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1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente: 

Associação Esporte e Vida 

CGC: 

05.117.522/0001-91 

Endereço: Quadra 02 Conjunto E12 casa 01 

 

Cidade: Sobradinho  

 

UF: DF 

 

CEP: 73.015-612 

 

DDD/Telefone: (61) 98222-2752 

 

E.A: 

Conta Corrente: 116.852-5 

 

Banco:  

 

Agência:  Praça de Pagamento: Sobradinho/DF 

Nome do Responsável: José Aristeu da Silveira  

 

CPF 

 116.273.791-34 

CI/Órgão Expedidor: 

 417. 807  SSP-DF 

 

Cargo: Presidente  

 

Função: Presidente Matrícula: 

 

Endereço: Condomínio Privê 2 Quadra 05 Conjunto C casa 25 Lago Norte -DF 

 

CEP: 

71.539-815 

 

2. OUTROS PARTÍCIPES 
Órgão/Entidade: CGC/CPF: E.A 

Nome do Responsável: 

 
Função: CPF: 

 

C.I./Órgão Exp.: 

 
Cargo: 

 
Matrícula: 

 

Endereço: 

 

Cidade: CEP: 

 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Título do Projeto: 

“Acolher e Multiplicar” 

Período de execução:  

 Início: Término: 

 Data da assinatura do 

termo de fomento.  

Agosto/2020 

Identificação do Objeto:    

A Associação Esporte e Vida – AEV, com sede em Sobradinho/DF, foi criada, primordialmente, para promover ações 

socio educacionais destinadas a crianças, adolescentes e jovens, em especial aqueles oriundos de famílias em situação de 

risco e/ou vulnerabilidade social. Busca, ainda, atuar na promoção de formação e qualificação de adolescentes, jovens e 

adultos, para atuação no acompanhamento e controle social das políticas públicas, bem como, com vistas a ampliação de 

suas possibilidades de geração de emprego e renda. 
 

Comprometida com o fomento ao protagonismo juvenil e a valorização da cultura da paz, a Associação Esporte e Vida- 

AEV defende a formação na área de direitos humanos e, em especial no direito da criança e do adolescente, enquanto  

uma prerrogativa fundamental para qualificar a ação dos próprios beneficiários nas políticas que pautam a garantia, 

promoção, defesa e proteção de seus direitos fundamentais.  

Nesse sentido, a Associação Esporte e Vida - AEV se propõe a implementar o Projeto “Acolher e Multiplicar”, criando 

oportunidade de formação e qualificação de adolescentes para atuação, enquanto multiplicadores na defesa dos direitos 

humanos, na cidadania e na valorização da cultura da paz. 

 

Justificativa da Proposição: 



A trajetória histórica dos Direitos Humanos tem seu marco referencial na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1959), que dispõe sobre a Doutrina da Proteção Integral e o interesse superior da criança enquanto sujeito de direitos. 

Neste caso, a criança é entendida como aqueles menores de 18 anos de idade. Em 1989, a Convenção Internacional dos 

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

participação, onde a criança tem o direito promover e defender seus próprios direitos.  

No Brasil, os movimentos sociais de luta pelos direitos da criança e do adolescente se unem numa grande mobilização 

que resulta na inclusão do Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 que, assegura à criança e ao adolescente 

prioridade absoluta, inaugurando sua condição de sujeito de direitos, consagra-se a legitimação da universalização dos 

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

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

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

adolescente e, uma lei referência no mundo e, especialmente, na América Latina.  

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

dos movimentos sociais na luta pelos Direitos Humanos, mas, especialmente, o fomento a participação, a fim de que as 

crianças, adolescentes e jovens possam exercer o seu protagonismo no processo de garantia de seus próprios direitos, 

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

profissionalização, assim como para prevenir todos os tipos de violência. 

O cenário da violência contra crianças e adolescentes no Brasil, revela índices alarmantes de letalidade, violência 

doméstica, abuso, exploração, trabalho infantil, violência nas tecnologias de informação e comunicação, dentre outros. 

Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, as violências e os acidentes são as maiores causas 

das mortes de crianças, adolescentes e jovens de 1 a 19 anos, no Brasil. Entre as chamadas causas externas, as agressões 

são as que mais matam crianças e adolescentes, a partir dos 10 anos. O suicídio (a violência contra si mesmo) tornou-

se a terceira maior causa das mortes de nossos adolescentes e jovens, entre 15 e 25 anos. 

