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       PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: ASMOVIN- Associação de Moradores da Vila Nova 

CNPJ: 07.950.029/0001-83 

Endereço: Rodovia DF440- 18 Vila Nova- Módulo 01 lote 19 

Cidade: Sobradinho Bairro: Nova Colina UF: DF CEP: 73.270-295 

Telefone (61): 998367710 Telefone (DDD): 

E-mail da OSC: asmovin2@gmail.com Site da OSC: 

Representante Legal (Dirigente): Francelina Rodrigues de Sena 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 690.341.685-49 RG/ Órgão Expedidor:  2.409.292 SSP/DF 

Endereço do Representante Legal: DF 440 Km 18 LT 19 –Nova Colina – Sobradinho 

Telefone (DDD):(61)98604-9872 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: VÂNIA MARIA GERVÁZIO DE CARVALHO 

Função na parceria: COORDENADORA 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3.101.907 CPF: 849.050.697-34 

Telefone (61)99836-7710 Telefone (61)99836-7710 

Email do Responsável:vania.gervazio@gmail.com 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: VIAJANDO COM SAMBA, TURISMO E ARTE 

Valor do Projeto: R$ 125.000,00 

Local de realização: Nova Colina 

Período de Execução: Início:  29 de novembro de 2021 Término:   04 de março de 2022 

Enquadramento:   Educacional (x)    Participativo  ()       Auto Rendimento (   ) 

Valor total do projeto R$ (extenso):Cento e Vinte Cinco Mil Reais 

Previsão de Atendimento: 20 alunos 

Previsão de público direto: 50 participantes 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 100 participantes 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

 A Associação de Moradores da Vila Nova foi criada em 2006 por Francelina Rodrigues Sena, e atua 

na área de regulação fundiária, saúde, transporte e educação, e a vê como um importante 

instrumento para a composição das cidades e para o exercício do direito à moradia digna por todo 

cidadão, fazendo assim o atendimento de aproximadamente 26 mil famílias da Nova Colina. 

  A ASMOVIN oferece segurança jurídica e estímulo para o associado investir na sua propriedade, a 

Associação entende estes métodos, como mais do que importantes instrumentos de crescimento 

econômico e de política pública, mas sim como principal meio de desenvolvimento social e redução 
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de desigualdades, além de facilitar uma possível integração do proprietário ao sistema habitacional. 

   O projeto Viajando no Samba, Turismo e Arte marca a primeira iniciativa sócio educacional 

ambiental auxiliada pela emenda do Deputado Leandro Grass, desenvolvida pela ASMOVIN, 

fortalecendo os laços com nossas crenças e levando ainda mais melhorias para a comunidade local 

com o conhecimento ambiental, cultural e artístico, buscando capacitar crianças e jovens em seres 

conscientes, através das oficinas de Monitor Mirim de Turismo, Canto, Teatro e Percussão. Tendo esse 

projeto como meio não só do acesso à cultura e educação, mas também, como mais uma forma de 

inclusão social dessas Crianças e Jovens. 

 
Ressalta-se, que apoiar e promover ações como esta de âmbito regional da Nova Colina, torna uns 
dos diferenciais de Brasília para contribuir positivamente para o bem estar e para aproximação da 
população com o Turismo Receptivo, e traz benefícios que contribuem para melhorar a qualidade 
de vida de cada cidadão.  

A Asmovin está localizada na Rodovia DF440 que faz parte da Rota do Cavalo. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O projeto visa promover a inclusão social por intermédio do turismo, arte e da música para 20 crianças 

e jovens da rede de ensino público, em situação de vulnerabilidade social, do Bairro de Nova Colina- 

Sobradinho, por meio de palestras informativas, workshops e oficinas de capacitação para formar 

Monitores Mirins de Turismo, criando oportunidades do desenvolvimento da educação ambiental e 

artísticas e o conhecimento das riquezas ecológicas da região como importante atrativo turístico. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

O projeto Viajando com Samba, Turismo e Arte, nasceu da observação da movimentação educacional 

e turística de Sobradinho, que levou a entender todo o potencial da Cidade Arte em atrair visitantes 

e deixar de ser apenas uma cidade dormitório a partir da exaltação de sua bela geografia, atividades 

de lazer e suas intervenções urbanas interessantes, que provocam no jovem que mora na região o 

desejo, muitas vezes não bem assistido, de produzir conteúdo artístico. Em contraponto a essa 

realidade, pudemos notar também o aumento de depredações, taxas de evasão escolar e falta de 

consciência ambiental, acreditando na ideia de que uma comunidade forte nasce da identificação 

coletiva com um determinado espaço, que quando entendido como lugar não só próprio, mas 

também, como uma área comum, gera a conscientização da necessidade de cuidado com o mesmo. 

  Em virtude das ponderações apresentadas, o projeto visa promover ações turísticas, educacionais e 

culturais que resgatem a musicalidade do samba no Distrito Federal e as histórias de seus sambistas, 
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a educação ambiental sobre o bioma do Cerrado, principalmente de Sobradinho e Região Norte. 

  O projeto busca favorecer a identidade, a historicidade e o sentimento de pertencimento de jovens 

moradores do entorno de Sobradinho, mais especificamente Nova Colina e de toda Rota do Cavalo, 

gerando as crianças e jovens que serão atendidos o orgulho e a expressão de afetividade pelos 

espaços urbanos e ecossistema em que estão inseridos, fomentando não só o conhecimento das 

histórias guardadas por cada localidade, mas também, destacando as riquezas ecológicas da região 

como importante atrativo turístico.   

  Estabeleceram-se 3 pilares principais para a formação dos oficinados: Turismo, Meio Ambiente e 

Cultura; As oficinas serão implementadas no espaço da Rota do Cavalo, e cada pilar se complementa 

para gerar nas crianças e jovens um maior interesse pelo ambiente escolar, conexão com sua 

expressividade artística e um conhecimento ampliado sobre as áreas de turismo urbano e ambiental 

na Região Norte. 

  

TURISMO E MEIO AMBIENTE 

 

   Entendemos a necessidade de formar pessoas conscientes desde a infância, apresentando a 

diversidade da fauna e flora que rodeiam sua cidade, por isso o Projeto Viajando com Samba, 

Turismo e Arte oferecerá uma oficina de capacitação de Monitores Mirins que levará as crianças e 

jovens em passeios cívico-culturais por áreas de importante impacto histórico e ambiental em Brasília, 

criando não só oportunidades futuras, bem como, cidadãos entendedores da indispensabilidade do 

cuidado a um dos mais ricos biomas do país que é o Cerrado.  

   Brasília é um espaço político e histórico de muita imponência para trajetória do país, por isso, é de 

suma importância estimular nas crianças o interesse por conhecer as sedes do poder e os símbolos 

da história de sua cidade através de atividades de turismo cívico, servindo como forma de 

aprendizado prático sobre a cultura de Brasília, destacando os símbolos nacionais e incentivando ao 

sentimento de patriotismo, para Professora Mestranda em Turismo Nicecleide Costa (2019, p.17) 

 

“A educação como um direito social tem um importante papel na busca pela formação 

do indivíduo. A formação do cidadão envolve fatores históricos, culturais, políticos e 

econômicos. Nesse contexto, resgatar a formação de uma consciência cidadã por meio 

do Turismo Cívico pode proporcionar uma construção social do sujeito.”  

 

 

     Por isso, acreditamos nas palavras do presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito 

Federal, José Pereira “O guia de turismo é, antes de tudo, um apaixonado pela sua região. Ele é um 

embaixador, um anfitrião dos viajantes que chegam a sua cidade”, portanto o projeto visa transformar 

seus futuros Monitores Mirins em conhecedores apaixonados da arquitetura, urbanismo e ecossistema 

do DF através de visitas pedagógicas, workshops e palestras. 

