
 

Rua Padre Moreira, 109 Valparaíso – Petrópolis/RJ - Cep: 25.685-132. CNPJ. 08.519.227/0001- 50 
Tel: (24) 2249-2679  - www.projetosocialc3.com.br – projetoc3@hotmail.com 

 

PLANO DE TRABALHO 
 
DADOS DO PROPONENTE 
Instituição proponente 
AJA- ASSOCIAÇÃO JOVENS EM AÇÃO 

CNPJ 
08519227/0001-50 

Endereço 
Rua Padre Moreira 109 - Valparaiso 

e-mail/site 
projetoc3@hotmail.com 
www.projetosocialc3.com.br 

Cidade 
Petrópolis 

UF 
RJ 

CEP 
25685-132 

(DDD) Telefones 
(24) 2249-2679 

Conta Corrente 
4476-6 

Banco 
Caixa Econômica Federal 

Agência 
0188 

Nome do responsável pela instituição 
Zeni Freitas Pinto 

CPF 
341.844.497-00 

RG/Órgão 
expedidor 
81281744-3 IFP        

Cargo 
presidente 

Função 
presidente 

Matrícula 
xxxxx 

Endereço completo 
RUA BENJAMIN CONSTANT 16 / 901. 
CENTRO, PETRÓPOLIS, RJ.    

CEP 
25610-040 

DDD/TEL. 
(24) 3065-0092 

1º DOADOR: 
AGRISTAR DO BRASIL LTDA. 

CNPJ/CPF: 
06047087/0001-39 

ENDEREÇO: 
Rodovia SP 340 - Km. 146,5, s/n - Pirapitingui - Santo Antônio da Posse - SP 
DATA DA 
DOAÇÃO 
27/12/18 

VALOR DA 
DOAÇÃO 
15.000,00 

VALOR RETIDO 
(20%) 
3.000,00 

VALOR DA ENTIDADE: 
 
12.000,00 

2º DOADOR: 
REDE D'OR SÃO LUIZ 

CNPJ/CPF: 
06.047.087/0001-39 

ENDEREÇO: 
Rua Francisco Marengo, 1312 - Tatuapé 

DATA DA 
DOAÇÃO 
28/12/18 

VALOR DA 
DOAÇÃO 
105.000,00 

VALOR RETIDO 
(20%) 
21.000,00 

VALOR DA ENTIDADE: 
 
84.000,00 

3º DOADOR: 
HOSPITAL ESPERANÇA S/A 

CNPJ/CPF: 
02.284.062/0001-06 

ENDEREÇO: 
R ANTONIO GOMES DE FREITAS nº 265 – Ilha do  Leite - RE 
Complemento: ENTR. SUPL. PRC. MIGUEL DE SERVA  Nº188; 
CEP: 50.070-480 
DATA DA 
DOAÇÃO 
28/12/18 

VALOR DA 
DOAÇÃO 
4.800,32 

VALOR RETIDO 
(20%) 
960,06 

VALOR DA ENTIDADE: 
 
3.840,26 

4º DOADOR: 
HOSPITAL FLUMINENSE S/A 

CNPJ/CPF: 
30.145.502/0001-71 

ENDEREÇO: 
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DATA DA 
DOAÇÃO 
28/12/18 

VALOR DA 
DOAÇÃO 
10.000,00 

VALOR RETIDO 
(20%) 
2.000,00 

VALOR DA ENTIDADE 
 
8.000,00 

5º DOADOR: 
HOSPITAL SANTA HELENA S/A 

CNPJ/CPF: 
00.049.791/0001-44 

ENDEREÇO: 
SHLN CONJUNTO D S/N – Asa Norte - Brasília 
CEP: 73.350-164 

DATA DA 
DOAÇÃO 
28/12/18 

VALOR DA 
DOAÇÃO 
70.000,00 

VALOR RETIDO 
(20%) 
14.000,00 

VALOR DA ENTIDADE 
 
56.000,00 

6º DOADOR: 
UDI HOSPITAL - EMPREEND.MÉDICO HOSP.DO MARANÃO 
S/A 

CNPJ/CPF: 
35.181.726/0001-52 

ENDEREÇO: 
Endereço: AV PROFESSOR CARLOS CUNHA nº 2000 – Jaracati – São Luiz – MA 
CEP: 65.076-820 
DATA DA 
DOAÇÃO 
28/12/18 

