
Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
Õ~gãoiEntidade Proponentê:
Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra (Casa da Criança
Batuíra)

CNPJ: 00.574.434/0001-03

Cidade: Ceilândia Norte

Nome do Responsável: Olavo Pereira Gonçalves

------r----
ICEP: 72.210-323

~elefones da Entidade:
1(61) 3201-7811
iCPF: 206.400.306-10

Endereço do Responsável: SHlN QI I I, conjunto 02, casa 16, Lago Norte - DF

Telefone do
IResponsável: 3344-9787 .

ICEP: 72210-323 I

,Função na
Cargo na Instituição:
'Presidente Instituição:
I Presidente

RG/Órgão
Expedidor: 526584 - SSP/DF

2. OUTROS PARTíCIPES (SE HOUVER)
ÓrgãolEntidade: CNPJICPF:

~':~~.5'~.~~sponsáv!:_I: .l!'~nção~ rX-- ----------------J
~9~º!.~~_'?§xpedid?.!:~ .. . ,Cargo: ~ula: /
Endereço: 'Cidade: ICEP:

3. DESCRiÇÃO DO PROJETO
IPeríodo de Execução Total do Projeto:

Início: Após
liberação do
recurso

Término: 13 meses após o início do projeto respeitando o prazo
para contratação dos profissionais.

3.1. !Local de Execução do Projeto:

Trabalhando a autonomia IQNM 32, Área Especial, Módulo C - Ceilândia Norte - Unidade Institucional!

dos futuros Egressos Administrativa;

QNG 33, casa 05 - Taguatinga Norte - Unidade Casa Lar I;

QNA 25, casa l1 - Taguatinga orte - Unidade Casa Lar Il'

IQNF 24, casa 20 - Taguatinga Norte - Unidade Casa Lar m.
.. . lI~~de C~!,I,~~_el ou Ad?lescentes at:~didosno p:..0et~~_~~__..._. .

3.2.Linha de ação doEdital:·--..-·------·-··-j

Promoção e maior garantia dos direitos mini mos da criança e do adolescente, visando à educação, saúde e

autonomia dos futuros egressos. Além do fortalecimento institucional, na perspectiva da qualificação e amplIação d~OSI

serviços prestados aos acolhidos.
---- --------"------- -------------

3.3.ldentificação do Objeto:

Inclusão de atividades complementares: informática, reforço escolar e oficina de alimentos, visando a autonomial

e a qualificação dos acolhidos pós-instituição.

Qualificação e ampliação dos serviços: Contratação de equipe multidisciplinar: 03 Educadores Sociais: OI,

Pedagogo: OI Motorista e OI utricionista. Objetivando ampliar o trabalho realizado, visando maior qualidade nos

serviços prestados.
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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS ._ ._ _ _ _. . _ ._ ._ ._ _. _

Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra (Casa da Criança CNPJ: 00.574.434/0001-03
Bawífa›

" __ __ _
. _ . . . _ _ Telefones da Entidade: VCidade. Ceilandia Norte UF. DF CEP. 72.210-323 (ól) 3201 7811

No-â›â«é_f<êâé°éââvê›¿§iàv°_feféfâGêéétévéê iííffi 4
RG/Órgão Cargo na Instituição: Élrëiãç rÍa_ Telefone do
Expzdióozz 526584 - ssr/DF Presiaemz Prisi Responsável: 3344-9737
_En¶§r§s9__=19_&§1299§=í1ë¿§P¿H§2U_!z__92¶'e99£àsââ@_,!_§z_Eâê<¿N9.tfs;__P£2-____ C§_1?¿J_211_9;ã__B.._-__._________

__2~__9HT5Q§__ ÊÔÊTÍÊÍÉ Ê§__l_§ÊJ1_9lJ_YÊR)____ __ _ _
9fëë_<1/ÊF1FL1_fiE¿_____ _______<_â`_I¶_liJ__/__ÉÊ_Ê_l_°_?_____ __ ___ _ __W_____-___
Nome do Responsável: Função: CPF:

___ _
Endereço: Cidade: CEP:

3. DEscR|çÃo Do PROJETO
OÍ_!i§ríès13_¶§__E§§9ygã9__I9!ë!Í_S19!?f9ist95_ _ _____________ __ _

I ' ` :A ' , . . . , . . .[gelo _ pãs Termmo: 13 meses apos o inicio. do projeto respeitando o prazo1 era ao o _Ç para comrataçao dos profissionais.
ÊÊ{.f§°_______._._______________

3-1- Local de Execução do Projeto:
Tmbmhando 2 autonomh QNM 32, Area Especial. Módulo C - Ceilândia Norte- Unidade Institucional/

dos futuros Egressos Administrativa;

QNG 33, casa 05 - Taguatinga Norte - Unidade Casa Lar I:
QNA 25, casa l I - Taguatinga Norte - Unidade Casa Lar II;
QNF 24, casa 20 - Taguatinga Norte - Unidade Casa Lar III.

__ _
3.2.Linha de ação do Edital:

Promoção e maior garantia dos direitos minimos da criança e do adolescente, visando à educação, saúde e
autonomia dos fiituros egressos. Além do fortalecimento institucional, na perspectiva da qualificação e ampliação dos
serviços prestados aos acolhidos.

3.3.Identificação do Objeto:

Inclusão de atividades complementares: informática, reforço escolar e oñcina de alimentos, visando a autonomia
e a qualificação dos acolhidos pós-instituição.

Qualificação e ampliação dos serviços: Contratação de equipe multidisciplinar: 03 Educadores Sociais: 0l
Pedagogo: OI Motorista e Ol Nutricionista. Objetivando ampliar o trabalho realizado. visando maior qualidade nos
serviços prestados.
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Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

3.4.Justificativa da proposição:

A Casa da Criança Batuíra é uma instituição de acolhimento que mantém sob sua tutela, em tempo ininterrupto,

crianças e adolescentes na faixa etária de O (zero) à 18 anos incompletos, vítimas de diversas víolências, com]

negligência, abandono, violência fisicalpsicológica, abuso, dentre outras.

A Instituição se manteve financeiramente, até o mês de dezembro de 2014 apenas com recursos próprios, sendol

suas necessidades atendidas através de recursos adquiridos por meio de doações e de eventos, realizados pela direção eI

por voluntários da instituição. o mês de dezembro de 2014, a Casa da Criança Batuira fi.rmou convênio com a

Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial, e Direito Humano j
SEDESTMIDH, o que possibilitou a ampliação do atendimento de 20 crianças e adolescentes para quarenta, sendo 20

crianças e adolescentes atendidos na modalidade institucional e 20 crianças e adolescentes atendidos na modalidade casa

lar. Em 2016 a Casa da Criança Batuira abriu a terceira casa lar, atendendo mais dez crianças e adolescentes, totalizando

em 50 acolhidos. Contudo, os valores repassados pela SEDESTMIDH referente aos convênios firmados não contemplaml

ampliação dos serviços e consequentemente qualificação do servíço prestado, suprindo apenas de forma limitada a

manutenção do serviço ofertado. Para ampliar os serviços prestados, toma-se necessária a contratação de novos

profissionais, para atender com maior qualidade e eficácia as necessidades da instituição e das crianças e adolescentesj

acolhidos.

o Serviço de Acolhimento Institucional é um Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que

tem por objetivo executar medida de proteção de acolhimento, garantindo direitos fundamentais às crianças

adolescentes, como: moradia, alimentação, lazer, acesso à educação, assistência médica, odontológica e atendimento

técnico. Diante do exposto, toma-se necessária a ampliação dos serviços prestados, para atender com maior qualidade as

cinquenta crianças e adolescentes acolhidos por essa Instituição.

A presente proposta pretende ampliar os serviços prestados, ofertando mais atividades e ao mesmo tempo maiorl

agilidade e qualidade nos serviços prestados para as 50 crianças e adolescentes atendidos, com foco na autonomia. Para

isso, uma equipe maior de profissionais proporcionará atividades complementares sendo: Um para inclusão digital

(Educador Social com formação em informática), para ministrar as aulas de informática, pois na atual realidade em que

vivemos se faz necessário garantir a inclusão digital das crianças e adolescentes, viabilizando o acesso à tecnologia da

informação, preparando e capacitando os acolhidos para ingressar no mercado de trabalho e na vida autônoma: Dois

profissionais direcionados ao desempenho escolar (Pedagogo e educador social), com proposta de atuar diretamente e

alguns dos problemas vivenciados hoje, a evasão escolar (possibilitando o ingresso no estágio e/ou mercado de trabalho),

à víolência, desinteresse com os estudos, aprendizagens deficitárias e também a dificuldade de sociabilizar, que será

trabalhado através de atividades lúdicas / práticas: Um profissional para realização da oficina de alimentos

(nutricionista), que irá trabalhar a alimentação saudável, explorado princípios básicos de trabalho em equipe, memória)

concentração, mas com o foco principal em ensinar os acolhidos a preparar refeições do dia a dia, preparando-os para a

vida após a Instituição: Dois profissionais para acompanhamento / deslocamento (Educador e motorista). ficará

responsável pelo deslocamento dos acolhidos nas atividades práticas, que serão levados para aprender sobre o dia a dia,!

ensinando a evitar o desperdício, incentivando o consumo sustentável, como favorecer a compreensão custos e gastos d

vida cotidiana.

