
ANEXO I 
 

 

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE ALTO DESEMPENHO 
CNPJ: 22.391,142/0001-60 
Endereço: SBS quadra 2 número 12 Bloco E sala 206 parte 6 
Cidade: BRASÍLIA Bairro: Asa sul UF:DF CEP: 70070-120 
Telefone (DDD): 61-998620415 Telefone (DDD): 
E-mail da OSC: ibadeditora@gmail.com Site da OSC: www.institutoibad.com.br 
Representante Legal (Dirigente): Raphael Andrade de Souza 
Cargo do Representante Legal: Presidente 

 

CPF:72403551104 

RG/Órgão Expedidor: 3035227 ssp/df 

Endereço do Representante Legal: 
SQN 313 bloco L apt 610 
Telefone (DDD):61998620415 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Gisele Gama Andrade 
Função na parceria: Diretora Geral 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 862317 ssp/df CPF:417263591-15 
Telefone (DDD): 61999091943 Telefone (DDD): 
Email do Responsável:gisele.abaquarconsultores@gmail.com 

 

 
1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Sou de Brasília 
Valor do Projeto: 100.000,00 
Local de realização: Região administrativa de Ceilândia 
Período de Execução: 4 meses Início:20/12/2021 Término:10/04/2022 

Enquadramento: Diagnóstico ( ) Estruturação de Destino ( ) Qualificação/Sensibilização ( x ) 
Promoção e/ou Apoio Comercialização ( x ) Artesanato ( ) Tecnologia Turística (x ) Pesquisarelacionada 
ao Turismo ( ) 
Valor total do projeto R$ (extenso): cem mil reais 
Previsão de Atendimento: 
Previsão de público direto: 10 mil pessoas 
Previsão de Beneficiários direto e indireto:50 mil pessoas 

 

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

 
O Instituto Brasileiro de Alto Desempenho (IBAD) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), que atua nas mais diversas áreas do setor público (federal, estadual e municipal) com 

interesse social. Nossa atuação no terceiro setor busca realizar parcerias com transparência administrativa 

e com o propósito de desempenhar serviços sociais para orientação estratégica em virtude da capacidade 

de gerar projetos, assumir responsabilidades, empreender iniciativas e mobilizar pessoas e recursos 
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necessários ao desenvolvimento social do país e de Brasília na geração de alto desempenho. Preza pela 

inovação, tecnologia, educação, cultura e turismo como ferramentas de desenvolvimento social e 

econômico do nosso país. 

 
Visando aos interesses públicos e coletivos, o IBAD representa um instrumento de gestão pública com 

participação ativa, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência. 

 
Defender, preservar, conservar e promover a ética, os direitos humanos, a democracia, a assistência e 

desenvolvimento social, a educação, a cultura, o meio ambiente, a sustentabilidade e a cultura, o meio 

ambiente, o comércio, o emprego e o combate à pobreza. 

 
O IBAD apoia o Governo, em todas as suas esferas e níveis, na adoção de políticas públicas consistentes 

que promovam a qualidade, potencializando os investimentos públicos nas mais diversas áreas e na busca 

permanente pela eficiência e alto desempenho, com foco em ideias inovadoras, no uso de tecnologias e de 

conceitos de desenvolvimento intrapessoal e interpessoal. 

 
Como um polo tecnológico reconhecido internacionalmente, o Brasil precisa aliar esta potencialidade aos 

mais diversos setores, principalmente à educação, para estabelecer políticas públicas inovadoras e que 

promovam direitos e bem-estar social. O IBAD tem esse compromisso social. 

 
O IBAD tem produzido soluções para as áreas de governança. Oferece uma experiência de ensino com 

resultados efetivos e tem como propósito elevar a realidade das instituições, colocando o ser humano no 

centro da experiência e, por meio de metodologias como gamificação, ux, jogos empresariais, design 

thinking, métodos ágeis, metodologias ativas de aprendizagem, storytelling, microlearning, dentre outras, 

Tem criado jornadas inovadoras para eventos, educação corporativa, cultura, turismo e processos de 

trabalho, experiências que fundem o mundo físico e o digital de forma a promover o engajamento e 

atingimento de objetivos corporativos. 

 
 

Sempre em busca de valorizar a autoestima e criar engajamento entre os seres para que vivam com mais 

autonomia em um mundo dinâmico e cada vez mais virtual, o IBAD tem-se comprometido em desenvolver 

projetos inovadores que reforcem a autoestima e a valorização das riquezas materiais e imateriais de 

nosso país. 

 

O IBAD já realizou na SETUR o projeto “Falando Dhi Amor” com a cantora Dhi ribeiro, projeto 
este que foi sucesso nacional e internacional, rompendo as barreiras da língua e sendo 

reproduzido pela liga de embaixadas. 



2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
Realização do Projeto Sou de Brasília anos em 90 escolas de ensino fundamental do 3º ao 5º da 

regional de ensino da Ceilândia. 

