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Anexo II – Proposta Simplificada

1. Nome do Projeto

JUNTOS PELA GARANTIA DE DIREITOS

2. Dados do Proponente

Instituição Proponente: Lar de São José

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço completo: QNM 32 Módulo B Área Especial - Ceilândia Norte

CEP: 72.622-305

Telefone da instituição: (61) 3491-0265

Nome do Dirigente: Paulo Cesar Perez Nunes

CPF: 258.365.441-15

Cargo na Instituição: Presidente

Telefone do Dirigente: (61) 98613-8787

 

 

3. Descrição da Proposta

Período de Execução Total do Projeto: 12 meses

Local de Execução do Projeto

(Endereço):

QNM 32 Módulo B Área Especial -

Ceilândia Norte

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):

O presente projeto visa a contemplação das seguintes linhas de ações:

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 da profissionalização e inserção de adolescentes no mercado de trabalho;
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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.):

Contratação de uma equipe multidisciplinar, pelo período de 12 meses, para

promoção de atividades diversas, voltadas à educação, esporte, cultura e lazer, junto

às 70 crianças e adolescentes acolhidos no Lar de São José. Tais atividades buscam

aprimorar a qualidade do serviço ofertado, contribuindo com o pleno

desenvolvimento psicomotor dos jovens que estão no serviço de acolhimento e

afastados do convívio familiar.

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):

O Projeto “Juntos pela Garantia de Direitos” visa a contratação de uma equipe

multidisciplinar para atuar junto as 70 crianças e adolescentes, que estão sob medida

protetiva e acolhidas no Lar de São José, conforme o art. 98 e 101 do Estatuto da

Criança e Adolescente, contribuindo com o acesso à educação, cultura, lazer e

profissionalização através de atividades que colaborem com seu pleno

desenvolvimento, agregando valores sociais, educacionais, éticos e políticos.

É importante informá-los de que em 2018, o Lar de São José foi contemplado com a

aprovação do projeto “Acolhendo com amor, promovendo dignidade!” (nov/2018 a

nov/2019) e em 2021 com o projeto "Construindo Caminhos!” (set/2021 a set/2022)

ambos financiado pelo período de 12 meses pelo Conselho dos Direitos da Criança e

do Adolescente. Durante a execução, foram proporcionadas diversas atividades que

visavam a melhoria na qualidade da educação e profissionalização, além de acesso à
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cultura, esporte e lazer, sendo notória a diferença no que tange principalmente a

questão da escolarização.

Ressaltamos a importância de continuação do trabalho desenvolvido, através da

implementação do projeto “Juntos pela Garantia de Direitos”, que promoverá o

retorno de atividades que proporcionarão às crianças e aos adolescentes

desenvolvimento e sociabilidade, melhora na qualidade do ensino, reduzindo, ainda,

os impactos relativos à defasagem na educação – agravados pela pandemia da

Covid-19, construção de autonomia dos adolescentes, visando o protagonismo juvenil

e a profissionalização.

A realização do Projeto é de suma importância para minimizar os danos das violações

de direitos vivenciadas pelos jovens que chegam ao serviço de acolhimento, além de

contribuir para o seu pleno desenvolvimento, ressignificando suas vivências e

apresentando novas possibilidades de construção de um futuro digno, preparando-os

de forma efetiva para a reinserção familiar e/ou comunitária.

Por meio deste, serão ofertadas diversas atividades interdisciplinares, atendimento

pedagógico, psicológico e cultural para as crianças e adolescentes acolhidas, além de

atividades educacionais, trabalhando o autoconhecimento, a autonomia, a valorização

e socialização, estimulando, assim, o pensamento crítico e o respeito pela diversidade

em sua totalidade. Além disto, ressalta-se a importância de oferecer atividades no

contraturno escolar, evitando a ociosidade e o contato com a drogadição e

criminalidade existente na região, promovendo a sociabilidade e inclusão de forma

saudável.

O presente projeto visa a contemplação de continuação das atividades realizadas por

uma equipe multidisciplinar focada na garantia, promoção e proteção dos direitos de

crianças e adolescentes, promovendo a transformação na realidade de jovens que

estão afastados do convívio familiar, através de atividades variadas além de trabalhar

o fortalecimento de vínculos familiares e principalmente o “Fortalecimento

Institucional”.

