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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Instituto Mover da Vida -IMV 

Nome Fantasia: IMV 

CNPJ: 10.550.936/0001-40 Endereço: EQNM 17/19 Bloco B Loja 01 e 02 Sala 01 

Complemento: Bairro/Cidade: Ceilândia Sul-DF CEP: 72.215-562 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 61 98124-1621 Telefone: (DDD) 

E-mail:institutomoverdavida@gmail.com Site/Redes Sociais:institutimoverdavida.org.br    

@institutomoverdavida 

Responsável da OSC (Dirigente): Moacir Pinto Osório Júnior 

CPF: 490.765.901-68 RG/ Órgão Expedidor: SSP/DF 

Endereço:  QNL 02 Conjunto A Casa 14 CEP: 72.155-201 Telefone: 98532-1230 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior 

Função na parceria: Acompanhamento 

RG: 1.159.159/SSP/DF Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 490.765.901-68 

Telefone Fixo: 61 98532-1230 Telefone Celular: 61 98532-130 

E-Mail do Responsável: junioricp@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

 
O Instituto Mover da Vida – IMV – fundado em 06 de novembro de 2005 e registrado em 

17/12/2008, é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, fundada por um grupo de amigos sonhadores 
que se juntaram para promover e ajudar as comunidades carentes. Daí nasce o Instituto - IMV.  O IMV é 
caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica e assistencial, observa o 
princípio universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e 
os grupos de pessoas menos favorecidas, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação 
e preservação do meio-ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre 
cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, 
adolescentes, Jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e 
Solidariedade. O Instituto Mover da Vida – IMV, em Parceria com outras Organizações Civis do Distrito 
Federal, orgulha-se de ter realizado, por enquanto, três das nove Olimpíadas de Ceilândia:  

a) Senzala de Capoeira – Termo de Fomento 026/2021, Processo Número 00220-
00001356/2021-36, projeto que aconteceu em duas cidades do Distrito Federal, Santa Maria 
e Cidade Estrutural, com aulas de capoeira, atendendo a 140 alunos em situação de 
vulnerabilidade social, no período de 3 meses, visando a inclusão, socialização e a prática 
esportiva da capoeira como arte marcial e expressão cultural. O Projeto Senzala de 
Capoeira, é um projeto que aconteceu em 2021, e por sua importância se faz necessário a 
sua segunda edição; 
 

b) Mulheres Boleiras 2021 – Termo de Fomento 014/2021, Processo Número 00220-
00001853/2021-34, atendendo a 60 atletas do Instituto Mover da Vida, do sexo feminino, 
com idade a partir dos 13, com foco no Campeonato Brasileiro Feminino de Beach Soccer e 
Campeonato Brasiliense feminino, com o intuito de colocar as atletas participantes deste 
projeto entre as quatro melhores equipes das competições supracitadas; 
 

c) Gamadinho 2021 – Termo de Fomento 034/2021, Processo Número 00220-00003194/2021-
71, realizado na cidade do Gama - DF, atendendo cerca de 1920 pessoas, entre atletas e 
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comissão técnica, visando a prática esportiva promovendo campeonato de base, gerando 
entretenimento, renda, visibilidade ao esporte, dentre outros. 

 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Nome do Projeto: Projeto Senzala de Capoeira 

Local de realização:  

• Núcleo 01 – Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF; 

• Núcleo 02 – Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF; 

• Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF; 

• Núcleo 04 – Quadra de esportes  403 - Santa Maria Sul/DF.  

 

Período de execução: 16/09/2022 a 22/12/2022  

Período de realização do Evento: 22/09/2022 a 22/12/2022  

Enquadramento: ( X ) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 172 (160 alunos de capoeira 12 comissão técnica) 

Previsão de público indireto: não será permitido a presença de público 

Valor Total do Projeto: R$ 182.675,60 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e 
sessenta centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 177.475,60 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e 
cinco reais e sessenta centavos) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

 

Realização do Projeto Senzala de Capoeira. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O Projeto Senzala de Capoeira, é um projeto que aconteceu em 2021, sendo essa a sua 
segunda edição. Este projeto vem sendo um sucesso, atendendo a mais de 140 praticantes de capoeira 
em dois núcleos sendo um na Cidade Estrutural - DF e outro na Cidade de Santa maria – DF com 
capoeiristas de ambos os sexos, abrangendo crianças, jovens e adultos. 