VALOR DA 
DOAÇÃO 
20.000,00 

VALOR RETIDO 
(20%) 
4.000,00 

VALOR DA ENTIDADE 
 
16.000,00 

7º DOADOR: 
MEDISE MEDICICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS S/A 

CNPJ/CPF: 
29.259.736/0001-60 

ENDEREÇO: 
R SOARES CABRAL nº 36 – Laranjeiras – RJ 
CEP: 22.240-070 

DATA DA 
DOAÇÃO 
28/12/18 

VALOR DA 
DOAÇÃO 
20.000,00 

VALOR RETIDO 
(20%) 
4.000,00 

VALOR DA ENTIDADE 
 
16.000,00 

8º DOADOR: 
HOSPITAL NORTE D'OR DE CASCADURA S/A 

CNPJ/CPF: 
09.578.217/0001-58 

ENDEREÇO: 
R CAROLINA MACHADO nº 38 – Cascadura - RJ 
CEP: 21.351-021 
DATA DA 
DOAÇÃO 
28/12/18 

VALOR DA  
DOAÇÃO 
10.000,00 

VALOR RETIDO 
(20%) 
2.000,00 

VALOR DA ENTIDADE 
 
8.000,00 

OBS.: Em anexo, cópias das cartas do doador indicando a instituição e dos comprovantes de 
depósito na conta do Funcria. 

 
DESCRIÇÃO DO PROJETO: 
Título do Projeto 
Prevenção às Drogas através do 
Esporte e Promoção a Saúde. 
 
 

Período da execução 

Início Término 

A partir do recebimento 
do recuso  

12 meses após o recebimento do 
recurso 

Valor do Projeto: 
203.840,26 

Duração do Projeto: 
12 meses 

Público Alvo:  
40 crianças e adolescentes 

Descrição da realidade que será objeto da parceria, demonstrando o nexo entre essa realidade 
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e as atividades e metas a serem atingidas. (Inciso I do art. 22 da Lei 13019/2014) 
 
Identificação do objeto 
Entende-se que nos dias atuais o esporte pode ser o um dos maiores aliados na luta pelo combate às 

drogas e na inclusão social. Através do exercício físico, crianças e jovens são atraídos para a 

convivência coletiva, comunitária e social. As necessidades de respeitar os limites estabelecidos e as 

regras da competição e do esporte acabam se tornando um aprendizado essencial ao processo do 

desenvolvimento humano. A prática de se exercitar e de ultrapassar a cada dia os próprios limites do 

corpo, como único objetivo de subir mais um degrau, direciona o atleta. O saldo é uma vida 

centrada, saudável e, com certeza, mais distante do mundo das drogas. Portanto, contribuição da 

pratica esportiva na formação de crianças e adolescentes está atrelada não apenas de cunho físico, 

mas social e ético-moral, ou seja, na formação integral do individuo. 

O Projeto visa promover atendimento diário de crianças e adolescentes com proposta de prevenção 

ao consumo de drogas licitas e ilícitas, hoje ainda carente de políticas públicas na cidade. A peça 

fundamental será a prevenção primaria, utilizando ferramentas educacionais, culturais, lúdicas e 

atividades esportivas com intuito de estancar os índices de jovens que fazem a procura e uso das 

drogas. Além disso, levar para as comunidades atividades esportivas como: futebol, artes marciais, 

vôlei e esporte recreativo, onde o impacto destas ações refletem não somente nas crianças atendidas, 

mas nos seus familiares e nas comunidades. 

