PROJETO INTEGRAL DE VIDA - PRÓ-VIDA
Núcleo Rural Vargem da Bênção Chácara nº 29 - Recanto das Emas / DF
Telefone: 61 3331-2132 / 99298-6487
secretariaprovida@gmail.com – contato@providadf.org

PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO
1. Nome do Projeto
Fortalecimento para a Vida – Pró-Vida

2. Dados do Proponente
Instituição Proponente: Projeto Integral de Vida – Pró-Vida
CNPJ: 03.635.091/0001-20
Endereço completo:
Núcleo Rural Vargem da Bênção, Chácara nº 29 - Recanto das Emas / DF
CEP: 70610-350
Telefones da instituição: (61) 3331-2132 / 99298-6487
Nome do Dirigente: Celiomar Dias de Oliveira
CPF: 351.848.761-20
Cargo na Instituição: Presidente
Telefone do Dirigente: 61 98151-3159

3. Descrição da Proposta
Período de Execução Total do Projeto: 180 dias
Núcleo Rural Vargem da Bênção, Chác. nº 29
Recanto das Emas / DF
Linha de ação do Edital (a mesma informada no formulário de inscrição):
Local de Execução do Projeto:

2.2 Fortalecimento Institucional por meio de Construção, reforma e aquisição de bens
permanentes 2.2.1 Ampliação e ou construção de estruturas que viabilizem a
complementação do atendimento de crianças e adolescentes.
Identificação do Objeto
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comunidade.
Justificativa da proposição:
Quando se fala em desenvolvimento integral de crianças e adolescentes é inerente a
abordagem da importância das atividades de lazer e práticas esportivas. Desta forma, o PRÓVIDA desenvolve ações socioeducativas com foco no desenvolvimento do protagonismo, da
participação cidadã, tendo como eixos norteadores o lúdico, o esporte, a sociabilidade e a
proteção social com o seguinte público:
•E
•E

I
i h

•
•

i - 198 crianças entre 3 e 5 anos;
F

- 100 crianças e adolescentes entre 7 a 14 anos;

riança- 400 crianças e adolescentes entre 6 e 13 anos;
ô i

F i - 200 crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.

Segundo o Ministério da Saúde a atividade física é indispensável para o crescimento e
desenvolvimento de crianças e adolescentes. No entanto, hoje em dia, está cada vez mais
comum muitas crianças e adolescentes passam longos períodos do dia sem fazer qualquer
atividade física diante de um aparelho eletrônico. Segundo o Ministério, essa inatividade pode
ocorrer apenas por falta de oportunidades de lazer ou práticas esportivas. É fato, está cada vez
mais difícil competir com essa nova rotina e é indispensável propostas diferenciadas que
envolvam e despertem interesse neste público.
Em comunidades carentes a situação é mais crítica, o elevado risco de violência, associada a
situações de aliciamento de crianças e adolescentes ao uso de drogas e envolvimento no
tráfico é real, e, muitas famílias optam em manter seus filhos cada vez mais tempo em casa.
Assim, os atendimentos realizados no PRÓ-VIDA são 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. Ressalta-se ainda que com o advento da
pandemia da COVID-19, os trabalhos presenciais estão suspensos e uma retomada das
atividades é eminente.
É importante pontuar que a Região Administrativa do Recanto das Emas-DF foi muito
afetada com os efeitos da COVID-19. Segundo dados do Boletim CODEPLAN/ COVID-19
de julho/2020, esta cidade-satélite chegou a ter a segunda maior taxa de letalidade do DF,
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2,8%, ficando atrás apenas do Varjão, com 3,0%.
Desta forma, para a retomada, serão exigidas das instituições critérios para que os
atendimentos ocorram com todos os cuidados, e para manter o atendimento, será necessário
investir na ampliação dos espaços e por isso é importante a construção do Campo sintético.
Realizaremos ainda 1 Conferência sobre Esporte, Lazer e Qualidade de Vida debatendo
estratégias de alcance a famílias vulneráveis em tempos tecnológicos envolvendo 100
crianças e adolescentes e suas famílias ampliando o debate para toda a comunidade.
Outro detalhe desta proposta está na aquisição de equipamentos eletrônicos e um veículo.
Todos estes itens visam melhorar a estrutura da equipe de atendimentos qualificando os
serviços.
Objetivos:
Objetivo Geral
Garantir a melhoria dos serviços prestados através da ampliação dos espaços para
atendimentos, a modernização dos equipamentos da instituição e ampliar os debates acerca da
importância do esporte, lazer e qualidade de vida beneficiando 900 crianças e adolescentes
oriundos de famílias carentes que vivem no Recanto das Emas / DF.
Objetivos Específicos


Ampliar os espaços de atividades lúdicas, esportivas, livres e dirigidas estimulando o
desenvolvimento global da criança e do adolescente proporcionar um ambiente
intencionalmente planejado e adequado, garantindo distanciamento seguro para as
atividades;



Melhorar a estrutura para a equipe de atendimento através da aquisição de equipamentos
eletrônicos e veículo.