 

 
O Sou de Brasília tem como objetivo discutir, a partir de uma linguagem direta, por meio de uma 
personagem principal da idade dos leitores, com vida semelhante a deles, e que passa por situações 
familiares e escolares similares, temas de extrema relevância para o desenvolvimento da inteligência 
emocional dos sujeitos envolvidos, em busca da solidificação de princípios éticos, de equidade, de 
consciência e elevação da autoestima, além de conhecerem a Capital Federal do Passado e poder fazer 
um paralelo com a Capital Federal do Presente, além de mostrar que Brasília tem se destacado no 
cenário Brasileiro como capital do Turismo, Lazer, Polo de Artesanato e economia Criativa. O projeto 
de forma bastante inovadora, vai transformar crianças em “agentes do turismo”, criando uma 
identidade com a cidade em que mora e despertando a curiosidade da criança na história e na cultura 
de Brasília. Com isso, aumentaremos os índices de visita em espaços públicos, Museus, Bibliotecas, 
Catedral e demais eventos públicos que são promovidos pela cidade, onde as crianças terão o desejo de 
ir por ter feito o link entre a história narrada e o que se vive. 

 
Serão distribuídos em 90 escolas da Região administrativa da Ceilândia 4 mil livros, 4 mil máscaras 
que serão confeccionadas por 20 artesãos da cidade que serão selecionados por meio de um 
chamamento público, e a contratação de 10 pessoas de Brasília para uma série de vídeos de 30’ falando 
sobre curiosidades de Brasília, personagens, pontos turísticos, museus, etc. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Sou de Brasília 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 

As políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos das crianças têm sido um desafio no Brasil. 
No caso de Brasília, apesar de ser a unidade de maior desenvolvimento humano do país, a realidade não 
é diferente. O traço marcante da cidade é a desigualdade, com o agravante de não haver muitos pontos 
de intercessão entre as periferias e as áreas de maior concentração de renda, diferentemente de outras 
regiões brasileiras, o que contribui para uma ainda maior falta de sensibilidade da sociedade em relação 
a políticas inclusivas. 

 
Por outro lado, a gestão da Administração Pública tem, fundamentalmente, que criar políticas que 
atenuem as diferenças e permitam a isonomia nas possibilidades de desenvolvimento humano e social 
para o conjunto da população. Esse debate, especialmente sobre a importância das ações protetivas, 
tem ocorrido desde o final dos anos 1980. Apesar de o Fundo das Nações Unidas para a Infância – 
UNICEF ter sido criado em 1946, apenas em 1989 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, que prevê, entre outros, que são direitos das crianças a educação gratuita e o lazer infantil – Ou 
seja, a democratização da Cultura. 

No Brasil a Constituição Cidadã de 1988, em seu art. 1º, apresenta como fundamento da República a 
dignidade da pessoa humana. No 3º indica, entre os objetivos, a erradicação da pobreza e da 
marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais. No capítulo II, sobre direitos 
sociais, no art. 7º, fica assegurada a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 
até 5 (cinco ) anos de idade em creches e pré-escolas. A Constituição dedica ainda um capítulo à 
Educação, à Cultura e ao Desporto, com a previsão de gratuidade para todas as etapas do processo de 
educação formal. 

 
Esse conjunto garantidor de direitos indica que foi preocupação do constituinte a transformação social do 
país por meio do acesso da população à educação e a Cultura, uma vez que, em última análise, o 
processo educativo confere ferramentas para a ascensão social e, portanto para o desenvolvimento. 



Nesse contexto, a Rede Pública de escolas tem papel de destaque. De fato essas estruturas são a ponta 
das ações desenvolvidas pelo Estado no que se refere à infância e à adolescência. Depreende-se que as 
abordagens mais bem sucedidas têm referência na educação, na cultura, no esporte, no turismo. Parece 
óbvio, mas é preciso destacar que essas áreas têm a capacidade de afastar crianças e jovens da 
criminalidade. São instrumentais para a diminuição da violência que se revela nos atuais índices, além de 
serem base para a criação de políticas públicas continuadas. Mais que isso, garantem o progresso 
econômico. Sobre o tema, destacamos o que segue: 

 
Darcy Ribeiro (1972): afirma que: "[...] cultura é a herança social de uma comunidade humana, 
representada pelo acervo co-participado de modos padronizados de adaptação à natureza para o 
provimento da subsistência, de normas e instituições reguladoras das 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". 

 
Darcy Ribeiro converge na idéia de que embora a cultura seja um produto da ação humana ela é 
regulada pelas instituições de modo que se lapida a idéia a ser manifestada segundo os interesses ou 
valores de crenças de determinado grupo social,a cultura para Darcy também é uma herança que se 
resume em um conjunto de saberes que são perpassados através das gerações,saberes estes 
manifestados e experimentados pelo ancestrais. 

