
 

 

Anexo II – Proposta Simplificada 
 

 

 
1.  Nome do Projeto 

Infância bem cuidada 
 
 

2.  Dados do Proponente 
Instituição Proponente: Instituto Doando Vida por Rafa e Clara 

CNPJ: 29.527.754/0001-86 

Endereço completo: SCIA Quadra 08, conjunto 16, lote 14 - Zona Industrial Guará/DF 

CEP: 71.250-750 

Telefone da instituição: (61)98342-1188 / 98124-1561 

Nome do Dirigente: Henrique César Ferreira de Andrade 

CPF: 198.796.364-49 

Cargo na Instituição: Presidente 

Telefone do Dirigente: (61)98124-1461 

 
 

3.  Descrição da Proposta 
Período de Execução Total do Projeto: 2 anos (24 meses) 

Local de Execução do Projeto (Endereço): SCIA Quadra 8, conjunto 16, lote 14 

Linha de ação (conforme Capítulo II da Resolução Normativa nº 96/2021. 

 
I - Enfrentamento da violência doméstica, física, psicológica, sexual, bem como demais 

formas de violência contra crianças e adolescentes; 

Identificação do Objeto: 

 
O Instituto Doando Vida (IDV) alimenta, cuida da saúde física e emocional, do lazer e 

do aprendizado diário de 40 crianças na faixa de 4 e 5 anos, em situação de extrema 

vulnerabilidade, que sofrem com a violência (violência da fome, do descaso e do 

abandono) que lhes é imposta no ambiente em que vivem. O objeto da proposta é o 

atendimento com qualidade de crianças vulneráveis. Importa lembrar que manter o 

atendimento a esses pequenos é dispendioso, tem altíssimo custo. E, para que esse 

atendimento seja feito com zelo e cuidado, as instalações prediais, os equipamentos, os 

instrumentos, os ambientes externos e, também, os cuidadores precisam ser adequados 

e bem-preparados. 

Justificativa da proposição 

 
As crianças atendidas pelo Instituto Doando Vida por Rafa são moradoras do local de 

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e maior Índice de Vulnerabilidade 

Social (IVS) do DF. São crianças que vivem numa área inóspita, sem infraestrutura e 

sem oportunidades de emprego para seus pais. De segunda a sexta-feira, entre 7h e 17h, 

oferecemos 4 refeições, brincadeiras, atividades físicas, aprendizados e atividades 
socioculturais, todas assistidas por nutricionistas, monitoras, assistente social e 



 

protagonizam um projeto pedagógico desenvolvido por profissionais competentes, em 

regime de apoio socioeducativo em meio aberto. O espaço é equipado com salas para 

atividades pedagógicas, parquinho, cozinha industrial, banheiro infantil, 

brinquedoteca, refeitório, sala de música, salão multiuso e cozinha-escola. Essas 

crianças, sem o necessário atendimento diário na instituição, brincam nas ruas 

empoeiradas e as vezes enlameadas da invasão chamada Santa Luzia; têm poucas 

chances de se alimentarem adequadamente; crescem em meio violento; carecem de 

cuidados e higiene pessoal; e enfrentam uma dura realidade que não lhes permite 

sonhar, porque não conhecem outra realidade. Assim, o Instituto, com suas atividades, 

possibilita a elas terem um novo olhar do mundo; uma chance de melhores condições 

nutricionais; um crescimento educacional que busca sua integralidade e, ainda, dá aos 

pais chances de, tendo seus filhos bem cuidados, melhorarem de vida. 

O diferencial da proposta é tirar as crianças de uma realidade violenta, em casa e nas 

ruas, oferecendo um novo olhar sobre a vida que não precisa necessariamente ser o “dia 

a dia” violento em que se inserem, pois, a fome, o descaso e o abandono são algumas 

das piores violências contra a criança, que geram a perpetuação de uma vida desumana. 

 
Objetivos: 

Objetivo geral: 

- Atender 40 crianças com idade entre 4 e 5 anos em regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto às crianças em situação de extrema vulnerabilidade, oferecendo todos 

os recursos necessários humanos e materiais para seu crescimento saudável. 
 
