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✓ DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

Título do Projeto: Período de Execução Total do Projeto: 

"Comunica Galera: O uso da educomunicação no fomento a Início Término 
participação infanta-juvenil na defesa dos direitos 
humanos" 2018 2019 

Local de execução do Projeto: Sobradinho 11/DF 

Total de Crianças e Adolescentes Atendidos no Projeto: 120 adolescentes de 12 a 18 anos. 

Linha de ação do Edital: 

Formação e fomento ao protagonismo infanto-juvenil para a defesa de seus direitos, em especial para 
fortalecimento de comitês e fóruns específicos e protagonizados por crianças e adolescentes. 

~ 
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11. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM AS AÇÕES 
PROPOSTAS 

A trajetória histórica dos Direitos Humanos tem seu marco referencial na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1959), 

que dispõe sobre a Doutrina da Proteção Integral e o interesse superior da criança enquanto sujeito de direitos. Neste caso, 
a criança é entendida como aqueles menores de 18 anos de idade. Em 1989, a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança reafirma os Direitos Humanos numa dimensão mais ampla, estabelecendo o princípio da participação, onde a 

criança tem o direito promover e defender seus próprios direitos. 

No Brasil, os movimentos sociais de luta pelos direitos da criança e do adolescente se unem numa grande mobilização que 
resulta na inclusão do Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 que estabelece: "É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência , crueldade e opressão". A criança e o 

adolescente passam a ter prioridade absoluta, a serem considerados sujeito de direitos, consagra-se a legitimação da 

universalização dos Direitos Humanos e da participação popular na gestão das políticas públicas. 

A garantia da prioridade absoluta implica em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência no 
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais 

públicas e na destinação dos recursos públicos, nas áreas relacionadas com a proteção à infância e a adolescência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8.069 de 1993, representa a materialização do Artigo 227 da Constituição 

Federal, uma das leis mais avançadas que discorrem sobre a garantia dos direitos da criança e do adolescente e, uma lei 

referência no mundo e, especialmente, na América Latina. 

~ 
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No entanto, a efetivação do ECA ainda é um grande desafio, o que remete a necessidade de fortalecimento não somente dos 

movimentos sociais na luta pelos Direitos Humanos, mas, especialmente, o fomento a participação, a fim de que as crianças, 
adolescentes e jovens possam exercer o seu protagonismo no processo de garantia de seus próprios direitos, na conquista 

de melhorias nos pontos cruciais para o seu futuro como: saúde, educação, esporte, cultura, lazer, profissionalização, assim 

como para evitar todos os tipos de violência. 

A prática da participação de adolescentes é, ainda, de relevante importância na reflexão a partir das pequenas atitudes, 

coerência entre discurso e prática, na conjunção da formação técnica e formação política, favorecendo a autonomia, 

organização e mobilização. A garantia de Direitos é, sobretudo, um ato político, que requer atitude, coragem e perseverança. 

Neste contexto, a educomunicação ou "educam", apresenta-se como ferramenta para uma leitura crítica dos meios midiáticos. 

A produção coletiva de comunicação pode incidir diretamente na realidade, isso a torna relevante, basta olhar a história. É 
evidente a influência da comunicação social na formação das pessoas e na concretização dos mecanismos sociais. 

Essa compreensão decorrente em especial, da produção coletiva de comunicação, resgata o Direito Humano da pessoa, 

independente de idade, gênero, origem ou titulação, e também dinamiza as relações educacionais, facilitando a linguagem 

entre educador e educando, promovendo subsídios inovadores para a construção do conhecimento por meio das novas 
tecnologias. 

O conceito e as práticas educomunicativas estão ancorados à proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais no que tange, 
em especial, à área das linguagens e sua relação com as demais disciplinas. Estudar pode se tornar mais prazeroso quando 

inserido metodologias atrativas e a Educomunicação tem essa perspectiva, sobretudo porque ela interage, construção do 

conhecimento coletivo e o uso de novas tecnologias. É Importante destacar que a Educomunicação não visa substituir as 
áreas acadêmicas que formam os profissionais de comunicação. As práticas educomunicativas são suporte no processo de 
construção do conhecimento. 
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A informação não pode está restrita apenas à mídia profissional. É necessário que haja outros mecanismos que motivem a 
comunicação social de forma diferenciada. A escola é o ambiente propício para incitar a construção de novas ferramentas e 
metodologias de comunicação, sobretudo se o objetivo é à construção de uma sociedade mais justa e humanitária. 

É nesta perspectiva, que a proposta do projeto "Comunica Galera: O uso da educomunicação no fomento a 
participação infanta-juvenil na defesa dos direitos humanos", ora apresentada se insere, visando promover a formação 
de 120 adolescentes educomunicadores, na faixa etária de 12 a 18 anos, oriundos de escolas públicas e/ou instituições de 
atendimento direto no âmbito de Sobradinho li e Região Serrana, para atuarem como protagonistas na defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. As atividades visam a formação humana, política e técnica possibilitando aos adolescentes a 
construção de produtos educomunicativos que estimulem a criticidade, o exercício da cidadania, o protagonismo juvenil e a 
defesa dos Direitos Humanos. 

Em observância aos Decretos 40509 de 11/03/2020, 40512 de 13/03/2020, 40.522 de 15/03/2020, que recomendam o 
isolamento social, enquanto estratégia para contenção da pandemia do COVID-19, excepcionalmente e 
temporariamente, o PRONOVI suspendeu o atendimento presencial aos 120 adolescentes, adotando o teletrabalho e 
a utilização da ferramenta virtual do WhatsApp para manter contato com os adolescentes, incentivando-os e 
orientando-os para produção de peças educomunicativas, que estão sendo postadas diariamente no blog do projeto 
e demais redes sociais, alinhado com o previsto no módulo IV, constante no Plano de Trabalho. 