 
Quando se trata de cultura e educação, podemos dizer que são estes fenômenos intrinsecamente 
ligados, a cultura e a educação, juntas tornam-se elementos socializadores, capazes de modificar a 
forma de pensar dos educandos e dos educadores; quando adotamos a cultura como uma aliada no 
processo de ensino-aprendizagem estamos permitindo que cada individuo que freqüenta o ambiente 
escolar se sinta participante do processo educacional,pois ele nota que seu modo de ser e vestir não é 
mas visto como "antiético" ou "imoral",mas sim uma forma de este se socializar com os demais colegas, 
alguns autores defendem a idéia de a educação não pode sobreviver sem a cultura e nem a cultura sem 
a educação. Candau (2003, pag.160) afirma que: "A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. 

 
Portanto, as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como entre dois pólos 
independentes, mas sim como universos entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com fios e 
nós profundamente articulados." (https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a- importancia- 
cultura-no-processo-aprendizagem.html) 

 
O papel do terceiro setor é imprescindível. O Estado sozinho não consegue atuar de forma orgânica no 
enfrentamento da questão. É nas comunidades, por meio da interferência de agentes locais, que há a 
possibilidade do alcance das medidas preventivas ou ainda de interferências para mudanças 
comportamentais e de conscientização. O efeito dinâmico dessa parceria é fator determinante no 
sucesso da abordagem. O Sou de Brasília integra esse tipo de ação, uma vez que, por meio de um 
processo educativo, incentiva a leitura, possibilita ao estudante um maior conhecimento do território 
urbano que habita, uma maior identificação com a realidade social a que pertence e, principalmente, 
apresenta Brasília para as crianças que habitam no Distrito Federal, tornando-os agentes do turismo e da 
cultura, promovendo a Cultura do seu povo ao longo dos anos desde a fundação até os dias atuais. Além 
de serem propostos em sala de aula a promoção debates sobre a história de Brasília, o estímulo ao 
conhecimento de museus, de locais públicos e eventos que acontecem na cidade, Sarau Literários com a 
temática Brasília, estímulo de pesquisas de músicas de compositores da nossa cidade, produção de 
peças de teatro relacionados a Brasília, pinturas de pontos de turismo e o envolvimento com ações de 
Brasília. 

 
Por meio do presente Projeto pretende-se uma intervenção em 90 escolas da Rede Pública de Ensino 
localizadas nas regiões administrativas da Ceilândia, com a utilização de um recurso pedagógico 
fundamental, com linguagem indicada para a faixa etária a ser atendida e com temática que favorece a 
pesquisa e a valorização de sua cidade, em temática divertida e envolvente. O Sou de Brasília se 
apresenta como uma ferramenta inovadora para as políticas de promoção da igualdade racial, de direitos 
humanos de crianças e como elemento paradidático extremamente impactante, uma vez que informa e 
ilustra oportunidades para professores e alunos. 

 
A Proposta é a desenvolver um livro infantil em que a personagem principal nasceu em Brasília. Sua 



mãe, candanga, conta para ela, em uma divertida história, algumas particularidades da história, geografia 
e outras informações do Distrito Federal, de forma a envolver o interesse do leitor de modo lúdico, já que 
as ilustrações e a possibilidade de contação de história facilitam a aprendizagem, promovendo, também, 
a felicidade no ambiente escolar. 

 
 
 

1 In https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-cultura-no- 
processoaprendizagem.htm 

 

 

Além disso, segundo o IPEA, 70% dos brasileiros nunca foram em museus. Realidade esta que também 
acontece no Distrito Federal. Brasília é a Capital do Futuro e onde a história recente está ao alcance de 
todos. Os museus sendo localizados na Zona Central de Brasília facilita a democratização do acesso à 
Cultura e a História do Distrito Federal e do Brasil, mas ainda assim o número de visitantes ainda é baixo. 
O projeto vai incitar que os alunos possam, com suas famílias, conhecerem cada ponto turístico conhecer 
a história da cidade e do Brasil. Também será reforçada em cada escola a necessidade de saídas 
externas para visitação em cada local. 

 
 
 

Prevê-se a impressão e distribuição de 4000 para 90 escolas a serem distribuídos para os alunos das 
escolas da região administrativa da Ceilândia do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, totalizando 4.000 
(quatro mil) volumes do livro paradidático acompanhados de uma máscara de tecido, os livros contém 28 
páginas no formato 21X21, em papel couchê, formato fechado com 28 (vinte e oito) páginas, 4 x 0 cores. 

 
Os livros e máscaras serão entregues a Regional de Ensino da Região Administrativa e esta ficará 
responsável pela entrega nas escolas. 

 

 
Os direitos do material serão CEDIDOS a esta secretaria para qualquer outras ações que queiram 

desenvolver no Distrito Federal, seja a distribuição, impressão e qualquer peça publicitária que queiram 
realizar com o livro e com as contações de história que pode dialogar inclusive com outras secretarias do 
Distrito Federal. A equipe Técnica do IBAD também produzirá, por meio de seus coordenadores, a 
consolidação de informações sobre a realidade dos espaços em que será desenvolvida a atividade, sobre 
o público a ser atingido e sobre a construção de políticas públicas capazes de mitigar abusos e garantir a 
proteção dos direitos das crianças. 