Promover espaços dinâmicos de diálogos e encontros voltados para o fortalecimento da
cidadania a partir de uma visão crítica, participativa, democrática e transformadora
através da realização da Conferência Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.
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4. METAS
Nº DA
META

META

01

Dar
continuidade aos atendimentos
realizados através da ampliação dos
espaços de atendimento beneficiando 900
crianças e adolescentes oriundas de
famílias carentes do Recanto das EmasDF.

02

03

04

Estruturar e qualificar os atendimentos
realizados através da melhoria das
condições de trabalho da equipe de
atendimento que atualmente é formada por
50 funcionários aproximadamente.
Proporcionar a publicidade e transparência
da aplicação do recurso advindo do
FDCA/DF e mobilizar a comunidade
acerca das melhorias advindas desta
parceria.
Estimular cerca de 100 crianças e
adolescentes a terem hábitos mais
saudáveis e repensarem acerca da
necessidade
de
incluir
atividades
esportivas e de lazer em sua rotina,
envolvendo suas famílias e a comunidade.

ATIVIDADES DA META

1- Construção de 1 campo sintético para
atividades de lazer e esporte.

Aquisição de:
- 03 Computadores;
- 01 Veículo.

RESULTADO

- Um novo espaço para
atividades esportivas;

Novos
equipamentos
eletrônicos
para
serem
utilizados pela equipe nos
atendimentos a crianças e
adolescentes;
-Veículo para realizar visitas
domiciliares e utilizar em
serviços administrativos.

MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

- Nota fiscal das
etapas
de
construção;
Registro
fotográfico;
- Relatório.
- Nota fiscal das
etapas
de
construção;
Registro
fotográfico;
- Relatório.

Realizar 2 eventos com
Realizar 02 eventos, um de lançamento do
-Relatório
de
vistas a promoção e
Projeto e outro de Encerramento.
atividades com lista
divulgação das atividades
de
presença
e
previstas neste projeto.
registro fotográfico.
Realizar 01 Conferência acerca da Realizar debates e construir
importância do Esporte, Lazer e Qualidade estratégias junto com 100 -Relatório
de
de Vida para o desenvolvimento da Criança crianças e adolescentes com atividades com lista
e do Adolescente.
vistas debater acerca da de
presença
e
importância de atividades registro fotográfico.
esportivas.
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5. METODOLOGIA

O Projeto Integral de Vida - Pró-Vida possui o compromisso em zelar pelos direitos e bemestar das crianças e adolescentes atendidos. Assim, todos os nossos atendimentos estão
cuidadosamente baseados nos seguintes parâmetros legais: Convenção das Nações Unidas
dos Direitos da Criança (1989), a Constituição Federal Brasileira (1988), Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei Federal 8.069 (1990), Política Nacional de Assistência Social (2004).
e Marco Legal da Primeira Infância (2016).
Neste sentido, as nossas correntes metodológicas estão voltadas

a abordagem

socioconstrutivista que dá ênfase nas dimensões estruturais e dinâmicas do desenvolvimento
humano, que vê o homem como um ser integral, onde tudo se relaciona: o social, o biológico,
o psicológico, o emocional, entre outros aspectos, fazendo-o um ser único.
Assim, todas as atividades terão como foco a convivência, com abordagem 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.
5.1 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Quando surgiu a possibilidade de qualificar os atendimentos prestados e fortalecer os
trabalhos realizados pela instituição (Edital 01/2020 FCDCA-DF), atentamos para as linhas
de ação que consideramos mais atrativas, que além de estimular a participação, ampliando o
número de crianças e adolescentes atendidas, viabilizasse ainda a melhoria das condições da
equipe que realiza os atendimentos. Desta forma, o Projeto Fortalecimento para a Vida – PróVida visa a construção de 01 campo sintético, a aquisição de 3 computadores e 01 veículo.
Estas melhorias irão possibilitar a ampliação da nossa oferta de espaço de atividades com um
caráter mais definitivo e moderno e as aquisições irão qualificar os serviços prestados com
melhores equipamentos de trabalho para a equipe de atendimento.
5.1.1

CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO

Para a definição desta proposição, fizemos um debate entre a equipe acerca dos melhores
espaços dentro da instituição para a construção do campo sintético. Após a definição do
local, fizemos um levantamento de várias empresas especializadas, com histórico e
experiência neste tipo de serviço. Optamos por uma empresa que oferecesse todas as etapas,
desde a construção até a instalação das gramas sintéticas, evitando contratempos.
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Neste sentido, a construção seguirá as seguintes etapas:
a) Preparação do Solo (serviços de terraplanagem e adequação);
b) Construção do Piso;
c) Confecção e instalação de Alambrados;
d) Confecção e instalação de Perfis:
e) Confecção e Instalação de Redes de Proteção:
f) Sistema de Iluminação;
g) Instalação de bancos e grama ao redor do campo.
O prazo total para a realização da obra será de 120 dias a contar a assinatura do termo
fomento.
5.1.2

AQUISIÇÃO DE BENS

O Projeto Integral de Vida – Pró-Vida é uma OSC que atua na Região Administrativa do
Recanto das Emas – DF há mais de 30 anos. Somos pioneiros na cidade e a maior parte da
estrutura, equipamentos e móveis são oriundos de doações. Nos últimos anos, por meio de
importantes parcerias conseguimos modernizar parte dos equipamentos, porém, os
computadores e móveis tornaram-se ultrapassados.
Parte da equipe usa equipamentos pessoais para realizarem suas atividades. Assim,
intentamos incluir estes bens nesta proposta. Assim, cada item será direcionado para os
seguintes setores:
a) 01 Computador: Diretora Pedagógica;
b) 01 Computador: Coordenadora Pedagógica;
c) 01 Computadores: Setor Administrativo.
Além destes, estamos solicitando equipamentos de uso coletivo sendo 1 veículo. Esses
equipamentos subsidiarão os serviços de atendimento à crianças e adolescentes. Esta
atividade será realizada em até 120 dias após a assinatura do termo de Fomento.
5.1.3

REALIZAÇÃO DE 01 CONFERÊNCIA LIVRE

Coroando as ações que serão realizadas nesta proposta, iremos realizar uma Conferência com
a temática Esporte, Lazer e Qualidade de Vida que visa debater estratégias de alcance a
famílias vulneráveis em tempos tecnológicos. A nossa proposta visa envolver 100 crianças e
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adolescentes da Região Administrativa do Recanto das Emas-DF e suas famílias ampliando o
debate para toda a comunidade.
Parte da nossa equipe estará atuando na gestão desta atividade, que será formada pelos
seguintes profissionais:
- Diretor Pedagógico;
- Coordenador pedagógico;
- Assistente Social;
- Diretoria;
- Lideranças locais.
Esta Conferência acontecerá em 3 etapas.
1a Etapa: No primeiro momento haverá uma ampla pesquisa sobre o tema, onde os
participantes serão estimulados a refletiram acerca das condições de acesso a atividades de
Esporte e Lazer de crianças e adolescentes que vivem no Recanto das Emas / DF. Neste
momento, enviaremos vídeos e outros materiais com o intuito de capacitar nossos alunos para
o debate.
2a Etapa: A Conferência propriamente dita. Reunirá 100 crianças e adolescentes para
debaterem. O tema Esporte, Lazer e Qualidade de Vida em tempos tecnológicos será
debatido entre os participantes e moderado por nossa equipe e especialistas convidados.
A metodologia utilizada pelos profissionais envolvidos visa:
•P

i

/

h i

•E
• Si

õ

• Ex

i
i

h

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

i

i

iá g

flitos e divergências;

•

h i

• Ex

i

i

• Ex

i

i

h

i

• Ex

i

i

h

i

i i

i ii
i

i

õ

i i

h i
õ
i

i

õ

i i

.