Ciente de seu compromisso com o projeto e entendendo a importância de manter o vínculo e a interação com os 
adolescentes, a equipe tem atuado buscando não prejudicá-los, bem como, prestando a assistência necessária e 
possível para eles e suas famílias possam enfrentar a pandemia e o isolamento social. Para tanto, o uso da 
ferramenta virtual tem sido uma das estratégias utilizadas no momento, não somente para o cumprimento das metas, 
mas, especialmente, para que possamos interagir, orientar e contribuir para que os adolescentes passam melhor 
superar as dificuldades, impostas pelo isolamento social. 

A equipe também lançou a "#Galeraficaemcasa" que tem sido utilizada pelos adolescentes com muitas postagens no 
blog https://comunicagalera.com.br e no lnstagram do projeto. Vale ressaltar que, a intenção do PRONOVI é evitar o 
distanciamento dos adolescentes e a descontinuidade, posteriormente, do projeto, mantendo-os ativos e alinhados 
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com todo conteúdo ministrado, de forma que eles possam, mesmo que virtualmente, cumprir com seu papel de 
multiplicadores, repassando informações e orientações importantes para suas famílias, amigos, vizinhos, 
comunidades, por meio· das redes sociais. 

Para além disso, vale enfatizar que no relacionamento e interação via grupos do WhatsApp, muitas necessidades de 
alimentos são apresentadas pelos adolescentes, o que tem levado a Instituição e a equipe a mobilizarem parcerias e 
recursos, resultando na doação de cestas básicas, a fim de ajuda-los e às suas famílias. O projeto também tem 
desempenhado importante papel na escuta e acolhimento no diálogo com os adolescentes, buscando acalmá-los e 
incentivá-los a enfrentar com coragem e resiliência a pandemia e o isolamento social, bem como para aproveitarem o 
momento para maior interação familiar. 

Os contatos são realizados diariamente pela equipe, seja no grupo ou individualmente, quando se faz necessário. 
As postagens no blog também têm acontecido diariamente, com notícias, informações e orientações consideradas 
importantes, bem como fotos dos adolescentes. A interação com os adolescentes tem sido muito positiva e, aos 
poucos vamos percebendo o quanto o diálogo constante com eles nesse momento é importante. Uma vez finalizado 
o isolamento social, a equipe retomará as atividades e o atendimento presencial aos adolescentes. 

Ili. OBJETO 

A Educomunicação, conhecida como "Educam", é a junção da educação com a comunicação colaborativa e interdisciplinar. 

É um conceito ou metodologia pedagógica que propõe o uso de recursos tecnológicos de forma criativa, utilizando-se das 
diversas mídias de comunicação no processo de ensino e aprendizagem e na construção do conhecimento. 

O educomunicador, ao se deparar com as informações apresentadas pelos meios de comunicação, deve fazer um 

contraponto com a realidade: olhar criticamente a informação, seu contexto, quais as "chaves de leitura," que tal informação 

# 
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ofü:rece. Esse processo interativo e criativo entre os sujeitos, tecnologia e construção do conhecimento, é o que gera a 
trnnsformação de grupos humanos. 

Neste sentido, o Projeto "Comunica Galera: O uso da educomunicação no fomento a participação infanta-juvenil na 
defesa dc;,s direitos humanos", tem por objeto a formação de 120 adolescentes educomunicadores, na faixa etária de 12 a 
18 anos, oriundos; de escolas públicas e/ou instituições de atendimento direto no âmbito de Sobradinho li e Região Serrana, 
a fim de fomentar o protagonismo juvenil na defesa de seus direitos humanos. 

As atividédes visam a formação humana, política e técnica possibilitando aos adolescentes a construção de produtos 
educomud cativos que estimulem a criticidade, o exercício da cidadania, o protagonismo juvenil e a defesa dos Direitos 
Humanos . 

1v. DEFTINIÇÃO DA META 

META DESCRIÇÃO 

01 Realização 6 oficinas formativas em direitos humanos e educomunicação para 120 adolescentes oriundos 
de escolas públicas e instituições de atendimento direto no âmbito de Sobradinho li e Região Serrana. 

02 Construção e manutenção de 01 página nas redes sociais para divulgação das produções dos 
adolescentes. 

03 ío de 6 (seis) Comissões de Editorial em Sobradinho li e Região Serrana atuantes, retratando temáticas, 
assuntos, matérias, problemas e propostas relacionados à sua realidade e aos seus direitos, a partir de 
sua própria percepção. 

04 :>anhamente e apoio as 6 seis Comissões de Editorial criadas em Sobradinho li e Reaião Serrana. 

.J 
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A proposta é promover a a formação humana, política e técnica de 120 adolescentes, oriundos de escolas públicas, 

instituições de atendimento direto e/ou em situação de vulnerabilidade social , no âmbito de Sobradinho li e Região 

Serrana, possibilitando-lhes a construção de produtos educomunicativos que estimulem a criticidade, o exercício da 

cidadania, o protagonismo juvenil e a defesa dos Direitos Humanos. 

v1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Oportunizar aos adolescentes formação política em Direitos Humanos e o uso de recursos tecnológicos de forma 

criativa, utilizando-se das diversas mídias de comunicação no processo de ensino e aprendizagem, na construção do 

conhecimento e na defesa dos seus direitos humanos. 

2. Estimular nos adolescentes a participação e o controle social, a partir da prática da educomunicação e da criação de 

produtos de comunicação que retratem temáticas, assuntos, matérias, problemas e propostas relacionados à sua 

realidade, suas necessidades e expectativas. 

3. Propiciar espaço nas redes sociais para divulgação dos produtos de comunicação criados pelas Comissões de 

Editorial, bem como de diálogo, interlocução e de controle social. 
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4. Excepcionalmente, prestar assistência aos adolescentes e suas famílias devido a situação de calamidade 

pública, provocada pela pandemia do COVID 19. 