 
O Projeto pretende ainda envolver os professores das instituições de ensino vinculadas às coordenações 
regional de ensino selecionada, além de fomentar Cultura da cidade através de atividades propostas 
como: Sarau literário, concurso de poesia, Desenhos sobre a cidade de Brasília, Contação de História 
nas escolas, produção de peças de teatro e a pesquisa de músicas relacionadas a Brasília por meio do 
documento que será entregue posteriormente à regional de ensino e a esta secretaria. 

Ressalta-se que o livro “Sou de Brasília”, traz a apresentação da personagem Sara para crianças não só 
de Brasília, mas de todo o Brasil e torna-se uma ferramenta para apresentação da cidade e da cultura 
onde os professores podem, de forma autônoma, desdobrar outros projetos a partir deste livro. 

 
O material foi construído com base na história da Autora com Brasília, em pesquisas sobre a cidade, em 
sua formação na área de educação e na crença de que as temáticas transversais, em especial as que se 
relacionam ao turismo, cultura e educação, enriquecem e promovem a autoestima de quem ali reside. A 
linguagem do material é acessível, e observa uma educação que valoriza o respeito à diversidade. 

 
O livro a ser distribuído é dirigido à séries iniciais de ensino, ao terceiro ao quinto ano, especificamente. 
Propõe-se a distribuição de 7000 livros, sendo um livro para cada aluno das regiões administrativas 
citadas neste projeto matriculados entre o 3 e 6 ano. 
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É inegável que o estabelecimento de parcerias entre o Governo de Brasília e a sociedade civil possibilita 
a consecução dos objetivos da política governamental para as ações educacionais que integrem a 
escola, a comunidade e os próprios estudantes. A referência é o desenvolvimento social, a proteção de 
uma população em situação de vulnerabilidade. O Instituto IBAD possui o conhecimento e a experiência 
para coordenar todas as ações relacionadas ao Projeto, e possui plena capacidade técnica para suprir as 
deficiências estruturais da Administração Pública que a impossibilitariam de executar adequadamente os 
objetivos específicos das ações propostas. 

 
 

Do ponto de vista econômico, o Projeto contempla a produção de empregos e renda e valoriza os 
recursos humanos envolvidos com uma proposta economicamente viável. Tendo em vista que toda a 
equipe técnica, serviços gráficos etc são de Brasília, além de empregos indiretos serão gerados a partir 
deste projeto em um momento em que a economia precisa ser aquecida. Além disso, realização do 
Projeto vai ao encontro à política do Governo de Brasília de descentralização dos recursos orçamentários 
para regiões carentes do DF. A rede de proteção social construída, em grande parte com recursos 
públicos, ainda é fortemente concentrada em regiões com maior poder aquisitivo. É preciso, portanto, 
uma melhor distribuição desses recursos. 

Ressalte-se a aderência do Projeto ao estabelecido na Base Nacional Comum Curricular e ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente é evidente à luz de uma simples observação: 

– O Sou de Brasília – Brasília 60 anos abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil; 

 
– Ao difundir os mais variados instrumentos que permitam ampliar as formas de aprendizado, o Projeto 
concretiza a dimensão simbólica definida nas Diretrizes e Bases da Educação, com a demonstração, na 
prática, do aumento da autoestima e da valorização do entorno em que se vive. 

Sob atento exame, constatamos ainda que o Projeto Sou de Brasília – Brasília 60 anos constitui- se em 
uma ação de proteção aos direitos sociais. A Constituição Federal, ao tratar do tema, assim previu: 

• Art. 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” • Art. 206. “O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: 

 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de 

 
instituições públicas e privadas de ensino; VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;” 

 
É fato que a Constituição Federal protege os direitos sociais dos cidadãos e o acesso à educação pública 
de qualidade, além da diversidade de concepções pedagógicas, independentemente da condição social. 
É certo ainda que o texto constitucional defenda o processo educativo como dinâmico, com a 
participação da família, da sociedade e do Estado. A educação, a luz do constituinte, é o caminho da 
elevação da condição social e do afastamento das situações de risco e de vulnerabilidade. 

Na mesma linha, têm-se a Lei Orgânica do DF: 

 
• Art. 3 . “São objetivos prioritários do Distrito Federal: 

 
I – garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; 

III – preservar os interesses gerais e coletivos; 

 
VI – dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, 
transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social;” 



• Art. 16. “É competência do Distrito Federal, em comum com a União: VI – 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”; 

 
• Art. 201. “O Distrito Federal, em ação integrada com a União, assegurará os direitos relativos à 
educação, saúde, segurança pública, alimentação, cultura, assistência social, meio ambiente equilibrado, 
lazer e desporto.” 

