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1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente:ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA MÃOS 

SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE 

 

CGC: 

05.488.350/0001-62 

 

Endereço: 

SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, 03 LOTE 09, CHÁCARA 46 - CEILÂNDIA SUL 

(CEILÂNDIA) 

Cidade: 

Ceilândia  
UF: 

DF 

CEP: 

72236-800 

DDD/Telefone: 

(61) 3026-7556 

E.A: 

Conta Corrente: 

 

Banco: 

 

Agência: Praça de Pagamento: 

 

Nome do Responsável: 

Amanda Neres da Silva 

CPF 

029.758.061-24 

CI/Órgão Expedidor: 

2718293 

Cargo: 

Vice Presidente 

Função: 

 

Matrícula: 

 

Endereço: 

SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, 03 LOTE 09, CHÁCARA 46 

- CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) 

CEP: 

72236-800 

 
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: Período de execução:  

 Início: Término: 

NascentesNet Janeiro 2020 Setembro 2020 

Identificação do Objeto:    

 

Trata-se de projeto de inclusão digital  para crianças em situação de risco e vulnerabilidade moradoras 

do bairro Sol Nascente em Ceilândia.   
 

Justificativa da Proposição: 

O Sol Nascente, após o Censo do IBGE de 2010, ganhou notoriedade pelo dado que a apontava como 

segunda colocada no ranking de maiores favelas do Brasil, ficando atrás apenas da comunidade da 

Rocinha, no Rio de Janeiro1. Com 56.483 moradores no ano de 2010, o Sol Nascente, em 2015, foi 

melhor estudada em sua estrutura de indicadores sociais por meio da PDAD/CODEPLAN2. Essa 

pesquisa, divulgada no contexto dos resultados desagregados de Ceilândia, apresentou ao grande 

público a diferenciada realidade do Pôr do Sol e Sol Nascente no contexto do desenvolvimento de 

regiões periféricas do Distrito Federal. Na região de Pôr do Sol e Sol Nascente, 36,79% da população 

                                                 
1 IBGE, Censo 2010 e Revista Época: https://epoca.globo.com/sol-nascente-favela-de-brasilia-que-caminha-para-setornar-maior-
do-brasil-22882335   
2 http://www.codeplan.df.gov.br/pdad-2015/   



tem entre 0 e 18 anos, sendo 11,43% na faixa de 0 a 6 anos, que contempla o período considerado como 

Primeira Infância3. A faixa que contempla de forma mais próxima os adolescentes, entre 15 e 18 anos, 

corresponde a 8,95% dessa população.   

Essa pesquisa demonstrou que a situação de vulnerabilidade à qual está submetida a população geral 

residente nessas localidades e aquela que afeta diretamente a criança e o adolescente do Sol Nascente, 

está estruturada e pode ser compreendida por meio de uma complexa combinação de indicadores 

sociais. Esses indicadores propõem reflexões que desafiam o poder público a estruturar alternativas que, 

também combinadas, possam responder aos desafios que impõem ao objetivo de promover 

desenvolvimento e inclusão social a essa população.  

Nas áreas de Pôr do Sol e Sol Nascente, cuja autodeclaração de raça é majoritariamente negra (61,06%), 

mais da metade de sua população é nascida no DF, sendo 52,86% da quantidade total. Daqueles que 

não nasceram no Distrito Federal, 51,02% vieram para cá acompanhar parentes que se mudaram para a 

região, enquanto 36,75% vieram para o DF em busca de oportunidades de trabalho.  

Quase metade da população dessas duas localidades (48,74%) reside na região há 15 anos ou mais, o 

que demonstra que o vínculo social/comunitário pode ser aspecto importante para compreender a 

dinâmica das relações sociais locais e as melhores maneiras de envolver a comunidade em novas ações 

de desenvolvimento individual e coletivo para crianças e adolescentes. A maior parte dessa população 

que morou em outros locais do DF antes de residir nessas áreas (27,28%) veio de Taguatinga e 

Samambaia, que enviaram ao local, respectivamente, 33,64% e 26,35% dos habitantes atuais oriundos 

de outras RA’s do DF.  