VII. DENIFIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS 

Nº DA META 

1 

2 

3 

META 

Realização 6 (seis) oficinas formativas em direitos 
humanos e educomunicação para 120 
adolescentes oriundos de escolas públicas e 
instituições de atendimento direto no âmbito de 
Sobradinho li e Região Serrana 

Construção e manutenção de 01 página nas redes 
sociais para divulgação das produções dos 
adolescentes educomunicadores. 

Criação de 6 (seis) Comissões de Editorial 
Editorial atuantes, retratando temáticas, assuntos, 
matérias, problemas e propostas relacionados à 
sua realidade e aos seus direitos, a partir de sua 
própria percepção. 

RESULTADO 

Formação política em Direitos Humanos e 
Educomunicação habilitando 120 adolescentes 
à criação de produtos de comunicação como 
vídeos, fotografias e jornais-murais, retratando a 
realidade que os cerca em relação aos seus 
direitos 

Redes sociais divulgando as produções, 
matérias, vídeos, fotos, entrevistas, enquetes, 
recomendações e propostas relacionadas à 
realidade das crianças e adolescentes, a partir 
de suas percepções, em relação aos seus 
direitos. 

Espaços de diálogo, de interlocução, de 
criação/produção educomunicaticas e de 
controle social, constituídos no âmbito das 
escolas públicas e/ou entidade de atendimento 
direto 
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Promoção de diálogo e interação virtual com 
os adolescentes, prestando assistência à eles 
e . suas famílias, fomentando a produção de 
peças educomunicativas e manifestações 
virtuais e, realizando postagens no blog do 
projeto. 

panhamento e apoio as 6 seis Comissões de 
Editorial criadas em Sobradinho li e Região 
Serrana. 

Adolescentes assistidos, com espaço de 
escuta, com informações, orientações e 
esclarecimentos sobre a pandemia do 
COVID-19, o isolamento social e temas que 
lhes digam respeito. 

Manutenção do blog com temas e assuntos 
que sejam de interesse dos adolescentes. 

Comissões de Editorial atuantes, retratando em 
produção educomunicativas a realidade da 
criança e do adolescente, a partir de sua própria 
percepção, suas necessidades e expectativas. 

VIII. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS E INDICADORES PARA AFERIR O 
CUMPRIMENTO DA META E DOS RESULTADOS ESPERADOS 

.. , ~ 

-:,~ ~ . ' J.. 
;,: ' ~ o 

Meta Indicador ., ~Meios de Verificacão 

~ 
~ 

1. Realização 6 (seis) oficinas formativas •Número de escolas públicas e/ou • Termo dde parceria firmado com as 
em direitos humanos e entidades de atendimento parcerias no escolas públicas e/ou entidades. 
educomunicação para 120 oroieto. 
adolescentes oriundos de escolas • Número de adolescentes participantes •Fichas de inscrição dos adolescentes 
públicas e instituições de atendimento das oficinas. para oarticioacão nas oficinas. 
direto no âmbito de Sobradinho li e • Listas de presença nas oficinas. 
Região Serrana 
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2. Construção e manutenção de 01 página 1 •Número de redes sociais construídas. 
nas redes sociais para divulgação das 

• 
• 

Print das redes sociais . 

Relatórios técnicos . 
produções dos adolescentes. 

3. Criação de 6 (seis) Comissões de •Frequência das postagens nas redes 1 • Postagens realizadas. 
Editorial Editorial atuantes, retratando sociais. 

1----------------------------------t 
temáticas, assuntos, matérias, •Número de produções criadas pelas • Postagens divulgadas nas redes 
problemas e propostas relacionados à Comissões de Editorial. sociais. 

sua realidade e aos seus direitos, a 
partir de sua própria percepção. 

4, Promoção de diálogo e interação 
virtual com os adolescentes, 
prestando assistência à eles e suas 
famílias, fomentando a produção de 
peças educomunicativas e 
manifestações virtuais e, realizando 
postagens no blog do projeto. 

5. Acompanhamento e apoio as 6 seis 
Comissões de Editorial criadas em 
Sobradinho li e Região Serrana. 

IX. METODOLOGIA 

• Número de mensagens contendo 
informações e orientações acerca da 
pandemia, do isolamento social e de 
outros temas de interesse dos 
adolescentes. 

• Print das postagens realizadas 
nos grupos e no blog. 

•Número de encontros presenciais 1 • 

realizados com as Comissões de 
Editorial. • 

Lista de presença dos encontros. 

Relatórios técnicos. 



PRONOVI - PROJETO NOVA VIDA 
CNPJ 08.529.387/0001-80 

AR 14 Conjunto 14 Lote 25 - Sobradinho/DF- CEP 73.060-100 

As atividades acontecerão com o apoio de carro modelo Doblo costumizado, para realização de oficinas formativas em 
direitos humanos e educomunicação para adolescentes oriundos de escolas públicas e instituições de atendimento direto no 
âmbito de Sobradinho li e Região serrana, no Distrito Federal. Os adolescentes contarão com os equipamentos, ferramentas, 
materiais didáticos, pedagógicos e de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades e habilidades que a 
formação requer. O carro modelo utilitátio será localizado estrategicamente em espaços cedidos pelas escolas públicas e/ou 
Entidades parceiras, de forma a facilitar o acesso dos adolescentes às oficinas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente será reproduzido e será entregue para cada adolescente participante das oficinas. A 
escola e/ou instituição de atendimento direto, receberá uma quantidade a mais para disseminação do ECA aos demais 
alunos, bem como para suas bibliotecas. Será produzido um caderno de conteúdos contendo 10 (dez) temas norteadores 
para subsidiar a formação em Direitos Humanos sendo eles: trabalho infantil; abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes; grêmios estudantis, direito a aprendizagem profissional, educomunicação; consciência negra; Direitos 
Humanos de crianças adolescentes e jovens indígenas; bullying; drogas e protagonismo infanta-juvenil. Parte desse material, 
também será disponibilizado para as escolas e/ou instituições. Para tornar as práticas educomunicativas mais lúdicas 
utilizaremos atividades como: cine-debate, palestras, trabalhos em grupo, plenárias para socialização e discussão dos temas. 