 
• Art. 217. “A assistência social é dever do Estado e será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, assegurados os direitos sociais estabelecidos 
no art. 6º da Constituição Federal”. 

Parágrafo único. “É dever do Poder Público proteger a família, maternidade, infância, adolescência, 
velhice, assim como integrar socialmente os segmentos desfavorecidos.” 

• Art. 219. “O Poder Público estabelecerá convênios, contratos e outras formas de cooperação com 
entidades beneficentes ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de planos de assistência à 
criança, adolescente, idoso, dependentes de substâncias químicas, portadores de deficiência 

e de patologia grave assim definida em lei.” 

 
Há ainda o expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 
• Art. 53. “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.” 

 
• Art. 57. “O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário,  
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com visitas à inserção de crianças e adolescentes 
excluídos do ensino fundamental obrigatório.” 

 

 
Art. 58. “No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 

 
próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.” 

 
Como se pode depreender dos normativos vigentes nos âmbitos Federal e Distrital, a obrigação do 
Estado em apoiar à proteção dos direitos da criança, do adolescente e da juventude, por meio de um 
processo educativo que permita o desenvolvimento dinâmico do 

estudante, resguardada a pluralidade de todos os grupos que compõem a sociedade, independente de 
etnia, ideologia ou credo, é objetiva. Portanto, não se coaduna com tais princípios qualquer restrição de 
apoio governamental a ações norteadas pela proteção de populações, especialmente de crianças, em 
situação de vulnerabilidade social. 

 
O envolvimento de aproximadamente 4 mil alunos, de 90 escolas, com idades entre 06 e 10 anos, em um 
Projeto com uma atividades extracurriculares culturais como a que está sendo proposta, colabora para a 
formação humana dos estudantes, além de promover a cultura em todo âmbito do Distrito Federal. Esse 
projeto pode ser replicado em outras escolas de forma gratuita, bastando o professor acessar as 
ferramentas virtuais. 

Para o gestor público, o Projeto permite uma aproximação com comunidades alvo das políticas públicas 
a serem criadas, cujo objetivo sempre é o de mitigar as diferenças sociais e conferir cidadania. O 
documento extraído a partir dessa experiência colaborará na atuação do Estado para melhoria do bem- 
estar social dessa região. O benefício público proporcionado, em particular para a população de mais 
baixa renda, justifica amplamente o envolvimento do Setor Público no Projeto. 



OBSERVAÇÃO: A Coleção Sara e sua Turma é composta por 75 (setenta e cinco) livros que abordam as 
mais variadas situações experimentadas na primeira infância. Tem impacto na formação de crianças e 
tem sido difundida em escolas e livrarias, com atestados de capacidade técnica e como ferramenta 
paradidática. Para a presente Proposta foi selecionado um livro, em caráter exclusivo. Cabe destacar que 
a Gisele Gama Andrade, detém a exclusividade sobre a obra e que o IBAD – Instituto Brasileiro de Alto 
Desempenho detém exclusividade de comercialização da Coleção Sara e sua Turma, como se verifica 
em contrato de exclusividade feito entre a autora e o Instituto. 

 
 

 
2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 
 

Serão contemplados 4 mil alunos e 90 escolas da região administrativa da Ceilândia. Alunos que 

são considerados de baixa renda pelo IBGE e que tem menos acesso à cultura e lazer. Famílias 
que sendo tocadas pelo projeto, podem ter acesso a História do DF e assim ter estímulo para 

frequentarem Museus e espaços públicos. 
 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 
 

Emenda parlamentar – Unidade Orçamentária 27101 – número do programa 

27.392.6219.9075.0202- Natureza 335041 
 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

 
 

Promover a identificação dos alunos das 90 escolas da região administrativa da Ceilândia com a história 

de Brasília. Transformando-os em agentes culturais e assim aumentando a procura de famílias em pontos 

turísticos, feiras, eventos de Brasília. 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A proposta visa democratizar e promover o direito garantido pela constituição das crianças atendidas 
pela Rede Pública de Ensino de regiões periféricas do DF à cultura, por meio da distribuição do livro 
“Sou de Brasília” e de atividades propostas aos professores, e da visitação às escolas envolvidas no 
Projeto, pela a autora e sua equipe. A intenção é, efetivamente, criar um ambiente em que seja possível 
a aproximação com o universo infantil na perspectiva de subsidiar ações de Cultura, Turismo, Educação 
e Lazer. 

 
Contratação de Artesãos da cidade para a confecção de 4 mil máscaras de pano. 