Na oficina de alimentos, serão utilizados alimentos diversos como, frutas, verduras, legumes, carnes, frangos,
.... J

QNM-32 - ÁREA ESPECIAL - MÓDULO "CU - CEILÂNDIA - TEL. 3201-7811- CEP 72210-323 - WWW.CCBATUIRA.ORG.BR ~

. v `

Ç(r.'z‹¡› tia, ¿‹¡,‹\(xr.

Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

3.4.Justificativa da proposição:

A Casa da Criança Batuíra é uma instituição de acolhimento que mantém sob sua tutela, em tempo ininterrupto,
crianças e adolescentes na faixa etária de O (zero) à 18 anos incompletos, vítimas de diversas violências, com
negligência, abandono, violência fisica/psicológica, abuso, dentre outras.

A Instituição se manteve financeiramente, até o mês de dezembro de 2014 apenas com recursos próprios, sendo
suas necessidades atendidas através de recursos adquiridos por meio de doações e de eventos, realizados pela direção e
por voluntários da instituição. No mês de dezembro de 2014. a Casa da Criança Batuíra firmou convênio com a
Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial, e Direito Humano -
SEDESTMIDH, o que possibilitou a ampliação do atendimento de 20 crianças e adolescentes para quarenta, sendo 20
crianças e adolescentes atendidos na modalidade institucional e 20 crianças e adolescentes atendidos na modalidade casa
lar. Em 2016 a Casa da Criança Batuíra abriu a terceira casa lar, atendendo mais dez crianças e adolescentes, totalizando
em 50 acolhidos. Contudo, os valores repassados pela SEDESTMIDH referente aos convênios finnados não contemplam
ampliação dos serviços e consequentemente qualificação do serviço prestado, suprindo apenas de forma limitada a
manutenção do serviço ofertado. Para ampliar os serviços prestados, toma-se necessária a contratação de novos
profissionais, para atender com maior qualidade e eficácia as necessidades da instituição e das crianças e adolescentes
acolhidos.

O Serviço de Acolhimento Institucional é um Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que
tem por objetivo executar medida de proteção de acolhimento, garantindo direitos fundamentais às crianças e
adolescentes, como: moradia, alimentação, lazer, acesso à educação, assistência médica, odontológica e atendimento
técnico. Diante do exposto, toma-se necessária a ampliação dos serviços prestados, para atender com maior qualidade as
cinquenta crianças e adolescentes acolhidos por essa Instituição.

A presente proposta pretende ampliar os serviços prestados, ofertando mais atividades e ao mesmo tempo maior

agilidade e qualidade nos serviços prestados para as 50 crianças e adolescentes atendidos, com foco na autonomia. Para
isso, uma equipe maior de profissionais proporcionará atividades complementares sendo: Um para inclusão digital
(Educador Social com formação em informática), para ministrar as aulas de informática, pois na atual realidade em que
vivemos se faz necessário garantir a inclusão digital das crianças e adolescentes, viabilizando o acesso à tecnologia da
infomiação. preparando e capacitando os acolhidos para ingressar no mercado de trabalho e na vida autônoma: Dois
profissionais direcionados ao desempenho escolar (Pedagogo e educador social), com proposta de atuar diretamente em
alguns dos problemas vivenciados hoje, a evasão escolar (possibilitando o ingresso no estágio e/ou mercado de trabalho),
à violência, desinteresse com os estudos, aprendizagens deficitárias e também a dificuldade de sociabilizar, que será
trabalhado através de atividades lúdicas / práticas: Um profissional para realização da oficina de alimentos
(nutricionista), que irá trabalhar a alimentação saudável, explorado princípios básicos de trabalho em equipe, memória,
concentração, mas com o foco principal em ensinar os acolhidos a preparar refeições do dia a dia, preparando-os para a
vida após a Instituição: Dois profissionais para acompanhamento / deslocamento (Educador e motorista). ficará
responsável pelo deslocamento dos acolhidos nas atividades práticas, que serão levados para aprender sobre o dia a dia,
ensinando a evitar o desperdício, incentivando o consumo sustentável, como favorecer a compreensão custos e gastos da
vida cotidiana.

Na oficina de alimentos. serão utilizados alimentos diversos como. frutas, verduras, legumes, carnes, frangos,
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peixes, temperos diversos, grãos, leite e derivados, dentre outros alimentos, nomeado como kit lanche, pois a compra dos

alimentos será feita pela nutricionista, que levará os acolhidos para acompanha-Ia, assim aprenderão não só a fazer, mas a

escolher e pesquisar, juntando a teoria e a prática.

Para as atividades executadas fora da instituição, será necessário o custeio do combustível, pois os acolhidos

apreenderão de forma prática o uso racional de recursos, a escolha correta dos bens de consumo, de alimentos, como

também as atitudes do cotidiano, evitando tanto o desperdício, como o consumo consciente. Diante disto, o gasto com ai

alimentação e com o combustível será maior, despesa que não está prevista nas despesas mensais da Instituição, sendo

necessária a inclusão do custeio dos alimentos e combustíveis destinados para o desenvolvimento das oficinas e

atividades descritas acima.

Uma das preocupações que temos hoje é a falta de perspectiva dos jovens, principalmente os que estão

alcançando a maioridade, pois esses precisam sair preparados para o mercado de trabalho e para a vida. Alguns acolhidos

são reintegrados a família biológica ou extensa após alcançar a maioridade, outros não. Diante do exposto, toma-s

necessária a ampliação da equipe técnica para capacitar os acolhidos, pois estão ligados diretamente não só a qualidade

de vida dos acolhidos, como também está ligada formação da autonomia, contudo faz-se necessária a inclusão de

atividades direcionadas para a capacitação e autonomia dos acolhidos.

3.5.0bjetivos:

Objetivo Geral:

Trabalhar a autonomia dos acolhidos, capacitando os mesmo através de atividades extraescolares. Para isso, será'

necessária a ampliação da equipe multidisciplinar.

Objetivos Específicos:

• Ofertar inclusão digital para as crianças e jovens acolhidos, com intenção de capacitá-los para uma vidal

autônoma, com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho:

• Promover acompanhamento pedagógico para potencializar o desempenho escolar das crianças e

adolescentes acolhidos, possibilitando a inserção em programas e em cursos profissionalizantes;

• Conscientizar e ensinar o público atendido sobre a alimentação saudável e a maneira adequada de

preparar suas próprias refeições. objetivando a autonomia:

• Atender com maior presteza as necessidades de segurança e locomoção das crianças e adolescentes eml

situação de acolhimento.

3.6.Metas:

o DA META META RESULTADO
-----I-----~ -;I I'" Te.r reduzido a evasão escolar para menos de 10% dosl

I Farttclpantes; I
Meta - OI Oficmas dei 1* Alcançar até 80% de aprovação escolar;

. Reforço Escolar
capacitação e qualificação I .* Melhoria no desempenho escolar, com aperfeiçoamento da

leitura e interpretação de textos;

( Acompanhar as tarefas escolares.
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peixes, temperos diversos, grãos, leite e derivados, dentre outros alimentos, nomeado como kit lanche, pois a compra dos
alimentos será feita pela nutricionista, que levará os acolhidos para acompanha-la, assim aprenderão não só a fazer, mas a
escolher e pesquisar, juntando a teoria e a prática.

Para as atividades executadas fora da instituição, será necessário o custeio do combustível, pois os acolhidos
apreenderão de forma prática o uso racional de recursos, a escolha correta dos bens de consumo, de alimentos, como
também as atitudes do cotidiano, evitando tanto o desperdício, como o consumo consciente. Diante disto, o gasto com a
alimentação e com o combustível será maior, despesa que não está prevista nas despesas mensais da Instituição, sendo
necessária a inclusão do custeio dos alimentos e combustíveis destinados para o desenvolvimento das oficinas e
atividades descritas acima.

Uma das preocupações que temos hoje é a falta de perspectiva dos jovens, principalmente os que estão
alcançando a maioridade, pois esses precisam sair preparados para o mercado de trabalho e para a vida. Alguns acolhidos
são reintegrados a familia biológica ou extensa após alcançar a maioridade, outros não. Diante do exposto, toma-se
necessária a ampliação da equipe técnica para capacitar os acolhidos, pois estão ligados diretamente não só a qualidade

de vida dos acolhidos, como também está ligada fomiação da autonomia, contudo faz-se necessária a inclusão de
atividades direcionadas para a capacitação e autonomia dos acolhidos.

3.5.0bjctivos:

Objetivo Geral:
Trabalhar a autonomia dos acolhidos, capacitando os mesmo através de atividades extraescolares. Para isso, será

necessária a ampliação da equipe multidisciplinar.

Objetivos Específicos:

0 Ofertar inclusão digital para as crianças e jovens acolhidos, com intenção de capacitá-los para uma vida
autônoma, com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho:

0 Promover acompanhamento pedagógico para potencializar o desempenho escolar das crianças e
adolescentes acolhidos, possibilitando a inserção em programas e em cursos profissionalizantes:

0 Conscientizar e ensinar o público atendido sobre a alimentação saudável e a maneira adequada de
preparar suas próprias refeições. objetivando a autonomia:

0 Atender com maior presteza as necessidades de segurança e locomoção das crianças e adolescentes em
situação de acolhimento.

3.óÇ1\/Íazzz W ` ` ` ' C C
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_ . . _ * Ter . dos.

' participantes;
Meta - 01 Oficinas de * Alcançar até 80% de aprovação escolar;

_ _ _ ' Reforço Escolar _ `
capacitaçao e qualificação * Melhona no desempenho escolar, com aperfeiçoamento da

leitura e interpretação de textos;
* Acompanhar as tarefas escolares.