As oficinas contemplarão o atendimento de 120 adolescentes oriundos de escolas públicas e entidade de atendimento direto, 
que serão distribuídos em 6 turmas. As oficinas acontecerão sempre no contra turno escolar e serão realizadas em 4 
módulos a saber: 

• Módulo 1- Marco Conceituai dos Direitos Humanos, com carga horária de 24 horas/aula. 
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É parte fundamental nas oficinas, a formação em Direitos Humanos, para concretude de tal objetivo será trabalhando com os 
adolescentes o marco conceituai de Direitos Humanos, desde a Declaração Universal, perpassando pela Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, a mobilização dos movimentos sociais que resultou na inclusão do artigo 227 na 
Constituição Federal, até sua materialização por meio da Lei 8.069/1990 que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA. Os adolescentes terão contato ainda com o Estatuto da Juventude e a Lei da Aprendizagem. Esta imersão possibilitará 
que o adolescente melhor se perceba como sujeito de direitos, e, a partir disto se sinta motivvado a criar inciativas para a 
transformação da própria realidade. 

• Módulo li - Conteúdos Temáticos, com carga horária de 24 horas/aula. 

No segundo momento, serão repassados conteúdos temáticos para complementar a formação em Direitos Humanos dentre 
eles: trabalho infantil; abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; grêmios estudantis, consciência negra; Direitos 
Humanos de crianças adolescentes e jovens indígenas; bullying; prevenção do uso de álcool e drogas e as implicações da 
redução da maioridade penal. Para tanto, será produzido caderno de conteúdos temáticos contendo informações para 
subsidiar os adolescentes com conhecimentos para sua apropriação. Parte desse material, também será disponibilizado para 
as Comissões de Editorial utilizarem nas escolas e/ou instituições, na sensibilização, conscientização e mobilização de outros 
adolescentes para atuação na defesa dos direitos humanos. utilizarem com os demais adolescentes. 

• Módulo Ili - Educomunicação, com carga horária de 24 horas/aula. 

No terceiro momento a formação será direcionada para a metodologia da educomunicação enquanto ferramenta de 
transformação. Os adolescentes serão orientados para trabalharem as temáticas afetas a sua realidade, seu processo de 
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democratização enquanto mecanismo para defesa de Direitos Humanos e sua importância como ferramenta de inclusão e 
controle social. Os adolescentes terão a oportunidade de aprender a manusear as câmeras fotográficas, filmadoras, 
gravadores de voz, fazer. vídeos, jornal mural, fanzines, programas de rádios e outros meios de comunicação de poderão ser 
utilizados e, por eles explorados na defesa de seus direitos. Para tanto, os adolescentes terão à sua disposição 
equipamentos e materiais com os recursos necessário para suas criações. 

• Módulo IV - Oficinas de campo, praticando o aprendizado 60 horas/aula. 

Os adolescentes desenvolverão atividades práticas para aprendizagem básica das diversas mídias, a exemplo: jornal mural, 
construção de vídeos com carácter educativo, pequenos programas para rádio, fotografia e revista eletrônica. Para tornar as 
práticas educomunicativas mais lúdicas utilizaremos atividades como: cine-debate, palestras, trabalhos em grupo, plenárias 
para socialização e discussão dos temas. 

Para tanto, neste módulo serão realizadas visitas dirigidas na comunidade a creches, instituições de acolhimento, órgãos 
Públicos, Escolas, dentre outros locais, bem como a realização de entrevistas e pesquisas de campo acerca de temas e 
pautas específicas por eles selecionadas, que subsidiarão a criação de vídeos, jornais murais, revistas eletrônicas, 
programas de rádio, fanzines, dentre outros, que retratem temáticas, assuntos, matérias, problemas e propostas relacionados 
à sua realidade e seus direitos, a partir da percepção dos próprios adolescentes 

Para divulgação de todos os produtos criados, serão produzidos boletins virtuais, a ser postados no blog, espaço virtual a ser 
criado que será disponibilizado para divulgação e disseminação das práticas educomunicativas. Nesse espaço os 
adolescentes que realizarem as oficinas poderão expressar suas opiniões, suas percepções e suas recomendações. A todos 
os adolescentes participantes das oficinas será concedido certificado de participação. 
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Aos adolescentes participantes do projeto será fornecido um Kit contendo: mochila, camiseta, squeeze, estojo de caneta e 
lapiseira e bloco de anotação, Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA e caderno de conteúdos temáticos. O projeto tem 
previsão, ainda, de oferecimento de lanche para os adolescentes participantes das oficinas. 

Ao final de cada oficina será constituída uma Comissão Editorial, que atuará no âmbito da escola e/ou instituição de 
atendimento direto, que ficará responsável pela elaboração de matéria, fotografia, vídeos e jornais murais que retratem as 
temáticas afetas a garantia dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes a partir de sua realidade e sua própria 
percepção. 

Cada escola pública e/ou entidade de atendimento direto, onde as oficinas forem realizadas, assinarão um termo de 
compromisso de que oferecerão todas as condições necessárias para que as Comissões de Editorial possam continuar 
atuando na defesa dos direitos humanos. 

Para incentivar as práticas educomunicativas e a atuação das Comissões de Editorial, cada escola e/ou entidade de 
atendimento direto receberá um Kit de material eletroeletrônico para a continuidade dos trabalhos. O Kit será composto de 01 
(um) notebook, 01 (uma) câmera fotográfica, 02 (dois) gravadores de voz, 01 (um) datashow e 01 (uma) impressora portátil. 