   As visitas pedagógicas levarão os alunos desde a beleza urbana dos pontos turísticos histórico-

culturais de Brasília, da paisagem rural da Rota do Cavalo, contribuindo assim, com o Decreto nº 

40.218 de 31/10/2019 que regulamentou a Lei Nº 5.978 18 de Agosto de 2017 que instituiu o 

Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável da Rota do Cavalo, até a diversidade ecológica do 

cerrado na Região Administrativa da Fercal em que poderão explorar na visita o  Sítio das Aroeiras 

Ramos- Córrego do Ouro, tudo isso  seguindo a ideia de Turismo Sustentável, preservando sempre 

a natureza e conscientizando o aluno sobre sua importância durante  a visitação.   



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA NOVA 

 

4 
 

 O projeto receberá apoio da Federação Nacional dos Guias de Turismo nesta empreitada de educar 

com cultura e arte. Além de orientar-se pela Política de Turismo do Distrito Federal, nos seus 

princípios, diretrizes e estratégias, de acordo com o artigos III e IV da Lei Nº4.883 de 

11/07/2012, que trata sobre: a sustentabilidade, através da promoção de equidade social, 

eficiência econômica, diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente, 

valorização do patrimônio natural e cultural com enfoque na vocação de Brasília para turismo 

cultural, cívico e arquitetônico; na inclusão social, com ampliação do acesso ao turismo e, da 

geração de emprego e renda oriundos da atividade turística; e qualidade por meio do estimulo 

a padrões de excelência na qualidade dos produtos e serviços oferecidos e dos profissionais envolvidos 

na atividade turística. 

 

CULTURA 

 

 De acordo com Darcy Ribeiro (1972) que afirma que cultura é a herança social de uma comunidade 

humana, representada pelo acervo co-participado ... por reações sociais e de corpos de saber, de 

valores e de crenças com que explicam sua experiência, exprimem sua criatividade artística e “se 

motivam para ação". A utilização da cultura como ferramenta de motivação é, portanto, uma 

estratégia segura que o projeto visa para atingir os objetivos propostos.  

 Busca-se desenvolver a musicalidade, as interações sociais, expressões artísticas, criatividade, 

trabalho em equipe, e concentração despertando nas crianças e jovens o interesse em atividades 

teatrais que vão futuramente contribuir para a oralidade, autoconhecimento corporal e externalização 

de seus sentimentos, favorecendo a saúde física e mental do aluno. 

  As atividades artísticas neste projeto agem como unificadoras dos três pilares de formação, tendo 

como produto a montagem da peça trabalhada durante a oficina de teatro e uma apresentação 

musical fruto das atividades das oficinas de canto e percussão, que serão exibidas durante um evento 

aberto a comunidade ao final do projeto.  

 

  O Teatro vai lidar com as questões subjetivas e sentimentais dos alunos os guiando para que 

alcancem o autoconhecimento corporal e a administração de seus sentimentos, tratando de temas 

como meio ambiente e servindo de reforço à todas as ideias de conscientização ambiental passadas 

durante as aulas de Monitores Mirins. 

 

  Já a música, trabalhada nas oficinas de canto e percussão, ensinarão os instrumentos musicais, 

exercitando a concentração e as habilidades motora e cognitiva das crianças. Tendo como pano de 

fundo a história e a ancestralidade do Samba, ritmo musical que transcende barreiras sociais e desde 

seu princípio traz em seu repertório letras que contam histórias de vida de pessoas periféricas, 

carregando consigo uma grande carga de ensinamentos positivos excelentes para passar valores 

morais importantes para os oficinados. 

 

O projeto atuará com a estratégia de trabalhar transversalmente temas como cidadania, turismo, 

ética e meio ambiente, entendendo a extrema importância destas ações para construção do futuro 

cidadão trabalhador livre, autônomo, democrático, despido de preconceitos, criativo, responsável e 

consciente de si e do mundo em que se insere – seja capaz de rejeitar todas as formas de 

discriminação e exclusão social, reconhecendo a importância e os desafios colocados pelas Artes, 
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Humanidades, Ciência e Tecnologia “para a sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental” 

da sua cidade e do seu país, lidar “com a mudança e a incerteza num mundo em rápida 

transformação”, “valorizar o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela 

solidariedade com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático” (Portugal, 2017). 

  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

 Segundo o estudo urbano-ambiental da CODEPLAN DF de 2018, Sobradinho está localizada numa 

das áreas mais elevadas do DF com topografia de chapada suavemente ondulada, motivo do clima 

ser dos mais frios da região, oferecendo uma bela vista natural e diversas áreas que permitem o 

contato com a vida rural e com as belezas naturais que rodeiam a cidade. A área rural da cidade 

conta com diversas opções de hotéis e restaurantes de comidas típicas, que fazem parte do roteiro 

turístico e representam grande parte da economia da região.    

  Sobradinho é também conhecida como Cidade Arte, por conta das inúmeras intervenções artísticas 

espalhadas por suas ruas, além dos centros culturais que possui como o Bumba Meu Boi do Seu 

Teodoro e a Galeria de Artes, porém tem seu potencial turístico cultural ainda pouco explorado, 

criando em seus habitantes a crença de que é necessário se deslocar para o Plano Piloto ou outras 

cidades do entorno quando se trata de buscar por momentos de lazer. 

  Ante ao exposto, o projeto visa desenvolver a atividade turística rural e sustentável nas regiões da 

Rota do Cavalo e da Fercal, além de instigar a conscientização de crianças e jovens entre 07 a 15 

anos quanto a preservação ambiental e capacita-los em Monitor Mirim, promovendo assim a 

sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente, além de ampliar a visão de mundo e parâmetros de 

carreira, apresentando o Guia de Turismo, como também uma opção de construção de futuro.      

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda Parlamentar do Deputado Leandro Grass no valor de R$125.000,00(cento e vinte cinco mil 

reais). 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Capacitar 20 alunos, em situação de vulnerabilidade social, moradores da Rota de Cavalo, em 

Monitores Mirins de Turismo com consciência ecológica para atender ao turismo receptivo nas 

áreas urbanas e rurais da Região Norte (Rota de Cavalo e Fercal). Além de gerar uma conexão 

com suas expressividades artísticas, por meio das Oficinas de Teatro, Canto e Percussão, 

utilizando da bagagem histórica musical trazida pelo samba. 
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2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Promover a Inclusão social de crianças e jovens, por intermédio do turismo, arte e da música, 

demostrando que estes pilares também são agentes primordiais para ascensão econômica. 

- Aplicar de forma transversal, conteúdos programáticos de temas como cidadania, ética e 

meio ambiente.  

- Fomentar o Turismo Rural e Sustentável nas regiões da Rota do Cavalo e da Fercal; 

- Promover, Resgatar, Preservar, Incentivar e Divulgar a cultura local, dando destaque para o 

turismo receptivo, o meio ambiente e o Samba; 

- Aguçar a sensibilidade, atenção, criatividade e percepção ambiental dos alunos; 

-Promover o despertar das crianças e jovens para a carreira de Guia de Turismo; 

- Desenvolver as habilidades motoras e cognitivas dos participantes através da arte; 

- Incentivar o aquecimento da economia local e a geração de renda de profissionais da 

região, bem como o aumento de movimentação dos atrativos turísticos. 