L
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Cidadania e Ética

Alimentos

I*Trabalho em equipe;

*Trabalhar o direito e deveres;

I*Promoção da autoestima;

*Consciência critica quanto a questões de saúde, política,

ieducação, cidadania, dentre outros.

-----+I*"'"'P:-r-o-m-o-v-e-r-a-tl:-·v"'"id"'"a-d:-e-s-d:-e-e-d:-u-c-a-çã:-o-al:7im-e-n-ta-r-o"'"b"'"0e-t"'"iv-a-n"'"'d:-o-o---'1

laproveitamento integral dos alimentos, correta conservação e

eliminar o desperdício;

tFormação de hábitos alimentares saudáveis;

1

*Autônima alimentar;

*Técnicas de preparo;

(Preparo de refeiçôes completas.

* Ter no mínimo 10 crianças e/ou adolescentes incluídos

'digitalmente com aprovação no curso básico de operador de

'microcomputador;

1* Crianças e adolescentes conseguindo utilizar programas que,

eroporcione oportunidades de inserção profissional e educativas.

(Maior habilidade na digitação.

:do combustível

Meta-02

Preparação das Oficinas

4. METODOLOGIA

Compra de alimentos e
Possibilitar a execução das oficinas e atividades externas

A metodologia terá como fase inicial a contratação da equipe profissional para realização das atividades

propostas, que será realizada através de processo seletivo, contará com a análise de currículos e entrevista.

A Casa da Criança Batuíra visa através da parceria com o COCA, trabalhar a autonomia e capacitar a maior

parte das crianças acolhidas, (pois a variedade de idade que recebemos varia de O à 18 anos incompletos) para

desenvolver sua independência para a vída pós Instituição.

As atividades propostas serão desenvolvidas na Sede, que possui um espaço extra, composto por OI sala

ampla com computadores (para a realização das atividades de informática): OI biblioteca (para realizar oficinas de

leitura); OI brinquedoteca (atividades lúdicas); OI cozinha industrial (oficína de alimentos) e OI sala de estudos

(reforço escolar), além de uma área verde voltada ao plantio. Para que ocorram essas atividades, toma-se necessária a

contratação da equipe descrita abaixo:

• Contratação de Educador Social com formação técnica em informática: Ministrar aulas de

informática, visando proporcionar aos jovens um conhecimento que contribuírá para o ingresso no

mercado de trabalho, visto que a capacitação nesta área é um pré-requisito exigido constantemente.
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*Trabalhar o direito e deveres;

Cidadania e Ética *Promoção da autoestima;
*Consciência crítica quanto a questões de saúde, política,
educação, cidadania, dentre outros.

*Promover atividades de educação alimentar objetivando o
aproveitamento integral dos alimentos, correta conservação e

_ eliminar o desperdício;
Alimentos _ _ _ _ _ _

*Fomiaçao de habitos alimentares saudaveis;
*Autônima alimentar:
_*Técnicas de preparo;
*Preparo de refeições completas.

*Ter no mínimo l0 crianças e/ou adolescentes incluídos
digitalmente com aprovação no curso básico de operador de

_ _ microcomputador:
Infomatica _ _ _ _

* Cnanças e adolescentes conseguindo utilizar programas que
proporcione oportunidades de inserção profissional e educativas.
*Maior habilidade na digitação.

Mem _ 02 Compra de alimentos e _ _ _ _ _ _ _
Possibilitar a execuçao das oficinas e atividades extemas

Preparação das Oficinas d° °°mb“5¡íV°¡

4. METODOLOGIA

A metodologia terá como fase inicial a contratação da equipe profissional para realização das atividades
propostas, que será realizada através de processo seletivo, contará com a análise de currículos e entrevista.

A Casa da Criança Batuíra visa através da parceria com o CDCA. trabalhar a autonomia e capacitar a maior
parte das crianças acolhidas, (pois a variedade de idade que recebemos varia de O á I8 anos incompletos) para

desenvolver sua independência para a vida pós Instituição.

As atividades propostas serão desenvolvidas na Sede, que possui um espaço extra, composto por Ol sala
ampla com computadores (para a realização das atividades de infonnática): 01 biblioteca (para realizar oficinas de
leitura): Ol brinquedoteca (atividades lúdicas): 0l cozinha industrial (oficina de alimentos) e O1 sala de estudos
(reforço escolar), além de uma área verde voltada ao plantio. Para que ocorram essas atividades, toma-se necessária a
contratação da equipe descrita abaixo:

0 Contratação de Educador Social com formação técnica em informática: Ministrar aulas de
infomiática, visando proporcionar aos jovens um conhecimento que contribuirá para o ingresso no
mercado de trabalho, visto que a capacitação nesta área é um pré-requisito exigido constantemente.
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Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

As aulas e a abertura do laboratório de informática permitirão que os participantes possam aprender

a elaborar documentos, fazer apresentações no computador, criar plani lhas, ter acesso à Lnternet,

dentre outras funções que serão aprendidas no decorrer do curso, algo que permitirá novas fornlas

de conhecimento. Esta iniciativa também proporcionará o incentivo à pesquisa: isto contribuirá

para a melhora do desempenho escolar.

• Contratação de pedagogo e educador social: Desenvolver atividades objetivando diminuir a evasão

escolar/ reprovação, acompanhamento pedagógico coletivo e individual, trabalhar temas como

ética, responsabilidade social/comunitária e relações interpessoais, visando o desenvolvimento da

autonomia dos acolhidos, tudo em parceria com as escolas, buscando trabalhar de forma criativa,

utilizando a brinquedoteca, biblioteca e o laboratório de informática:

• Contratação de Nutricionista: Preparar todas as crianças e adolescentes acolhidos, (principalmente

os adolescentes próximos a completar maioridade) ensinando o básico de culinária (teoria e

prática), treinando-os para desenvolver sua autonomia alimentar, através de preparo de refeições

saudáveis básicas, além de trabalhar a conscientização sobre os riscos que uma alimentação ruim

pode ocasionar na vida do individuo:

• Contratação de Motorista e Educador Social: Responsáveis pelo deslocamento e acompanhamento

dos acolhidos em atividades fora da instituição, as quais visem trabalhar a autonomia do

adolescente pós desligamento. Atividades relacionadas ao cotidiano que o adolescente vivenciará

após o desligamento. Possibilidade de locomoção dos acolhidos para as oficinas de informática,

reforço escolar, nutrição dentre outras atividades internas e externas.

RECURSOS HUMANOS

-.~:;~:.-._--.. ··--Ati~(la·deSãSere-;:;;--r--·- Tipo de- Periodõ-de----~õ;;ada de--r~~d-e-p:a~~~~:-ai-s .I

desenvolvidas contratação contratação/meses trabalho I

OI

OI
40 horas

semanais
12 mesesCLT

Executar o

Iacompanhamento

Ipedagógico/ Oficinas

utricionista

Pedagogo

(nivel superior)

(nivel superior) I
I---.------;.----------4-------r------

Aulas práticas e I =l----16 horas
teóricas sobre

I CLT 12 meses semanais
alimentação/ Oficinas

---------+--_._--:---:----+-------~---------+-------+----------
Ministrar aula de

I

Educador Social

informática; Auxiliar a

equipe nas atividades

Iexternas desenvolvidas;

, Desenvol ver oficinas

direcionada a

autonomia;

CLT

12 meses 40 horas

semanais
03

QNM-32-ÁREA ESPECIAL- MÓDULO "C" -CEILÂNDIA - TEL. 3201-7811-CEP 72210-323 - WWW.CCBATUIRA.ORG.BR

{;'::`-. /:IE
r '_'i .,,.›VJ'

i
LÍrr.iz‹¡- :kra \`_¡a,‹\ç.¡:

Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

As aulas e a abertura do laboratório de informática pemiitirão que os participantes possam aprender
a elaborar documentos, fazer apresentações no computador, criar planilhas, ter acesso á lntemet,
dentre outras funções que serão aprendidas no decorrer do curso, algo que permitirá novas fomias
de conhecimento. Esta iniciativa também proporcionará o incentivo à pesquisa: isto contribuirá
para a melhora do desempenho escolar.

Contratação de pedagogo e educador social: Desenvolver atividades objetivando diminuir a evasão
escolar/ reprovação, acompanhamento pedagógico coletivo e individual, trabalhar temas como
ética, responsabilidade social/comunitária e relações interpessoais. visando o desenvolvimento da
autonomia dos acolhidos. tudo em parceria com as escolas, buscando trabalhar de forma criativa,
utilizando a brinquedoteca, biblioteca e o laboratório de informática:

Contratação de Nutricionista: Preparar todas as crianças e adolescentes acolhidos, (principalmente
os adolescentes próximos a completar maioridade) ensinando o básico de culinária (teoria e
prática), treinando-os para desenvolver sua autonomia alimentar. através de preparo de refeições
saudáveis básicas, além de trabalhar a conscientização sobre os riscos que uma alimentação ruim
pode ocasionar na vida do indivíduo:

Contratação de Motorista e Educador Social: Responsáveis pelo deslocamento e acompanhamento
dos acolhidos em atividades fora da instituição. as quais visem trabalhar a autonomia do
adolescente pós desligamento. Atividades relacionadas ao cotidiano que o adolescente vivenciará
após o desligamento. Possibilidade de locomoção dos acolhidos para as oficinas de informática,
reforço escolar, nutrição dentre outras atividades intemas e extemas.