Contratação de 10 agentes da cidade para a gravação de um vídeo falando sobre Brasília e seus pontos 
turísticos. 
Promover o livro e a leitura; 

Apresentar aos estudantes instrumentos de leitura com maior efetividade; 

Desenvolver ações imediatas de contribuição social para o ensino de leitura nas séries iniciais do ensino 
fundamental; 

Promover ações culturais em Sala de aula 

Levar contação de história e capacitar professores como contadores de HistóriaPromoção 

de Sarau literário 

Criação de peças de teatro relacionadas à Brasília 
 



 

Fortalecer Brasília como polo Cultural e eventos, 

Apresentar a história de Brasília para crianças entre 6 e 10 anos 

Aumentar os índices de visitas em pontos turísticos pelas famílias das crianças beneficiadas peloprojeto; 

Gerar emprego e renda para os profissionais que serão contratados para a execução do Projeto. • 
Promover a cultura em sala de aula 

Possibilidade de criação de oficinas dentro de sala de aula como: confecções de bonecos, criação de 
músicas sobre o tema, desenvolvimento de atividades como Sarau literário, etc. 

 

 
2.6 METAS 
 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 
 

-Apresentar a história de Brasília para 4 mil estudantes de 90 escolas da região administrativa da 
Ceilândia 
 

- Aumentar os índices de visitação familiar nos eventos promovidos pelo governo e idas aos 
museus pelas famílias 
 

-Aquecer a economia por meio de contratação de artesãos e contadores de história 
 

-Divulgar Brasília para Brasilienses, Brasileiros e para fora do Brasil 
 

- Criar um projeto referência que poderá ser replicado para todas as regiões administrativas do 
DF 

 
 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 
 

- Promover um olhar amoroso do habitante de Brasília sobre a sua cidade 
 

-A promoção da cultura em escolas 
 

- A democratização do acesso à informação da história de Brasília por meio da história narrada 
 

-Diminuição da desigualdade 



2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 
 

Aquisição dos livros 
Entrega dos livros na regional de 
ensino com uma cerimônia de 
entrega 

Registro fotográfico; Nota fiscal; 
recibo de agente público da regional 
de ensino 

 

 
Contratação de Artesãos 

Chamamento público para 
contratar 20 costureiras para 
confecção de 4 mil máscaras de 
pano no total, sendo 200 por 
costureira e sendo cada uma a 3 
reais cada. 

 
Chamamento público; Lista de 

artesãos selecionados, Nota fiscal/ 

recibo e registro fotográfico 

 
 

Contratação de pessoas para 

realização de contação de história 

Chamamento público para 

contratação de 10 personagens que 

contarão história sobre Brasília. 
Falarão sobre ações da secretaria 
de turismo, pontos da cidade, 
curiosidades de Brasília, etc. 

 
 

Registo Fotografico, nota fiscal, 

recibo e vídeo final. 

 

 
2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 
 
Meta 1 – Contratação, divulgação 

Etapa 1.1. Elaboração de chamamento público para contratação de artesãos e pessoal para gravação do 

vídeo 

Etapa 1.2. Serviços gráficos 

 
 

Meta 2 – Contratação de pessoal 

Etapa 2.1. Contratação de Artesãos 

Etapa 2.2. Contratação de pessoal 

 
Meta 3- Distribuição e visitação em escolas 

Etapa 3.1- Entrega dos livros na regional de Ensino de Ceilândia 

Etapa 3.2 – Entrega de Máscaras na regional de Ensino da Ceilândia 

Etapa 3.3 – Entrega dos vídeos produzidos e editados que serão disponibilizados em canal do Youtube e 

entregues também para a Regional de Ensino. 

Etapa 3.4 – Visitação da autora em 4 escolas selecionadas pelo diretor regional de ensino da Ceilândia 

 
 

Meta 4 – Prestação de conta 

Etapa 4.1 – Elaboração de relatório final e prestação de conta do projeto 



 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 
 

✓ Disponibilizar os 10 vídeos de curiosidades gratuitamente na internet; 

✓ Alcançar público nacional e internacional; 

✓ Promover de Brasília e a SETUR em escala nacional e internacional; 

✓ Fomentar a economia cultural e turística do Distrito Federal, durante e após o período pandêmico; 

✓ Envolver público de 4 mil alunos de 90 escolas. 

✓ Aquecer a economia em tempos tão difíceis com a contratação de 20 artesãos gerando renda para 

a comunidade 

✓ Contratação de 10 pessoas para realização do projeto gerando renda para a comunidade envolvida 

 
 
 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data  

Chamamento público dos artesãos para confecção de máscaras 
Previsão lançamento 
21/12/2021 

 

Chamamento público para contratação de pessoas para gravação de vídeo 
Previsão de 
lançamento 
21/12/2021 

Aquisição de 4.000 (quatro mil) volumes do livro paradidático acompanhados de uma 
máscara de tecido, os livros contém 28 páginas no formato 21X21, em papel couchê, 
formato fechado com 28 (vinte e oito) páginas, 4 x 0 cores. 