Quanto à escolaridade, no Pôr do Sol e Sol Nascente, o nível superior é de apenas 3,13% da população, 

prevalecendo o fundamental incompleto, com 39,68%. A PDAD apurou que 4,05% da população é 

composta por menores de seis anos fora da escola. Isso significa que, do total de crianças de 0 a 4 anos, 

19.311 (72%) estão fora da escola, sendo que destes, 5.903 (80%) são do Pôr do Sol e Sol Nascente. 

Entre 5 e 6 anos são 337 (10%) no Pôr do Sol e Sol Nascente. Esses dados chamam atenção para a 

ineficiência no atendimento educacional pré-escolar para essas comunidades, impactando no processo 

de aprendizagem e desenvolvimento de capacidades necessárias ao pleno aproveitamento educativo da 

criança.  

Quando perguntados sobre acesso a informações e formações complementares, chama atenção o 

percentual de 44,94% da população de Sol Nascente e Pôr do Sol que não possuem qualquer tipo de 

acesso à internet.  

Ao analisar os dados sobre trabalho e rendimento da população dessas localidades, percebe-se que, entre 

os maiores de 10 anos de idade, 50,38% têm atividade remunerada. Dessa população que exerce 

atividade remunerada, 31,61% está alocada em atividades comerciais, enquanto 27,42% estão 

relacionados com o setor de serviços gerais. Chama atenção o expressivo percentual dos autônomos, 

29,57% e dos assalariados sem carteira de trabalho, 8,17%, que evidenciam também sobreposição de 

possíveis critérios de vulnerabilidade para as famílias dessas áreas.  

Os dados apresentados demonstram que a desigualdade e pobreza que marcam a vida de milhares de 

crianças residentes em Sol Nascente derivam de fatores associados e superpostos, que provocam 

diferentes processos de exclusão, que são sentidos e apropriados pelas comunidades em diferentes graus 

de impacto. De forma comum a todas elas, sobressai a necessidade de soluções alternativas, que venham 

de dentro das próprias comunidades e sejam fortalecidas a partir do investimento e do apoio direto das 

instituições que planejam, executam e avaliam políticas para crianças e adolescentes.  

Junto à inclusão social está a inclusão digital, que tem forte relevância e amplitude a partir do uso das 

tecnologias de informação e comunicação, seja para trabalho, entretenimento, instrução, busca e troca 

de informação ou interação social. Neste sentido esta proposta se justifica pela necessidade que imerge 

de realizar a inclusão digital como base para o desenvolvimento de competências e habilidades digitais 

que permitam à essa população o acesso à formas de estudo e trabalho mais igualitárias e justas como 

forma dde promoção da cidadania.   

                                                 
3 Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da 

criança  



Hoje estamos na era digital e, não importa onde se mora ou que ambientes se frequente, fatalmente vai 

se deparar com a necessidade de compreender os mecanismos de utilização de computadores e os 

potenciais de exploração da rede de internet. Não é diferente no Sol Nascente. A ideia de trabalhar esse 

tópico urge pela necessidade de diminuir a exclusão digital que moradores de áreas periféricas ainda 

sofrem. A importância de ensinar esse curso é promover o acesso à informações e tecnologias e ainda 

às possibilidades de uso dela em favor da aprendizagem e do trabalho. 

No mundo tecnológico em que vivemos, com grande evolução tecnológica é necessário cada vez mais 

envolver as crianças e jovens na utilização da tecnologia e assim prover o contato dessas com o 

computador, a fim de estimular o exercício da cidadania e a acesso democrático às ferramentas 

tecnológicas.  E assim, estimulá-los ao uso das tecnologias nas atividades escolares e cotidianas como 

instrumento educacional de aprendizagem.  