Cargo

Pedagogo
(nivel superior)

Nutricionista
(nível superior)

Educador Social

RECURSOS HUMANOS

Atividades a serem Tipo de Período de Jomada de
N° de profissionais

desenvolvidas contratação contratação/meses trabalho

Executar 0
40 horas

acompanhamento CLT l2 meses _ _ Ol
semanais

pedagógico/ Oficinas

Aulas práticas e
_ _ 16 horas

teoncas sobre 01
_ _ CLT 12 meses semanais

alimentação/ Oficinas

Ministrar aula de

infomiática; Auxiliar a
I2 meses 40 horasequipe nas atividades

extemas desenvolvidas; CLT semamls O3
Desenvolver oficínas
direcionada a
autonomia:
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Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

Motorista

Realizar o transporte

I dos adolescentes,

auxiliando nas CLT

12 meses 40 horas

semanais

OI

atividades realizadas

Ipela equipe técnica.

5. PLANO DE APLICAÇÃO

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

5.1.1 Bens de Consumo
-_.._.._.-.....~-------------_. __._._._._--_._--_.__.-._---_._------------_._----_..._-_...."._ .._.__.._....--_.._..__ ..__._--_....._.,,

Valor total

(12 meses)

Valor total
(12 meses)

R$ 17.997,72

Valor mensalValor unido

R$ 4,15Lts

Unidade de medida
(mês)

IR$ 1.499,81

---'-------------:.'----+------
I I

361,4
Combustível

I

1.0

. Aquisição de

alimentos para Oficina I
I;~~ Ide alimentação Quantidade (mês) Unidade de medida IValor unitário I Valor Mensal

saldável conforme
itens abaixo. I

N° Item I Descrição do item Quantidade
(mês)

2 I
. C C fil' I 4 I Kg R$ 24,90 I R$ 99,60 .,1 R$ 1.195,20

. ame - ontra 1 e I I
-·-·····?--?--T

1
!··F--·..··-·-·-F-:·I·~-d··---. -l------4-------I'---·--K:g---rRs-----14,90 ·i-Rr---S9,60

'

R$7iS;2õ---"1
_.- rango - I e e peIto I

136,56

? 3 ' Peixe - filé de Panga I 2 Kg RS 16,90 R$ 33,80 IR$ 405,60
_. Iou Tilápia' I I

IAchocolatado em p~1 2 I unid 'R$ 5,69 R$ 11,38 IR$
2.4 pt400 g I I

I 2 I unid IR$ 9,95 1I R$ 19,90 I1 R$ 238,80
2.5 IAçúcar - pct 5 kg

213,60

215,76

188,40

381,60 I

J
184,80 !

35,98 I RS 431,76

I
unid RS 17,99 I R$

I

8,90 i R$unid IR$
I

unid R$ 8,99 IR$

I I
unid ,R$ 7,85 R$

Kg R$ 15,90 IR$

I
unid R$ 3,85 ; R$

2,Azeite - vidro 500ml

iAzeitonas - Pt 280 g ~ 2 17,80 IR$
2.9 I

2.8

2.10
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Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

Motorista

Realizar o transporte
dos adolescentes,
auxiliando nas
atividades realizadas
pela equipe técnica.

5. PLANO DE APLicAçÃo

5.1 Subvençao Social (despesas de custeio)

CLT

12 meses 40 horas
semanais

01

__ _ _ __ __ __ __ _ __ ___ _
N° Item Descrição do item Quantidade Unidade de medida . Valor totalValor unid Valor mensal__ _

1.0

2.0
Item

2.1

2.2

2.3

2.4

_ Combustivel

Aquisição de
alimentos para Oficina
de alimentação
saldável conforme
itens abaixo.

Carne - Contra filé

Frango - Filé de peito
_ __ _____

_ ou Ti1ápia°

_. Kg Rs

"" '3ó1,4 uz R$4,15 R$1.499,81 .Rs 17.997,72 1

' Valor total
Quantidade (mês) ` Unidade de medida 1Valor unitário Valor Mensal

` 1 (12 meses)

14,90 `R$ 59,60 R$ 715,20

...... _.

pt 400 g

2.5 *Açúcar - pct 5 kg 2 unid R$ 9,95 . R$ 19,90 R$ 238,80

7.7

2.9
..-__ ___ ...___ ____________________.__¬____§ _____________________

2.10

2.11

2.12

2.13

Atum- Lt 170 g 2 unid RS 5,39 RS 10,78 1 R$ 129,36

Azeitonas - Pt 280 g

Café - pct 500g

`Catchup - pt 400g

Cereal- pct 1 kl

..._

Ê

2

4

___ _ _ _

unid RS 8,90 RS 17,80 RS 213,60

unid R$ 8,99 R$ 17,98 RS 215,76 '

unid R$ 7,85 R$ 15,70 RS 188,40

unid RS 3,85 R5 15,40 R5 184,80
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I

IR
$

1,65 R$ 6,60 R$ 79,20

I

10,25 IR$R$ 10,25 R$ 123,00

IR$
4,25 R$ 17,00 IR$ 204,00

I
-IR$ 5,25 IR$ 10,50 IR$ 126,00

I I
R$ 2,59 R$ 5,18 'R$ 62,16

I

25,96 IR$ 31 1,52

76,56

98,168,181 R$

6,381 R$

6:981'-::R-=$---=-83=-,::C76:---i

6,49 R$

3,49 IR$
!
!

3,19 IR$

I

4,09 IR$R$

R$

R$

2

2

4

4

2

2

2

4

arinha de mandioca 
2.17 iPct 500 g

I

'Essência de Baunilha 
2.15 30 ml

~rvilha em conserva 
2.14 ~t 200 gr

Ifeijão - pct I kg
2.22

2.21 IFarofa - pct 500g

;Extrato de tomate - Lt
2.16 :340 gr

I

'Farinha de milho pct
2.18 500 g

farinha de rosca - pct
2.19 500i g

---To

2.20 ~:rinha de trigo - pct I

fennento biológico - Lt I 4 I I I2.23 1I00g und R$ 7,29

1

R$ 29,16 R$ 349,92 I
.... '----lF~;;;ent~·~;:;;·pÓ"pt25Õ-I·-·--·-;-----·..-··--·--'''''d'--'' ,.-..----------'T,- ---'-..--'--.---.- - - ,.-)

2.24 ,g ... um IR$ 7,48 R$ 14,96 R$ 179,52'

170,64
7,11 14,22unid2

3 unid R$ 0,99 I R$ 2,97 R$ 35,64
I

2 unid IR$ 5,991 R$ 11,98 R$ 143,76

I
I

lI, I~~--13~~;'--:2 unid R$ 5,55 R$ ,
4 unid R$ 2,15 I R$ 8,60

($
103,20

I I
2 unid IR$ 6,991 R$ 13,981 R$ 167,76

I

1 ,i i--------.....,-------.!------,--------i------~
!Amido de Milho - pct
i250g2.30

!1'Maionese - pt 500g
2.29

Gelatina em pó - pct
2.25 '20g

Macarrão Espaguete

2.28 rct 500g

/

G
g

eleia de frutas -- pt 230 I

2.26

--"'-'-(Leite condensado -- Lt
2.27 1395gr

I

2.31 ~anteiga - pt 500g I 4 unid' R$ 13,47 IR$ 53,88 I' R$ 646,56 I
I I I

--;~;~··f~~g~ri'~-a=-p;·5ÕÕg--l---'--2-------·I-'----·-~-~id--..l·R$' ... -···4~35-TR$--··--· ...8;7õl·R$--·I()"4:40'-·_·1
I I I . 1

2.33 !Massa de lasanha - I 4 unid I R$ 3,45 I R$ 13,80 IR$ 165,60

;Milho verde em
2.34 conserva - It 200g

I
4 unid R$ 1,23 R$ I

4,92 R$ 59,04
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4_Ervílha em conserva -
2.14 :Lt 200 gr

Essência de Baunilha -
2.15 30 ml

4Extrato de tomate - Lt
2.16 340 gr

1

2Farinha de mandioca -
2.17 pct 500 g

__ __ _ _ __ _

"' 500 g
Farinha de rosca - pct2.19 500 g

............ _ __
2.20 ¿kg

Ííãrofz-pä 5oog"""7 2 i""_"`" T”
2.21

8 8 9 iréijläollipciikgll il 4* 92.22

4Fermento biológico - Lt
2.23 100g

1

'Fermento em pó pt 250
2.24 g

Gelatina em pó - pct
2.25 20g

.Geleia de frutas - pt 230
2.26 g

Leite condensado - Lt
2.27 395gf

_ _`__________á_____ã__)____š_______;___š_______e__;___

2.28 pct 500g

219 §Maionese - pt 500g

Amido de Milho - pct
2.30 250g

._

2.32 .