Esta segunda edição do Senzala Capoeira, será ampliado contemplando assim quatro Cidades 
Satélites diferentes.  

Nesta edição atendera a 160 praticantes de capoeira de ambos os Sexos e idades, da seguinte 
forma: 

• Núcleo 01 – Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF, nas Quintas das 
19:30 as 21:30 e Sábado das 10:00 as 12:00, com a participação de 40 alunos; 

• Núcleo 02 – Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, as Segunda e 
Quarta das 19:30 as 21:30, com a participação de 40 alunos; 

• Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, nas Segunda e quarta das 
19:30 as 21:30, com a participação de 40 alunos;  

• Núcleo 04 – Quadra de esportes  403 de  Santa Maria Sul - DF, Segunda e quarta das 19:30 as 
21:30, com a participação de 40 alunos.  

 

Entendemos que este termo de fomento será de fundamental importância para ampliar e dar 
qualidade ao nosso projeto e aos praticantes da capoeira nas Regiões Administrativas atendidas, pois a 
prática da capoeira trabalha a coordenação motora, aprimora a flexibilidade, equilíbrio e destreza, alivia 
as tensões do dia a dia, proporciona criatividade e liberdade de movimentos. 
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Além disso, e tão importante quanto o trabalho corpóreo proporcionado por este esporte, a 
Capoeira foi declarada como patrimônio imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas 
- ONU, em 2014, por ser uma mistura de dança e arte marcial, símbolo de resistência dos escravos, 
sendo praticada em pelo menos 160 países e por pessoas de todas as idades.  
 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

 

A utilização de recursos provenientes da Lei nº 13.019/2014, se justifica devido à clara 
dificuldade de se conseguir apoios para a prática de Capoeira nas administrações já citadas, que é tão 
importante para a transformação e abertura de novas possibilidades para os praticantes de Capoeira 
em nossa Cidade com praticantes a partir de sete anos de idade de ambos os sexos. 
 

A lei orgânica do distrito Federal prevê: 

Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, 
formais e não formais, como incentivo a educação, promoção social, 
integração sociocultural e preservação da saúde física e mental do 
cidadão. 

 

O Projeto de Capoeira Senzala acontecerá para que o acesso desse  esporte seja 
democratizado e possa envolver toda comunidade das Cidades Satélites do Distrito Federal e que 
desejam aprender mais sobre este esporte que está arraigado na cultura do nosso país, de forma 
gratuita para crianças, adolescentes, adultos, idosos de ambos os sexos, a partir dos 07 anos de idade. 

O Projeto Senzala de Capoeira tem como iniciativa nobre, uma maneira sadia de canalizar a 
energia dos praticantes para a prática da capoeira, contribuindo assim para o seu desenvolvimento 
físico, motor, intelectual e consequentemente diminuindo assim o sedentarismo dos participantes, bem 
como tirando estes praticantes de capoeira da ociosidade, incentivando a uma prática saudável de 
atividade física por todas as comunidades atendidas pelo projeto. 

Além disso, ao passo que os usuários aprendem os movimentos clássicos da Capoeira, eles 
também aprendem a temática da história e cultura os negros, pois este esporte é rico em cultura e 
movimento corporal, desenvolvendo habilidades que vão além das capacidades físicas, pois aprendem 
a musicalidade, que é um diferencial da capoeira, com seus instrumentos e musicalidade. 

Além disso, é desenvolvido a imagem do corpo, pois proporciona um conhecimento em partes 
e como um todo do corpo e estrutura física de cada participante, trabalhando a autoimagem e 
empoderando o usuário como pessoa. Auxilia no equilíbrio com seus movimentos, desenvolvendo uma 
melhor resposta e coordenação motora, trabalhando a locomoção, deslocamento, orientação espacial, 
lateralidade e direcionalidade, assim como a criatividade, pois permite que os alunos sejam criativos nos 
movimentos que irão usar nas rodas. 