3a Etapa: Sistematização dos Resultados e Elaboração do Relatório.
A finalidade desta Conferência Livre visa proporcionar a criança e o adolescente a
construção da autonomia, interação, socialização, contribuindo para seu desenvolvimento
pleno. Os encaminhamentos estarão alinhados aos princípios de inclusão, construção
coletiva, educação integral, diversidade e autonomia.
Esta atividade terá um alcance local (cidade), porém todo seu conteúdo e debates estarão
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disponibilizados em nossas redes sociais e em nosso site. Além disso iremos produzir um
relatório final com os encaminhamentos gerados nestes encontros e debates.
Serão convidados a participar destes eventos o Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente, fortalecendo e ampliando o debate.
Em sua implementação, estas atividades estarão estruturadas de forma a permitir que a
mesma aconteça virtualmente, caso haja restrições de encontros presenciais devido a
pandemia da COVID-19.
Está atividade terá a duração de 100 dias.
5.1.4

REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Com o objetivo de manter a transparência e o acesso ao público, realizaremos um evento de
abertura do projeto e encerramento. Para está atividade estarão convidados representantes do
Conselho de Direito da Criança.
Estes eventos serão transmitidos e divulgados em nossas redes sociais e nosso site.
Abertura: Lançamento da nossa pedra fundamental que acontecerá 40 dias após a assinatura
do Termo de Fomento;
Encerramento: acontecerá 180 dias após a assinatura do Termo de Fomento.
COMPROMISSOS LIGADOS A NOSSA PROPOSTA
ODS 03: Saúde e bem-estar
Todas as atividades têm o intuito de contribuir com o desenvolvimento integral da criança e do
adolescente através das atividades de lazer e práticas esportivas. O Esporte é um importante agente
transformador que proporciona a criança e ao adolescente uma melhora na autoestima, comportamento
e respeito mútuo além dos benefícios físicos de combate ao sedentarismo e obesidade infantil.
ODS 10: Redução das desigualdades
Além da importância do esporte com relação à saúde, o mesmo também possui uma relevância
social. O esporte é um importante agente transformador que sendo bem aplicado torna-se uma forte
ferramenta inclusão e promoção de oportunidades para famílias economicamente mais
vulneráveis.
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6. RECURSOS HUMANOS

Cargo
Diretor Pedagógico
Coordenador pedagógico
Assistente Social

construção
sintético).

Tipo de
contratação
(CLT, MEI
ou RPA)

Coordenar e planejar todas as etapas das
atividades inerentes a Conferência

01

**

*

40 h

Integrar os debates do tema da conferência nas
atividades escolares, articulando as famílias

01

**

*

40 h

01

**

*

40 h

02

**

*

40 h

01

Serviços de
Terceiros

3 meses

X

Realizar planejamento das atividades da
conferência, montando estratégias de articulação e
elaboração do relatório final com as deliberações.
Articular rede local e participar ativamente de
todas as etapas da conferência.

Diretoria
Empresa

Atribuições

Nº de
profissionais

especialista

Duração da
contratação
(exemplo: horas,
meses)

Jornada de
trabalho

em

(Campo

Será responsável pela construção do campo
sintético em todas as suas fases.

* e **Todos os profissionais que atuarão na Conferência Esporte, Lazer e Qualidade de Vida em tempos tecnológicos são profissionais que
integram a equipe atual de trabalho. Esta atividade será incluída na rotina de atividades da equipe não gerando custos para realizar esta
atividade.
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7. PÚBLICO-ALVO
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 zero a 14 anos representam 21,12% e os idosos 9,18%.
Segundo a pesquisa, a classificação de raça revela que maioria dos responsáveis se declarou 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%. No tocante à ocupação dos
moradores do Recanto das Emas, observa-se que, entre os acima de 10 anos de idade, 49,55%
têm atividades remuneradas, enquanto 15,00% são estudantes e 8,57% encontram-se
desempregados. No que diz respeito à ocupação remunerada, o setor Serviços absorve cerca de
90% dos ocupados, sendo 28,57% no Comércio, 26,25% nos Serviços Gerais e apenas 8,80% na
administração pública. A Construção Civil representa 9,88% e os Serviços Domésticos, 5,90%
Ainda segundo a mesma pesquisa, 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. Outro dado
relevante aparece em outra pesquisa do mesmo instituto em outro período - PDAD (2013) – que
trata sobre atividades extracurriculares, que apontam 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.
Segundo dados do IPEA (2014) o Índice de Desenvolvimento Humano nas quadras com
concentração de famílias carentes (Q508, Q510 e Q511) da cidade-satélite do Recanto das Emas
é de 0,616 juntamente com a Vila Santa Luzia (Estrutural) e alguns bairros de São Sebastião,
sendo considerados os mais baixos de todo o DF. Porém, a Região Administrativa do Recanto
das Emas não tem sido tratada como área prioritária para as políticas públicas do Distrito
Federal que atualmente possui apenas um local de atendimento para crianças e adolescentes com
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atividades no contra turno escolar que funciona na Granja das Oliveiras. Este serviço não é
suficiente para absorver toda a demanda da cidade, prejudicando o acesso especialmente para as
famílias mais vulneráveis.
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. 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. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
SUBVENÇÃO SOCIAL
Subvenção Social (bens de consumo + auxílio à pessoa física + serviços de terceiros
pessoa física + serviços de terceiros pessoa jurídica)
Nº da
Atividades
Parcela 01
Parcela
Parcela 03
Parcela 04
(mês 01, 02 e 03)
(mês 07, 08 e 09)
(mês 10, 11 e 12)
Meta
da Meta
02
(mês 04, 05 e 06)