 
 
Justificativa da proposição: 
As situações de risco têm naturezas variadas e origens de diversas ordens. Feitos os diagnósticos dos 

casos, a primeira necessidade é a redução do tempo de permanência das crianças ou adolescentes 

dos contextos de risco a que estão expostos. Há localidade onde será realizado o projeto há carência 

de espaços para atividades preventivas e educacionais. 

 
EIXO TEMÁTICO 

Eixo temático I – Assistência Social. 
Eixo temático II – Educação. 
Eixo temático III -  Esporte, recreação e lazer. 
 
OBJETO 
Identificação do objeto 
 

O projeto consiste em prevenir às drogas através do esporte e promoção a saúde. 

 
OBJETIVOS GERAIS 
O projeto tem como objetivo promover atendimento diário de crianças e adolescentes com proposta 
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de prevenção ao consumo de drogas licitas e ilícitas através da ferramenta do esporte, que hoje ainda 

carece de políticas públicas na cidade. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover prevenção e combate ao consumo de drogas licitas e ilícitas na infância e na adolescência 

para 40 crianças e adolescentes diretamente e indiretamente para mais de 100 familiares dos 

atendidos, bem como para as centenas de moradores das 4 comunidades em torno no projeto, através 

da prevenção primária e do incentivo as atividades esportivas; 

Motivar os atendidos a praticarem modalidades esportivas; 

Apresentar a importância das práticas esportivas para o desenvolvimento do trabalho em grupo, 

estilo de vida saudável, promoção à saúde e convivência com as diferenças interpessoais e inclusão, 

além da construção de um senso critico em cada criança e adolescente em relação à temática e 

consequências do uso de drogas. 

 
METAS A SEREM ATINGIDAS/ PARÂMETROS DE AFERIÇÃO  

METAS A SEREM 
ATINGIDAS 

PARÂMETROS DE 
AFERIÇÃO 

IDICADORES 

1 –METAS: Promover 

prevenção e combate ao 

consumo de drogas licitas e 

ilícitas na infância e na 

adolescência para 40 crianças 

diretamente e indiretamente para 

mais de 100 familiares 

 

1 – PARAMETRO DE 

AFERIÇÃO: monitoramento de 

equipe técnica - nº total de 

crianças/famílias que aderiram as 

propostas do projeto – avaliação 

do grau de interesse e 

participação. 

 

-Presença através de pauta 

do projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

2 – METAS: Motivar os 

atendidos a praticarem diferentes 

modalidades esportivas 

2 - PARAMETRO DE 

AFERIÇÃO: Analise e 

monitoramento de equipe técnica 

- nº total de crianças/famílias 

frequentando as ações do projeto 

– avaliação do grau de interesse e 

participação – participação nas 

reuniões – correção dos 

exercícios. 

-Presença através de pauta 

do projeto  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

3 – METAS: Apresentar a 

importância das práticas 

3 – PARAMETRO DE 

AFERIÇÃO: Analise e 

-Presença através de pauta 

do projeto  
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esportivas para o 

desenvolvimento do trabalho em 

grupo, estilo de vida saudável, 

promoção à saúde e convivência 

com as diferenças interpessoais e 

inclusão, além da construção de 

u senso critico. 

monitoramento de equipe técnica 

– frequência e participação dos 

alunos - nº total de 

crianças/famílias que concluíram 

com êxito as ações do projeto – 

correção dos exercícios práticos  

-Avaliação da equipe técnica 

do grau de interesse e 

participação. 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Ter o máximo de adesão dos atendidos às propostas do projeto, tendo como base a frequência regular 

das atividades, obtendo os conhecimentos e a formação inerente a cada uma delas, permanecendo 

cada vez mais tempo longe das situações de risco, aumentando o interesse pelo desenvolvimento nas 

praticas esportivas. Destacamos ainda a construção de um senso de critico das crianças em relação a 

temática drogas, melhorando os seus relacionamentos sociais e familiares, além de obter 

discernimento para o desenvolvimento da autonomia pessoal. 

