
 
 

Anexo II – Proposta Simplificada 

 

1. Nome do Projeto 

BEM ME QUER NA INFÂNCIA 

 

 

2. Dados do Proponente 
Instituição Proponente:  
OBRA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A SOCIEDADE - OASIS 

CNPJ: 37.160.546/0001-10 

Endereço completo: RUA 48 LOTE 420 – BAIRRO CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - DF 

CEP: 71.691-030 

Telefone da instituição: 3335-3107  

Nome do Dirigente: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO 

CPF: 611.151.181-53  

Cargo na Instituição: PRESIDENTE  

Telefone do Dirigente: 99100-2813 

  

  

3. Descrição da Proposta  

Período de Execução Total do Projeto: 12 (doze) meses 

Local de Execução do Projeto (Endereço): RUA 48 Lote 420 – BAIRRO CENTRO SÃO 
SEBASTIÃO - DF 

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

deverá ser a mesma informada no formulário de inscrição):  

 

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

formas de violência contra crianças e adolescentes; 

IV - erradicação do trabalho infantil, exploração sexual, proteção no trabalho e 

promoção; 

V - atendimento a crianças e adolescentes com deficiência; 

VI - atendimento a crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar, 

egressos e suas famílias; 

 

 

Identificação do Objeto (Descreva o objeto do projeto de forma clara, objetiva e sucinta, 

apresentando os elementos principais de sua proposta.) ATENÇÃO: limite de 900 caracteres: 

 
Ampliar o atendimento oferecido pela instituição à comunidade de São Sebastião, 

através da construção de um auditório para a realização de atividades multidisciplinares, onde 

serão atendidas 60 crianças e adolescente em idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) anos. No espaço 

multidisciplinar, serão realizadas atividades de dança, artes, música e informática, além de 

desenvolver atividades culturais, intergeracionais, de sociabilização e de fortalecimento de 

vínculos para com os beneficiários e para a comunidade. Ocorrendo 03 (três) vezes por semana, 



 
com duração média de 03 (três) horas por turno, sendo o turno da manhã das 08:00 (oito) às 

11:00 (onze) horas e o turno da tarde entre as 14:00 (quatorze) e 17:00 (dezessete) horas. Diante 

de demandas inerentes aos serviços ofertados (doação, reuniões de rede, rotas para entrega de 

cestas básicas e outros serviços), visa-se a compra de veículo para a instituição. 

Justificativa da proposição (Discorra sobre a relevância e pertinência temática do projeto; o 

motivo da realização deste projeto; os diferenciais da proposta; e as contribuições e benefícios 

para o público alvo e para a região na qual o projeto se realizará) ATENÇÃO: limite de 3000 

caracteres: 

 

A Obra de Assistência a Infância e a Sociedade – OASIS é uma Organização 

da Sociedade Civil, de interesse público e sem fins lucrativos há 28 (vinte e oito anos) 

inserida na comunidade de São Sebastião, por meio da Creche Bem Me quer atuando, 

na promoção de educação e ensino, com crianças de 02 (dois) a 03 (três) anos de idade, 

em período integral. 

Diante da realidade territorial, a população urbana estimada de São Sebastião 

é de 100.161 habitantes. No ano de 2013, era de 98.908 que, ao comparar com a PDAD 

de 2016, tem-se uma Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual – TMGCA, no 

período, de 0,63%. A maioria da população é constituída por pessoas do sexo 

feminino, 50,25% (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2016). No 

que tange ao quantitativo de crianças, segundo o mesmo documento supracitado, a 

população de zero a quatorze anos somam 22,73% da populção e crianças menores de 

6 (seis) anos, somam-se 6,54%, aproximadamente 6.548 crianças no território de São 

Sebastião. 

Assim, compreendendo a situação de vulnerabilidade social destas famílias, a 

rede OASIS, vem promovendo atedimento multidisplinar, no âmbito bedagógico por 

parte dos professores, garantindo o crescimento físico saudável, aperfeiçoamento da 

linguagem, aprendizagem, assim como, na âmbito Psicossocial no desenvolvimento 

da autonomia e independência no cuidado individual, como também, no fortalecimento 

de vínculos, no reconhecimento da criança e do adolescentes enquanto sujeito de 

direito e pessoa em desenvolvimento, viabilizarando alternativas que permitam novas 

possibilidades de desenvolvimento de suas capacidades biopsicosociais. 

Considerando a crescente demanda por espaços que viabilizem o acesso a 

educação, ensino, cultura e lazer identificou-se a necessidade de ampliar o 

atendimento oferecido, acolhendo crianças e adolescentes na faixa etária de 06 (seis) 

a 15 (quinze) anos.  