 

   

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS 

- Realizar 05 oficinas de capacitação; 

- Realizar 03 palestras informativas e 02 workshops; 

- Realizar 03 visitas pedagógicas: Cívico Cultural de Brasília, Rota do Cavalo e Fercal  

- Realizar 01 Evento de Encerramento 

Meta I- Planejamento e Contratação de Equipe 

Etapa de Pré Execução 
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1.1 Contratação da Equipe Técnica Administrativa 

1.2 Reunião de alinhamento com a equipe do projeto 

1.3 Elaboração do material de divulgação 

1.4 Divulgação das inscrições 

1.5 Abertura de inscrições 

1.6 Aquisição dos materiais de consumo, papelaria e equipamentos. 

1.7 Reunião de planejamento com os instrutores 

Meta II- Realização das Oficinas, Palestras e Workshop 

Etapa de Execução 

2.1 Reunião com os responsáveis dos alunos para explicar sobre o projeto; 

2.2 Recepção dos participantes e convidados; 

2.3 Realização das Oficinas, Palestras, Passeios e Workshop 

2.4 Contratação de Serviços de Terceiros para realização do Evento de Encerramento 

2.5 Evento de Encerramento para entrega dos certificados com apresentação musical com a presença 

dos alunos, autoridades, familiares e parceiros 

 

Meta III –   Prestação de Contas 

Etapa de Pós-Produção 

 

3.1 Realização do memorial do evento por meio de clippings e registro fotográfico; 

3.2 Elaboração do Relatório Final 

3.3 Realização/Finalização de pagamentos; 

3.4Registros e arquivamentos; 

3.5 Prestação de Contas Final 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição 

de cumprimento 

 

Ministrar 05 oficinas de 

capacitação 

Lista de inscrição 

-Registro fotográfico 

- Locação dos equipamentos 

Realização das atividades da 

programação; 

- Emissão de Certificado 

 

 

- Assinaturas do contrato 

-Lista de presença 

- Relatórios 

- ATA 

 

 

 

Ministrar 03 palestras 

informativas; 

 

Realizar 02 workshops 
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Realizar (03) visitas 

pedagógicas: Cívico Cultural 

de Brasília, Rota do Cavalo e 

Fercal 

 

-Registro fotográfico 

-Registro em vídeo 

 

        Relatórios 

Evento Cultural de 

Encerramento 

 

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

A ELES ATRELADAS 

A linha metodológica deste projeto visa o despertar o conhecimento e interesse dos alunos para o 

universo do Turismo Receptivo na comunidade da Nova Colina. Serão abordados elementos básicos 

importantíssimos do turismo que darão suporte para a aprendizagem, buscando caracterizar a 

atividade turística, o senso crítico e o interesse dos alunos para esse universo, trazendo a tipologia e 

terminologia do setor, a história do turismo, o profissional do turismo, a demanda e a educação 

ambiental.  Além de proporcionar a vivência cultural musical, através do teatro, canto coral, 

percussão, e atividades complementares.  

As atividades terão como objetivo o desenvolvimento integral dos alunos, de forma a utilizar a música 

como ferramenta de mobilização e de participação para promover o autoconhecimento, aumentando 

suas potencialidades e agregando valores de educação. 

A participação nas atividades aqui propostas, será gratuita, bem como o acesso a apresentação 

pública no âmbito deste projeto, será franco. É nosso foco também promover o contato de classes 

menos favorecidas com a música e com o fazer musical, estimulando a produção e o consumo cultural, 

independentemente de serem artistas ou plateia, além de promover a convivência e 

compartilhamento de vivências entre indivíduos de diferentes contextos culturais e sociais. 

O projeto vai oferecer 20 vagas para crianças e adolescentes que participarão das oficinas no período 

de 03 meses, que ocorrerão nas instalações da Associação da Rota do cavalo, localizada na Rota 

do Cavalo -Sobradinho. 

Nenhum participante será excluído do Projeto por não ter conhecimento ou domínio de gestos e 

técnicas, todos estarão participando de um processo de crescimento e desenvolvimento.  

A cada oficina, deverão ser trabalhados os conteúdos musicais e as temáticas transversais que 

promoverão a discussão de valores sociais e morais. A monitora artística incentivará para que os 

alunos mais avançados possam servir de exemplo para os iniciantes.  

As aulas serão realizadas de segunda a sexta feira, com a carga horária descrita abaixo para cada 

https://www.escol.as/cidades/5565-brasilia/bairros/298883-sobradinho
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ação do projeto.   

No final do projeto será realizado um evento de encerramento com apresentação musical, onde os 

alunos irão apresentar o que aprenderam nas oficinas de Teatro, Canto e Percussão, bem como uma 

exposição dos trabalhos de Arte Urbanas e receberão o certificado de conclusão que será chancelado 

pela Federação Nacional de Guias de Turismo do DF.  

O Projeto prevê intervenções adequadas aos diferentes níveis de desenvolvimento dos seus alunos.  

Em um recorte alinhado com as etapas da Educação Básica podemos destacar os seguintes 

conteúdos para área do turismo e da música: 

 

ALUNOS QUE COMPÕE A EDUCAÇÃO INFANTIL (PARA CRIANÇAS COM ATÉ NOVE ANOS):  

 

Introdução a Educação ambiental, desenvolvimento da consciência crítica ambiental; Familiarização 

com o ritmo; Aprendizagem motora; Introdução ao canto e aos movimentos através de ações 

recreativas e jogos teatrais.  

 

ALUNOS QUE COMPÕE O ENSINO FUNDAMENTAL (PARA ALUNOS DE NOVE A 15 ANOS):  

 - Fundamentos básicos do turismo e do lazer, Patrimônio Turístico, funções e atribuições do monitor 

mirim de Turismo, procedimentos de trabalho. 

 

-Introdução aos princípios básicos de ecologia e proteção ao meio ambiente; noções de equilíbrio 

ecológico e sustentabilidade, ecossistema- Cerrado; Introdução ao canto; Teatro 

 

-Para esta etapa, a estratégia do Projeto é possibilitar a aprendizagem de diferentes conhecimentos 

sobre o movimento, o ritmo e conteúdos culturais, contemplando as três dimensões: Procedimental, 

conceitual e atitudinal.  

Nesta abordagem serão trabalhados: desenvolvimento psicomotor, consciência corporal, 

desenvolvimento das atividades cognitivas, formas de expressão, concentração, respeito, disciplina, 

além de inserir uma consciência de socialização, integração e a cooperação. A proposta aqui é 

promover o bem-estar pessoal e incentivar o envolvimento destes alunos(as) com questões sociais 

presentes na sua rotina e utilizá-los como multiplicadores de uma consciência cidadã.  

 

 
Segurança Sanitária 

 
 O Projeto Viajando com Samba, Turismo e Arte, visando a segurança sanitária de todos os envolvidos, 

obedecerá todas as diretrizes impostas pelos órgãos competentes de saúde pública: 

Aferir a temperatura de cada pessoa, antes de acessarem as dependências do projeto; Disponibilizar 

solução alcoólica 70%, destinada a higienização das mãos; sanitização do ambiente, móveis e 

equipamentos de todo estabelecimento. 

As ações desenvolvidas no projeto serão as seguintes: 
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1. OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 

 

 

1.1. Oficina Monitor Mirim de Turismo 

Descrição: Prepara o aluno para o acompanhamento, orientação e transmissão de informações a 

pessoas ou grupos, durante percurso, adotando todas as atribuições de natureza técnica e 

administrativa necessárias à fiel execução de um roteiro. Conceitos, evolução histórica do lazer e do 

Turismo- Aspectos históricos do local e região. 

Carga Horária Total:  36 HORAS  

Os alunos terão 02 encontros por semana com 01h:30 mim cada, no período de 12 semanas.  

Número de Participantes: 20 participantes  

 

1.2. Oficina Teatro 

Descrição: Através de jogos e atividades que busquem desenvolver a expressividade psicofísica do 

aluno, estimular o desenvolvimento da capacidade criativa e o potencial artístico, exercitar a 

expressão vocal e corporal, desinibir e liberar formas dinâmicas de comunicação e concretizar a 

afetividade do trabalho em grupo.  Por meio de contos adaptados que tratam da conscientização e 

preservação da natureza será desenvolvido o tema da peça, onde serão tratadas as questões de ética 

e diversidade cultural, o espírito crítico, expandindo a relação com o outro e com o mundo.  

Carga Horária Total:  36 HORAS  

Os alunos terão 02 encontros por semana com 01h:30 mim cada, no período de 12 semanas.  

Número de Participantes: 20 participantes  

 

1.3. Oficina Percussão  

Descrição: Desenvolver a técnica e a sonoridade, tocando as levadas básicas de samba. Também 

iremos ensinar a tocar os instrumentos: Surdo, caixa, repinique, chocalho, agogô, tamborins, Timbau. 