A equipe executora do projeto contará com material eletroeletrônico para realização das atividades, composto por 02(duas) 
câmeras fotográficas profissional, 04 (quatro) gravadores de voz, 04 (quatro) notebooks, 04 datashows, 04 (quatro) 
impressoras multifuncional portátil, 01 (uma) caixa de som amplificada, 01 (um) flash e 01 (um) tripé para máquina fotográfica. 
As oficinas contarão, ainda, com material de consumo para a realização e dinamização das atividades. 

As Comissões de Editorial contarão com apoio e acompanhamento da equipe do projeto até a sua finalização, de forma a 
assegurar a continuidade de sua atuação e sua sustentabilidade. 

Para execução sua execução o projeto contará com a equipe descrita abaixo: 



Cargo '" 

Gerente de Projeto 

Coordenador em 
Direitos Humanos 
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QUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS 
Atividades Tipo de Jornada Período de Qtd Valor . Valor total 

contratação de contratação unitário . . 
trabalho meses 

Gestão administrativa, CLT 40 h/ 12 01 R$ 7.740,00 R$ 7.740,00 
financeira e Contrato por semana 
pedagógica do projeto. Tempo 

Determinado 

Construção do CLT 40 h/ 12 01 R$ 3.870,00 R$ 3.870,00 
caderno de conteúdos Contrato por semana 
temáticos; Tempo 
coordenação das Determinado 
atividades de 
formação em módulos 
sobre o marco 
conceituai dos Direitos 
Humanos e conteúdos 
temáticos, bem como 
acompanhamento e 
assessoramento 
sistemático dos 
adolescentes nas 
atividades do projeto e 
das Comissões de 
Editorial. 



Coordenador em Coordenação da 
Educomunicação formação em 

educ9municação; 
supervisão da 
alimentação e 
manutenção do blog, 
coordenação das 
atividades ligadas a 
área audiovisual na 
elaboração de 
produções 
educomunicativas em 
rádio, TV, fotografia, 
revista eletrônica e 
redes sociais; 
coordenação da 
formação audiovisual 
aos 
educomunicadores, e 
suporte técnico a 
equipe responsável 
pelo projeto; 
acompanhamento e 
apoio as Comissões 
de Editorial . 

Assistente de Projeto Realização da 
inscrição de 

CLT 40 h/ 
Contrato por semana 

Tempo 
Determinado 

CLT 40 h/ 

semana 
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12 01 R$ 3.870,00 R$ 3.870,00 

12 01 R$ 3.224,99 R$ 3.224,99 



participantes; controle 
de listas de presença; 
distribuição e controle 
de materiais, 
acompanhamento das 
oficinas, apoio na 
realização das 
oficinas, controle dos 
equipamentos 
audiovisuais, 
acompanhamento e 
apoio as Comissões 
de Editorial. 

Assistente Realização de cotação 
Administrativo de preços; realização 

Financeiro de compras; controle 
orçamentário e 
financeiro do projeto; 
realização de 
pagamentos; 
elaboração de oficias 
e demais documentos; 
controle de arquivos e 
documentos do 
projeto; elaboração de 
prestações de contas 
e relatórios. 

Contrato por 
Tempo 

Determinado 

CLT 
Contrato por 

Tempo 
Determinado 

40 h/ 
semana 
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12 01 R$ 3.612,00 R$ 3.612,00 
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Em cumprimento os Decretos 40509 de 11/03/2020, 40512 de 13/03/2020, 40.522 de 15/03/2020, que determinam o 
isolamento social, enquanto estratégia para contenção da pandemia do COVID-19, o PRONOVI suspendeu o 
atendimento presencial aos 120 adolescentes adotando o regime de teletrabalho. Assim, a equipe tem realizado as 
seguintes tarefas: 

A gerente do projeto, tem mantido constante contato com os adolescentes, levantando suas necessidades, 
articulando e coletando doações de alimentos, frutas, verduras e itens de higiene junto à parceiros e pessoas físicas, 
bem como, organizando a entrega domiciliar de cestas aos mesmos, em dias e horários alternados, a fim de evitar 
aglomerações. Além disso, a gerente tem realizado reuniões virtuais periodicamente com a equipe, assegurando a 
condução e a execução administrativa e financeira do projeto e as atividades desempenhadas pela equipe, conforme 
previsto no Plano de Trabalho. 

A coordenadora de recursos humanos e a coordenadora de educomunicação tem dialogado com os adolescentes 
nos 6 grupos de WhatsApp, criados desde o início do projeto, buscando saber como eles estão acolhendo suas 
demandas e necessidades, realizando escutas atentas, orientado e incentivando os adolescentes na realização de 
peças educomunicativas. Além disso, elas têm buscado informações e orientações importante e que sejam do 
interesse dos adolescentes e de suas famílias, como por exemplo aquelas relacionadas à vacinação contra gripe, 
concessão de benefícios assistenciais e financeiros concedidos pelo Governo Federal e Governo do Distrito Federal, 
postando tudo nas redes sociais do projeto e divulgando amplamente nos grupos dos adolescentes. As 
coordenadoras também têm contribuído no agendamento e nas entregas de cestas básicas e, na elaboração de 
relatórios das atividades desenvolvidas no decurso do isolamento social. 
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A assistente de projeto tem atuado no controle e organização dos documentos e acervo fotográfico alusivo ao 
projeto, no apoio a gerente e coordenadoras, no diálogo com os adolescentes por meio dos grupos de WhatsApp, 
na guarda e controle dos equipamentos e materiais pertencentes ao projeto. 

O auxiliar administrativo-financeiro tem atuado no controle orçamentário e financeiro do projeto, na realização dos 
pagamentos e recolhimento dos encargos, no controle de arquivos e documentos do projeto, na elaboração de 
prestações de contas e relatórios. 