O Distrito Federal, segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2015, possui mais de 

700 mil crianças e adolescentes, cerca de 25% da população. O percentual de domicílios monoparentais varia entre 

9,1% e 34,2%. Praticamente todas as crianças do Distrito Federal, nas idades entre 7 a 14 anos, estão na escola, segundo 

os dados da PDAD 2015. No grupo etário, de 15 a 18 anos, observa-se distorções nos percentuais de frequência à escola 

entre as regiões do Distrito Federal. As condições mais precárias de moradia, pior acesso à escola, são características 

observadas nos territórios com maior proporção de crianças e adolescentes. A forte desigualdade e diferença entre os 

territórios do DF são observadas e algumas vezes podem até se aprofundar quando se tratam de domicílios com presença 

de crianças e adolescentes.  

Levantamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) aponta que 1.699 novos casos de 

estupro de vulnerável foram registrados em 2018. O número representa um crescimento de 30,6% em relação ao ano 

anterior, quando as ocorrências chegaram a 1.301. Em 2017, as delegacias do DF fizeram 14.806 ocorrências 

enquadradas na lei Maria da Penha, das quais 8% tinham crianças e adolescentes como vítimas — o equivalente a 1.184 

casos.  

Diante disto e, da rotineira divulgação de atos de violência envolvendo, em especial adolescentes e jovens, faz-se 

necessário a promoção de processo formativo para adolescentes, que seja capaz de fortalecer as bases e fundamentos de 

sua atuação, bem como que oportunize fortalecer os próprios espaços de discussão e de deliberação das políticas 

públicas, na perspectiva de garantia dos seus direitos humanos. 

A prática da participação de adolescentes é, ainda, de relevante importância na valorização da cultura da paz. O acesso 

a conhecimento e informações favorece a reflexão, a mudança de atitudes, trazendo mais coerência entre discurso e 

prática, favorecendo a autonomia, a organização, a mobilização e a multiplicadores de saberes e aprendizagens que 

podem influenciar na adoção de comportamentos e práticas humanizadas, que caminhem na contramão da violência e 

pela valorização da cultura da paz.   

Diante deste contexto, reafirmando seu compromisso com o Estado e a sociedade, a Associação Esporte e Vida - AEV 

se dispõe a implementar o Projeto “Acolher e Multiplicar”, em Sobradinho/DF, com vistas a possibilitar a realização 

de oficinas de formação de adolescentes, para que os mesmos possam atuarem como multiplicadores na defesa de seus 

direitos humanos, na cidadania e na valorização da cultura da paz.  



 

Considerando as perspectivas teórico metodológicas, o Projeto “Acolher e Multiplicar” realizará seus atendimentos 

priorizando duas vertentes, a realização das atividades finalísticas e a necessária estruturação de modelos de 

acompanhando do público alvo, a ser acolhido na instituição pelo Projeto, com a participação de equipe de profissionais 

multidisciplinares. 

 

As oficinas de formação serão destinadas a adolescentes, para que estes possam atuar enquanto agentes de transformação 

social em Sobradinho e multiplicadores entre suas redes e conexões sociais. Neste contexto, atividades de campo se 

fazem necessárias para que os adolescentes possam vivenciar na prática os aprendizados adquiridos no processo de 

formação.  
 
É sabido que o universo complexo no qual os adolescentes estão inseridos requer que o atendimento a eles prestados se 

dê na perspectiva da doutrina da proteção integral, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 

dispositivos legais. Assim, para garantir o pleno atendimento desses sujeitos, é preciso trabalhar em suas diferentes 

dimensões, como a familiar, pedagógica e socioassistencial, além de prestar apoio nos encaminhamentos à rede de 

serviços que se fizerem necessários. Para tanto, toda estrutura necessária está prevista nas despesas de custeio e de 

capital, constantes na presente proposta do projeto. 