Não se trata de apenas um curso de informática, mas sim uma contribuição de nossa instituição seguida 

de nossos valores e crenças em uma transformação social. É a esperança de levar oportunidades não 

alcançadas pelo Estado como forma de amparo a essa comunidade desigualmente assistida.  

Diante desse cenário, a Associação Beneficente Mãos Solidárias Sol Nascente tem desenvolvido com 

empenho e luta, ações de promoção da cidadania, dando oportunidades às crianças, adolescente e seus 

familiares de ter minimamente uma centelha de esperança diante da realidade dura da comunidade. 

Nossa missão tem sido de apoiar crianças, jovens, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade 

na defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida através de ações assistenciais, preventiva e de 

promoção humana. Nossa relação com objeto desta parceria está calcada no trabalho já desenvolvido e 

apresentado em nosso portfólio de projetos e no alinhamento às políticas públicas de promoção da 

cidadania, justiça e direitos humanos.  

Desta forma, a visão do Projeto NascentesNet da Associação Mãos Solidárias, detalhado nesta 

proposta, é ser referência em iniciativas de inclusão social e digital, bem como na promoção da 

cidadania na localidade do Sol Nascente. Tendo como cenário o grande desafio acima destacado, espera-

se concatenar esforços de forma articulada na tentativa de colaborar com o desenho de uma nova 

trajetória cheia de possibilidades e desafios positivos para as crianças e os adolescentes nessa região. 

 A informática será o instrumento para ressignificar a vivência de uma realidade tão marcada pela 

pobreza e exclusão, dando oportunidade de acesso à realidade digital que se vive nos dias atuais.  Ao 

mesmo tempo que perseguimos objetivos, com metas e resultados bem claros e concisos, abrimos, com 

essa iniciativa, uma possibilidade que, muitas vezes foi negada até hoje a esses meninos e meninas: a 

possibilidade de se reconhecer como sujeito de direitos e conhecer algo novo e diferente que lhes 

permita, antes de tudo, sonhar.  
 

Objetivos: 

Promover o acesso cidadão e democrático à tecnologias digitais como alternativas para a aprendizagem 

e inclusão digital.  

Objetivos específicos:  

1) Possibilitar a ampliação do universo informacional das crianças e adolescentes,  

2) Apresentar as ferramentas digitais utilizadas para aprendizagem e inclusão digital  

Metas: 

 Capacitar 20 pessoas em microinformática básica, noções Windows, pacote Office e Internet, e acesso 

a informações e; 

 Realizar 02 módulos de cursos de 2 a 5 vezes por semana durante o projeto 

As oficinas de tecnologia e informática trabalharão o conhecimento e capacidade de utilização do 

Pacote Office, uma das mais conhecidas e utilizadas ferramentas de estudo, trabalho e auxílio às 

comunicações. O aprendiz deve ser capaz, depois das atividades, de desenvolver com facilidade as 

principais operações em cada um dos programas mais gerais do pacote, quais sejam, Word, Excel e 

Power Point. Para o caso dos meninos e meninos que estão se aproximando da maioridade, esse 

conhecimento também será útil para facilitar a entrada no mercado de trabalho, motivo pelo qual 



também foi inserido o treinamento em Outlook, que é mais voltado para comunicações no ambiente 

corporativo.  

As oficinas serão divididas da seguinte forma:  

Qtd total de Vagas (qtd de turmas x qtd de  

Atividade  

vagas por turma)  

Noções Básicas de Computador e Internet  10 alunos(as) 

Pacote Office (Word, PPT, Excel e 

Outlook)  

10 alunos(as) 

TOTAL DE VAGAS  20 VAGAS  

Parâmetros para aferir o cumprimento das metas: 

Teste de habilidades informática ao final de cada módulo; 

Número de alunos que concluírem o curso com nota acima de 7 para cada módulo.  
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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.  Termo de 

Fomento 
Assinatura do termo de Fomento 

formalizando a parceria para execução a 

emenda parlamentar 

  31/12/2019 02/01/2020 

2.  