233 Massa de lasanha -

1

unid RS 1

unid RS

unid RS

1,65 RS 6,60 1 RS 79,20

10,25 RS 10,25 RS 123,00

4,25 RS 17,00 RS 204,00

unid ` RS 5,25 RS 10,50 RS 126,00

unid RS 2,59 RS 5,18

unid _ RS 3,49 _ RS 6,98

R8

R5

62,16

83 Jó

2

3

2

2

4

__._.._______ _........._.___.___..____..__1.._... _ _

2

:Margarina-pt 500g 2

uma 7"” R8 41,09 R8 8,18: RS

kg RS 6,49 RS 25,96 RS

98,16

W 311,52 8 W

und RS 7,29 RS 29,16 RS 349 92

uma 'Rs 7,48 R8 14,9ó Rs 17952

unid RS 0,99 RS 2,97 R5 35 64

unid RS 5,99 z RS_ 11198 Rs 143,761

unid RS 5,55 RS 11,10

unid RS 2,15 RS 8,60

unid ` RS 6,99 Ç RS 13,98 I

unid RS 7,1 l 14,22

unid RS 13,47 Â RS 53,88

unid ` RS 4,35 1 RS 8,70 .

uma _ Rs 3,45 Rs 13,80 _

RS 133,20

RS

RS

Rs

Rš

Rš

Rš

103,20

167,76

1 70,64

104,40

165,60

Milho verde em _ .
2.34 consewz-1r2oog 4 “md RS "23 Rs 492 Rs 59,04 ~
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Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

61,92

157,92

667,20

5'~R$
I

13,16 R$

1,29 R$

R$

unid

unid 3,29 IR$

r----u-nic-:d·--~R:-$:-· --13,90 I R$

4

4

olho de tomate - pct
2.35 40g

üleo de soja - pet 900ml
2.36 I

__.. ._______ I . _

Ovos - cx 30 un 4
2.37 I

'

Queijo branco
2.38

I
---- --!Queijõ-;:;:;-ozareiã---

2.39

4

4

kg

kg

I R$

I
R$

26,00 IR$

19,90 I R$

I04:õüj R$ 1.248,00

79,60 IR$ 955,20

!Queijo parmesão ralado i
2.40 ,- pct 100g

4 unid IR$ 6,18 IR$ 24,72 IR$ 296,64

~139,20 ,
I

19,08

252,00

1,591 R$

11,60 R$

21,00 IR$5,251 R$

2,90 i R$

1,59 R$

I
R$

I R$

I

unid

kg

unid4

4

IVinagre de álcool - pet
750 mJ

fRlequeijão cremoso - pt
200g

I ....... _
Sal refinado - pct 1kl

I

2.41

2.42

2.43

~eite de coco - vidro
2.44 ~OOml

2.45
Leite em pó - Lt 400g

2

4

unid

unid R$

3,50 IR$

15,50 iR$

7,00 IR$ 84,00

62,00 R$ 744,00

309,60

667,20

35,04 IR$ 420,48g,5r-102,Oo-1

55,60 R$

31,20 R$ 374,403,90 IR$

8,76 IR$

4,25 IR$

I R$

unid

unid

1---·-------[··--·-··-
I unid R$2

8

4

ICalabresa - granel kg

i

I
Leite longa vida - I litr0j

2.46

2.51

;Lentilha - pct 500g
2.47 I

---;~~atatap;;iha - pctT40~

Linguiça de Frango - I IR$4 kg 13,90 R$
2.49 rct I kg I

--'-2-.5-0- ISal;icha - granel-k-g--iI----2-----;----k-g----i-R-$--8-,9-0-'-R-$---17-,8-0-+-1R-$--2-13-,6-0--

I I
T 2 kg IR$ 12,90 IR$ 25,80 IR$

2.52
!Bacon - granel kg 2 kg R$ 15,90 ,R$ 31,80 R$

I
381,60

2.53
I bóbora _ kg 4 Kg 3,77 IR$

!

15,081 R$ 180,96

I
287'32l

234,7219,56 R$

12,76 R$ 153,12

5,99 I R$

3,19 R$

I

R$ 4,89 R$

I I-I R$ -. 3,99 IIU
I

kg

unid

42.54 !Abobrinha - kg

2.56 Alface- maço I 4 unid IR$

-u"7-ratata - kg ---T---4----;----k-g---fR$

;Berinjela - kg 4 kg R$ 4,89 ' R$
2.58

!

I
-------r;--:::-------.~-----.-

2.55 jAgrlao - maço , 4
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2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

__-...,_.._____ _____-.. __1...______- _ ._ ___.. _. ¬.__ _ .___.._ ___..._

1Molho de tomate - pct - .
-340g _ 4 unid RS

.Oleo de soja - pet 900ml 4 unid RS

:Ovos - cx 30 un unid RS

kg _ RSQueijo branco 4
Que___O mozaraa _ ._ ._ _

unid RS
Queijo parmesão ralado 4- pct 100g

unid ' RS
Requeijão cremoso - pt _ 4
22008 1

sai fzfinâdo - pct i1‹1 1' i ' ` '
_. .

750 ml
unid ` RS

5,16 1 -139 R5 Rs ó1,92

13,16 RS 157,923,29 RS

13,90 RS

04,0'0i"ÍRs 1".24`8Íö'0' 8 S2'õ.Õ0"'R8""

79,60 RS 955,2019,90 iii"

6,18 . RS 24,72 ` RS 296,64

RS 21,00 '525 ~ 3 RS 252,00 ,

1,59 RS 19,08

2,90 RS 11,60 RS 139,20 `

Leite de coco - vidro 2 .
§2o0m1 ““ 1

Leite em pói1`Í;'í400§"' 488%* i S' unid' Y Ršm

id RS 3,50 RS~ 7°°° 1 R5 84,00

WWÓÊÉÍÓÓ' 'lR$“" 'i'7'44`.ö0" ` "1'SÍšõ"`“Rí' 8

246 Leite longa vida- 1 litror 8 unid .RS 3,90 ,RS 31,20 *RS 374,40 ›

2.47

2.48

2.49

________ _____________ ___ _._. ___ ________ -___ ......... ._

Batata Palha - pct 140g ` 2 unid RS

inguiça e rango 4 kg
:Pct lkg RS

4,25 -Rs 8,50 ¡Rs 102.00 =

13,90 RS 55,60 _ Rs 66720 _

._ 890 Rs _7_80 Rs 28,60

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

_ _.__ R$_._ _.

_Bacon - granel kg 2 kg

íAbóbora - kg 4 _ Kg RS

Abobrinha - kg 4 kg RS

1Agrião - maço 4 unid ; RS
_ __ _ _ _. __ _ __ _

Batata - kg 4 kg RS

Berinjela - kg 4 kg RS

12,90 RS 25,80 _ RS 309,60

15,90 RS 31,80 RS 381,60

3,77 Rs 15,08 .Rs 180,96 1

4,89 RS 19,56 _ RS 234,72

3,99 Ç RS 15,96 'RS 191,52

3,19 RS 12,76 RS 153,12

5,99 ` RS 23,96' RS 287,52

4189" R8" 'W"1'<Í.šè“R'šiMÊÊÀAÚ2" 8 '
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Casa da Criança Batuira: Investindo na criança

,Jiló - kg
2.67

2.59 Beterraba - kg 4 kg R$ 4,19 R$ 16,76 R$ 201,12

4 unid R$ 4,91 R$ 19,64 R$ 235,68

I

4 kg IR$ 3,99 IR$ 15,961 R$ 191,52

I

4 ko
IR$ 5,15 R$ 20,60 R$ 247,20

I'"
4 kg IR$ 2,991 R$ 11,96 IR$ 143,52 I

I

I
4 unid IR$ 3,95\ R$ 15,80 IR$ 189,60 I

I
4 unid lR$ 7,80 R$ 31,20 r74,"4-0-,

4 unid IR$ 5,89 R$ 23,56 I R$ 282,72 -;,
4 ko R$ 5,49 IR$ 21,96 R$ 263,52

'" I !
4 kg R$ 4,99 R$ 19,96 R$ 239,52

I
4 kg .RS 4,50 I R$ 18,00 I R$ 216,00

I

Cenoura- kg

Mandioca - kg

!Pepino - kg

ICebola - kg

I

2.68

2.69

2.60

2.61

2.62

p;:;-';e Flor - maço
2.65

I

iCouve - maço
2.64

í

,
2.66 I:" . fr,...spma e - maço

~hUChU-kg

-_._--':::-.,..-.,.,-.
Brócolis - maço

2.70
;Pimenta de Cheiro
bandeja 150g

I

i
unidade RS 3,99 R$ 3,99 R$ 47,88

! I I

2.71
'pimentão - kg 2 kg R$ 5,98 I R$ 11,96IR$ 143,52 ,

I i
2.72 /salsa-maço I 2 maço IR$ 4,19

I
R$ 8,38 IR$ 100,56 I

----;~;;--f~-~;t~-=-ki--·--------,-----·-··-··-·4-·--------r-----kg-----·-·:-R$--~69?$----30'76TR$--369, 1-21
----·;~;~---F;;gê~=·kg-------·-------------2-----r----kg------IR$ --7,39TR$ _·~R$-·----i77~36·--·!

2.75 I<lho-kg I 2 ·1 kg IR< 19,90 IR< 39,80~
Cebolinha - maço 2 I maço I R$ 1,98 R$ 3,96 1R$ 47,52 ,:2.76

Manjericão - maço 2 maço R$ 3,27 I R$ 6,54 IR$ 78,48 I
2.77

204,00

286,56

11,00 IR$ 132,00

18,08 R$ 216,96 I

23,88 R$

I

17,00 IR$
I

I kg IR$ 2,48 IR$ 9'92 1-R-$--1-19-,O'-4--ii

2.78
!Abacate - kI I 4
I
I

2.79
,Banana- kl I 4

2.80
Goiaba- kI I 4

2.81 ~aranja - kI 4
,

2.82
,Limão -kl 4

QNM-32 - ÁREA ESPECIAL - MÓDULO "C" - CElLÂNDIA - TEL. 3201-7811- CEP 72210-323 - WWW.CCBATUlRA.ORG.BR
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2.59
. . ._

2.60
_ _ _ .................._Ã..._.._..__..__..._,_____...._._.mig.._._w__..-__§š___23:õš_.__Iíš.....--_._Í5,96 .RS

2.61 -

Beterraba-kg 4 kg RS 4,19 RS 16,76 RS 201,12

2.62

2.63

'cenoura-kg* "`""`7""'"' 4 77 kg ' 7 Rs" 5,15 ?R$ *íóÍó0 ,Rs 247,20

%¿híC¶,:¡;g“ 5 “¬1g$"“*í,9§"¡¿'§“"¶gfí§'í:¡§;g2"'5

2.64 Couve - maço

2.65

166 Espinafie - maço

2.67

4 unid RS
_.