Aulas expositivas, práticas e lúdicas. 

Carga Horária Total:  36 HORAS  

Os alunos terão 01 encontro por semana com 03h:00 cada, no período de 12 semanas Será locado 

os instrumentos de Percussão para utilização dos alunos, tais como: Surdo, caixa, repinique, 

chocalho, agogô, tamborins, Timbau, Talabartes, Baquetas. 

Número de Participantes: 20 participantes 

 

 

1.4. Oficina de Canto  

Descrição: Introduzir aos alunos princípios básicos de canto, estruturação e percepção musical. No 

início de cada ensaio serão trabalhados aspectos de conscientização corporal e aquecimento vocal, 

bem como também questões relacionadas à saúde vocal e exercícios para memorização auditiva. 
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Serão realizados jogos musicais que estimulem a escuta, fixação de alturas, rítmica integrando sons 

e movimentos e integração de grupo. O samba será bastante trabalhado para o exercício de 

articulação e rítmica e como forma de valorizar a nossa herança musical e todas as etnias que a 

compõe, para educar nossas crianças e jovens com escuta rica e interessante. 

Carga Horária Total:  36 HORAS  

Os alunos terão 02 encontros por semana com 01h:30 mim cada, no período de 12 semanas Será 

locado um teclado para desenvolvimento das aulas. 

Número de Participantes: 20 participantes 

 

 

1.5. Oficina de Arte Urbana e Rural 

Descrição: Visa proporcionar ao aluno um novo olhar sobre a cidade, entregando uma gama de cores 

e formas que despertem no cidadão que por ali circula um contato com a arte e a sua preservação.  

Carga Horária Total:  36 HORAS  

Os alunos terão 02 encontros por semana com 01h:30 mim cada, no período de 12 semanas.  

Número de Participantes: 20 participantes  

 

 

2. PALESTRAS INFORMATIVAS 

 

As palestras serão desenvolvidas mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados 

os conteúdos teóricos e estudos de casos. Serão utilizados os seguintes recursos: notebook e projetor 

multimídia. 

 

 2.1 Brasília- Patrimônio Cultural da Humanidade 

Descrição: Abordará a valorização e à preservação de Brasília como Patrimônio Cultural da 

Humanidade 

Local:  Espaço Rota do Cavalo 

Duração: 80 minutos. 

 

 

Após a palestra será realizado o passeio para que os alunos conheçam a história, planejamento 

urbanístico, monumentos relacionados à abordagem cívico cultural de Brasília. 

 

 

 2.2 Conscientização Ambiental e Crítica 

Descrição: Abordará o conceito de Meio ambiente, o quanto a preservação ambiental influencia na 

qualidade de vida do ser humano, e como ser um cidadão participativo na sua comunidade. 

Local:  Espaço Rota de Cavalo 

Duração: 50 minutos. 
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2.3 Ética, Cidadania e Meio Ambiente  

 

Descrição: Abordará a conceituação básica e contextualização socioambiental das noções de 

Ética, moral e cidadania, a forma como a sociedade se relaciona com a natureza.  

 

Local:  Espaço Rota do Cavalo  

Duração: 60 minutos. 

 

2.4  Turismo Sustentável 

 

Descrição:  Abordará os impactos positivos e negativos da atividade turística e Conceituação básica 

do Ecoturismo e sustentabilidade. 

 

Local:  Espaço Rota do Cavalo  

Duração: 60 minutos. 

 

 

3. WORKSHOPS 

Serão realizados 02 encontros com cerca de 80 minutos, aberto para comunidade, que irão 

abranger os temas abaixo citados: 

 

 3.1 EMPREENDEDORISMO TURISTICO 

Descrição:  Tem como objetivo ajudar o empreendedor a compreender na prática quais são as 

habilidades e as competências que precisa desenvolver para ter um posicionamento competitivo e ter 

sucesso nessa jornada empreendedora.  

Quantidade de beneficiários atendidos:  20 

 

3.2 HISTÓRIA DO SAMBA 

Descrição: Panorama histórico de um dos primeiros gêneros musicais brasileiros, desde as matrizes 

na cultura africana, a confluência com os gêneros europeus, a evolução das escolas de samba, sua 

difusão por todo o mundo até chegar a atualidade.  

Quantidade de beneficiários atendidos:  20 

 

 

 

4. VISITAÇÃO PEDAGÓGICA:  CÍVICO CULTURAL E ECOLÓGICO  

 

Descrição:  Serão realizados 03(três) visitas pedagógicas com a finalidade de assimilar o conteúdo 

teórico das Oficinas e dos Workshops com todos os alunos e a equipe do Projeto. Para isso serão 

alugados ônibus com fito ao transporte, e a realização de um lanche acompanhado de um momento 

de socialização e conhecimento ambiental. 

 

A visitação será: 

 Complexo Cívico Cultural de Brasília, onde estão os momentos emblemáticos e outros locais 
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históricos que marcaram a construção da cidade. 

 

 Região Administrativa da Fercal em que poderão explorar o Sítio das Aroeiras Ramos- 

Córrego do Ouro 

 

 Rota do Cavalo - São 30km da DF-440, no Núcleo Rural de Sobradinho, tendo haras e ranchos, 

restaurantes, uma enorme área de cerrado com córregos e riacho.  

Os alunos receberão um roteiro que contém a discriminação dos seguintes pontos turísticos da Rota 

do Cavalo: 

 

 

1- Seis Marias: Galinhas felizes e produção de papel artesanal  

 Neste local será mostrado a mata nativa da região totalmente preservada e com suas belezas 

naturais incríveis, dando ênfase a preservação do meio ambiente. Além de mostrar um acervo 

histórico, com fatos preservados a mais de 150 anos. A história da família das 06 Irmãs que produzem 

no local papel artesanal a partir de material reciclável, e também, os alunos poderão observar a 

produção de “Galinhas Felizes”, ou seja, galinhas criadas em liberdade e condições ideais e não 

violenta com os animais. 

 

2- Haras Saquarema: Com mais de 40 cavalos  
 

Terão conhecimento das atividades de equitação, permitindo desfrutar não só de passeios a cavalos, 

bem como, entender seu dia a dia e as práticas esportivas de montaria individuais e em grupo, como 

o Team Panning. Além disso, vislumbrarão a propriedade, interagindo com a natureza do local e 

contemplando as margens do Córrego do Meio. 

Os alunos também terão a possibilidade durante a visita ao Haras Saquarema de conhecer a história 

de amor e superação de D. Lúcia, proprietária do local, que começou a competir aos 40 anos e se 

tornou campeã da prova de 3 tambores, servindo de estimulo e motivação ao esporte equestre. 

 
 

3-  

3- Espaço Eden: Horta em sistema de agroflorestal 

 Neste Espaço os alunos presenciaram a produção de alimentos saudáveis e delícias da roça de forma 

ecológica, além de desfrutarem de uma localidade aconchegante destinada a unir pessoas e fazer a 

diferença na consciência ecológica de cada aluno beneficiado. 

 

 

4- Clube taboca: Parque aquático 

    Clube taboca é um parque aquático no meio do cerrado situado na DF 330, a 5 km da Pedra 

Fundamental. Os alunos desfrutarão de piscinas, um rio lento que pode ser navegado boiando, além 
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de outras atrações que se transformam num lazer completo. Será mostrado toda a infraestrutura do 

local. 

  

5- Instituto Equitare: Cavalos soltos no campo 

 O entorno da propriedade ECOVIVENDO possui muitos trechos de estrada de chão e trilhas 

arborizadas, por isso, serão montados roteiros e passeios para pequenos grupos de alunos, para que 

possam curtir momentos de interação com os cavalos, a natureza e pontos peculiares da zona rural 

de Sobradinho, Brasília/DF, aprendendo mais sobre os animais e sobre o ecossistema que os rodeiam. 