 
2.4 OBJETIVO GERAL: 

 

Proporcionar a prática de atividades esportivas, em especial a capoeira em todos os seus aspectos, por 
meio do Projeto Senzala de Capoeira, nas cidades Satélites de Vila Planalto-DF, Estrutural-DF, Santa 
Maria-DF e Itapoã-DF. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Contribuir para a valorização do esporte Capoeira e seus benefícios esportivos e culturais; 

• Democratizar o acesso ao esporte as comunidades menos favorecidas; 

• Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo 
sadio);  

• Promover e fomentar a capoeira nas Regiões Administrativas atendidas no intuito aumentar 
quantidade de praticantes. 
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2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 
CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento das Metas 

Oferecer aulas com qualidade, 
com professores e profissionais 
qualificados para a realização 
das aulas. 

RH e Serviços 

 

Fotos 

Notas fiscais  

Relatório das aulas 

Fornecer material  de qualidade 
para prática da capoeira 

Aquisição de materiais  Fotos 

Notas fiscais  

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Atingir os 160 alunos de capoeira 
nos 4 núcleos. 

Inscrição Ficha de Inscrição 

Lista de presença 

Fotos das aulas 

Realização dos eventos de troca 
de cordão com o público-alvo de 
160 alunos de capoeira. 

Evento Batizado de 
Capoeira e de troca de 
cordão de acordo com a 
planilha 5.1. 

 

Registro fotográfico 

Lista de presença 

Nota Fiscais 

 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

 

Nome do Evento: Projeto Senzala de Capoeira 

Descrição/Etapa: Realização do Projeto Senzala de Capoeira, Núcleo 01 

Data da realização: 22/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Matutino /Noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

16/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 

Local: Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF; 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

( x ) Quadra 
Poliesportiva 

(   ) Praça 

(..) Pátio      (   ) Piscina 

(  ) Ginásio  (...) Clube 

(..) Espaço Privado  

Qual? 
_____________ 

(...) Outro 

Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 40 

Atletas: 40 

Comissão Técnica: 0 

Indiretos: 0                     Total: 40 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(x) Local – Todo o Distrito Federal 

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

mailto:institutomoverdavida@gmail.com


            Instituto Mover da Vida - I.M.V 

5 
___________________________________________________________________________________________ 

Site: institutomoverdavida.org.br/e-mail: institutomoverdavida@gmail.com 
CNPJ: 10.550.936/0001-40 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

( X )Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos) 

Será atendido pessoas do 
sexo feminino e masculino a 
partir de 07 anos de idade 

22/09/2022 a 22/12/2022 

40 

( X ) Jovens (15 a 24 anos) 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

(  )Idosos (a partir de 60 anos) 

(  )Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial 
ou múltipla - inseridas na distribuição acima) 

Inscrição dos participantes  

(   )Escolas 

(    ) Em centros comunitários 

( x ) Na sede da entidade proponente 

(    ) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros. No local de realização das atividades do Núcleo 01 

Nome do Evento: Projeto Senzala de Capoeira 

Descrição/Etapa: Realização do Projeto Senzala de Capoeira Núcleo 02  

Data da realização: 22/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

16/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 

Local: Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF; 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

( x ) Quadra 
Poliesportiva 

(   ) Praça 

(..) Pátio      (   ) Piscina 

(  ) Ginásio  (...) Clube 

(..) Espaço Privado  

Qual? 
_____________ 

(...) Outro 

Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 40 

Atletas: 40 

Comissão Técnica:  

Indiretos: 0                     Total:   40 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(x) Local – Todo o Distrito Federal 

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

( X )Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos) 

Será atendido pessoas do 
sexo feminino e masculino a 
partir de 07 anos de idade 

22/09/2022 a 22/12/2022 

40 

( X ) Jovens (15 a 24 anos) 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

(  )Idosos (a partir de 60 anos) 

(  )Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial 
ou múltipla - inseridas na distribuição acima) 