Objetivos específicos: 

• Contratar auxiliar de monitoras bem preparadas para cuidar das crianças; 

• Oferecer melhores condições de higienização aos materiais (roupas, lençóis e 

toalhas etc.) utilizados pelas crianças, por meio da reforma da lavanderia; 

• Oferecer melhores condições de armazenamento dos móveis, materiais e 

equipamentos, por meio da reforma do depósito; 

• Dar, às crianças, oportunidade do brincar com segurança e alegria, por meio da 

reforma do parquinho e aquisição de brinquedos; 

• Adquirir e instalar plataforma elevatória para dar maior acessibilidade; 

• Reformar piso da área externa ao refeitório, colocando piso suspenso com 

estrutura metálica, e instalar toldo na área externa do refeitório para permitir 

aos cuidadores das crianças receberem refeições em ambiente arejado e 

semiaberto; 

• Adquirir mesinhas infantis para refeição das crianças; 

• Adquirir mesas de refeitório para área externa semiaberta; 

• Adquirir micro-ondas e tabuas de corte e utensílios infantis (pratos, copos, 

talheres plásticos) para uso das crianças e da cozinha para melhor desenvolver 

as atividades relativas à alimentação saudável; 

• Comprar proteínas para complementação dos alimentos necessários ao 

crescimento saudável. 

• Adquirir estante de inox para organizar itens da cozinha; 

• Adquirir banner para divulgação da parceria. 



 

4.  METAS 

Liste de maneira quantitativa e qualitativa as metas a serem alcançados pelo projeto. 

Informe, ainda, os resultados a serem atingidos. 

Nº DA 
META 

META RESULTADO 

01 Aquisição de bens permanentes: 

• 1 carreta de engate; 

• 2 mesas infantis para refeitório, 

• 12 cadeiras infantis para 

refeitório, 

• brinquedos para playground; 

• brinquedos pedagógicos para 
sala de aula; 

• plataforma elevatória para 

acessibilidade; 

• Forno micro-ondas; 

• 1 Kit de 6 tábuas para corte; 

• 160 Kits de copos, pratos e 

talheres infantis; 

• 1 Estante de inox industrial 

• 1 Banner. 

• Com a carreta: doações de 

alimentos e demais doações 

recolhidas com segurança; 

• Com as mesas e cadeiras: 

crianças alimentadas em 

móveis adequados; 

• Brinquedos playground: 

diversão para a garotada 

garantida; 

• Brinquedos pedagógicos: o 

momento ensinar e educar 

mais alegre e divertido. 

• Com a plataforma 

elevatória: acessibilidade 

para todos; 

• Com o micro-ondas: os 

alimentos aquecidos mais 

rápido; 

• O kit de tábuas: alimentos 

cortados com higiene e de 

forma adequada; 

• A estante de inox: 

organização da cozinha; 

• Banner: Projeto divulgado. 

02 Reforma do piso externo ao 

refeitório dos funcionários e 

instalação de cobertura. 

Oferta de local semiaberto 

arejado e agradável para os 

funcionários efetuarem as suas 
refeições. 

03 Reforma da lavanderia, depósito e 

piso do parquinho/playground. 
• Roupas, lençóis e toalhas 

bem lavados e higienizados. 

• Os materiais, equipamentos 

e móveis armazenados de 

forma adequada; 
• Piso adequado instalado no 

playground para segurança das 

crianças. 
04 Contratação de 6 auxiliares de 

monitoras para cuidar das crianças 

• Crianças bem cuidadas por 

pessoal competente. 
05 Aquisição de alimento (proteína) 54kg de proteínas servidas para 

as crianças mensalmente. 



 

5.  METODOLOGIA 
Apresentar de forma objetiva e detalhada as ações a serem desenvolvidas no projeto para 

que as metas propostas sejam alcançadas. Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a 

ser utilizado [questionário, entrevista e etc.], o tempo previsto para as atividades e demais 
informações relevantes. 

1. META 1 - Compra dos bens permanentes – serão adquiridos, após pesquisa de preços: 

(1) carreta e peças de engate para possibilitar recolher doações volumosas e grandes 

(alimentos, mobiliário doado, materiais e equipamentos necessários ao funcionamento 

do instituto no cuidado com as crianças); (2) mesas e cadeiras infantis, para 

complementar as existentes, e permitir, às crianças, fazerem suas refeições de maneira 

confortável e adequada; (3) mesas para refeição de funcionários, adquiridas para 

mobiliar o espaço semiaberto do refeitório; (4) plataforma elevatória, para possibilitar 

maior acessibilidade de pessoas com dificuldade de mobilidade ao piso superior; (5) 

conjunto de playground para brincadeiras das crianças; (6) brinquedos pedagógicos 

para auxiliar no aprendizado; (7) tabuas de corte dentro das normas sanitárias 

específicas para cozinha industrial; (8) estante de inox para melhor organização dos 

itens da cozinha; (9) kits de pratos, talheres e copos plásticos infantis para refeição das 

crianças com segurança; (10) micro-ondas; (11) banner para divulgação da parceria. 