 

6- Rancho indaiá: Cavalos e piscinas de águas naturais  

Neste passeio os alunos serão imersos no universo dos cavalos, onde vivem, o que gostam, além de 

poderem passear com eles na natureza onde os alunos poderão desfrutar de um banho nas piscinas 

naturais da região. 

7- Planeta Verde. 

O Planeta Verde é um centro de vivências e curas que envolve natureza, evolução e reconexão pessoal 

onde os alunos irão conhecer em detalhes diversos atrativos locais, tais como: trilhas ecológicas, 

riquezas naturais, culinária típica da fazenda, além das variadas atividades de turismo rural e 

equestre.  

 

5. Evento de Encerramento 

 

Será realizado 01 (um) evento de encerramento, para apresentação do conhecimento prático obtido 

pelos alunos beneficiados pelo presente projeto e ainda teremos como entretenimento, a 

apresentação musical do Kris Maciel, Grupo Família Samba 10 e Nenel Vida  que é artista local. 

EQUIPE TÉCNICA- ADMINISTRATIVA 

A equipe envolvida no projeto é formada por profissionais capacitados e com experiência em diversas 

instituições Educacionais, de turismo e socioculturais. 

Os 05 instrutores e 05 palestrantes contarão com o apoio de 01 Coordenadora Geral, (01) Assistente 

de Coordenação, (01) Coordenador de Comunicação Artístico e (01) Monitora de Arte Educação (01) 

Auxiliar de serviços Gerais. Toda equipe vai trabalhar focada para atingir as metas de 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

GESTÃO 

COORDENAÇÃO GERAL Vânia Maria Gervázio de 

Carvalho 
- Química Industrial 

- Licenciatura em Química 
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-Mestrado em Química 

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO-  

 

Francelina Rodrigues de 
Souza 

-Bacharel Em 

Administração 

- Técnica de Segurança do 

Trabalho 

Coordenador Artística Kauê Mello - Músico, Percussionista, 

Apresentador e Produtor 
Cultural 

Assistente de Coordenação Artística Anna Julia Carvalho de 

Mello 

-Graduanda em 

Licenciatura Arte Cênica- 

UNB  

-Atriz 

Contador   

 EDUCACIONAL 

Instrutor de Monitor Mirim de 

Turismo 

Fabricio Fidelis Brito 

Faria 
- Turismólogo 

- Guia de Turismo 

Instrutor de Percussão Wagner da Silva Dias -Músico/Percussionista e 
Maestro – Bateria Nota 

Show 

Instrutor de Arte Urbana e Rural Toninho de Souza - Artista Plástico 

-Pintor, Escultor, Ceramista 

e Escritor 

 

Instrutor de Teatro Luís Thiago Barbosa 

Moraes 

- Professor de Artes, Arte 

Cênica da secretaria de 

Educação DF e Teatro 

- Diretor e Ator de Teatro 

 

Instrutor de Canto 

 

Diego Silveira Pinto 

- Professor de Música em 

Escola Particular; 

-Professor de Arte/Musica 

da Secretaria de Educação 

DF e de Escola Particular; 

-Regente 

Palestrante - Consciência Ambiental 
e Critica 

Fabricio Fidelis Brito 
Faria 

- Turismólogo 

- Guia de Turismo 

Palestrante – Ética, Cidadania e 

Meio Ambiente 

 

Vania Maria Gervázio de 

Carvalho 
- Química Industrial 

- Licenciatura em Química 
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-Mestrado em Química  

Workshop – Brasília – Patrimônio 
Cultural da Humanidade 

Maria José da Silva 
Carvalho 

- Vice-Presidente do 
Sindicato dos Guias de 

Turismo do DF 

-Presidente do Rotary de 

Brasília Centenário 

 

Workshop sobre 
Empreendedorismo Turístico 

 

Victor Santana 

- Empreendedor público 

- Formado em Marketing e 

Publicidade e Propaganda 

- Formado em 

Administração e 

Contabilidade Pública. 

-Diretor do Instituto 

LUMIART 

Workshop  sobre  

História do Samba 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Admilson Paiva Pereira 

da Silva (Milsinho Mil) 
-Musico-Sambista 

-Professor de Iniciação 

Teatral 

-Professor de Teoria 

Musical, Harmonia e 

Percussão 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 -Conscientizar a população de Nova Colina e região da conservação e proteção das belezas naturais 

do seu lugar. 

- Incentivar a busca por uma nova carreira profissional na área de Turismo; 

 

- Estabelecer uma relação afetiva entre a Escola e a população local na promoção de um movimento 

de crescimento pessoal da sociedade local.  

-Mostrar a comunidade que o teatro e a música podem ser parte integrante de suas vidas. 

- Fazer com que os alunos reconheçam e valorizem Sobradinho como Cidade Arte e Polo Turístico. 

- Reconhecimento da Rota do Cavalo e a Fercal como referência em Turismo Receptivo no Distrito 

Federal. 

2.10 CRONOGRAMA DETALHADO DAS ATIVIDADES 
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HORÁRIO 
08:30hs -  11:30hs 

SEG. TERÇA QUART. QUINTA SEX 

08:30 – 10:00 hs Monitor 
Mirim 

Percussão Arte Urbana Canto Teatro 

10:00 – 10:15 hs Intervalo 
 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

10:15h-11:45hs 
 

 
Arte 

Urbana 

Percussão Monitor Mirim  
Teatro 

Canto 

  
Observação: Nos dias em que ocorrer as atividades das palestras e workshops, as aulas terminaram 12:45mim. 
 

PROGRAMAÇÃO DATA 

10:00 Hs- Passeio Cívico Cultural - Patrimônio 

turístico de Brasília 

08:00 Hs- Visita Pedagógica Rota de Cavalo 

08:00 Hs- Visita Pedagógica Fercal 

- 11/01/2022 

- 25/01/2022 

- 08/02/2022 

 08:00hs -  Palestra -  Brasília- Patrimônio 

Cultural da Humanidade  

08:00hs -Palestra- Consciência Ambiental e 

Crítica 

08:00hs- Palestra – Ética, Cidadania e Meio 

Ambiente 

 08:00hs -Palestra – Turismo Sustentável 

- 11/01/2022 

-14/02/2022 

 

-01/02/2022 

-22/02/2022 

 

 

15:30- Workshop – Empreendedorismo 

Turístico 

08:30- Workshop – História do Samba 

- 24/02/2022 

- 28/01/2022 

 09:00- Início da Festa de Encerramento  

09:30- Abertura da Exposição de Arte Urbana 

produzida pelos alunos; 

09:40- Início das atividades com Brinquedos 

Infláveis 

 

 

 

-25/02/2022 
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10:00- Apresentação da Peça Teatral, 

Percussão e Canto Coral pelos alunos(as). 

12:30 – Serviço de Buffet para os Beneficiários 

e convidados 

14:00 – Solenidade para entrega dos 

Certificados 

14:30 – Início da Apresentação Musical – 

Grupo Samba 10 e Nenel Vida 

 

18:00- Encerramento da Festa  

 

 

Observação: As datas estabelecidas na programação estão sujeitas a alteração com aviso prévio a esta Secretaria de 

Turismo. 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

   

 Meta 1. Contratação da Equipe de Execução do Projeto e de Serviços de Terceiros 

 

1.1.1 - Contratação de equipe Administrativa; 29/11/2021 30/11/2021 

1.1.2- Contratação de profissionais que vão ministrar as 

oficinas e de palestrantes; 

29/11/2021 02/12/2021 

1.1.3- Reunião para apresentação das metas individuais e 

fases do projeto; 

02/12/2021 02/12/2021 

1.1.4- Viabilização de mecanismo de pagamento e 

Definição das dinâmicas de trabalho individual; 

06/12/2021 08/12/2021 

1.1.5- Articulação com os espaços públicos  08/12/2021 10/12/2021 

1.1.6- Criação da identidade visual para divulgação (site, 

mídias sociais e material gráfico) 

