
ANEXO - II 
PROPOSTA SIMPLIFICADA 

 

1. DADOS CADASTRAIS  
 

Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO SER CRIANÇA CNPJ: 07.686.180/0001-56 

Endereço: QR 406 CONJUNTO 15 CASA 23 SAMAMBAIA NORTE  

Cidade: UF: DF CEP: 
Telefones da 

Entidade: (61 )    

Nome do Responsável: Rogério Barbosa de Almeida  CPF: 

RG/Órgão Cargo na Função na Telefone do 
Expedidor: Instituição: Instituição: Responsável: 

1.017.694 SSPDF PRESIDENTE PRESIDENTE (61) 98158-3970 

Endereço do Responsável: Quadra 54 area especial 1 a 4; Ed. Flex Gama, Bloco D; Ap.1704 CEP: 72.405-135 
Setor Central lado leste- Gama/DF    

 

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)  
 

Órgão/Entidade: CNPJ/CPF:  

Nome do Responsável: Função: CPF: 

RG/ÓrgãoExpedidor: Cargo: Matrícula: 

Endereço: Cidade: CEP: 
 
 

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  
 

Período de Execução Total do Projeto: 5 meses 

- Início: Fev/2021                             Término: Jul/2021 

Local de Execução do Projeto (Endereço): Colônia agrícola samambaia chácara 122  
Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 50.000 visualizações  

3.2.Linha de ação do Edital (Transcrever a(s)linha(s)de ação que foi escolhida como objeto do projeto, dentre as indicadas no item  
6 do Edital). 

 

6.1.2.Para os projetos que tenham como foco ações voltadas à CULTURA, serão priorizados 
aqueles que atendam as seguintes temáticas: d) que trabalhem artes cênicas, visuais e plásticas; 
e) que trabalhem com promoção do audiovisual. 

 
3.3.Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de forma de limitada e especificada): 

 

O projeto Ser Criança - Orientação e Prevenção Lúdica propõe, nesta edição, a realização de uma 
web-série composta por 10 websódios e uma cartilha digital, ambas com conteúdos educativos 
para o público infantil. O material abrange distintas temáticas, entre elas: Drogas, internet, 
pedofilia, sustentabilidade, tráfico de crianças, racismos, Higiene pessoal; COVID-19, exploração 
sexual infantil e trabalho infantil. Tudo em um formato audiovisual construído de forma lúdica 
com linguagem adequada para as crianças. 

 

 

 

 

3.4. Justificativa da proposição 

 

A ação proposta tem como premissa uma linguagem lúdica para alcançar o público infantil em 

relação a diversos temas de proteção à criança, nesse sentido o projeto propõe abranger 

distintas temáticas, como: Drogas, internet, pedofilia, sustentabilidade, tráfico de crianças, 

racismos, Higiene pessoal; COVID-19, exploração sexual infantil e trabalho infantil. Todos de 

grande relevância social, porém em uma linguagem acessível para as crianças. O objetivo do 

projeto com essas ações em audiovisual distribuídas de forma online é promover o acesso a 

informação para as criança, inclusive no momento pandemia e pós-pandemia do Coronavírus. 
 

Projeto SER CRIANÇA 
Orientação e Prevenção Lúdica 

3.1.Título do Projeto: 



 

Um material com linguagem adequada para a faixa etária (6 à 12 anos), levando em 

consideração os quesitos psicossocial e pedagógico , mas proporcionando conhecimento 

através de arte, o audiovisual, o teatro e da música. O Ser Criança é 100% orientador e 

preventivo tratando de temas exclusivamente relacionados à proteção das crianças . É o único 

projeto cujo o tema está no plano de trabalho da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito 

Federal e existe há 10 anos . Desde sua primeira edição promove atividades de prevenção e já 

atendeu cerca de 800 mil crianças até então. Tem uma grande experiência na rede pública de 

ensino e já atuou em parceria com os principais órgãos do Governo e outras instituições e 

empresas privadas, tais como: ADASA, Secretaria de Justiça e Cidadania, Secretaria da Criança e 

Adolescente, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Polícia Rodoviária Federal, Senado 

Federal entre outros. Demonstrando grande capacidade de gestão e realização das ações além 

de um projeto criativo que sempre se reinventa levando informação através da arte e 
 

considerando os quesitos psicossocial e pedagógico que são de extrema importância para as 

ações que lidam com o público infantil. Só em 2018 e 2019 o grupo realizou, via termo de 

fomento, 174 apresentações gerindo-as com maestria, através do projeto “Drogas Tô Fora” em 

parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania. Realizou 32 ações sociais com o patrocínio do 