Objetivos: (listar o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos):
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Objetivo Geral:

● Garantir a continuação das atividades pedagógicas, psicossociais,

educacionais, esportivas e culturais às crianças e adolescentes acolhidos no

Lar de São José.

Objetivos Específicos:

● Contratar profissionais das diferentes áreas do conhecimento, para realização

das atividades e acompanhamento sistemático a todos os acolhidos;

● Adquirir materiais pedagógicos e esportivo para melhor integrar e

potencializar as habilidades individuais e coletivas;

● Promover o reforço escolar com materiais específicos e lúdicos para as

crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem;

● Realizar orientação aos adolescentes com objetivo de encaminhá-los para

programas de aprendizagem, profissionalização e estágio.

● Contribuir com o atingimento do ODS 4 (Educação de qualidade) e do ODS

10 (Redução das Desigualdades sociais), através da valorização da educação e

construção de uma mudança da perspectiva da realidade em que estes jovens

estão inseridos.

 

4. METAS

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

Informe, ainda, os resultados a serem atingidos.

Nº DA

META
META RESULTADO
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 1 REFORÇO E ESCOLARIZAÇÃO

DOS ACOLHIDOS

● Promover o reforço escolar

para as crianças e adolescentes com

dificuldades de aprendizagem e/ou

que mostram sinais de dificuldades

de aprendizagem e possível evasão

escolar.

● Minimizar os efeitos

relativos à educação, causados pela

pandemia da Covid-19, na qual

muitos acolhidos ficaram com a

aprendizagem defasada.

●  70 crianças e adolescentes

reinseridos no fluxo escolar

idade/série.

● Jovens com desenvolvimento

de qualidade na primeira

infância;

● Jovens com aprendizado de

qualidade e aprovados no

ensino primário e/ou

secundário;

2 Promoção e inclusão dos acolhidos

através de atividades voltadas ao

esporte, lazer e cultura

● Trabalhar com atividades

culturais diversas, como o esporte

e o lazer como forma de auto

valorização e pertencimento

social;

● Conhecimento e entendimento

das limitações pessoais através

do esporte, cultura e lazer;

● Jovens mais conscientes em

relação à prevenção do uso de

drogas, utilizando o esporte e a

cultura para este fim;

● Sensibilizar, orientar e

conscientizar às crianças e

adolescentes através de oficinas

temáticas, sobre os malefícios

do uso e abuso de drogas lícitas

e ilícitas

3 Promoção e Participação dos
adolescentes e realização de
atendimentos psicossociais

● Monitorar, cuidar e educar os

adolescentes, para o pleno

desenvolvimento, para um

discurso coerente em atividades
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● Desenvolver as atividades que

possibilitem a autonomia social dos

adolescentes acolhidos.

● Realizar atendimento individual

psicológico para as crianças e

adolescentes.

de cunho social, principalmente

em entrevistas para inclusão no

Programa Jovem Aprendiz e

similares;

● Jovens preparados para o

convívio social, com

orientações sobre educação

financeira e gastos pessoais.

● Realização de atendimentos

psicossociais individuais e

coletivos, fortalecendo as

crianças e os adolescentes a

lidarem com as frustrações e

perdas.

 

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.

Para início da execução do projeto, a primeira etapa consiste na contratação dos

profissionais que irão compor a equipe multidisciplinar, por meio de entrevistas aos

candidatos e na aquisição dos materiais de consumo (materiais para uso pedagógico e

esportivos). Em seguida será iniciada a convivência destes profissionais junto aos

acolhidos, a fim de iniciar o vínculo e conhecer suas rotinas e demandas.

O processo de escolarização será trabalhado durante toda a execução do projeto, por

meio do acompanhamento sistemático das atividades escolares, com aulas de reforços

e atividades complementares, que visem reduzir os danos causados pela pandemia da

Covid-19, estimulando as habilidades de escrita, leitura e cálculos matemáticos,
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auxiliando desde os acolhidos em fase de alfabetização quanto aos que estão em fases

mais avançadas ou com atraso escolar.