 

Divulgação  Divulgação do curso na comunidade 

(informe à comunidade sobre o 

projeto) 

  03/01/2020 30/01/2020 

3. 0 Aquisição dos 

equipamentos 

e material de 

consumo para 

desenvolvime

nto do projeto  

Aquisição dos equipamentos e 

material de consumo  para 

desenvolvimento do projeto  

  20/01/2020 31/01/2020 

4. 0 Contratação 

dos 

profissionais  

Contratação dos profissionais 

(contratação via MEI) 

  03/02/2020 07/02/2020 

5.  
Montagem da 

infraestrutura 

Montagem e instalação de 

computadores, organização física do 

espaço 

  01/02/2020 10/02/2020 

6.  Matrículas Realização de matrículas dos alunos   05/02/2020 10/02/2020 

7.  Limpeza do 

espaço 

utilizado  

Limpeza do espaço utilizado    05/02/2020 06/02/2020 

8.  Realização do 

curso  

Realização do curso    16/03/2020 16/07/2020 

9.  Prestação de 

contas  

   17/07/2020 17/09/2020 

4.1 - Com isso ainda apresentamos neste Plano de Trabalho o interesse de doações 

destes bens  ao final do projeto se for da vontade da Administração Pública para que 

seja possível dar continuidade a outros modalidades de qualificação e de ensino a 

comunidade de crianças e jovens do Sol Nascente, ação que é objetivo central da 

Associação Mãos Solidarias. 

 
5. PLANO DE APLICAÇÃO ( R$ 1,00 ) 

Natureza Da Despesa 

Total Concedente Proponente 

Código 

Especificação 
 

  

1.1 
 01 – Coordenador de Projeto  

Social (contratação via MEI) 
R$         6.912,00 

R$ 1.152,00 (R$ 

14,41/hs X 20hs 

semanais X 4 semanas)                       

 

1.2 

 01 -  Instrutor de Aprendizagem 

em Informática (contratação via 

MEI) 

R$       16.849,44 

 R$     2.808,24 (39 hs 

mensal ) 

 

1.3 
01-Monitor de alunos (40hs) 

(contratação via MEI) 
R$         5.988,00 

 R$        998,00   



1.4 
01-Contador (R$20,52 X 20hs 

Semanais X 6 meses) 
R$         2.462,40 

 R$        410,40   

1.5 

Microcomputador de mesa 

completo com monitor 21 

polegadas, memória de 8GB, 

disco rígido de 1TB.  R$       16.000,00 

 R$     1.600,00   

1.6 
Uniforme para os alunos 

(camisetas) 
R$         1.740,00 

 R$          30,00   

Total Geral: R$ 49.951,84 R$ 49.951,84  
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Valor global da parceria: R$ 49.951,84 

III) MODALIDADE DE APOIO 

Tipo de apoio: 

 

 

X 

 

Emenda Parlamentar à Lei Orçamentária Deputada 

Arlete Sampaio 

  
Justificativa de Dispensa ou Inexigibilidade: [ 

IV) RECURSOS COMPLEMENTARES 

Existência ou ausência de recursos 

complementares:   

 

X 

 

Inexistência de recursos complementares 

  Existência de recursos complementares  

 

V) CONTRAPARTIDA 

Existência ou ausência 

de contrapartida:  

X 
Ausência de contrapartida 

 Contrapartida em bens ou serviços oferecida:  

 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente 

META 

Mês 01 

Aquisição dos equipamentos  

e material de consumo para 

desenvolvimento do projeto  

R$ 49.951,84 

Contratação/pagamento dos 

profissionais  

Prestação de contas  

Total R$ 49.951,84 

* 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 

Não Se aplica 



* 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 Justiça, 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 31 de dezembro de 2019   

 

 
Amanda Neres da Silva 

Vice Presidente 

 

8. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 

Aprovado 

 

___________________________ 

Local e Data 

 

 

____________________________ 

Concedente 

 

 