03/12/2021 10/12/2021 

1.1.7- Divulgação do projeto na comunidade 10/12/2021 17/12/2021 

1.1.8- Abertura das inscrições das oficinas e apresentação 

do cronograma 

17/12/2021 17/12/2021 

1.1.9- Fechamento das inscrições e 1º encontro com os 

inscritos e apresentação do cronograma das atividades 

29/12/2021 29/12/2021 
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1.2 - Aquisição de materiais gráficos, materiais de insumo 

e Locação equipamentos 

 

29/11/2021 10/12/2021 

META 02 – Ministração das Oficinas, Palestras, Rodas de Conversa e Passeios 

2.1 - Reunião com os responsáveis dos alunos para 

explicar sobre o projeto e apresentação dos instrutores; 

03/01/2022 03/01/2022 

2.2-  Recepção dos participantes e convidados; 03/01/2022 03/01/2022 

2.3- Realização das atividades da programação (oficinas 

de Turismo e culturais, Workshop, palestras) 
11/01/2022 08/02/2022 

2.4 Realização dos passeios cívico cultural e ecológico e 

Visita pedagógica 
11/01/2022 08/02/2022 

2.5- Reunião mensal 03/12/2021 19/02/2022 

2.6- Contratação dos Artistas para Festa de 

Encerramento 

 

24/01/2022 

 

28/01/2022 

2.7- Serviços de Apoio - Contratação de Serviços Gerais 

para montagem e desmontagem da infraestrutura, 

segurança e manutenção do espaço da Festa de 

encerramento. 

07/02/2022 11/02/2022 

2.8-Locação de equipamentos para o Evento 07/02/2022 11/02/2022  

 

2.9- Festa de encerramento com apresentações artísticas   

23/02/2022 

 

23/02/2022 

META 03 – Prestação de Contas 

3.1- Levantamento dos indicadores de Resultado  

24/02/2022 

 

28/02/2022 

3.2- Avaliação dos resultados das ações/atividades 

desenvolvidas durante o projeto 

 

28/02/2022 

 

04/03/2022 

3.3 - Elaboração de relatório geral e relatórios específicos  

28/02/2022 

 

04/03/2022 

3.0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 
N° DA 

META 

 
ETAPA/FASE DESCRIÇÃO 

            DURAÇÃO 

Início mm/aa 
Término 

mm/aa 

1.0 

 
Pré Execução     Planejamento e Contratação da Equipe técnica e 

Administrativa 

 

1.1  Reunião de alinhamento com 02/12/2021 02/12/2021 
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a equipe do projeto 

1.2  Contratação do Designer 

Gráfico 

03/12/2021 10/12/2021 

1.3  Elaboração e Impressão de 
panfletos, banners, cartazes, 

folder e apostilas   

06/12/2021 17/12/2021 

1.4  Divulgação das inscrições 10/12/2021 17/12/2021 

1.6 Abertura de inscrições 17/12/2021 17/12/2021 

 1.7 Aquisição dos materiais de 

consumo, papelaria e 

Locação de equipamentos. 

29/11/2021 10/12/2021 

2.0 Execução    Realização das Oficinas, Palestras, Workshop e Festa de 

Encerramento 

2.1 Reunião com os responsáveis 

dos alunos para explicar 

sobre o projeto; 

03/01/2022 03/01/2022 

 2.2 Recepção dos participantes e 

convidados; 

03/01/2022 03/01/2022 

 2.3 Realização das Oficinas, 

Palestras, Passeios e 

Workshop 

04/01/2022 24/02/2022 

 2.4 Contratação de Serviços de 

Terceiros para realização do 

Evento de Encerramento 

 

24/01/2022 

 

28/01/2022 

 2.5 Evento de Encerramento 

para entrega dos certificados 
com apresentação musical 

com a presença dos alunos, 

familiares e parceiros 

23/02/2022 23/02/2022 

3.0 

 

Pós Execução                  Prestação de Contas 

3.1 Realização do memorial do 

evento por meio de clippings 

e registro fotográfico; 

24/02/2022 01/03/2022 

 3.2 Elaboração do Relatório Final 01/03/2022 03/03/2022 

 3.3  Realização/Finalização de 

pagamentos; 

01/03/2022 04/03/2022 

 3.4 Registros e arquivamentos; 01/03/2022 04/03/2022 

 

4.0 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcela única em novembro de 2021, a fim de otimizar as atividades financeiras, tornar exequível e 
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aumentar a possibilidade de negociação junto aos colaboradores e fornecedores. 

5.0 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:  

1.1 – NATUREZA DA DESPESA: 

                                    -EMENDA 

PARLAMENTAR  

 4.3 – VALOR (R$) 

Concedente Proponente TOTAL 

33.50.41 SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E 

TÉCNICO 

R$ 64.053,10  R$ 64.053,10 

33.50.41 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

R$13.829,56  R$13.829,56 

33.50.41 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO 

R$ 24.982,35 

 

 R$ 24.982,35 

 

33.50.41 AQUISIÇÃO DE  

INFRAESTRUTURA PARA FESTA 

R$ 5.380,83 

 

 R$ 5.380,83 

 

33.50.41 FESTA DE ENCERRAMENTO R$16.753,75  R$16.753,75 

                                                                     

4.4 – TOTAL GERAL 

 

R$ 124.999,59 

 
 

      

    – VALOR DAS DESPESAS:  R$ 124.999,59 

 

 

 

5.1 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

 CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

Nº 

DA 

META 

DESCRIÇÃO Referencia  

   

Quant

. 

Unid. 

Quant. 

Unidade

s 

Valor 

Unitário 
Total 

1 
Pré 

Execução 
Contratação de Serviços Profissionais do Projeto 

  Equipe Administrativa e Técnica 

1.1.1 

Coordenador Geral do 

Projeto  
Profissional 

encarregado de 

coordenar e executar as 
atividades pertinentes 

as documentações do 

Orçamento 

 FGV 

 

1 
 

 

SEMANA 

 

12 

R$ 

1.250,00 
R$ 15.000,00 
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projeto e pedagógica, as 
contratações de 

serviços e outras 

atividades decorrentes 
de sua função. Manter o 

itinerário organizado 

para o cumprimento das 

metas propostas, 
elaboração de 

relatórios. 

1.1.2 

ASSISTENTE DE 

COORDENAÇÃO-  

Profissional dedicado ao 
projeto e responsável 

por dar suporte as 

demandas do 

Coordenador; as 
mobilização e ações do 

projeto para grupos 

e/ou pessoas junto à 
comunidade local 

assistida com dedicação 

administrativa 

Orçamento 1 SEMANA 12 R$600,00 

 

 
R$ 7.200,00 
 

 

1.1.3 

Coordenador de 

Comunicação 

Artística 

Profissional responsável 

pela comunicação e 

divulgação nas mídias, 
gerenciar a produção de 

materiais gráficos 

contratação artística, 

equipamento de 
iluminação e 

sonorização montagem 

e desmontagem de 
palco  

Orçamento 

 

 

 
 

 

 
01 

SEMANA 12 R$ 600,00 
R$ 7.200,00 

 

 

 

     Monitora de Arte 

Educação 

 Profissional Responsável 
por dar suporte as 

demandas dos Instrutores 
e dos alunos   em sala de 
aula (teatro, canto, arte 

Orçamento 1 Mês 3 
R$ 

1.366,60 
R$ 4.099,80 
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urbana e percussão; 

 

 

Contador  

- Profissional que irá 
auxiliar o gestor 

administrativo-

financeiro na área 

financeira e econômica 
do projeto, bem como 

organizar e executar os 

serviços de 
contabilidade em geral, 

auxiliar também na 

prestação de contas  

Orçamento 

 

MÊS 3 
R$ 

1.200,00 
R$3.600,00 

 

Instrutor de Monitor 

Mirim de Turismo 

 Responsável por 
ministrar as aulas de 

Monitor Mirim 

 

1 

Hora/aula 36 R$120,00 R$4.320,00 

 Instrutor de Percussão  1 Hora/aula 36 R$120,00 R$4.320,00 

 
Instrutor de Arte 

Urbana e Rural 
 

1 Hora/aula 
36 

R$120,00 R$4.320,00 

 Instrutor de Teatro  1 Hora/aula 36 R$120,00 R$4.320,00 

 Instrutor de Canto  1 Hora/aula 36 R$120,00 R$4.320,00 

 

Palestrantes/ 

Mediadores 

profissionais 
responsáveis para 

ministrar as palestras e 

os workshops 

 

 

5 

Diária 1 R$ 410,66 R$2.053,30 

 

Auxiliar Serviços Gerais- 

responsável pela 
limpeza e sanitização 

das salas de aula e 

moveis e utensílios. 