Inscrição dos participantes  

(   )Escolas 

(    ) Em centros comunitários 

( x ) Na sede da entidade proponente 
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(    ) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros. No local de realização das atividades Núcleo 02  

Nome do Evento: Projeto Senzala de Capoeira 

Descrição/Etapa: Realização do Projeto Senzala de Capoeira Núcleo 03 

Data da realização: 22/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

16/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 

Local: Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

( x ) Quadra 
Poliesportiva 

(   ) Praça 

(..) Pátio      (   ) Piscina 

(  ) Ginásio  (...) Clube 

(..) Espaço Privado  

Qual? 
_____________ 

(...) Outro 

Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 40 

Atletas: 40 

Comissão Técnica: 00 

Indiretos: 0                     Total:   40 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(x) Local – Todo o Distrito Federal 

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

( X )Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos) 

Será atendido pessoas do 
sexo feminino e masculino a 
partir de 07 anos de idade 

22/09/2022 a 22/12/2022 

40 

( X ) Jovens (15 a 24 anos) 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

(  )Idosos (a partir de 60 anos) 

(  )Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial 
ou múltipla - inseridas na distribuição acima) 

Inscrição dos participantes  

(   )Escolas 

(    ) Em centros comunitários 

( x ) Na sede da entidade proponente 

(    ) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros. No local de realização das atividades Núcleo 03  

Nome do Evento: Projeto Senzala de Capoeira 

Descrição/Etapa: Realização do Projeto Senzala de Capoeira Núcleo 04  

Data da realização: 22/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

16/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 

Local: Quadra de esportes  403 - Santa Maria Sul/DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

( x ) Quadra 
Poliesportiva 

(   ) Praça 

(..) Pátio      (   ) Piscina 
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(  ) Ginásio  (...) Clube 

(..) Espaço Privado  

Qual? 
_____________ 

(...) Outro 

Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 40 

Atletas: 40 

Comissão Técnica: 0 

Indiretos: 0                     Total: 40 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(x) Local – Todo o Distrito Federal 

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

( X )Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos) 

 

Será atendido pessoas do 
sexo feminino e masculino a 
partir de 07 anos de idade 

22/09/2022 a 22/12/2022 

40 

( X ) Jovens (15 a 24 anos) 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

(  )Idosos (a partir de 60 anos) 

(  )Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial 
ou múltipla - inseridas na distribuição acima) 

Inscrição dos participantes  

(   )Escolas 

(    ) Em centros comunitários 

( x ) Na sede da entidade proponente 

(    ) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros. No local de realização das atividades Núcleo 04 

Nome do Evento:  Projeto Senzala de Capoeira 

Descrição/Etapa: Evento Batizado de Capoeira e troca de cordão do Projeto Senzala de 
Capoeira  

Data do Evento: 17/12/2022 Turno: Matutino/Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

16/09/2022 a 22/12/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Notu
rno 

Local: Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

( x ) Quadra Poliesportiva (   ) Praça 

(..) Pátio      (   ) Piscina 

() Ginásio da Guariroba (...) Clube 

(..) Espaço Privado  

Qual? __________________ 

(...) Outro 

Qual? 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 160 

Atletas: 160 

Comissão Técnica: 0 

Indiretos: 0                     Total: 160 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(x) Local  - Todo Distrito Federal 

(...) Regional 

(...) Nacional 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 
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( X )Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos) 

O Evento Contara com a 
presença de pessoas do 

sexo feminino e masculino a 
partir de 07 anos de idade 

17/12/2022  

160 

( X ) Jovens (15 a 24 anos) 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

(  )Idosos (a partir de 60 anos) 

( )Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 
inseridas na distribuição acima) 

Inscrição dos participantes  

()Escolas 

()Em centros comunitários 

( x) Na sede da entidade proponente 

() Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros.  Local de acontecimento das atividades Núcleo 01- Centro De Ensino Fundamental 01 do 
Planalto, Vila Planalto-DF  

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

 

INSCRIÇÕES 

 

• As vagas oferecidas para Projeto Senzala de Capoeira serão preenchidas por ordem de 
chegada. Para pessoas de ambos os sexos a partir de 07 anos de idade.  