 
E para que seja possível a ampliação desse atendimento é necessária a 

construção de um auditório onde possam ser recebidos um número maior de pessoas, 

local esse que a instituição ainda não possui, nesse espaço serão oferecidas atividades 

de dança, artes, música e informática. A meta é atender 60 (sessenta) crianças e 

adolescente, realizadas 03 (três) vezes na semana, com duração média de 03 (três) 

horas em dois turnos, matutino e vespertino.  

Nesse espaço, da mesma forma, serão desenvolvidas atividades culturais para 

a comunidade, palestras e atendimento psicosocial, visando o atendimento e aproteção 

integral dos beneficiários. 

A possibilidade de desenvolver novas capacidades a partir de vivências 

culturais, esportivas, de lazer e socioafetivas é uma importante alternativa para 

promover mudanças que, em última instância, podem proporcionar mudanças que 

impactem positivamente  em curto, médio e longo prazo. 

Existe ainda a necessidade de se adquirir um automóvel, pois a instituição tem 

recebido um número expressivo de doações, como cestas básicas, materiais diversos, 

móveis e objetos variados e que por diversas vezes não puderam ser aceitas, exatamente 

pela falta de um veículo que pudesse fazer o transporte e por isso torna-se indispensável 

adquirir esse veículo, podendo então com ele atender todas as demandas que surgirem. 

Objetivos: (listar o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos) ATENÇÃO: limite 

de 1000 caracteres: 
 

Objetivo geral: O Projeto Bem Me Quer na Infância tem como objetivo ampliar as 

instalações da instituição e assim consolidar a sua capacidade de atendimento, com a 

construção de um auditório multiuso e aquisição de um veículo, para atender suas 

demandas. 
 

Objetivos Específicos: 

 Construir um auditório multiuso, com uma estrutura adequada, para a 

realização de atividades culturais. 

 Adquirir materiais para as aulas de música, dança, informática e educação 

física, bem como móveis e materiais diversos para equipar a nova estrutura. 

 Realizar a aquisição de um veículo. Para realizar o transporte de doações. 
 

  

 

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 

  Beneficiários do projeto usufruírem do 



 
 

01 

Aquisição de material para construção de um 

auditório multifuncional. 

espaço realizando atividades culturais,  

lazer  e  esporte,  com qualidade e 

segurança. 

 

02 
 

Aquisição de instrumentos musicais 
Beneficiários do projeto realizado para 

desenvolver e ampliar o aprendizado 

musical. 

 

 

03 

 

Aquisição de materiais para a atividades de 

dança e artes 

Beneficiários do projeto para enriquecer o 

interesse pela dança e atividades 

folclóricas relacionadas. 

 

 

04 

 

 

Aquisição de computadores para aulas de 

informática 

Beneficiários do projeto para estabelecer 

conexões entre a informática e as 

disciplinas ensinadas nas escolas, 

apresentando ferramentas e aplicativos 

que os ajudem a estudar. 

 

 

05 

 

Aquisição de materiais para as atividades de 

educação física 

Beneficiários do projeto para aumentar a 

pratica de atividades físicas em geral, 

desenvolvendo consciência   corporal   

e da importância das práticas esportivas. 

 

 

06 

 

 

Compra de 01 (um) veículo 

Beneficiários equipe técnica, equipados 

com caminhão para atendimento das 

necessidades do projeto, recolhendo as 

doações, fazendo transporte de materiais 

diversos  e  demais  demandas 

apresentadas. 

07 
 

Compra de materiais para equipar a nova 

estrutura 

Beneficiários do projeto e equipe técnica, 

usufruírem do espaço com qualidade e 

segurança. 

  

 

 

 

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, etc.], o tempo previsto para as atividades e demais 

informações relevantes. 
  

  

A metodologia do projeto coaduna com a adoção das boas práticas de 

compras e aquisições em projetos, em concordância com as legislações pertinentes, 

em níveis distrital e federal. Ainda serão adotados os princípios da administração 

financeira de recursos públicos em consonância com a contabilidade para a 

realização da prestação de contas. 

O planejamento envolve 2 (duas) etapas: 

Inicialmente será realizada a construção do auditório multiuso que contará 

com banheiros adaptados, sendo previsto 04 (quatro) meses para a sua construção e 

em seguida mobiliar e equipar o espaço. 

A segunda etapa terá duração de 8 (oito) meses período esse onde serão 



 
desenvolvidas as atividades, contratação de pessoal e compras de materiais. 

As aulas serão desenvolvidas por instrutores, sendo que essas aulas serão 

divididas em teóricas e práticas. Serão utilizados para a aula de dança o auditório 

contendo espelhos e barras nas paredes. Computadores para as aulas de informática. 