 

1 

mês 03 
R$1.100,
00 

R$ 3.300,00 

 
 

TOTAL     -     EQUIPE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO: 
R$64.053,1

0 

1.2 
Pré 
Execução 

Contratação de Serviços de Comunicação 

1.2.1 PRODUÇÃO E Referência  Serviços 05 R$ R$ 7.000,00 



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA NOVA 

 

24 
 

FILMAGEM: 
 Serviço de filmagem 

digital, em alta 

definição (HD) prestado 
por profissional 

cinegrafista com pelo 

menos duas câmeras 

digitais com iluminação 
auxiliar. A filmagem 

deverá ser entregue 

com edição. Filmar os 
passeios e 

apresentações. 

(Captação, edição e 
entrega) 

pregão 
eletrônico 

nº 

004/2019 
– Sec. – 

lote 15.12 

 
 

01 

1.400,00 

1.2.2 

CAMISETAS 
  

 

Para os alunos e 
equipe– 

 Confecção de 

camisetas conforme 
grade da equipe em 

malha fio 30.1 com 

silkscreen em 4/4 cores 

 

Ata de 

Registro de 

preço nº 

001/2018 - 

SEC da 

Secretária 

de Estado 

da Cultura 

do Distrito 

Federal, 

Pregão 

Eletrônico: 

017/2017 

– SEC, 

Lote. 11.1.  

 

 
 1 

Unidade 60 R$ 22,48 R$ 1.348,80 

1.2.3 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO  

Para evento (incluindo 

fotógrafo) com 
tratamento e 

revelação. 100 fotos 

(20x30cm) 

Ata de 
Registro de 

Preço 

01/2018 - 
Secult/DF 

Cód. 

43.1 

1 

Diárias  06 R$ 499,90 R$ 2.999,40 

1.2.4 

FOLDERS 
Formato: 21x29,7cm, 

cor: 4/4, papel: couche 

fosco até 150 g 

Pregão 

Eletrônico 
017/2017- 

sec. item: 

102.11 
 

1 

Unidade 1000 R$ 1,44 R$ 1440,00 

1.2.5 LIVRETO APOSTILAS, Orçamento 1 Unid.  20  R$298,00 
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 Material usado para 
acompanhamento das 

oficinas e fixação do 

conteúdo chave 
abordado na oficina de 

Monitor mirim 

(tamanho 29,7x22cm. 

Capa papel AP 180g, 
impressão colorida, 

miolo papel AP 75g, 

impressão PB, 
acabamento capa em 

PVC transparente 

frente e verso e espiral. 
obs ; quantidade de 25 

paginas 

R$ 14,90 
  

1.2.6 Banners do projeto  

PREGÃO 

ELETRÔNI

CO 
017/2017- 

SEC ITEM: 

49.1 

1 M² 10  R$59,00 R$ 590,00 

1.2.7 

Certificado de 

Conclusão dos 
beneficiados e de 

participação dos 

palestrantes e dos 
instrutores 

0rçamento 

3 Unid. 

36 

R$ 1,42 R$153,36 

 TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   
R$13.829,5
6 

1.3 Pré execução AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  

Material do teatro 

1.3.1.  
Kit de tinta facial com 
10 unidades cremosa 

Orçamento 
01 Unidade 07 R$ 29,99 R$209,30 

1.3.2.  

Pancake Para 

Maquiagem Artística 

10g diversas cores  

 

Orçamento 

01 Unidade 07 R$ 16,80 R$117,60 

1.3.3.  

Conjunto de short e 
camisa (preto ou 

branco) para 

caracterização dos 
personagens 

Orçamento 

01 Unidade 20 R$ 53,25 1.065,00 

1.3.4.  Tecido Oxford colorido Orçamento 01 Metros  25 R$ 17,90 R$ 447,50 
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com 3,0 m largura, para 

ser utilizado em 

cobertura e/ou 
acabamento de 

cenário. 

1.3.5.  
Tecido TNT colorido 

acabamento de 

cenário. 

Orçamento 

01 Metros 25 R$3,80 R$95,00 

1.3.6.  
Paleta de sombra 18 
Cores  

 

Orçamento 
01 Unidade 05 R$ 13,92 R$ 69,60 

1.3.7.  Delineador de olhos Orçamento 01 unidade 04 R$ 11,90 R$ 47,60 

1.3.8.  

Cartela Adesiva 

autocolante com 

strass para maquiagem 

 

Orçamento 

01 Unidade 05 R$ 4,24 R$ 21,20 

Material de Arte Urbana 

1.3.9.  
Papel Cartão cinza 1,0 
mx 0,70 

Orçamento 
01 unidade 50 R$ 1,00 R$ 50,00 

1.3.10.  
Rolinho de Espuma 05 
cm 

Orçamento 
01 unidade 20 R$ 3,16 R$63,20 

1.3.11.  
Rolo de espuma grande 

23 cm 
Orçamento 

01 unidade 20 R$16,40 R$328,00 

1.3.12.  Pincel fino Nº 03 Orçamento 01 unidade 20 R$ 2,25 R$45,00 

1.3.13.  Pincel Chato Nº 16 Orçamento 01 unidade 20 R$ 4,80 R$96,00 

1.3.14.  Pincel Chato Nº 18 Orçamento 01 Unidade 20 R$ 6,01 R$120,20 

1.3.15.  Caneta Permanente Orçamento 01 unidade 20 R$ 4,50 R$90,00 

1.3.16.  

Tinta Guache 250 ml             

(várias cores 

preto,azul,amarelo, 
vermelho) 

Orçamento 

01 unidade 60 R$ 6,00 R$ 360,00 

1.3.17.  Fita Dupla Face Orçamento 01 unidade 05 R$ 31,95 R$159,75 

1.3.18.  Papel A4 Orçamento 01 unidade 03 R$ 20,87 R$ 62,61 

Material de Canto e Percussão 

1.3.19.  
Locação de Teclado 

para Oficina de canto 

Orçamento 01 Mês 03 R$ 350,00 R$ 1.050,00 
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1.3.20.  

Locação de 
instrumentos de 

percussão 

-(03) surdos, (10) 

caixas, (03) repiniques, 
(05) chocalhos, (02) 

agogô, (06) tamborim, 

(01) timbau, baquetas 

caixa, (10) macetas, 
(06) baquetas de 

silicone, (20) 

Talabarte,  

 

Orçamento 01 Mês 

03 
R$1.700,

00 
R$5.100,00 

1.3.21.  

LOCAÇÃO DE 

ÔNIBUS  

Aluguel de ônibus de 48 
lugares, com ar 

condicionado e 

motorista, para 
transporte 

intramunicipal 

FGV COD. 

04 
    01 Diária      03 700,00 R$2.100,00 

1.3.22.  