A proposta do projeto é de dar continuidade ao diálogo e interação virtual com os adolescentes, prestando 
assistência aos mesmos e suas famílias, fomentando a produção de peças educomunicativas e manifestações 
virtuais, realizando postagens no blog do projeto, enquanto perdurar a determinação de isolamento social, com 
temas que sejam de interesse dos adolescentes, mas a serem realizadas no âmbito de suas residências e junto à 
suas famílias. 

x. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

. ' Prazo ' ' . > 

Meta " Atividades ); ês Início ", Mês ~ 
~ '"' - !'!, ,-

,, 
,:. 

~ 
?-, FIM 

1. Realização 6 (seis) oficinas formativas em •Diálogo e articulação com escolas 1 2 
direitos humanos e educomunicação para públicas/entidades para estabelecer parceria 
120 adolescentes oriundos de escolas para realização do projeto. 
públicas e instituições de atendimento • Divulgação do projeto nas escolas/entidades e 2 2 
direto no âmbito de Sobradinho li e inscrição dos adolescentes para participação. 
Região Serrana • Realização das oficinas. 3 7 
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2. Construção e manutenção de 01 página 1 •Construção do blog 
nas redes sociais para divulgação das 
produções dos adolescentes. 

3. Criação de 6 (seis) Comissões de j •Fomento a criação das Comissões de Editorial 
Editorial atuantes, retratando temáticas, 
assuntos, matérias, problemas e 
propostas relacionados à sua realidade e 
aos seus direitos, a partir de sua própria 
percepção. 

4. Promoção de diálogo e interação 1 • Diálogo e interação constante com os 
virtual com os adolescentes, prestando adolescentes. 

assistência à eles e suas famílias, 
fomentando a produção de peças 
educomunicativas e manifestações 
virtuais e, realizando postagens no 
blog do projeto. 

5. Acompanhamento e apoio as 6 seis 
Comissões de Editorial criadas em 
Sobradinho li e Região Serrana. 

•Assistências à adolescentes e suas famílias. 
•Fomento a criação de peças educomunicativas 

e manifestações virtuais. 
•Manutenção do blog do projeto. 

•Realização de encontros períodicos para apoio 
e acompanhamento das Comissões de Editorial 

5 

4 

8 

Quando 
finalizar o 
isolamento 
social no 

DF 

5 

8 

Quando 
finalizar o 
isolamento 
social no 

DF 

5 meses 
após o fim 

do 
isolamento 

social 



AÇÕES Mês 
1 

o e articulação com escolas X 
públicas/entidades para 
estabelcer parceria para 
realização do projeto. 

ação do projeto nas 
escolas/entidades e inscrição 
dos adolescentes para 
participação. 
ação das oficinas. 

nto a criação das Comissões de 
Editorial 

rução do blog 

oção de diálogo e interação 
virtual com os adolescentes; 
fomento à produção de 
peças educomu nicativas e 
manifestações virtuais, e 
realização de postagens no 
bloa do oroieto (*) 

Realização de encontros 
períodicos para apoio e 
acompanhamento das 
Comissões de Editorial (**) 

Mês Mês3 Mês Mês 
2 4 5 

X 

X 

X X X 

X X 

X 

X 
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Mês6 Mês Mês Mês Mês10 Mês11 Mês1 
7 8 9 2 

X X 

X X X 

X 

X X X X X X X 

~ 
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(*) Essa atividade teve início no mês de março de 2020 e seu término se dará quando acabar o isolamento social. 
(**) O início dessa atividade se dará ao final do isolamento social e será executada pelo período de 5 meses, conforme 

previsto. 
Considerando o "Aviso Projetos FOCA", do Secretário Executivo da SEJUS, publicado no DODF de 01 de abril de 2020, uma 

vez terminado o isolamento social, encaminharemos o Plano de Trabalho alterado para reavaliação. 

XI. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS 

As receitas do Projeto Nova Vida são compostas por doações. 

1. Subvenção Social (despesas de custeio) 

a. Serviços de Terceiros - Pessoa Física 

Nº Descrição Quantidade Nºmeses Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
' ' 

1 Gestor do Projeto 01 12 6.000,00 72.000,00 

2 Coordenador em Direitos Humanos 01 12 3.000,00 36.000,00 

3 Coordenador em Educomunicação 01 12 3.000,00 36.000,00 

4 Assistente de Projeto 01 12 2.500,00 30.000,00 

6 Assistente Administrativo Financeiro 01 12 2.800,00 33.600,00 

Total 17.300,00 207.600,00 
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b. Encargos com Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Recursos Humanos) 

Nº Descrição 
, 

' Quantidade Nºmeses Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
., 

1 Gestor do Projeto 01 12 1.740,00 20.880,00 

2 Coordenador em Direitos Humanos 01 12 870,00 10.440,00 

3 Coordenador em Educomunicação 01 12 870,00 10.440,00 

4 Assistente de Projeto 01 12 725,00 8.700,00 

6 Assistente Administrativo Financeiro 01 12 812,00 9.744,00 

Total 05 60.204,00 
~ 

; 

e. Soma dos Salários e Encargos (Recursos Humanos) 



1 Gestor do Projeto 1 

2 Coordenador em Direitos Humanos 1 

3 Coordenador em Educomunicação 1 

4 Assistente de Projeto 1 

6 Assistente Administrativo Financeiro 1 
>:'I "' Total' "' lll!5 -
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12 7 .740,00 92.880,00 

12 3.870,00 46.440,00 

12 3.870,00 46.440,00 

12 3.224,99 38.699,88 

12 3.612,00 43.344,00 .. 
" "' 

" ' 22.31(>,99 :267 .803,88 

Detalhamentos dos Encargos Sociais com Serviços de Terceiros- Pessoa Física 

Descrição FGTS {8%) 13º Salário . Provisão de 1/3 Férias Provisão 
"'º ~ 

-· ,. 
.. Férias .FGTS 

/,li 

Gestor do Projeto 480,00 500,00 500,00 166,67 93,33 

Coordenador em Direitos Humanos 240,00 250,00 250,00 83,33 46,67 

Coordenador em Educomunicação 240,00 250,00 250,00 83,33 46,67 

Assistente de Projeto 200,00 208,33 208,33 69,44 38,89 

Assistente Administrativo-Financeiro 224,00 233,33 233,33 77,78 43,56 

' . Valor Mensal • . ~ ~· '.384,00 . R$ f.441,67 R$ ,1.441,67 R$ 480,56 i!:~ 269,11 "'i, .. ... !li " ;_,: ~ 



Total ~12 Meses 
.V, 

a. 

b. 

e. 