Instituto Sabin e Rede Record, o grupo Ser Criança que protagoniza o projeto também esteve à 

frente de ações como o Projeto Recicla Mundo em 5 apresentações. Por fim, o mesmo conta 

com uma ficha técnica qualificada, cada profissional com técnico requisitos específicos de sua 

respectiva área de atuação no projeto sejam técnicos, produtores ou gestores e a equipe de 

atores formada por profissionais com DRT. Sobre o material proposto no objeto, as peças tem 

roteiro já desenvolvidos e os videoclipes são referentes a músicas já produzidas. Recentemente o 

Ser Criança lançou um álbum musical também patrocinado pelo Instituto Bancorbrás. E são as 

composições já lançadas neste álbum, que propomos realizar em formato de videoclip. Sempre 

abordando os temas propostos no objeto do projeto, 
 

visando a proteção das crianças. Dessa forma, propomos o projeto Ser Criança - Orientação e 

Prevenção Lúdica, com objetivo de distribuir virtualmente 10 websódios e uma cartilha digital 

com temas temáticos para orientar, ensinar e prevenir as crianças e adolescentes. 
 

3.5.Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos). 

 

OBJETO GERAL 

 

O Projeto “Ser Criança - Orientação e Prevenção Lúdica” objetiva realizar trabalhos voltados 

no sentido de informar, alertar e mobilizar, com o intuito preventivo e esclarecedor sobre 

temas transversais de suma importância para infância saudável, utilizando-se da arte (teatro) e 

do audiovisual como veículo condutor . 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar uma websérie composta por 10 websódios com conteúdos educativos para o público 
infantil 
b) Confeccionar uma cartilha digital com conteúdos educativos para o público infantil 



 
 

 
3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o números de metas a serem realizadas dentro do projeto, bem como a 

descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada, sendo que as metas, são de maneira sucinta, os 

objetivos que os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no quadro os resultados esperados de modo a 

permitir a verificação de seu cumprimento, além da identificação e quantificação do público alvo do projeto).  
 

Nº DA META META RESULTADO 

 Produção, publicação e divulgação de 10 
Uma Websérie composta por 10 websódios com 1 websódios com conteúdos educativos para o 

 publico infantil. os temas voltados para o publico infantil. 
  

 Produção,  publicação  e  Divulgação  de 
Uma cartilha digital para o publico infantil com 2 cartilha digital com conteúdos educativos 

 para o publico infantil. conteúdos educativos. 
   

 

4. METODOLOGIA 

 

O projeto prevê a realização de uma Websérie, contendo 10 (dez) websódios 

temáticos. Cada websódio terá duração de 20 minutos, totalizando 3h20m de 

conteúdo temático e educacional para o publico infantil. Os Websódios Serão 

desenvolvidos por 2 equipes de profissionais: Equipe de profissionais técnicos, sendo, 

Roteirista e videomakers; e Equipe de profissionais Cênico, sendo, Diretor, produtor, 

apoio de produção, camareiro e Artistas (grupo de teatro). As captações de imagens 

serão realizadas em estúdio de gravação como chroma key e terão como protagonistas 

personagens caracterizados para a fixação das informações dos temas relativo ao 

projeto. Os Websódios Serão disponibilizados em plataformas digitais de forma 

gratuita. Paralelo à criação da Websérie, será criada e disponibilizada uma cartilha 

digital com orientação dos temas propostos. Dessa forma, resumimos as ações que 

serão desenvolvidas no projeto. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 

 
Cargo 

 Atividades a serem Tipo de Período   de   contratação/ Jornada de N° de 

  desenvolvidas  contratação  meses trabalho  profissionais 

 Coordenador  Coordenar todas as 
MEI 

 
5 MESES 40h/semanal 

  
1  

Geral 
 

atividades do projeto 
   

         

 
Diretor 

 Realizar  a direção 
MEI 

 
5 MESES 40h/semanal 

  
1   

cênica das gravações 
   

          

   Preparar roteiro        

 
Roteirista 

 temática  para 
MEI 

 
5 MESES 40h/semanal 

  
2   

gravações com os 
   

          

   temas propostos.        

   Cenário, figurino,        

 Produtor  iluminação, parte MEI  5 MESES 40h/semanal   2 

   visual          

 Apoio de Apoio na realização 
MEI 

 
5 MESES 40h/semanal 

  
2  

produção 
 

das gravações 
    

          

 Videomaker  Realizar a pré- MEI  5 MESES 40h/semanal   6  



 