20/12/2021 

Contratação de pessoal selecionado em chamamento público 3/1/2022 
Entrega de material e realização de cerimônia na regional de ensino da Ceilândia 21/02/2022 

 

 
2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 
 

Não se aplica 
 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 Cronograma de Execução  

 
Metas 

Fase / 
Etapa 

Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

  
 
 

 
Meta 1 

 
1.1 

Elaboração e chamamento 

público para contratação de 

costureiras e contratação de 
pessoas 

 
0,00 

 

20/12/2021 

 

20/12/2021 

 

 
1.2 

Aquisição de 4.000 (quatro mil) 
volumes do livro paradidático 
acompanhados de uma máscara de 
tecido, os livros contém 28 páginas 
no formato 21X21, em papel 
couchê, formato fechado com 28 

 

 
80.000,00 

20/12/2021  

 
20/12/2021 



   (vinte e oito) páginas, 4 x 0 cores.     

  

 
Meta 2 

 

2.1 
Contratação de 20 artesãos para 
confeccionar 200 máscaras cada 
ao preço unitário de 3 reais 

 

12.000,00 
 

3/1/2022 
 

3/1/2022 

 

2.2 

Contratação de pessoas para 
realização de 10 vídeos de 30’ 
sobre curiosidades de Brasília 

 

8.000,00 
 

3/1/2022 
3/1/2022 

  
 
 

Meta 3 

3.1 
Entrega dos livros na regional 
de ensino da Ceilândia 

0,00 20/02/2022 20/02/2022 

 

3.2 
Entrega dos 10 vídeos com 
duração de 30’ produzidos e 
editados na regional da Ceilândia 

 

0,00 
 

20/02/2022 
 

20/02/2022 

3.3 
Entrega das máscaras de 4 mil 
máscaras 

0,00 20/02/2022 20/02/2022 

  
3.4 

Visitação em 4 escolas indicadas 
pelo coordenador de ensino 

0,00 Abril/2022 Março 2022 

 

 
4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Pagamento em parcela única 

 

Cronograma de Desembolso 

Meta 
Etapa/Fas 

e 
Especificação Mês 

 

 
Meta 1 

1.1 
Elaboração e chamamento público para contratação de 

costureiras e contratação de pessoas 
Dezembro 2021 

 
1.2 

Aquisição de 4.000 (quatro mil) volumes do livro paradidático 
acompanhados de uma máscara de tecido, os livros contém 28 
páginas no formato 21X21, em papel couchê, formato fechado 
com 28 

 
Dezembro 2021 

 
 

Meta 2 

2.1 
Contratação de 20 artesãos para confeccionar 200 máscaras 

cada ao preço unitário de 3 reais Janeiro 2022 

2.2 
Contratação de pessoas para realização de 10 vídeos de 30’ 

sobre curiosidades de Brasília 
Janeiro 2022 

2.3  Fevereiro 2022 

 
Meta 3 

3.1 Entrega dos livros na regional de ensino da Ceilândia Fevereiro 2022 

3.2 
Entrega dos 10 vídeos com duração de 30’ produzidos e 

editados na regional da Ceilândia 
Fevereiro 2022 

3.3 Entrega das 4 mil máscaras Fevereiro 2022 
 3.4 Visitação nas escolas Abril 2022 
 



5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 
 

5.1 Planilha Global 

 PLANILHA GLOBAL 

 Meta 1 Contratação, divulgação 

 Etapa 1.1 Chamamento público 

 
Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total Realização 

 Elaboração e chamamento público para contratação 
de costureiras e contratação de pessoas 

1 1 0,00 0,00 
 

 Valor Total da Etapa 1. 0,00  

 Etapa 1.2 Serviços gráficos 

 
Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total Realização 

 Aquisição de 4.000 (quatro mil) volumes do livro 
paradidático acompanhados de uma máscara de tecido, os 
livros contém 28 páginas no formato 21X21, em papel 
couchê, formato fechado com 28 

 
1 

 
4.000 

 
20,00 

 
80.000 

 

IBAD via 

emenda 

 
Valor Total da Etapa 1. 80.000,00 

IBAD via 
emenda 

 
VALOR TOTAL DA META 1 R$80.000,00 

IBAD via 
emenda 

  

 Meta 2 Contratação de pessoal 
 Etapa 2.1 Contratação de artesãos via chamamento público 

 
Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total Realização 

 Contratação de 20 artesãos para confeccionar 200 
máscaras cada ao preço unitário de 3 reais 

20 200 3,00 12.000,00 
IBAD via 

emenda 

 
Valor Total da Etapa 2. 12.000,00 

IBAD via 
emenda 

 Etapa 2.2 Contratação de pessoas 

 
Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total Realização 

 Contratação de pessoas a serem selecionadas via 
chamamento público para realização de 10 vídeos de 
30’ sobre curiosidades de Brasília 

 

1 

 

10 

 

800,00 

 

8.000,00 
IBAD via 

emenda 

 
Valor Total da Etapa 2. 8.000,00 

IBAD via 
emenda 

 VALOR TOTAL DA META 2 20.000,00  
  

 Meta 3 Entrega 
 Etapa 3.1 Entrega dos 4 mil livros na regional de ensino 

 
Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total Realização 

 
Entrega dos 4 mil livros na regional de ensino 1 4.000 0 0 

IBAD via 
emenda 

Valor Total da Etapa 3. 
0 

IBAD via 
emenda    

   