Para realização das atividades pedagógicas, culturais, esportivas e de lazer, que

também serão trabalhadas durante todo processo de execução, serão utilizados os

espaços de uso comum, como a quadra poliesportiva, biblioteca, salas de atendimento

e outros, estimulando a autonomia, a socialização, o trabalho em equipe e o respeito à

diversidade, promovendo a ludicidade e a criatividade, explorando habilidades

artísticas e intelectuais, como o estímulo às práticas esportivas. Para atingir as metas

propostas serão feitas rodas de conversas com temáticas diversas, oficinas

recreativas, lúdicas e corporais,e aulas esportivas.

Além disto, utilizaremos relatórios trimestrais das atividades e ações desenvolvidas

pelo projeto “Juntos pela Garantia de Direitos”, bem como haverá a troca de

experiências entre os profissionais das diversas áreas contratadas, com reuniões de

fluxo quinzenais e relatórios sobre o desenvolvimento dos acolhidos nas atividades

propostas informando, inclusive, a Vara da Infância e Juventude.

Ao longo dos 12 meses estão previstos, ainda, os pagamentos mensais à equipe de

trabalho. E para finalização do projeto será feita a avaliação final, sendo importante

ressaltar que esta entidade, ciente de que o projeto tem duração de 1 ano e da

importância deste no desenvolvimento de crianças e adolescentes, buscará meios para

dar continuidade às atividades inicialmente propostas.
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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

Coordenação

Técnica

Supervisionar e monitorar todas as ações que

envolvam o trabalho da equipe “Juntos Pela Garantia

de Direitos” contratada. Representar a instituição em

reuniões, órgãos públicos e entrevistas que concerne

principalmente às ações inerentes do projeto..

1 Voluntário (a)

da instituição

12 meses  20 horas/

semanais

Coordenador

Administrativo

Gerenciar e coordenar todas as atividades relativas ao

Projeto; Atender as exigências legais do projeto, tais

como, chamadas públicas, licitações, orçamentos,

entre outros; Formalizar contratações no âmbito do

1 CLT 12 meses  40 horas/

semanais
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projeto; Gerenciar os procedimentos administrativos;

Monitorar prazos e metas do convênio no âmbito do

Sistema de Convênios e Contrato de Repasse do

CDCA; Administrar fluxos de informações geradas e

administradas pelo projeto; Gerir o cronograma

geral, visando à realização das atividades dentro do

previsto; Garantir que os recursos e o orçamento

sejam utilizados de maneira correta;

Identificar, gerir e resolver os principais problemas

dentro do projeto. Elaborar relatórios de

monitoramento e avaliação.

 Assistente

Social

Elaborar relatórios técnicos periódicos e finais para a

coordenação técnica. Monitorar, supervisionar e dar

subsídios técnicos para as ações do seu núcleo de

atuação, além de construir instrumentos quando

necessário inerentes ao seu fazer profissional;

construir materiais informativos para as mídias e

realizar atendimentos psicossociais; além de buscar

1 CLT 12 meses   30 horas/

semanais
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recursos para a realização de atividades

internas/externas e  para a continuação do projeto.

Psicólogo Realizar atendimentos clínicos individuais e

atendimentos psicossociais; promover atividades em

grupo e rodas de conversa; elaborar relatórios

técnicos periódicos e finais para a coordenação

técnica; monitorar, supervisionar e dar subsídios

técnicos para as ações do seu núcleo de atuação, além

de construir instrumentos quando necessário

inerentes ao seu fazer profissional; construir

materiais informativos para as mídias.

2 CLT 12 meses 30 horas/

semanais

 Professor

Pedagogo

Estabelece estratégias em conjunto zelando,

educando e ensinando as crianças, oportunizando o

desenvolvimento das mesmas, atendendo questões

específicas relativas aos cuidados das aprendizagens

infantis. Participar do planejamento, execução e

avaliação de projetos e atividades que proporcionem

a ampliação do universo cognitivo da criança,

contemplando os seguintes eixos de trabalho: Corpo

2 CLT 12 meses 30 horas/

semanais
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e Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem

Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.