• As inscrições serão feitas nos locais onde acontecerão as aulas: 

• Núcleo 01 – Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF; 

• Núcleo 02 – Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF; 

• Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF; 

• Núcleo 04 – Quadra de esportes  403 - Santa Maria Sul/DF.  

• TODAS AS INSCRIÇOES SERÃO GRATUTAS 

• LIMITADAS A 40 VAGAS POR NÚCLEO. TOTALIZANDO 160 VAGAS. 

• As participações dos menores de idade só acontecerão com o preenchimento da ficha de 
inscrição que terá a autorização dos pais ou responsáveis pelo participante.  

• As inscrições serão realizadas juntamente com o Coordenador dos núcleos e Mestres de 
Capoeira que estarão nestes locais. Na semana que antecede o início das atividades, de 16 a 
21/09/2022. 

 

Execução: 

  

16/09/2022- Será apresentado o projeto em cada núcleo com o cadastramento dos alunos em ficha 
de inscrição e aula inicial de forma lúdica e descontraída com os fundamentos básicos da capoeira. 

Apresentação da equipe de trabalho e rotina do projeto. As crianças e adolescentes serão 
acompanhados pelos pais mediante autorização por inscrito. 

 

Realização das aulas de Capoeira nos núcleos: 

 

O projeto de Capoeira Senzala acontecerá em quatro cidades Satélites diferentes duas vezes por 
semana e a equipe de trabalho se reunira uma vez por semana sendo: 

• Núcleo 01 – Vila Planalto-DF que atende que atendera a 40(quarenta) participantes a partir 
de 07 anos de ambos os sexos duas vezes por semana, as quintas das 19:30 as 21:30 e 
Sábado das 10:00 as 12:00hs. As aulas ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que 
pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto 
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teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura corporal, postura, expressão corporal 
através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, defesa, roda de capoeira e os demais 
aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua origem de matriz africana e 
importância para todo um povo sendo, divididas por idade onde crianças e jovens de 07 a 
15 anos serão separas no mesmo local dos outros participantes que forem graduados e a 
equipe de trabalho se reunirá remotamente todas as sextas-feiras; 

• Núcleo 02 – Cidade Estrutural-DF, 40(quarenta) participantes a partir de 07 anos de ambos 
os sexos duas vezes por semana, as Segunda e quarta das 19:30 as 21:30, As aulas 
ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que 
movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as 
manifestações da cultura corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, 
aú, esquiva, meia lua, defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste 
esporte, assim como a sua origem de matriz africana e importância para todo um povo, 
divididas por idade onde crianças e jovens de 07 a 15 anos serão separas no mesmo local 
dos outros participantes que forem graduados e a equipe de trabalho se reunira 
remotamente todas as sexta feira; 

• Núcleo 03 – Itapoã-DF 40(quarenta) participantes a partir de 07 anos de ambos os sexos 
duas vezes por semana, as Segunda e quarta das 19:30 as 21:30, As aulas ocorrerão de 
forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o 
físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura 
corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, 
defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua 
origem de matriz africana e importância para todo um povo, divididas por idade onde 
crianças e jovens de 07 a 15 anos serão separas no mesmo local dos outros participantes 
que forem graduados e a equipe de trabalho se reunira remotamente todas as sexta; 

• Núcleo 04 – Santa Maria-DF, 40(quarenta) participantes a partir de 07 anos de ambos os 
sexos duas vezes por semana, as Segunda e quarta das 19:30 as 21:30, As aulas ocorrerão 
de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o 
físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura 
corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, 
defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua 
origem de matriz africana e importância para todo um povo, divididas por idade onde 
crianças e jovens de 07 a 15 anos serão separas no mesmo local dos outros participantes 
que forem graduados e a equipe de trabalho se reunira remotamente todas as sexta feira 

Cada núcleo, atenderá 40 pessoas inscritas, praticantes e não praticantes de capoeira, que 
serão separados por nível de conhecimentos. 