 Etapa 3.2 Entrega Máscaras 

 
Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Valor Total Realização 

 Entrega de 4 mil máscaras de pano na regional de 
ensino 

1 4000 0 0 
IBAD via 

emenda 
 Valor Total da Etapa 3.2 0  

 
VALOR TOTAL DA META 3 0 

IBAD via 
emenda 

       

 
VALOR TOTAL DO EVENTO 100.000,00 

IBAD via 
emenda 

 

 
5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO  

Meta 1 Contratação, divulgação 

Etapa 1.1 Chamamento público 

Descrição 
Unid 

. 
Quant 

. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Realização 

Elaboração e chamamento público para contratação de 
costureiras e contratação de pessoas 

1 1 0 0 
IBAD via 

emenda 
Valor Total da Etapa 1. 0  

Etapa 1.2 Contratação de material gráfico 

Descrição 
Unid 

. 

Quant 

. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Realização 

Aquisição de 4.000 (quatro mil) volumes do livro 
paradidático acompanhados de uma máscara de tecido, os 
livros contém 28 páginas no formato 21X21, em papel 
couchê, formato fechado com 28 

 
1 

 
4000 

 
20 

 
80.000 

 

IBAD via 

emenda 

Valor Total da Etapa 1.2 80.000,00  

VALOR TOTAL DA META 1 80.000,00  
Meta 2 Contratação de pessoal 

Etapa 2.1 Contratação de Artesãos 

Descrição 
Unid 

. 
Quant 

. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Realização 

Contratação de 20 artesãos para confeccionar 200 
máscaras cada ao preço unitário de 3 reais 

20 200 3,00 12.000 
IBAD via 
emenda 

Valor Total da Etapa 2. 12.000,00  

Etapa 2.2 Contratação de pessoas 

Descrição 
Unid 

. 

Quant 

. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Realização 

Contratação de pessoas para realização de 10 vídeos de 
30’ sobre curiosidades de Brasília 

1 10 800,00 8.000,00 
IBAD via 

emenda 
Valor Total da Etapa 2.2   

VALOR TOTAL DA META 2 20.000,00 
IBAD via 

emenda 
Meta 3 Entregas 
Etapa 3.1 Entrega dos 4 mil livros na regional de enino 

Descrição 
Unid 

. 
Quant 

. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Realização 
 



  

Entrega dos 4 mil livros na regional de ensino 1 4000 0 0 
IBAD via 

emenda 

 

Valor Total da Etapa 3.1   

Etapa 3.2 Entregas 

Descrição 
Unid 

. 
Quant 

. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Realização 

Entrega dos vídeos de 30’ produzidos por 10 
personalidades para a regional de ensino e que também 
serão disponibilizados no youtube 

 

1 
 

10 
 

0 
 

0 
IBAD via 

emenda 

Entrega de 4 mil máscaras feitas por 20 artesãos que 
serão selecionados via chamamento público 

1 4000 0 0 
IBAD via 
emenda 

Visita nas 4 escolas designadas pelo diretor da regional 
de ensino 

1 4 0 0 
IBAD via 
emenda 

      

Valor Total da Etapa 3.2   

VALOR TOTAL DA META 3   

    0 
IBAD via 
emenda 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 100.000,00 
IBAD via 
emenda 

 

 
5.3 Previsão de Receitas 
 

Não há previsão de receita gerada por este projeto. 

 
 

6. DECLARAÇÕES 
 

6.1 Declaração Unificada 

 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 

Eu, Raphael Andrade de Souza, inscrito no RG sob o nº 3035227 e CPF nº 724.035.511-04, na qualidade de 
presidente eleito do Instituto Brasileiro de Alto desempenho, CNPJ: 22.391,142/0001-60, declaro, para os 
devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

1. ( x ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no 
artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. ( x ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada 
em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. ( x) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 
Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 
empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com 
relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 



ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. ( x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado 
público integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, 
dos Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente 
o disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. ( x ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 
projeto; 

6. ( x ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
estarem gozando de férias ou não; 

7. ( x ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução 
Normativa nº 1/2005; 

8. ( x) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 
7º da Constituição Federal; 

9. ( x) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. ( x ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

11. ( x ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que 
institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica 
contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe 
sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as 
legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. ( x ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
inferior à 150 mil reais. 

 
 

Brasília, 27 de Outubro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raphael Andrade de Souza 

CPF 724035511-04 



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

 

 

 

 
 

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 

 
 

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 27 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 
 

Instituto Brasileiro de Alto Desempenho 

Raphael Andrade de Souza 

CPF72403551104 

 
 

6.3. DECLARAÇÃO 
 



7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

 

 

Brasília-DF, / /2021 

 

 

 

 
ASSINATURA 

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. 

 

 

 

 

Brasília,_27/10/2020 

 

 

 

 

Raphael Andrade de Souza 
 

 

 
 