Total Subvenção Social

AUXÍLIO INVESTIMENTO
Auxílio Investimento (bens permanentes)
Parcela
Nº da
Atividades
Parcela 01
Parcela 03
02
(mês 01, 02 e 03)
(mês 07, 08 e 09)
Meta
da Meta
(mês 04, 05 e 06)
2
2

Aquisição de 3
computadores
Aquisição de 1
veículo.

Parcela 04
(mês 10, 11 e 12)

R$ 12.000,00

X

X

X

R$ 66.000,00

X

X

X

Parcela
02

Parcela 03

Parcela 04

(mês 07, 08 e 09)

(mês 10, 11 e 12)

Auxílio Investimento (obras)
Nº da
Atividades
Parcela 01
(mês 01, 02 e 03)
Meta
da Meta

(mês 04, 05 e 06)

Construção
campo
sintético.
Total Auxílio Investimento
(Bens permanentes + obras)
1

TOTAL POR PARCELA
(total subvenção social + total
auxílio investimento)
TOTAL DO PROJETO

R$
270.746,51

X

X

X

R$
348.746,51

X

X

X

R$
348.746,51

X

X

X

R$ 348.746,51
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Destaca-se que a o valor integral da proposta original do projeto era de R$ 470.879,74.
A partir dos ajustes apresentados, realizamos um remanejamento de recursos que
totalizam R$ 20.614,53 restando um valor a ser restituído ao FDCA, que totaliza R$
122.133,23.
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição da Atividade

Nº da meta
relacionada

Construção 01 campo sintético
Aquisição de 3 computadores
Aquisição de 1 veículo.
Realizar Evento de Abertura do Projeto
Realizar Evento de Encerramento do Projeto.
Realizar Conferência Livre Conferência
Esporte, Lazer e Qualidade de Vida em tempos
tecnológicos

Período de realização
da atividade
Início
Término

1
2
2
3
3

Mês 1
Mês 3
Mês 3
Mês 1
Mês 6

Mês 4
Mês 4
Mês 6
Mês 2
Mês 6

4

Mês 3

Mês 6

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento e Avaliação é um dos elementos mais importante de um projeto, pois é através
dele que podemos realizar todos os esforços necessários para que os objetivos e resultados
esperados e planejados sejam devidamente alcançados.
Com o intuito de dimensionar os resultados e trazer clareza a todo o processo de implementação
do projeto proposto, sugerimos os seguintes meios de verificação e acompanhamento:
 Relatório Final- Relatório de prestação de contas dentro do formato Manual MROSC
(2018), contendo:





Apresentação da nota fiscal conforme descrição nesta proposta;
Extratos bancários e demais comprovação da aplicação do recurso resguardando o objeto da
proposta;
Também serão usados como comprovação, registros fotográficos do antes e depois das
construções realizadas com a implementação do projeto, dos itens adquiridos e dos eventos
realizados;
Pesquisa de Satisfação: Será aplicada ao final do projeto com o público beneficiado através
de questionário. Serão avaliados nesta pesquisa os seguintes elementos: Qualidade,
transparência e participação.

1. RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO
Natureza da Despesa
Total Subvenção Social (bens de consumo, serviços e

Valor (R$)
X
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recursos humanos)
Total Auxílio Investimento (bens permanentes e despesas
com obras)
TOTAL DO PROJETO

R$ 348.746,51
R$ 348.746,51

Brasília, 21 de Fevereiro 2022.

CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA
- Presidente -
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