 

A Associação Esporte e Vida – AEV atua desde 2002 atendendo crianças, adolescentes e jovens com foco na promoção 

de atividades esportivas, educativas e de atenção a saúde, bem como promovendo assistência social às suas famílias 

buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e o encaminhamento para a redes de serviços com vistas ao 

atendimento de suas necessidades básicas. Atualmente, a AEV atende 350 crianças e adolescentes na faixa etária de 7 

a 18 anos na escolinha de futebol, com acompanhamento escolar, formação humana e atenção à saúde. Aos adolescentes 

e familiares adultos são oferecidas oportunidades de formação e qualificação profissional, na perspectiva de geração de 

emprego e renda. Para tanto, a AEV tem importantes parcerias estabelecidas com a Associação dos Profissionais de 

Saúde Pública do DF, a Fundação CSN/SP, o SENAI, o Grêmio OSASCO Audax/SP, o Volta Redonda FC/RJ e a 

Administração Regional de Sobradinho, para execução de suas ações. Conta ainda, com a parceria de um grupo de 

voluntários que dedicam tempo e serviços no atendimento às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.  

 

Os bens adquiridos serão utilizados ao final projeto, a serviço da finalidade da AEV, ou seja,  para dar continuidade 

as atividades já desenvolvidas com às crianças e adolescente. No entanto, conforme previsto em seu estatuto, caso 

haja a AEV seja destituída os bens serão doados para outra OSC com atuação na mesma área. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

Promover a formação de 20 adolescentes multiplicadores para atuação na defesa dos direitos humanos, em especial de 

crianças e adolescentes, na cidadania e na valorização da cultura da paz.  

 

Objetivos Específicos: 

 Promoção de oficinas temáticas alusivas aos direitos humanos e cidadania, em especial os direitos da criança e do 

adolescente. 

 

 Fomento às reflexões e discussões acerca da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente 

e, a rede de serviços para sua efetivação. 

 

 Promoção de diálogos coletivos acerca da violência contra crianças e adolescentes e estratégias para valorização 

da cultura da paz. 

 

 Realização de oficinas temáticas em expressões culturais, corporais, artísticas e dinâmicas para o desempenho do 

papel de multiplicador, junto à outras crianças, adolescentes, jovens, suas famílias e a sociedade. 

 

Metas: 

1. Realização de 40 Oficinas Temáticas e 20 atividades de campo para formação de 20 adolescentes 

multiplicadores. 
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 
Meta 

 

Etapa/ 

Fase 

Especificação Indicador  

Físico 

Duração 

Mês  

   Unid. Quant Início Término 

 

1 

 

 

 

 

 

1.1. Inscrição de 

candidatos a 

participação do Projeto. 

 

Produção de folder virtual informativo do 

Projeto para divulgação nas redes sociais, com 

acesso a ficha de inscrição dos candidatos. 

Un 100 01/2020 01/2020 

1.2. Seleção dos 

participantes e 

divulgação dos 

resultados. 

Após o recebimento das fichas de inscrição, 

será realizada a análise dos candidatos e, 

conforme critérios pré-estabelecidos, serão 

selecionados os participantes. Para dar 

publicidade a seleção será produzido e 

divulgado nas redes sociais, informativo com a 

relação dos 20 adolescentes selecionados para 

participação no Projeto. 

 

Un 20 02/2020 02/2020 

1.3. Construção do 

cronograma de 

realização das 30 

oficinas temáticas e 10 

atividades de campo. 

 

Inicialmente, serão levantadas e elencadas as 

principais temáticas de interesse, informadas 

nas fichas de inscrição dos participantes 

selecionados. O cronograma de realização das 

oficinas e atividades de campo será elaborado, 

estabelecendo uma sequência lógica nas 

temáticas, de forma a facilitar o aprendizado e 

a multiplicação e saberes, bem como de acordo 

com a disponibilidade de horários dos 

participantes, considerando a frequência 

escolar como pré-requisito para participação no 

Projeto. 

Un 01 02/2020 02/2020 

1.4. Realização das 

oficinas temáticas e 

atividades de campo. 

As oficinas temáticas serão realizadas em 

consonância com o cronograma elaborado, nos 

dias e horários previamente estabelecidos, no 

espaço físico de execução do projeto. As 

atividades de campo acontecerão na maioria 

das vezes fora do espaço do projeto, tendo o 

veículo a ser adquirido disponível para isto, 

pois serão dedicadas as vivências, às atividades 

práticas, às experiências, à aquisição de 

conhecimentos, à multiplicação de saberes e à 

valorização da cultura da paz. Portanto, 

poderão ser realizadas em eventos temáticos 

diversos, em órgãos públicos e em ONG´s, 

dentre outros. 

