidade

Vínculo com a
entidade
MEI
Celetista (com carteira
assinada)

b) Copa Criança Pró-Vida- 1a Edição:


Início das atividades: 30 de Junho de 2018;



Critérios de acesso e abrangência: Crianças e adolescentes de ambos os
sexos, oriundos de agremiações que atuam com trabalho social em
comunidades carentes do Distrito Federal e Entorno e devidamente
matriculados na rede de ensino público;



Gratuito;



Meta: 350 crianças e adolescentes;



Faixa etária: entre 07 e 13 anos de idade;



Horário de atendimento: sábados das 8h às 12h00;



Atividades: jogos de futebol de campo, total de 21 partidas;



Encerramento: 16/08/2018;

 Recursos Humanos: equipe formada por 2 voluntários, sendo 01 assistente
social e 01 técnico de futebol.

c) Copa Criança Pró-Vida- 2a Edição:


Início das atividades: 20 de Outubro de 2018.



Critérios de acesso e abrangência: Crianças e adolescentes de ambos os
sexos, oriundos de agremiações que atuam com trabalho social em
comunidades carentes do Distrito Federal e Entorno e devidamente
matriculados na rede de ensino público;



Gratuito;



Meta: 350 crianças e adolescentes;



Faixa etária: entre 07 e 13 anos de idade;



Horário de atendimento: sábados das 8h às 12h00;



Atividades: jogos de futebol de campo, total de 21 partidas;



Encerramento: 15 de Dezembro de 2018;

 Recursos Humanos: equipe formada por 2 voluntários, sendo 01 assistente
social e 01 técnico de futebol.

 Fontes de Recursos Financeiros - R$ 276.698,98 (duzentos e setenta e seis
mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). Sendo:
Descrição do Tipo de Receita
Doações de Pessoas Físicas – CEMA MPDFT
Doações de Pessoas Jurídicas

Valor em R$
R$ 57.329,95
R$ 102.500,00

Doações de Pessoas Físicas

R$ 18.763,66

Ganho na Venda de Bens

R$ 51.500,00

Receita de Trabalho Voluntário

R$ 11.200,00

OSCIP Moradia e Cidadania, Coordenação DF.

R$ 35.405,37

Resultados Obtidos: 760 adolescentes, de 07 a 17 anos, atendidos em atividades de
lazer voltadas ao esporte.
ESPAÇO DE UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES:












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;

4. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
O Ano de 2018 foi um ano de reestruturação dos trabalhos realizados. A nossa
capacidade de atendimento considerando nossa estrutura física seria de 1.000
crianças e adolescentes. Mas mesmo funcionando bem abaixo da nossa capacidade,
o Projeto Integral de Vida-Pró-Vida, conseguiu ampliar sua rede de parcerias.
5. PARCERIAS
Alguns órgãos parceiros realizaram apoio para o desenvolvimento das atividades
do Projeto Pró-Vida. Neste sentido podemos listar:
 O SESC, através do Programa Mesa Brasil, que realiza a doação de frutas e
verduras quinzenalmente;
 A CEASA, através de seu Programa Banco de Alimentos, que faz doação de
frutas e verduras a cada quinze dias;
 A FELFA, através da doação de premiações e arbitragem para a realização das
1a e 2a Edição da Copa Criança Pró-Vida.

Brasília / DF, 01 de Abril de 2019.

Celiomar Dias de Oliveira
- Presidente -