Cada grupo formado aprenderá de forma diferenciada, contando com o suporte do mestre e 
contramestre, aprendendo, de acordo com o seu nível, sobre os movimentos clássicos da capoeira, 
seus fundamentos, musicalidade e instrumentalidade, buscando aprendizado, que será coroado ao final 
do projeto com o evento da troca de cordão, graduando cada aluno de acordo com o seu nível. 

As aulas ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte 
que movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as manifestações da 
cultura corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, defesa, 
roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua origem de matriz 
africana e importância para todo um povo.  

Também será ensinado as músicas que compõem esse esporte, como várias curiosidades 
pertinentes a ele.  

Todas as aulas são compostas por parte teórica e prática e ocorrerão de forma semelhante em 
todos os núcleos, visando um ensino igualitário, gerando o resultado do aprendizado e, 
consequentemente, premiando aos alunos com a troca de cordão, realiza ao final do evento. 

E contaremos ainda, ao final do projeto, com o evento de encerramento que é a troca de 
cordão, que acontecerá no dia 17/12/2022 no Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila 
Planalto-DF das 09:00 AS 13:00 e contará com a presença dos 160 alunos do projeto e com toda 
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equipe de profissionais que estarão envolvidos durante toda execução do Projeto, onde haverá rodas de 
capoeira, bem como o encerramento do projeto. O Evento contara ainda com a participação de mestres 
de capoeira convidados de outros estados. 

Este evento é quando os alunos do projeto recebem dos mestres, coroando sua disciplina e 
desempenho na modalidade, a troca de cordão, que é o indicativo do nível de graduação que o 
praticante da capoeira está.  

Neste evento, será feito o batizado dos 160 alunos na Capoeira para troca de cordões. Serão 
realizadas quatro rodas de capoeira espalhadas no local do evento, para que os alunos demonstrem 
entre si as suas habilidades, uns cooperando com os outros, mesmo com idades variadas, contando 
com a exibição dos conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas, com música, cantigas e integração 
dos alunos.  

 

Recursos humanos 

 

Coordenador Geral 

Responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se 
efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, execução 
e a entrega dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionara a escolha dos profissionais 
e fornecedores contratados, organizara o cronograma das ações, definira e acompanhara toda a 
estratégia de comunicação, auxiliara o coordenador de competição na seleção dos escritos não será 
exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico do 
funcionamento dos núcleos de capoeira com carga horária de 8 horas diárias durante os 03(três) meses 
de execução do projeto.  

Auxiliar administrativo 

Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas e financeiras 
do projeto que envolvem o planejamento e controle administrativo do projeto, contratação de 
fornecedores e serviços, organização do cronograma de pagamento acompanhamento da inserção de 
pagamento e auxiliar o Coordenador Geral na prestação de contas não será exigida formação 
acadêmica e terá uma carga horária de 8 horas diárias.  

Contratação de serviço de comunicação 

Contratação de uma empresa responsável pela definição das estratégias e planejamento da 
comunicação do projeto, bem como da divulgação dos eventos nas redes sociais e em outros meios de 
comunicação.  

 

Serviços 

 

Fotografia 

Profissional capacitado com equipamento digital profissional reflexa, mínimo de 8,5 megapixel. O 
fotógrafo deverá realizar cobertura fotográfica com qualidade jornalística editada e tratada, imagens de 
montagem e desmontagens de estruturas para prestação de contas do projeto, devendo ser entregue 
em material digital. Material deverá ser entregue organizado em mídia. Indicação de profissional sujeita 
à aprovação da contratante.  

Designer 

Profissional responsável pela identidade visual do projeto e pelas peças que serão desenvolvidas 
nas redes sociais e peças off line. Como 40 diárias sendo 10 diárias por mês para produzir todas estas 
peças que serão usadas nas redes sociais do Instituto durante a execução do projeto com uma carga 
horaria de 8h 

Social Mídia  
Profissional responsável por fazer toda parte de divulgação da competição no Site do Instituto, 

Facebook, Instagram e produzir todas as peças publicitárias referente a competição 40 diárias sendo 10 
diárias por mês para fazer toda divulgação do projeto e inserção das peças nas mídias sociais que 
serão produzidas pelo Designer com a carga horaria de 8h 
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Coordenador de núcleo 

Responsável por coordenar a cada núcleo, selecionar inscrição dos participantes garantir o 
funcionamento das atividades referente a execução do projeto, assegurando a boa execução do objeto 
pactuado e mantendo os executores informados de quaisquer alterações caso seja necessário durante 
a execução do projeto, não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o 
conhecimento específico do funcionamento dos núcleos de capoeira com carga horaria de 8 horas 
diárias. 