Un 60 02/2020 08/2020 

1.5. Construção de 

projetos de vida dos 

adolescentes 

multiplicadores. 

No decorrer das oficinas e atividades de campo 

os adolescentes serão estimulados a refletiram 

e construírem seus projetos de vida, na 

perspectiva de sua atuação enquanto 

multiplicadores na defesa dos direitos 

Un 20 05/2020 08/2020 



humanos, na cidadania e na valorização da 

cultura da paz. 

 

 
5. PLANO DE APLICAÇÃO ( R$ 1,00 ) 

 

5.1. Bens de Consumo 

 

Cartucho para impressora 6 160,00 960,00

Caderno Universitário capa dura 24 14,00 336,00

Caneta esferográfica azul (caixa com 50 unidades) 2 35,00 70,00

Papel A4 Com 500 Folhas 20 21,00 420,00

Fitas crepe – pacote com 6 unidades 4 28,00 112,00

Fardo de cartolinas com 100 unidades 4 65,00 260,00

Pincel atômico caixa com 12 unidades 4 35,00 140,00

Cola  - caixa com 12 unidades 1 19,00 19,00

 Kits de caneta hidrográfica 2 30,00 60,00

Tesoura doméstica 4 14,00 56,00

Grampeador de mesa 2 13,50 27,00

Caixa de grampo para grampeador comum 2 5,00 10,00

Barbante colorido rolo  – pacote com 6 unidades 4 20,00 80,00

Papel A4 colorido 10 9,00 90,00

Pasta envelope com fechamento vertical transparente 

(pacote com 50 unidades)
1 80,00 80,00

Perfurador médio 2 20,00 40,00

Combustível (18 deslocamentos mensais X 4 litros X 10 

meses)
720 4,50 3.240,00

Aluguel de espaço físico para realização do projeto 8 2.000,00 16.000,00

22.000,00TOTAL

Natureza da Despesa

Quantidade/

Unidade de 

medida

Valor 

Unitário (R$)

Valor total 

(R$)

 
 

5.2. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – MEI 

 

N. 

Item
Cargo Qtd Horas Valor/Hora Valor Total

1 Consultores (palestrantes) 2 270 138,00 74.520,00

2 Mobilizador/articulador 1 270 138,00 37.260,00

3 Assistente de projeto 1 270 60,00 16.200,00

127.980,00Total 
 



 

5.3. Auxílio Investimento 

 

N. Item Descrição Qtd
Valor 

Unitário

1 Veículo modelo utilitário 1 61.232,00

2
Notebook Core i7  128GB 1TB SSD FHD 2 5.050,00

3

Impressora Multifuncional Colorida,impressão automática 

frente e verso, conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB 2.0
1 1.370,00

4
Caixa de som amplificado Bluetooth portátil com autofalante 1 699,00

5

Smart TV LED 65"   com Conversor Digital 3 HDMI 2 USB Wi-

Fi 
1 4.099,00

6

Tablet Notebook  32gb Tela 10 Windows 10 Hdmi para os 

adolescentes
20 1.050,00

7

Jogo Mesa 4 Cadeiras Brancas Bela Vista Plástico 

Empilhávei
6 250,00

Valor Total

Total

61.232,00

10.100,00

1.370,00

699,00

4.099,00

100.000,00

21.000,00

1.500,00

 
 

 

5.4. Resumo do Plano de Aplicação 

 

 

VALOR TOTAL

(R$)

1 DESPESAS DE CUSTEIO 22.000,00

3 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 127.980,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

R$249.980,00VALOR TOTAL

DESPESAS DE CUSTEIO
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6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente 

META 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

1 249.980,00      

 

META Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

       
* Registrar o valor mensal a ser transferido pelo órgão/entidade responsável pelo programa (concedente) 

 
Proponente (contrapartida) 

META Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

       

 

META 

Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

       

* Registrar o valor mensal a ser desembolsado pelo proponente (Convenente) 
 

7. DECLARAÇÃO 
  

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

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/ Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes, 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. 

Pede deferimento, 

 

 

  

 

Brasília, 24 de dezembro de 2019 

 

 

 
 

 

8. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 

Aprovado 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________ 

Local e Data 

 

____________________________ 

Concedente 

 

 

 

 