Instrumentos musicais para as aulas de música como violão, guitarra, teclado e flauta 

doce. 

Para a educação física materiais industrializados que são utilizados em esporte 

ou atividade física, com bolas, cesta de basquete, cones de treinamento, escada de 

treinamento funcional e bola de ginástica. 

  

 



 
 

    

 

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 (Anexo V do Edital) 

 
 

Cargo 

 
 

Atribuições 

 
Nº de 

profissionais 

Tipo de 

contratação 

(CLT, MEI 

ou RPA) 

 
Duração da 

contratação 

(exemplo: horas, 
meses) 

 
Jornada de 

trabalho 

 
 
 

COORDENADOR (A) GERAL 

Coordenar e gerenciar todas as atividades 

desenvolvidas pelo projeto, atender exigências 

legais como chamadas públicas, formalizar as 

contratações, gerenciar prazos e metas, 

garantir a realização das atividades dentro do 

orçamento previsto. Realizar encontros com os 

professores e atendê-los individualmente, 

desenvolver planejamentos e avaliações de 

aprendizagem. 

 
 
 

01 

 
 
 

CLT 

 
 
 

08 meses 

 
 
 

44 horas 

 
 
 

INSTRUTOR (A) DE MÚSICA 

Elaborar e desenvolver propostas de ensino 

musical, organizar e dirigir situações de 

aprendizagem musical “interessantes” aos 

alunos, administrar a progressão de 

aprendizagens musicais, administrar os 

recursos que a instituição dispõe para a 

realização do ensino de música, conquistar a 

valorização do ensino musical. 

 
 
 

01 

 
 
 

MEI 

 
 
 

08 meses 

 
 
 

20 horas 

 

 

 



 
 
 
 

INSTRUTOR (A) DE 

DANÇA 

Desenvolver jogos corporais de dança, 

trabalhando os aspectos motores, cognitivos, 

afetivos e sociais. Explorar as danças 

folclóricas brasileiras (bumba meu boi, samba 

de roda, frevo, quadrilha, catira, carimbó, 

congada, entre outras). Realizar apresentações 

de dança para familiares e comunidade. 

 
 

01 

 
 

MEI 

 
 

08 meses 

 
 

20 horas 

 
 
 
 

 
INSTRUTOR (A) DE 

INFORMÁTICA 

Apresentar de maneira clara e objetiva a 

história da informática e da criação da internet 

e as várias possibilidades da sua utilização no 

desenvolvimento das atividades diárias e não 

apenas como forma de entretenimento. 

Conscientizar os alunos de que tais 

ferramentas estão sendo usadas em prol do 

aprendizado. Estabelecer conexões entre a 

informática e as disciplinas ensinadas na 

escola, apresentando ferramentas e aplicativos 

que os ajudem a estudar. E a realização de 

atividades digitais para fixar os conteúdos 

apresentados. 

 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 

 
MEI 

 
 
 
 

 
08 meses 

 
 
 
 

 
20 horas 

 
 

PROFESSOR (A) DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Promover a prática da ginástica, jogos e 

atividades físicas em geral. Estimular práticas 

relacionadas a atividades físicas como maneira 

de proporcionar mais qualidade de vida. 

Preparar o aluno para que saiba cuidar do 

corpo e da importância das práticas esportivas. 

 
 

01 

 
 

CLT 

 
 

08 meses 

 
 

20 horas 



 
 
 
 
 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 

Realizar atividade relativos à limpeza e 

conservação do auditório, instalações 

sanitárias, e demais dependências, realizar 

limpeza de móveis diversos, lavagem de pisos 

e paredes em geral, recolher o lixo, limpar 

vidros, zelar pela conservação do patrimônio, 

equipamentos entre outros. Utilizar material de 

limpeza sem desperdício e comunicar com 

antecedência sobre a necessidade de reposição 

dos produtos. Auxiliar nos demais serviços 

correlatos à sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 

 
CLT 

 
 
 
 

 
08 meses 

 
 
 
 

 
44 horas 



 
 

6. PÚBLICO-ALVO   

Apresentar a quantidade prevista de beneficiários, bem como sua faixa etária e perfil 

socioeconômico. 
  

O público alvo do projeto são crianças e adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) 

anos de idade. A quantidade a serem atendidas serão de 60 (sessenta). O perfil 

socioeconômico dessas crianças e adolescente atendidos, são de famílias de baixa renda 

da comunidade de São Sebastião. 

 

 

 

 

7. 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$ 475.816,64 

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e despesas 
com obras) 

R$ 415.822,89 

TOTAL DO PROJETO R$ 891.639,53 
 

 

 

 

 

Brasília, 16 de maio de 2022.  

 

           

 

 

 

_________________________________________________ 

ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO 

 
 