16.608,00" 1 17.300,00 
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17.300,00 5.766,72 . 3.229,3_3 



e. Bens de Consumo 

Natureza da Despesa ' ' , 
,, ·~ ~ 'li ,.: 

- :.; ~ 

e 

' 
., 

- r: ·- J, ,"! -
' -

Cartucho para impressora Portátil 

Papel A4 Com 500 Folhas 210x297mm 7Sg/M2 Cor Branco 

Caixa de papel fotográfico 

Fitas crepe - pacote com 6 unidades 

Fitas pvc - pacote com 4 unidades 

Fardo de cartolinas com 100 unidades 

Pincel atômico caixa com 12 unidades 

Cola - caixa com 12 unidades 

Bloco auto adesivo 

Kits de caneta hidrográfica 1 O cores 

Lápis de cor com 48 cores 

Tesoura doméstica 

' 
' 

" 

' 
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Quantidade/ Valor Unitário Valor total (R$) 
Unidade de (R$) 
medida 1'l: • ' -, ' 

60 210,00 12.600,00 

100 21,00 2.100,00 

60 16,50 990,00 

10 28,00 280,00 

10 22,00 220,00 

12 65,00 780,00 

12 35,00 420,00 

10 19,00 190,00 

120 5,90 708,00 

24 30,00 720,00 

24 55,00 1.320,00 

36 14,00 504,00 
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Grampeador de mesa 6 17,00 102,00 

Caixa de grampo para grampeador comum 12 5,00 60,00 

Barbante colorido rolo de 100 grams - pacote com 6 unidades 20 20,00 400,00 

Papel A4 colorido 24 30,00 720,00 

Pasta envelope com fechamento vertical transparente 120 4,50 540,00 

Caixa organizadora grande 12 89,00 1.068,00 

Perfurador médio 12 20,00 240,00 

Kit lanche para os adolescentes (125 pessoas X 20 lanches)- o kit será 2.500 10,00 25.000,00 
composto por: um bolinho sabores diversos, um pacotinho de biscoito 
creme cracker, um suco e uma fruta. 

Sub-Total 48.962,00 

Combustível 1.176 4,70 5.527,20 

6 articulações X 6 escolas/entidades X 4 visitas = 24 trajetos/Inscrições de adolescentes em 6 litros 
escolas/entidades locais X 4 dias = 24 trajetos/6 turmas de Oficinas durante 1 O dias = 60 trajetos/ 
Acompanhamento das 6 turmas em 1 O visitas = 60 trajetos/Total de 168 trajetos X 7 litros = 1.176 
litros de combustível. 

O projeto contemplará a área de Sobradinho li e Região Serrana, composta 
por 2.593,00ha, que integra a Macrozona Urbana, situada entre a Reserva 
Biológica da Contagem e os núcleos urbanos de Sobradinho 1 e Sobradinho li, 
contando com 34 escolas públicas urbanas e 12 rurais. A seleção das escolas 
a serem beneficiadas pelo projeto será realizada mediante visitas de 
articulacão e oor adesão das direcões. No perímetro de atuacão do Projeto 
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existem escolas que ficam a 40/50 km de distância. Como o veículo utilizado 
lficará totalmente a serviço do projeto estimou-se um percurso de até 70 km 
por trajeto, considerando ida e volta, bem como que um mesmo trajeto 
contemple a visita a mais de uma escola. Vale ressaltar, que como trata-se~ 
previsão. poderá sofrer alterações para maior ou menor e, portanto, passível 
de ajustes conforme a real execução. 

O valor do combustível representa uma estimativa, tendo em vista as 
oscilações nos preços e promoções realizadas. Vale destacar que, enquanto 
previsão o valor quando da execução do projeto pode sofrer variação para 
maior ou menor o que culminará na realização dos devidos ajustes na 
proposta do projeto. 

TOTAL 54.489,20 

Obs. A aquisição de material com a rubrica de despesas de custeies, tem como finalidades a operacionalização e dinamização das 
oficinas. Suporte a prática pedagógica e metodológica de cada ação. 

d. Materiais de divulgação - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Natureza da despesa ,- Quantidade Valor Valor-Total 
" ' Unitário (R$) (R$) ~- " 

e . " } 

Diagramação e produção do ECA 1.200 5,20 6.240,00 

Diagramação e produção do caderno de conteúdos para formação dos adolescentes 1.200 14,00 16.800,00 

Adesivagem do carro 01 2.960,60 2.960,00 



Mochilas de lona personalizadas para os adolescentes e equipe do projeto 

Camisetas personalizadas 100% algodão colorida 

Estojo personalizado com caneta e lapiseira 

Bloco de anotação personalizado 100 folhas 

Squeeze de alumínio personalizados 500 mi 

S~b-Total "" '~' 

.. -N '" 
; 

Construção do blog 

Sub-Total 
" .. 

" " Ili 

Total ' 
\j 't:' ~ 

" t-:0 . 
- " 
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125 85,00 10.625,00 

140 49,00 6.860,00 

125 39,00 4.875,00 

125 20,00 2.500,00 

125 13,00 1.625,00 

11! 52.485,00 
':,.., .. 

01 2.000,00 2.000,00 

•. 2.000,0.0 
' . 

~ 

" . 
J '•.: ' 54.485,00 .. 

