
ANEXO - II 
PROPOSTA SIMPLIFICADA 

  
1. DADOS CADASTRAIS 

  

Órgão/Entidade Proponente: LAR DE SÃO JOSÉ CNPJ:  

Endereço: QNM 32 MÓDULO B  AREA ESPECIAL  

Cidade: CEILANDIA 
UF: DISTRITO 
FEDERAL 

CEP: 72.210-320 
Telefones da 
Entidade: (61) 3491-
0265 

Nome do Responsável: PAULO CÉSAR PEREZ NUNES CPF: 258.365.441-15 

RG/Órgão 
Expedidor: 605.540
SSP/DF 

Cargo na 
Instituição: 
PRESIDENTE 

Função na 
Instituição: 
PRESIDENTE 

Telefone do 
Responsável: 
(61)98613-8787 

Endereço do Responsável: Núcleo Rural Alexandre Gusmão  Gleba 
3.369  Lote 07 

CEP: 72210-320 

  
2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER) 

  

Órgão/Entidade:  LAR DE SÃO JOSÉ CNPJ/CPF: 02.561.520/0001-07 

Nome do Responsável: ANA LUCIA 
AP. ANTUNES 

Função: 
COORDENADORA 
TÉCNICA 

CPF:  054.312.726-59 

RG/Órgão Expedidor: 12.828.010 
SSP-MG 

Cargo: 
COORDENADORA 

Matrícula: 

Endereço: QNM 34 CONJUNTO D2 
CASA 40  

Cidade: 
TAGUATINGA  

CEP: 72.145-424 

  
3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

  

3.1. Título do Projeto: 
 
CONSTRUINDO CAMINHOS! 

Período de Execução Total do Projeto: 12 MESES 

Início: Até 
30 dias pós 
liberação do 
recurso 

Término: 12 meses após o início da execução 
do projeto pós liberação de recursos.  

Local de Execução do Projeto (Endereço): QNM 32 
MÓDULO B  AREA ESPECIAL  CEILÂNDIA NORTE 

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no 
projeto: 70 

3.2.Linha de ação do Edital (Transcrever a(s)linha(s)de ação que foi escolhida com o objeto 

do projeto, dentre as indicadas no item 6 do Edital). 

 



 
 
3.3. Identificação do Objeto  

 

Conforme descrito nos Objetivos Gerais e Específicos abaixo, visto que a proposta principal do 

projeto Construindo caminhos! é a continuação do trabalho em equipe multidisciplinar pelo 

período de mais 12 meses em prol das 70 crianças e adolescentes acolhidas no Lar de São José, 

com foco na continuidade da qualidade do atendimento, além de proporcionar escolarização e 

acesso ao esporte, à cultura e ao lazer. 

 
 
3.4. Justificativa da proposição: 









 

3.5. Objetivos Gerais:  

  

do presente plano de trabalho , com todas as reformulações e 

adequações necessárias para continuidade do trabalho pelo período de 01 ano nesta 

entidade;  

 Aquisição de materiais pedagógicos e esportivo para melhor integrar e potencializar 

as habilidades individuais a fim da redução de conflitos, com o intuito de aprimorar a 

convivência comunitária e familiar; 



 Promover o reforço escolar com materiais específicos e lúdicos, executado por 

profissionais capacitados para as crianças e adolescentes com dificuldades de 

aprendizagem, estimulando o gosto pelas atividades escolares como forma de mudar a 

própria história, através dos estudos; 

 

Objetivos Específicos:  

 Contratar profissionais das diferentes áreas do conhecimento para que façam o 

acompanhamento sistemático a todos os acolhidos, bem como orientação aos adolescentes 

acima dos 14 anos, com objetivo de encaminhá-los para programas de aprendizagem de 

modo que se possam trabalhar a autoestima e valorização dos jovens como pessoas capazes 

de transformar a realidade que estão inseridos; 

 Contratar além dos profissionais acima mencionados, inclui-se também a importância do 

professor de Educação Física e do Oficineiro, com objetivo de proporcionando o contato 

direto e contínuo com a cultura, o esporte, o lazer e a aprendizagem, promovendo assim a 

inclusão e socialização entre os acolhidos e demais membros da comunidade local; 

Aquisição de materiais diversos, para que os profissionais possam desenvolver melhor seu 

trabalho dentro de cada área de conhecimento.
 
 

 

3.6. METODOLOGIA:  

 

 Metas 

 

01 

 

Reforço e Escolarização dos acolhidos 

 

 70 crianças e adolescentes aptos a 



 

 Promover o reforço escolar para as 

crianças e adolescentes com 

dificuldades de aprendizagem e que se 

encontram e ou mostram sinais de 

dificuldades de aprendizagem e 

possivelmente evasão escolar. 

bom rendimento e frequência escolar.  

 

02 

 Trabalhar com atividades culturais 

diversas, com o esporte e lazer como 

forma de auto valorização e 

pertencimento social; 

 Proporciona o conhecimento e o 

entendimento das limitações pessoais 

através do esporte, cultura e lazer; 

 Proporciona a conscientização em 

relação à prevenção do uso de drogas, 

utilizando o esporte e a cultura para 

este fim; 

 Sensibiliza, orienta e conscientiza às 

crianças e adolescentes através de 

oficinas temáticas, sobre os 

malefícios do uso e abuso de drogas 

licitas e ilícitas.  

 

 

 

 



(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto para que as metas 

propostas sejam alcançadas. Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser utilizado 

[questionário, entrevista etc], o público beneficiário, número de participantes, tempo previsto, a 

equipe e a divisão do trabalho, tudo aquilo que será utilizado para a execução do projeto). 

 

    











  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTIMATIVA 

4.1 Subvenção Social - Serviços de Terceiros  Pessoa Física 





4.2 - Subvenção Social  Material de consumo 





5 -  Resumo Plano de Aplicação  

 

Natureza de Despesa Valores (R$) 

1 - Total Subvenção Social   

3 Total Auxílio Investimento (despesas com obras) Não se aplica 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) =  

  

 

 

 



 

6 - DECLARAÇÃO 

  

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para 

os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 

inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração 

pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede 

deferimento. 

 

 

 

Brasília, 14 de Agosto 2020 

 

 

            

 

 

 