2. META 2 - Serão instalados 36m² de piso suspenso com estrutura metálica e 18m2 de 

toldo, após elaboração de orçamentos, direcionados à reforma que permitirá fazer 

refeições em ambiente arejado e semiaberto – 

3. META 3 - Reforma da lavanderia e depósito - Serão 50m2 de reforma que abrangerá: 

troca do piso; revestimento de parede; revisão das instalações hidráulica e elétrica; 

revisão do telhado. Tudo isso para possibilitar higienizar, lavar e organizar roupas das 

crianças, toalhas usadas em seus banhos, e lençóis utilizados para o soninho pós 

almoço. 

Na reforma do parquinho/playground será comprado e instalado novo piso 

(emborrachado), após pesquisa de preço, para segurança das 80 crianças na hora das 

brincadeiras externas (piso próprio para parquinhos) e serão comprados novos 

brinquedos também. 

4. META 4 - Contratação de auxiliares de monitoras - será feita com base na análise de 

currículos e entrevistas, visando selecionar e contratar pessoas capacitadas para 

auxiliar no cuidado diário das crianças do instituto: brincadeiras, banhos, alimentação 

etc. 

5. META 5 - Compra de proteínas será feita após pesquisa de preço nos açougues e/ou 

estabelecimentos e de acordo com a dieta preparada por nutricionista para bem 

alimentar os pequeninos atendidos pelo IDV. 



 

 
 
 
 
 

6.  RECURSOS HUMANOS 

Preencher a tabela abaixo somente com as informações solicitadas. As despesas relacionadas aos profissionais (salário e possíveis encargos sociais) 
deverão constar em planilha específica (art. 18, §2º da Resolução Normativa nº 96/2021) 

 
 

Cargo 

 
 

Atribuições 

 
Nº de 

profissionais 

Tipo de 

contratação 

(CLT, MEI 

ou RPA) 

 
Duração da 

contratação 

(exemplo: horas, 
meses) 

 
Jornada de 

trabalho 

Auxiliar de monitora Auxiliar as monitoras no cuidado diário das 

crianças atendidas, nas atividades propostas no 

planejamento e no cuidado com a higiene, 

alimentação e o brincadeiras dos pequenos. 

6 CLT 24 MESES 44 horas 

      

      

      

      

      

      

      



 

-03'00' 

 
 
 

7.  PÚBLICO-ALVO 
Apresentar a quantidade prevista de beneficiários, bem como sua faixa etária e perfil 
socioeconômico. 

Serão beneficiadas, diretamente 40 crianças de 4 a 5 anos, residentes da Chácara Santa 

Luzia e Cidade Estrutural. Indiretamente, serão beneficiadas as 40 famílias que, em 

média, têm 4 membros, totalizando 160 pessoas de baixíssima renda, que têm 

pouquíssimas chances de emprego e, consequentemente, não têm onde deixar os filhos 

no dia a dia, relegando-os aos cuidados de crianças maiores ou de vizinhos ou, mesmo, 

deixando-os soltos nas ruas. 

De acordo com um levantamento feito pela Fiocruz, em parceria com o Centro de 

Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS) e a Universidade de 

Glasgow, na Escócia, em 2020, essa região da Santa Luzia e Cidade Estrutural, 

beneficiada com os trabalhos do IDV, tem os maiores níveis de privação de acesso à 

saúde e bens materiais. Portanto, o IDV cuida de crianças e, por consequência de suas 

famílias, de forma integral para possibilitar uma infância mais feliz, mais saudável e 

mais esperançosa. 

 
 
 

8.  RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO 
Preencher com os valores totais previstos para cada despesa. O detalhamento deverá ser 

informado em planilha específica (Anexo III) 

Natureza da Despesa Valor (R$) 

Total Subvenção Social (bens de consumo, serviços e 

recursos humanos) 

R$ 497.472,00 

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e 

despesas com obras) 

R$ 337.290,00 

TOTAL DO PROJETO R$ 834.762,00 
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