43 7 unid» "Rš

Jiló -_1<7gw-7_'7M› 7 "47WW7WM” www” 7kgWWA'vRS-um

3,95 Rs 15,80 zR$

"ãfišõmiísw""`"i`7`ä"i'3ö"""iiš

""5",š"9 Rs 23,56 -Rs

W ' 1s9,óo

374,40

282,72

Ê,‹ií""1íš"_*¶,55~1íí"`"íš3Í5§"

_68Mandioca `- kg 4 kg RS 4,99 RS 19,96 RS 239,52

2.69

'Pimenta de Cheiro -
2.70 bandeja 150g

*Péfšín‹›Í1Ê§7 7 4 777" 77" "ígñ" Tás

1 unidade RS

4,50 RS 18,00 RS 216,00 '

3,99 Rs 399 RS 47,88

2.71 Pimentão - kg 2 kg RS 5,98 RS 11,96 _ RS 143,52 1

2.72 ,Salsa - maço
. .

2.74

2 maço RS

vagem _ kg kg `

4,19 RS 8,38 ' RS 100,56

"'?','6'9 Rs 30,76 Rs 369,12

2.75 Alho - kg
_ _. ..

2 kg ` RS 19,90 1 RS 39,80 ' RS 477,60 1

2.--" 2,,_-. __2 __. _. _. _ __ ____._. ._ __,,fi.___ -__ _. .
2 maço RS

2.77 Manjericão - maço 2 maço RS 3,27 RS 6,54 ' RS 78,48

2.78 Abacate - ld

2.79
, ._ _. ._ .. ... . . ,_, ..

2.

4 `_""1‹g __ R3 4,52 RS 18,08 RS 216,96

'V 1§ÍzÍaÍ1šÍiEi'W ""“'"Mi`"7"W77"T7"“""`7 7 712g "M7""í‹§"`""3Í*í5""1iš""i '“'í1f6Ó'1*1i§“7173E,ã›7`^

'W"2Ê`7`LaraHiÍ1}šÊ"1¿1_'M'""'7"""""'W7'""""""i"_“T__'"77”7- 1¿g Ízs
Í' ú7""`_`4 7.-"`_”""_""* ' i_"“""' A' " """"" ""'4"._'^"`_'" Í `"` "` "` ""' _“_“_' "2.82 Llmao - kl

4,252 R$______._ _..._..______..__-....__.........
17,00 RS 204,00

2,48 RS7 9,92 ,Rs 119,óÃ"`"

2.83
_ Rs 7,98

Maçã - kl 4 kg RS 4,38 , RS 17,52 . RS 210,24

31,92 1 RS 383,04 Í

QNM-32 - ÁREA Especm. - Mó1›u|.o “C" - CE1|.¡Nnu - TEL. 3201-7811 -CEP 72210-323 - www.ccsATu1nA.onG.an. 1 ¿ A
/



Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

22·.8865_1;~1ea"'~n'~g:a--~~kl'-' - - - -- "'l-- 44 ------.II'---~k~g-----rl-RR$$....----1?4~',3747 -~I··~R-..$~- ~199..:,.~068··.····~1 RR--$$......... 592,32 i~ ... 228;96---1

----;:;;--lMaracuj;-=kl-----j----4----·-ikg----r',381 lU 17'''1 lU 2l0,2,-J
[Melancia - kl I 4 kg R$ 4,00 . R$ 16,00 IR$

2.88 I 192,00

2.89 !IMOrangO - kl I 4 cx R$ 4,90 IR$ 19,60 R$ 235,20

I
2.90 ! era - kl I 4 I kg IR$ 4,38 IR$ 17,52 IR$~~_~,_~~ !

-;:;~---r~~-g~ri~;-=kl----·-r---------4------------r---kg--------TRS----7-;69 IR$---30,-7'61RS ---- 369,12 I

_~i:~~].~===:r:~='=h-=r'-,:"TR$~22.36f~268=j
2.93 içafrãO - pct 50g I 2 I unid I R$ 7,95 1R$ 15,90 I R$ 190,80 I

IAlecrim - pct 6g I 2 I unid IR$ 2,71 IR$ 5,42 !R$ 65,04
2.94 I I I

5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

QNM-32 - ÁREA ESPECIAL - MÓDULO "C" - CEILÂNDIA - TEL. 3201-7811- CEP 72210-323 - WWW.CCBATUlRA.ORG.BR
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2.85

2.86

2.87

'Melão -kl 4 kg ,RS 12,34 ,RS 49,36 -RS 592,32

Manga-1<1 4 kg *Rs 4,77 1118 19,08 ,Rs 228,9ó

Maracujá-kl 4 kg :RS 4,38 RS 17,52 RS 210,24

Melancia-kl _ 4 5 k RS 4,00 RS 16,00 RS 192,002.88 g 1
72.89 Morango-kl 4 cx RS 4,90 RS 19,60 RS 235,20

Pera-kl 4 , kg RS 4,38 RS 17,52 IRS 210,242.90 1 =

2.91

2.92

2.93

2.94

-Tangerina - kl 4 kg i RS 7,69 RS 30,76 1 RS 369,12

šUva- k1 4 kg ;RS 5,59 .RS 22,36 ÊRS 268,32

__ .................

Alecrim-pct 6g 2 unid 5 RS 2,71 ÍRS 5,42 ,RS 65,04

2.95

2.96

.Canela em rama - pct _ 1 -.20g 2 umd RS 3,65 ¡ RS 7,30 Rs 87,60

Cominho ` 2 unid E RS 2,88 RS 5,76 Â RS 69,12

2.97 ;Cravo da índia - pct 8g 2 unid Z RS 4,75 ' RS 9,50 i RS 114,00

2.98

2.99 20g _

,Curry 2 unid RS 6,49 RS 12,98 , RS 155,76

Lemon & Pepper- pct _ . 1_ 2 un1d RS 3,65 ` RS 7,30 ,Rs 87,60

WW...,____________.____ _,,____._____ _ 2......__§š2,-..,___,_,_,,,_W_,___..._,_2___________-__íš.____.____.._.
2.100

2.101

2.102

2.103

2.104

2.105

§I.ouro - pct 12 g 2 unid , 70,802,95 _ RS 5,90 =

;N' M -1z °Z °s°ada°m bm 2 uma R8 3,89 ,R8 7,78 1pct8g 1 . 1 RS 93,36

orégano _ pct 15g 2 unid É

1 _ ¬` 1 _

RS 8,60 . iíiš 103,20
__ _ ______ .... _. 1 76,88

P' ó R' _ 1 _,gente ° °"'° pa 2 uma Rs 4,05 Rs 8,10
RS 97.20

_______________ ______ _. ______ .............. ._
Coentro - maço 2 unid

2.106
Gengibre-embalagem 1 id 1,26 `R$ 1,26 _
¿200 g ““ _ RS

RS 15,12

_ __
5.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

No _ 1 Quantidade ` Unidade de medida Valor unitário Valor mensal*Descriçao do item Valor

QNM-32 - ÁREA Esvzcnu. - MÓ1:u|.o “C" - Ce11.ÃNo1A - TE1.. 3201-7811 - CEP 72210-323 - www.ccsA'ru1nA.on<;.an < ¿ 7
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Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

total I
······-···--·----·---i

I i

II R$
R$ 350,00

4.200,00 i
!

~I I I I
.~~~:,~~~;~~.~:~~:~~~:-- , --- ------- ---1- --------- ---------- --- -,- - -- ----- ----- ---- ..
I~n i I

1.0 suco ou achocolatado; °I I 50' Kit I R$ 7,00
sanduiche ou bolo; barra de I I
cereal, paçoca, goiabada ou 'I i I
bananinha_ (aquisição por I I

...........................J(:J!lP~(:.~~L _ __ ._ _... __ .L_____ .. 1.....___ .....--.--.----.- - L. ._ ..__...._________________I. ····-····-··--1

5.1.3 Auxílio à Pessoa Fisica j

,~:!~l~~~~;f~~~-'~~tid~d;-r-::::~:.~~-l:=-r~;~'~ ~:'-I
·------íT~t~l;------···--------- I . ----------------T------------T-----··----- ;--------1

5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física

N0 Item Cargo I Quantidade de N° meses Valor do salário mensal Valor Total i

--;-"1 ~~;,~'!~~i,~---- +~~"'-T"-"" .j}--C'i~}···-···+~[;~!I:';1-:::-~
3 ...i--Ed-;;c~d~~·s~ci~i-----··-T··------03-·· ·----T----...--i'2-------·...-----···--RTs:40Õ,-ÕÕ------TRT-iõü:860:00--- ..----··1
4 I Motorista I OI I 12 R$ 1.616,62 I R$ 19.399,44

... __. .... __... !.~!~.I...._. .__..._.... .... .. ._._._ ... . ..__.. .__.._.. ..__..__-'--~.!~g3.:~,;~~ J

5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física

(Recursos Humanos)

-~~-~~~-I··cargo -.- ····-·-- -·-1-~~~!1:::~!~-T~-:~~~~:-- -- ..]-~~;~;:~~~~;.~~~~.~~~;~~~ ···I~e~~;~~c:~g;::fe~:---l

IPedagogo I OI~ 12 I R$ 1.293,76 I R$ 15.525,08 I
2 INutricionista I OI I 12 I R$ 690,06 I R$ 8.280,73 !