Ili 

Obs. Todo o serviço de arte gráfica, designer e diagramação estão inclusos nas peças, a serem produzidas. A publicação do 
Caderno de Conteúdos Temáticos e Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme planilha acima, tem por objetivos a 
disseminação, para além dos 125 adolescentes previstos no projeto. As escolas/entidades terão um quantitativo a mais, para o 
acervo das bibliotecas e formação da comunidade educativa. 

e. Auxílio Investimento (despesas de capital) 



Natureza da Despesa 
:::. 

~ . " 
' 

' . ·' . " 
,: ~ -

Veículo modelo utilitário 1 .8 Flex 7 lugares 

Notebook i7, Windows 10, 16GB 1TB Tela 14" 

Notebook i5, Windows 10, 8GB, 1TB, Tela 14" (*) 

Impressora Portátil (**) 

Câmera fotográfica 32gb+bolsa+mini Tripé (**) 

Caixa de Som Portátil com Bluetooth 

Gravador de voz digital (**) 

Projetor LCD 800X600 (**) 

SUB-TOTAL 

(*) Equipamentos serão doados para as escolas/entidades. 
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Quantidade! Valor Valor total ' 

Unidade de Unitário 
medida 

~ 

' ~ 
fi: 

1 79.460,00 79.460,00 

4 4.299,00 17.196,00 

6 2.599,00 15.594,00 

8 2.199,00 17.592,00 

8 5.690,00 45.520,00 

01 1.899,00 1.899,00 

16 282,45 4.519,20 

10 1.897, 15 18.971,50 

200.751,70 

(**) 6 impressoras, 6 câmeras fotográficas, 12 gravadores e 6 projetores serão doados para as escolas/entidades. 



1 
2 
3 
4 

DESPESAS DE CUSTEIO 

DESPESAS DE CUSTEIO 
SERVICOS D E TERCEIRO PF OU PJ 
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VALOR TOTAL 
íR$l 
54.489,20 
54.485,00 

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 267.803,00 
DESPESAS DE CAPITAL 200.751,70 

VALOR TOTAL R$577.528,90 

XII. VALORES DOS TRIBUTOS E DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
INCIDENTES SOBRE AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, 
OU INFORMAÇÕES RELATIVAS A EVENTUAIS IMUNIDADES OU ISENÇÕES 

Descrição MENSAL ANUAL 
. 

01 FGTS 1.384,00 16.608,00 
02 Décimo terceiro Salário 1.441,67 17.300,04 
03 Férias 1.441,67 17.300,04 
04 Adicional de Férias (1/3) 480,56 5.766,72 
05 Provisão FGTS 269.11 3.229 32 

VALOR TOTAL 5.017,01 60.204,12 

* O Projeto Nova Vida conta com Isenção do INSS Patronal. 
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XIII. OS PERCENTUAIS E VALORES QUE PODERÃO SER PROVISIONADOS PARA 
VERBAS RECISÓRIAS 

;:; 
Provisão de Provisão !◄ 

,Descrição FGTS (8%) 13° Salário 1/3 Férias 
Ili ,.,, Férias . FGTS 

Gestor do Projeto 480 500 500 166,67 93,33 

Coordenador em Direitos Humanos 240 250 250 83,33 46,67 

Coordenador em Educomunicação 240 250 250 83,33 46,67 

Assistente de Projeto 200 208,33 208,33 69,44 38,89 

Assistente Administrativo-Financeiro 224 233,33 233,33 77,78 43,56 
li; '" 

.. ,~ 

Valor Mensal · .~ ~ 1.384,00 · R$1.441,67 R$1.441,671 . R$48Ó,56 
h 

269,11 
t'<.' ':<!' 

~· ,; ri 
li! "' . "' 'i 



Total 12 Meses 16.608,00 
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17.300,04 17.300,04 5~766,72 3.229,32 

XIV. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
DESPESA 

1° Parcela 2° farcelll 3° Parcela 4° Parcela· 
Mês 1,2 e3 Mês4,S e6 Mês 7, 8 e9 Mês 10, 11 e 12 

METAl " " •t• C; 

" - . til .• ' 

Custeio 51.856,20 658,00 

Serviços de Terceiro PF IP J 52.485,00 0,00 0,00 0,00 

Recursos Humanos 66.951,00 22.317,00 0,00 0,00 

CAPITAL 200.751,70 

Sub-Total 372.043,90 22.975,00 0,00 0,00 
.. 

META2 ~ 'li 

' 
ili 

.-

Serviços de Terceiro PF/PJ 2.000,00 
Sub-Total 2.000,00 

,., '} Ili ~ META3 '· . ' .. "':'. , .. ' !':' .. 



Custeio 

Sub-Total 

META4 ' 
1 :,. 

ra" - "" ,. i . . ,, -. 

Custeio 

Recursos Humanos 

Sub-Total 0,00 

TOTAL DA PARCELA 372.043,90 

TOTAL GERAL 

XV. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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493,50 

493,50 

~ ~ 

·- \"I' . 
756,70 723,80 

44.634,00 66.951 ,00 66.951,00 

44.634,00 67.707,70 67.674,80 
70.102,50 67.707,70 67.674,80 

577.528,90 

O processo de avalição e monitoramento do Projeto dar-se-á com base nas quatro metas descritas acima, tendo como proposta as 
seguintes ações: 

a) Planejamento mensal da equipe para organização e monitoramento das atividades. 
b) Pesquisa de satisfação com os adolescentes participantes do projeto, com objetivo de verificar a importância e os impactos 

das ações na vida da comunidade. 
c) Relatório de atividades de cada instituição/escola, que tiverem adolescentes participantes do projeto. 
d) Registro fotográfico das ações do projeto. 



e) Produção de vídeos e programas para rádio. 
f) Lista de frequência diária dos adolescentes participantes por turma. 
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g) Divulgação no site Comunica Galera de todos os trabalhos produzidos pelos adolescentes, boletins, vídeos, fotos, 
entrevistas, dentre outros. 

~-D\C ?:>ó :m Ç\~ili !1.oao 
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