 
FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO  
 
Cronograma de atividades/Ações propostas (listar as atividades a serem desenvolvidas com o 
recurso, de forma clara e objetiva) 

 
 

Atividades Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Matrícula e seleção dos Alunos X            

Cadastro dos alunos e formação das Turmas X            

Preparação geral da estrutura (aquisição dos 
equipamentos, instalação da estrutura) 

X            

Reunião com a equipe do projeto X X X X X X X X X X X X 

Boas vindas aos alunos X            

Exposição das regras, horários e cronograma 
do projeto 

X            

Inicio das atividades semanais X            

Oficinas semanais com conteúdos de esporte X X X X X X X X X X X X 

Oficinas semanais com conteúdos preventivos 
de saúde e bem estar e prevenção as drogas 

X X X X X X X X X X X X 

Oficinas de informática com acesso a internet 
para pesquisa sobre saúde, bem estar, 
modalidades esportivas e prevenção as drogas 

X X X X X X X X X X X X 

Avaliação coletiva das turmas            X 

Avaliação individual dos alunos            X 

Reunião com a equipe do projeto para 
avaliação final do Projeto e plano de ação 
visando a continuidade do mesmo 

           X 

 



 

Rua Padre Moreira, 109 Valparaíso – Petrópolis/RJ - Cep: 25.685-132. CNPJ. 08.519.227/0001- 50 
Tel: (24) 2249-2679  - www.projetosocialc3.com.br – projetoc3@hotmail.com 

 

 
7 - METODOLOGIA  

 Atividades de esporte semanais de forma lúdica e educativa; 
 Atividades de lazer semanais através de recreação dirigida, visando o desenvolvimento físico, 

cognitivo e motor; 
 Atividades de prevenção às drogas; 
 Atividades externas  
 Atividades usando a ferramenta da informática para melhor conhecimento dos alunos 

 
DESTINO A SER DADO AOS BENS REMANESCENTES DA PARCERIA, CONFORME 
DISPÕE O ART. 36 DA LEI 13019/2014 
 
Os bens remanescentes da parceria, ficarão na O.S.C. para continuidade do trabalho, assim 
como para serem aproveitados em projetos futuros. 
 
 
8 – ALIMENTAÇÃO 

Descrição do Ítem Unid. Valor 
Unitário 

Quant. Valor 
Total 

Alimento para as crianças Mensal 1.000,00 12 12.000,00 

  TOTAL 12.000,00 
8.1 – DESCRIÇÃO 
Alimento Alimento diário para as crianças e adolescentes atendidos pelo projeto 
 
 
9 - PESSOAL E ENCARGOS 
Cargo/Função Forma de 

Contratação 
Carga 

Horária
Quant. Salário e 

encargos 
  Salário 

Total 
Mensal 

Salário 
12 meses 

Coordenação CLT/RPA 30 1 2.900,00   2.900,00 R$ 34.800,00

Supervisor CLT/RPA 30 1 2.100,00   2.100,00 R$ 25.200,00
Educador 01 CLT/RPA 30 1 1.400,00   1.400,00 R$ 16.800,00
Educador 02 CLT/RPA 25 1 1.200,00   1.200,00 R$ 14.400,00

Total 7.600,00 R$ 91.200,00
 
9.1 – ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE 
Coordenação  Coordenação geral do Projeto. 

Monitoramento das ações previstas no cronograma. 
Monitoramento das ações da equipe. 
Elaboração e controle de todo material gráfico produzido. 
Elaboração dos conteúdos das apostilas juntamente com o professor de informática. 
Gerenciamento da área financeira. 
Elaboração do relatório de atividades. 
Elaboração do relatório financeiro de prestação de contas. 
Entre outras atribuições do cotidiano de um coordenador. 

 

Supervisor Monitoramento das ações previstas no cronograma. 
Monitoramento das ações dos educadores 
Controle de todo material gráfico produzido. 
Gerenciar conteúdos das apostilas juntamente com o professor de informática. 

 