3 IEducador Social I 03 I 12 I R$ 2.436,00 I R$ 29.232,00 i

=-~~-=:=-~q--~~l~~_~;fJ
5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

I R$ 468,82

I I

I
Total mensal dos ~
encargos

I ..... .... _

I R$ 1.293,76 ,
i R$ 690,06 I
I R$ 2.436,00

I
· I IProvisão

Cargo IFGTS (8%) 13°Salário Provisão de Férias I 1I3Férias IFGTS (8%)

-P~dã.gog;----·--------r-·-R$-356,90-T-R$-37-i~771---Rf 37l,77--+ R$ '1'~23:;-;,9::;;:2-rI---;:R:-;;;$ 69,40

Nutricionista I R$ 190,36 I R$ 198,29 I R$ 198,29 ! R$ 66,10 I R$ 37,01
Educador Social (03') I R$ 672,00 I R$ 700,00 I R$ 700,00 I R$ 233,33 R$ 130,67
_Mot~j_s.!~ I R$ 129,33 I R$ 134,72 I R$ 134,72 'R$ 44,91 R$ 25,15

QNM-32 - ÁREA ESPECIAL - MÓDULO "C" - CElLÂNDIA - TEL. 3201-7811- CEP 72210-323 - WWW.CCBATUlRA.ORG.BR
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Item

1.0

No

Item . . _ _materiais a serem adquiridos,

Kit Lanche 01 - O1 fruta
(maçã, uva ou banana); O1
suco ou achocolatado; 01
sanduiche ou bolo; barra de
cereal, paçoca, goiabada ou
bananinha. (aquisição por
empresa)

RS V50 1<1z R8 7,00 Rs 350,00 4200,00 3

5.1.3 Auxilio à Pessoa Física __ _ ._ __ `

todas as especificações dos 1 Unidade de medida Valor unitário total 1

sem indicação de marca).
Total:

5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física
N° Item 1 Cargo

|\)›-4

-I>`L›J

...Â_____ÊÊ9?$°ã9_________ __ _ _
Nutricionista

_ _____..E¶99%1¶95_§98íël__ _ _ _
' Motorista

N° Item

2

3

4

Quantidade de ` O_ _ N mesesprofissionais _

12
12-____-. QL-.- _- _ __»

Valor do salário mensal ¿ Valor Total
(sem encar os)

_
_ ___ _-. __ __39.§fi99z99___._________;__1Ê§__192§9<3_99___.Rs 1_ó1ó,ó2 ` R8 19.399,44

_ _

5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física

(Recursos Humanos)
Quantidade de '

_ _. __

Car o 1 1N° es V l en ldos encar os .g m es aorm sa g Opr em

Nutricionista

_ Educador Social

1 Motorista

01 12

03 12

01 12

RS 690,06 RS 8.280,73

RS 2.436,00 1 RS 29.232,00

RS 468,82 RS 5.625,84

_ Total RS 58.663,65

5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

Provisão Total mensal dosCarg0 FGTS (8%) ` 13°Sa1ário 1 Provisão de Férias ` 1/3Férias FGTS (8%) l encargos

Í.
N“"Í°Í°“Í5ffl 1 R9 19036 R5 19829 _._B$_.1_9§zë.9___..._...-_.L.__*}§_Ê§z19.._..-_aE§.ã_Í/_z_9__l_______;_.__lÊ§__Ê9_9z%-_.-__Í1ÍÊÉÊëšš€šÂ_Ê§šášiíÊÍÊÍÍÂÍÍÇÍÍÂÍÍÂÊÊÍ§ÍÊšíÊ5ÂÍÍ R5 15900 R5 23113 - R$130,67 _ R$2-43900 _
Motorista _ RS 129,33 RS 134,72 RS 134,72 RS 44,91 RS 25,15

, 1
QNM-32 - A11EA EsPEcuL - Moou|.o “C" - CEILÂNDIA - TEL. 3201-7811 - CEP 72210-323 ~ \nmnN.ccsAru11u.oRe.aR ,-1 f(zš



Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

.-j--..-------,. Pedagogo x I

CargoN° Item

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

I ~alor do salário bruto com
ICusto mensal por profissional * Valor Bruto )encargos (total do projeto

.----1-,--- R$ 5.754,99 ----:.....:.:.:..:..:.:S!.C..-'-R~$;-;;69~.0;;-;5~9-;:;,8-;;-8~----..,

2 Nutricionista x I R$ 3.069,58 R$ 36.834,96
3 Educador Social x 3 R$ 10.836,00 R$ 130.032,00

R$ 2.085,44 R$ 25.025,28
R$ 260.952,12 I_--'-_.__--'-__--.J

4 Motorista x I
.------~--------'C;....-'-:~------+_--_=:_:_::::_:__=___:7".--

Total

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

N0 Ite~~~:~~~~ã~:~~cli~:~~:~cJ~~~e~::-T .... "~~:'ti:~':' ""l~:~:~e de medida
serem adquiridos, sem a indicação
de marca).

Valor unitário

Total:

5.2.2 Despesas com obras

N° Item Código SINAPI I
Descrição do Item (de acordo com a "Unidade IPreçoQuantidade
tabela SINAPI) de medida. unitário

Total

Total: .__ 1 .._._. . 1__.__' 1 1_,

5.3 Resumo do Plano de Aplicação

I Valor (R$) I
. 1,- Total Subven~ão Social ·==~_-_-__I__:R:-:$::_3::_0_:_9::_.3-9-2-'--,-16-----_ ,-J
2 -Total Auxilio Investimento (bens permanentes) I R$ 0,00
3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras) R$ 0,00
TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = IR$ 309.392,16

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

Metas IDetalhamento das ações 1° Parcela I 2° Parcela 3° Parcela !'lo Parcela
de cada meta I Mês 1,2 e 3 l_Mês 4,5 e 6 ,Mês 7, 8 e 9 l!v1ês ~!...~_!} I

·-----·-----·-T'A-Ç-=-ão-O=-:I,....-------~I--"-·--+-I i I

Contratação do IR$ 17.264,97 iR$ 17.264,97 iR.$ 17.264,97 iR$ 17.264,97
!Pedagogo

Meta OI - Contratação da
equipe

Ação 02
Contratação do
(Nutricionista
IAção 03
,Contratação dos
Educadores Sociais (03)
'Ação 04
Contratação do motorista

R$ 9.208,74

'R$ 32.508,00

IRS 6.256,32

R$ 9.208,74 R$ 9.208,74 ~$ 9.208,74
II

!

I I
R$ 32.508,00 R$ 32.508,00 !R$ 32.508,00 I

I I
I I IR$ 6.256,32 R$ 6.256,32 iR$ 6.256,32

I

QNM-32 - ÁREA ESPECIAL - MÓDULO "CU - CElLÂNDIA - TEL 3201-7811- CEP 72210-323 - WWW.CCBATUlRA.ORG.BR
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5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física
__ -__ __--___-_ -_ ..

N° Item Cargo _ Custo mensal por profissional * Valor Bruto ' encargos (total do projeto)

-kL›Jl\¡'-^

N° Item todas as espeçificações dçs 176115-3 Quantidade Unidade de medida Valor unitário Valor total '

__ _. ___. ._ ....
____.____39-<1ëa°§9_2:L-___._.___---_ __--_____--_-_---_-_-*Fã-5-_75L›'9_- __-_-___.-_____--_.__-Â§2_§i..-_--_-. ..-_ .-

Nutricionista x 1 RS 3.069,58 _ _ RS 36.834,96__ `_M__~__
T_T_1_f.ÍÍ_____ÍÇÊÍLEÊEÍÊÊFÉÍÍTTTTTTTT__ TTRSJP-836›°<?