Kit Lanche 

 Suco de 200ml,1 

biscoito tipo pit stop, 1 
fruta e 1 barrinha de 

cereal para ser 

distribuídos nas aulas 

Orçamento 01 unidade 1546 R$8,00 R$ 12.368,00 

1.3.23.  
Papel higiênico pcte 

com 64 rolos 

Orçamento 01 pacote 2 R$ 56,50 R$ 113,00 

1.3.24.  
Álcool 70% liquido   cx 12x 

1 

Orçamento 01 caixa 1 R$ 84,90 R$ 84,90 

1.3.25.  
Álcool em gel 70% 500 mL 

caixa com 12 

Orçamento  01 unidade 12 R$ 9,67 R$ 116,04 

1.3.26.  Desinfetante  5 L Orçamento  01 unidade 03 R$ 13,22 R$ 39,66 

1.3.27.  Sabonete Líquido 5 L Orçamento 01 unidade 03 R$ 18,99 R$ 56,97 

1.3.28.  Água sanitária 5 L Orçamento    01 unidade 03 R$ 11,90 R$ 35,70 

1.3.29.  
Pano de Limpeza Multiuso  

(1 pct com 50 panos) 

Orçamento   01 Pacote 02 R$ 15,00 R$30,00 

1.3.30.  Papel Toalha  Interfolha  Orçamento   01 Pacote 01 R$ 19,21 R$19,21 
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Pcte com 1000 folhas 

1.3.31.  
Pano de Chão Alv. 53X 73 

cm Pcte c/ 10 

Orçamento 01 Pacote 01 R$ 45,24 R$ 45,24 

1.3.32.  
Saco de Lixo Reforçado c/ 

100 de 100 L 

Orçamento 01 unidade 02 R$ 

34,90 

R$69,80 

1.3.33.  
Mascara Descartável c/50 

unidades 

Orçamento 01 caixa 06 R$ 29,89 R$179,34 

1.3.34.  

Termômetro Digital Laser 

Aproximação Medir 

Temperatura 

 

Orçamento 01 unidade 01 R$ 89,90 R$ 89,90 

1.3.35.  

Borrifador Anatômico 

Manual 500ml Bico Gatilho 

Spray Transparente Para 

Soluções Líquidas Trava 

Segurança 

Orçamento 01 unidade 04 R$ 9,10 R$ 36,40 

 
 TOTAL MATERIAL DE CONSUMO R$24.982,3

5 

    

2.0 Execução Contratação de Serviços de Apoio para Festa de Encerramento  

  2.1 INFRAESTRUTURA   

2.1.1 

Contrata de serviços 

de Sonorização 

Sistema de sonorização 
pequeno porte - sistema 

de p.a. - monitor - back 

line 

PREGÃO 
ELETRÔNI

CO Nº 

01/2018–
SEC Item 

6.1 

 

 
 

 

01 Diária 

 
 

 

01 
R$ 

1.315,00 
R$ 1.315,00 

 

2.1.2 

Contratação de 

serviço de 
Iluminação Geral 

Disponibilização de 

sistema de Iluminação 
de pequeno porte para 

controle da iluminação 

do palco, 12 mouving 

head, 04 mini brut para 
Pl (10 refletores, 10 par 

led 64 para enária 

principal). Luz Ribalta  

PREGÃO 
Nº 

013/2018-

SEC 

   01 

 

 
 

 

Diária 
 

 

 
 

 

01 

 

 
 

 

R$ 
1.465,83 

 

 
 

 

   R$ 
1.465,83 
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2.1.3 

Locação de CONJUNTO 
DE MESA C/ CADEIRAS, 

jogo, plástico 

polipropileno c/ 
tratamento em resina 

anti-uv, branco, limpo, 

empilháveis, mesa 

quadrada c/ aprox. 730 
x 790 x 790 mm (a x l x 

p), c/ capac. p/ suportar 

Max 100 kg, c/ 4 
cadeiras tipo poltrona, 

c/ braços, c/ capac. p/ 

suportar máx. 140 kg 

ORÇAMENT

O 
01 

 
 

Diária 

 

 
 

 

 
 

 

100 
R$ 12,00 R$ 1.200,00 

2.1.4 

  

TENDA PIRAMIDAL 
10 x 10 - Tenda tipo 

piramidal com armação 

em ferro tubular 
galvanizado e revestida 

em lona de PVC Branca 

anti-chama, altura 
mínima de 2 metros e 

máxima de 6 metros de 

seus pés de 

sustentação, 
estaqueadas com cabos 

de aço e estacas 

arredondadas.  
 

Preço 
referencial 

pregão 

Eletrônico 
nº 013/ 

2018 – 

SEC – lote 

3.1 

01 

Diária 2 
R$ 

700,00 
R$ 1.400,00 

  TOTAL INFRAESTRUTURA                               R$ 5.380,83 

 2.2 PESSOAL: FESTA DE ENCERRAMENTO 

 

SEGURANÇA 
Contratação de 

empresa especializada 

em serviço de vigilância 

patrimonial, profissional 
devidamente 

uniformizado e 

identificado, 
desarmado, para a 

guarda de 

equipamentos e 
instalações. Com 

registro na Secretaria 

de Segurança Pública ou 

Órgão equivalente, 

Pregão 

004/2019 

– UASG: 
158143 – 

Item 1 

1 

 
 

 

 

 
 

Diária 

 
 

 

 

 
 

02 

R$ 147,90 R$ 295,80 
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conforme previsto no 
art. 14 c/c art. 20 da Lei 

nº Lei Nº 7.102, de 20 

de Junho de 1983. 

 

ARTISTAS E / OU 

GRUPOS MUSICAIS: 
– Samba 10 , Nenel 

Vida, Kris Maciel  

 01 

 

 
Unidade/c

ache 

    

 
 

03 

R$3.500,
00 

R$10.500,00 

 

Carrocinha de pipoca  

Contratação de 
empresa qualificada 

para oferecer o serviço 

de carrocinha 

preparando pipoca 
distribuição livre 

durante 4horas 

 01 Unid. 1. R$199,95 R$199,95 

 

Carrocinha de 

algodão doce 

 
Contratação de 

empresa qualificada 

para oferecer o serviço 
de carrocinha 

preparando algodão 

doce distribuição livre 
durante 4horas 

 01 Unid. 1 R$210,00 R$210,00 

 

Tobogã 
Contratação de 

empresa qualificada 

para oferecer o serviço 
de brincadeiras durante 

4horas 

 01 Unid. 1 R$349,00 R$349,00 

 

Cama elástica 

Contratação de 

empresa qualificada 
para oferecer o serviço 

de brincadeiras durante 

4horas 

orçamento 01 Unid. 
1. 

 
R$159,00 R$159,00 

 

BUFFET 

 Para 126 pessoas, (50L 
refrigerantes, 70 L 

sucos, 04 tipos de 

salgadinhos fritos, 03 
tipos de salgados de 

forno, Mini- churros, 

Mini- pizza, Mini- 

Orçamento 01 

 

  
 

Unidade 

 
126 R$40,00 R$ 5.040,00 
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Hambúrguer, Mini- pão 
queijo, Mini- Cachorro 

quente, Mini- Sanduíche 

natural, Batata fritas e 
Espaguete ao sugo.  03 

horas de duração.  

Incluindo todos os 

materiais necessários 
(pratos, copos, 

talheres, bandejas, 

guardanapos, rechauds 
mobiliário e recursos 

humanos necessários 

para realização do 
serviço). 

. 

        

 
                                         TOTAL APRESENTAÇÃO ARTISTICA                                                                                                      

     R$ 

16.753,75 

 

TOTAL DO PROJETO 

R$ 

124.999,5

9 
 

 
 

5.2 Previsão de Receitas 

O PROJETO NÃO TERÁ OUTRA RECEITA, SOMENTE O REFERIDO FOMENTO. 

   

Brasília-DF, 25/11/2021 

----------------------------------------------------------------- 

Francelina Rodrigues de Souza  

CPF: 890.341.585-49  

6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso 

de não haver encargos trabalhistas). 

 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 
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Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de 

encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras 

da execução do projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 

de 13 de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria 

previsão de recolhimento de encargo. 

De acordo com o Art. 28. Do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V 

e VI, esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de 

contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os 

valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via 

CLT e RPA não temos previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo 

de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

 Atenciosamente,  

Brasília-DF, 25/11/2021 

  

 

 

 

  

6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria 

de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas 

da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o 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. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 
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Brasília-DF, 25/11/2021 

 

 

 

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF, 25/11/2021 

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