Professor de

Educação

Física

Promover melhora na qualidade de vida e

proporcionar hábitos saudáveis às crianças e

adolescentes; Realizar a prática de atividades físicas

mais indicadas para cada criança e adolescente,

orientando-os quanto à postura, intensidade e

frequência de cada exercício, evitando que sofram

lesões; Realizar testes de avaliação física, estudar as

necessidades e a capacidade física dos acolhidos de

acordo com suas características individuais, a fim de

identificar “futuros atletas”; elaborar programas de

atividades esportivas; instruí-los em exercícios e

jogos programados; atuar em exercícios de

recuperação de indivíduos portadores de deficiências

físicas, através de exercícios corretivos; desenvolver

e coordenar práticas esportivas específicas para o

bom desempenho do atleta em competições

esportivas e atividades similares; elaborar relatórios

1 CLT 12 meses 30 horas/

semanais
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periódicos referentes às suas atividades e

particularidades profissionais.

Motorista O motorista é o profissional responsável por

trabalhar transportando os acolhidos para as

atividades fora da entidade, como entrevistas de

emprego, cursos profissionalizantes, entre outros;

realizar o transporte dos colaboradores para que

visitem as casas descentralizadas em que residem

alguns acolhidos; além de ser o responsável pelo

transporte de documentos ou materiais relacionados

ao projeto “Juntos pela Garantia de Direitos”. Ainda,

são de responsabilidade do motorista as verificações

e manutenções básicas do veículo, como: verificação

do nível de óleo, combustível, calibragem dos pneus

e nível de água, trabalhando seguindo normas de

segurança, higiene, qualidade e proteção às crianças

e adolescentes, objetos deste projeto.

1 CLT 12 meses 40 horas/

semanais
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7. PÚBLICO-ALVO

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

socioeconômico.

 O presente projeto tem como público alvo atender 70 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos

incompletos, que foram encaminhados pela Vara da Infância e Juventude por terem

vivenciado alguma situação de vulnerabilidade social e violação de direitos, permanecendo

afastados do convívio familiar até que seja possível sua reintegração em família nuclear ou

extensa, colocação em família substituta (adoção) ou desligamento por maioridade. Com

isso, durante a permanência desses jovens no Lar de São José, todas as suas necessidades são

de inteira responsabilidade desta entidade.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº META DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DURAÇÃO/MÊS

Início Término

01 - REFORÇO E
ESCOLARIZAÇÃO DOS

ACOLHIDOS

Acompanhamento pedagógico aos
acolhidos em idade escolar, com
foco prioritário naqueles que
possuem dificuldade de
aprendizagem e/ou atraso escolar;

01 12

Aulas de reforço para assimilação e
fixação do conteúdo;

01 12

Estímulo às habilidades de escrita,
leitura e cálculos matemáticos;

01 12
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Aquisição dos materiais pedagógicos
para realização das atividades.

01 03

02 – PROMOÇÃO E
INCLUSÃO DOS

ACOLHIDOS ATRAVÉS
DE ATIVIDADES
VOLTADAS AO

ESPORTE, LAZER E
CULTURA

Promoção de atividades culturais e

prática de atividades esportivas;

01 12

Promoção de atividades, juntamente
com a equipe multidisciplinar, que
estimulem a ludicidade, criatividade,
habilidades artísticas e intelectuais,
desenvolvimento cognitivo, social e
emocional;

01 12

Aquisição dos materiais esportivos e
recreativos para realização das
atividades

01 03

03 – PROMOÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DOS
ADOLESCENTES E
REALIZAÇÃO DE
ATENDIMENTOS
PSICOSSOCIAIS

Promoção de atividades que

estimulem a sociabilidade e interação

entre os adolescentes;

01 12

Promoção de atividades externas que

promovam a inclusão social;

03 12

Promoção de atividades voltadas ao
desenvolvimento gradativo de
autonomia dos acolhidos que,
provavelmente, sairão por
maioridade;

03 12
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Acompanhamento psicológico aos
acolhidos com atendimentos
individuais e em grupo.

02 12

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$ 411.756,52

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e

despesas com obras)

Não se aplica

TOTAL DO PROJETO R$ 411.756,52

Brasília/DF, 16 de maio de 2022
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