M°f°fiSffl × 1 R5 2-035,44 ___ .__._.__.__1_3_§__2.§-_°-2__§_zÊ_$_
TÍÍ'____'_T 1T. T 1 - _

5.2. Auxílio Investimento
5.2.1 Bens Permanentes

Descrição do Item (descrever

serem adqumdos, sem a mdicaçao
___ __ de mflr¢a)- __ _ _ www _ _

__ _ __ _ _ --...__--__--_____--_______-._-_______- _______________-__---------___-________-___...--______._..-.____-_..-..--.___.._.....»..-......-

5.2.2 Despesas com obras

TTTT15ëššiE}í$'ã<ÍEènTÍãE"àE2Sí1Ê¢om aT “T ` T Unidade 1>re€;Ê› T TN°ltem Código SINAPI Quantidade . › _ _ _ Total

1

125512 SÍNAPÃZ ,__ ___ ___ ,_.________-,,_________-,_______¶'~Ê_,"'}E¶1¶Ê-_E{']EÊE9__-_

5.3 Resumo do Plano de Aplicação
_ _ _

'T°'fl1$“bV°"Çã°5°°¡a1 _ __ _ _ - _ _ _____________._lÊ§_âÊ19;§-ÊÊJÉ-___.-__-_._______
__

3-I9PâLA2×ü9_k11âã§m¶91§‹gf>=flS°°m°P¿fl_______---.___-__-__ _ _ .___ R$000 _
`"`fõTAL D`o`"1>Ro115To (1+2+3 _ R8 309 392,10__ _ ) =____ _ _ ____ __ _ ç ~ mm,

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvençao Social (despesas de custeio) _
,Tigas TT T Detalhamento das ações __l° Parcela *W 2° Parcela Í 3° Parcela 4° Parcela V

de Cada meia Mês 1,2 e 3 Mes 4, 5 e 6 ,Mes 7, 8 e 9 Mes 10, 11 e 12
Ação 01 ' Í '
Contratação do RS 17.264,97 RS 17.264,97 'RS 17.264,97 ÊRS 17.264,97
Pedagogo , “_
Ação 02 1
Contratação do RS 9.208,74 RS 9.208,74 RS 9.208,74 ÉRS 9.208,74

Meta 01 - Contratação da 1×L¡E¡í¡9B¡5¡a 1 U MA -Mg
CQUIPC 'Ação 03 T T TTTT TTT TT” T TTT 'TT T* 'TT T ç

Contratação dos RS 32.508,00 RS 32.508,00 RS 32.508,00 _R$ 32.508,00
_E95°ë¶9f_9_ã_S29i§@ã2-___.. _-__-___-___________--___.-_____._______ ____
A999 04 _ Rs ó.25ó,32 Rs ó.2sõ,32 Rs 0.258,32 Rs ó.25ó,32

.---_-___.___.___-_____- *_ ___.Ê°l“fat3Çã° 9° m°'°“5FL _ - _ _ _

QNM-32 -ÁREA Esvscw. - MÓDULO “C” -CEnÃN1›u - TEL. 3201-7811 -CEP 72210-323 - www.ccBArum¡.ok‹;.Bn
lí /
/

5 7



Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

R$ 77.348,04 f$ 77.348,04 IR$ 77.348,04 f$ 77.348,04

R$ 6.560,58

I
iR$ 4.499,43
I

I

iI R$ 1.050,00

I

R$ 6.560,58

R$ 1.050,00

R$ 4.499,43
!

R$ 4.499,43R$ 4.499,43
I

Ação 03
Combustível

Meta 02
Preparação das
Oficinas

Total de Subvenção Social

,Ação OI R$ 6.560,58 IR$ 6.560,58
Compra de alimentos
I-.....-..---..---- ...-.--.....-.---- ..--.- ··-··----TÃçfu, 02-------·----···-·-----R-$-I-.0-5-0-,0-0-----iRrl~Õ5Õ -;ÕO

.Aquisição de Kits Lanches

atureza de Despesa - Auxílio Investimento (bens permanentes)

Detalhamento das ações de I
cada meta Mêsl,2e3 Mês4,56 ,Mês7,8e9 IMêsl0,llel2

L-----r----r--I_J ~~
Metas

Total de Auxilio Investimento
atureza de Despesa - Auxílio Investimento (despesas com obras)

Mês 10, Ii e 12Metas De_talhamento das Mês I 2 e 31 Mês 4 5 61 Mês 7 8 e 9
açoes de cada meta ' , ,

Met~-(~~~;;:;e~;-~-;;:;~-ta-d~-;~~~do --------- ---T----------r------i- ----r------ ------------"
com o item 3.6) T-

Total de Auxílio Investimento (bens perman(
despesas com obras) I

--'TOTAi-PÔR PARe-ELA---------1-------
I

I-----l---·----l··--·--·-----·--·-··-----·---·---·-····-...

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas Detalhamento das ações de cada meta Valor (R$)
I Duração/Mês

. Início Término

OI Contratação da Equipe R$ 260.952,12
Após a liberação do
recurso.

Até 30 dias após a

'

liberação da primeira
parcela do recurso

R$17.997,72Combustível

i I Após a liberação doCompra de alimentos R$ 26.242,32
__________________-------'-...,-re-c...,-u-fS-O...,-.::--c::---:----j Até 90 dias após a

C d K· L h R$' 4.200,00 Após a liberação do liberação da últimaompra e ltS anc es _
________________________:...re;..:c..;:u::..:rs;..:o:.... ---j parcela do recurso

I Após a liberação do Término
. recurso.

02

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

a) Avaliação Permanente:

A equipe terá reuniões semanais com a equipe técnica para verificar intercorrências e monitorar o andamento

das metas, bem como integrar as ações aos objetivos comuns. Ao final de cada mês será construido um relatório de

atividades.

b) Avaliação Periódica de Resultados:
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ivíëtíõš” ""`""`"` " _" H ' _W'fl`m^7#~'w_'__ W '_ bypmparação das Ê9ã° 01 _ Rs ó sóo,ss Rs ó sóo,5s Rs ó sóo,ss Rs ó.5óo,ss_ ú 1 z ' ' ' .
Ação O2 Rs

_ eo ^q“¡5¡9a° de KÍÊS Í-3f}°¡?¢5_V V __ os _ __ _ __ _

^Çã° 03 , Rs 4.499,43 Rs 4.499,43 Rs 4.499,43 Rs 4.499,43Combustivel

Total de Subvenção Social _R$ 77.348,04 RS 77.348,04 `R$ 77.348,04 šR$ 77.348,04

Natureza de Despesa ÍAuxilio investimento ermanentes)_ _ _ ________P_____________
Metas Detalhamento das açoes de Mêsl,2e3 Mês4,56 Mês7,8e9 1Mêsl0,llel2
_..,______________________________________.___í{<ÊÊl'Êi._€_________..___.._ ...___ ___ ._...-_ __.- . ...-..-.~«.._. .._-......

rózàiagÀ;;;'ú¡¿;**'i;¿'q¿g;â};5§¡@§;"";j “_ L Í ' À _ ñ _
Natureza de Despesa - Auxílio Investimento (despesas com obras)
Metas Detalhamento das_ Mês1,2e3 Mês4,5ó Mês7,se9 Mês1o,|1e12

...... ____________,_______Ê§9_Ê$..ÊÊ.EÊfÍã.PÉÊÊ§ › 4
Meta (enumerar a meta de acordo `com O item 3.6) __ __ __ __ _ __ __ ._ __ _. __ .___ ._ ._ __. _..

___T6_tšÍ_de.Ãü£m8_Í;;;ší;nèBt8.tbgñššäáíš__.___ _ _ __ _ _ _ _ _ ._ .Í ._f_.__.___ __.-.....__....._..-zzzz z.--.

despesas com obras)
TOTAL POR PARCELA

7. CRONOGRAMA DE E×EcuçÃo
fê‹¿ã9/Mês ___Metas Detalhamento das ações de cada meta Valor (R5)

A ós a libera ão do Até 30 dias após aOl Contratação da Equipe RS 260.952 17 p Ç libera ` da ' `

Du _ _. ..__.._.__.___. ..._ .s....- .-.... .

Inicio Término WW _*

, ._ recurso ÇBO pflmfllfâ

' 4 Pflfcfla d° :§2___flt§9_-_
compra de alimentos Rs 2ó_242,32 m°°'aÇã° d° i Até 90 dias após aO2 __ ______.___ __________Ã________¡_5_____._T____ä..____._____ rh _ da ,mma

fínjprz de Kits Lznehee i í Rs 4;2o0,oo~ Egg; °“Ça° ° Fšaffffâo mimo_ _ _ T, _
combustivel Rs17_997,72 ^P°s a "b°““¡a° d° em“"°

___. _ __'_'ÊçÊ"'§9_' ______________ _, ___- ~_________

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

a) Avaliação Pennanente:
A equipe terá reuniões semanais com a equipe técnica para verificar intercorrências e monitorar o andamento

das metas, bem como integrar as ações aos objetivos comuns. Ao final de cada mês será construído um relatório de
atividades.

b) Avaliação Periódica de Resultados: (Í ,
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Casa da Criança Batuira: Investindo na criança

Será construido relatório de resultados trimestral. Esse relatório terá como elemento norteador as avaliações

de desempenho de cada participante, bem como as análises qualitativas da equipe técnica.

c) Avaliação Final ou de Impacto:

Confecção de relatório final com avaliações dos participantes quanto aos resultados do projeto, a mensuração

quanti-qualitativa, por parte da equipe técnica, de todas as ações e os impactos dela percebidos, se utilizando dos

indicadores das metas.

Respei tosamente,

Brasília-DF, 03 de outubro de 2019

Luciano Cunha de Sousa
V

Diretor Financeiro

QNM-32 - ÁREA ESPECIAL - MÓDULO "CU - CEILÂNDIA - TEL. 3201-7811- CEP 72210-323 - WWW.CCBATUIRA.ORG.BR

ffš: _*

Çzrxzzzz «im \;"¿‹'z-ef 4 (ir.

Casa da Criança Batuíra: Investindo na criança

Será construído relatório de resultados trimestral. Esse relatório terá como elemento norteador as avaliações
de desempenho de cada participante, bem como as análises qualitativas da equipe técnica.

c) Avaliação Final ou de Impacto:
Confecção de relatório final com avaliações dos participantes quanto aos resultados do projeto, a mensuração

quanti-qualitativa, por pane da equipe técnica, de todas as ações e os impactos dela percebidos, se utilizando dos
indicadores das metas.

Respeitosamente,

Brasilia-DF, 03 de outubro de 2019

¡ _
I /

“.;‹,¡-1 /Q/'r ->¿-

Luciano Cunha de Sousa

Diretor Financeiro
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