Mestre de Capoeira 

Pessoa responsável com graduado de Mestre de Capoeira e com conhecimento e habilidades 
específicas da Capoeira e suas musicalidades e tradições, não será exigida formação acadêmica e terá 
uma carga horária de 4 horas diárias. 

Monitor de Capoeira (Contra Mestre) 

Pessoa que terá que ter experiência, conhecimentos e habilidades na Capoeira. Não será exigida 
formação acadêmica e terá uma carga horária de 4 horas diárias duas vezes por semana.  

 
Evento de graduação (troca de cordão) 17/12/2022 

O evento Batizado de Capoeira e de troca de cordão acontecerá no dia 17/12/2022, Núcleo 01 – 
Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF, das 09:00 AS 13:00 e contará com a 
presença dos 160 alunos do projeto e com toda equipe de profissionais que estarão envolvidos durante 
toda execução do Projeto, onde haverá rodas de capoeira, bem como o encerramento do projeto. O 
Evento contara ainda com a participação de mestres de capoeira convidados de outros estados. 

Este evento é quando os alunos do projeto recebem dos mestres, coroando sua disciplina e 
desempenho na modalidade, a troca de cordão, que é o indicativo do nível de graduação que o 
praticante da capoeira está.  

É também a forma de coroar o evento, finalizando com esse momento em que alunos e famílias 
prestigiam uns aos outros pelo desenvolvimento dos capoeiristas.  

Ainda, a premiação valoriza mais uma vez o esporte e a Capoeira como expressão cultural 
brasileira, além de incentivar a continuidade na prática esportiva, para que os alunos continuem subindo 
de nível. 

 

Armazenamento de Informações 

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ckhcWM0H2LfiIRFFG9jHcyINnyPHJ2Z4 do Google Drive 
onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios 
diversos à logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material 
adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores 
referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação. 

Por sua vez, temos conhecimento da suspensão, a partir de 02 de julho de 2022 até a 
realização das eleições, da veiculação, exibição, exposição ou distribuição de peças e/ou materiais de 
publicidade sujeitos ao controle da legislação eleitoral, de acordo com a Instrução Normativa nº 04, de 
1º de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 
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Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF; 

DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA 

QUINTA  SABADO SEXTA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES 

HORARIO DA 
COORDENAÇÃO DA 

EQUIPE DE 
TRABALHO 

19:30 às 21:30 HS 10:00 AS 12:00HS 19:30 às 21:30 HS 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR 
TURMA 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR 
TURMA 

CORODENAÇÃO 
 

 Serão atendidos os 40 Alunos 
matriculados 

Serão atendidos os 40 Alunos 
matriculados 

SEXTAS-FEIRAS 

Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF; 

DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA 

SEGUNDA QUARTA SEXTA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

HORARIO DA 
COORDENAÇÃO DA 

EQUIPE DE TRABALHO 

19:30 às 21:30 19:30 às 21:30 19:30 às 21:30 HS 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR 
TURMA 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
POR TURMA 

CORODENAÇÃO 
 

 Serão atendidos os 40 Alunos 
matriculados 

Serão atendidos os 40 Alunos 
matriculados 

SEXTAS-FEIRAS 

Núcleo 03 - Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF; 

DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA 

SEGUNDA QUARTA SEXTA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

HORARIO DA 
COORDENAÇÃO DA 

EQUIPE DE TRABALHO 

19:30 às 21:30 19:30 às 21:30 19:30 às 21:30 HS 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR 
TURMA 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
POR TURMA 

CORODENAÇÃO 
SEXTA FEIRA 

 Serão atendidos os 40 Alunos 
matriculados 

Serão atendidos os 40 Alunos 
matriculados 

SEXTAS-FEIRAS 

Núcleo 04 - Quadra de esportes  403 - Santa Maria Sul/DF. 

DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA 

SEGUNDA QUINTA SEXTA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

HORARIO DA 
COORDENAÇÃO DA 

EQUIPE DE TRABALHO 

19:30 às 21:30 19:30 às 21:30 19:30 às 21:30 HS 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR 
TURMA 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
POR TURMA 

CORODENAÇÃO 
SEXTA FEIRA 

 Será atendido 40 Alunos a partir de 
07 anos de idade de ambos os sexos 

Será atendido 40 Alunos a partir 
de 07 anos de idade de ambos 
os sexos 

SEXTAS FEIRA 

Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF; 

Evento Batizado de Capoeira e troca de cordão do Projeto Senzala de Capoeira 

DIA 17/12/2022 

HORÁRIO 09:00 às 13:00  
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QUANTIDADE DE ALUNOS  160 alunos, de todos os núcleos 

 

2.7.2 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 

contratação 
do RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 
com a OSC? 

Qual? 

Profissional da 
OSC é 

remunerado ou 
Não 

Remunerado 

Carga 
horária 

de 
trabalho 
na OSC 

Carga 
horária que 

será 
destinada 
ao projeto 

Coordenação 
Geral  

01 
Profissional 
autônomo  

Sim, voluntário  Não  
----- 

8hs diárias 

Auxiliar 
administrativo 

01 
Profissional 
autônomo  

Sim, voluntário  Não  ----- 8hs diárias 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 

✓ Levar a capoeira as pessoas aumentando o número de praticantes desse esporte  e valorização 
de sua cultura;  

✓ Modificar a realidade esportiva dos praticantes de capoeira trazendo perspectivas de 
crescimento na prática desta modalidade; 

✓ Oferecer aos praticantes da Capoeira as habilidades e a prática saudável da modalidade, 
promovendo disciplina, respeito, contribuindo assim para formação de cidadãos; 

✓ Fortalecer culturalmente a prática da capoeira no cumprimento do seu papel social. 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO  
 
Local de funcionamento dos núcleos: 
 
Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF; 
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Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núcleo 04 – Quadra de esportes  403 - Santa Maria Sul/DF. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

A contrapartida oferecida por nossa instituição será de aulas de capoeira para pessoas com 
deficiência. Acontecerá em horários distintos e será ministrada por mestres de capoeira 
voluntariamente. 

Estas aulas serão aos sábados das 11h30 às 12h30 durante o período de execução do projeto 
de 16/09/2022 a 22/12/2022 nos endereços onde acontecerão as aulas. 

O Instituto Mover da vida – IMV irá doar aos praticantes de capoeira com necessidades especial: 

• 20 abadás de Capoeira (calça de capoeira com cores diferentes das calças dos 
participantes dos núcleos) no valor de R$ 70,00 totalizando R$ 1.400,00; 

• 20 Camisas com cores diferentes das camisas dos participantes dos núcleos no valor de 
R$ 30,00 cada totalizando assim R$ 600,00; e 

• 320 Kit lanche, composto por 1 barra de Cereal 20G sabor variado, fruta da estação e 1 
isotônico de 500 ml (para atender a contrapartida), no valor de R$ 10,00 cada totalizando, 
assim, R$ 3.200,00, sendo 20 lanches por sábado durante a execução do projeto. 

O valor total da contrapartida será de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), totalmente 
custeada pelo IMV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
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Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Divulgação do Projeto Senzala de Capoeira R$ 840,00 16/09/2022 22/09/2022 

Eventos de troca de cordão do Projeto Senzala   R$ 5.140,00 16/09/2022 22/12/2022 

Realização do Projeto Senzala de Capoeira R$ 31.121,68 16/09/2022 22/09/2022 

RH do Projeto Senzala de Capoeira R$ 24.000,00 09/08/2022 12/12/2022 

Serviços – Contratação de Serviços  (contramestre) R$ 116.373,92 09/08/2022 12/12/2022 

 

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  

 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. 
Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos 
públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é 
necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de 
arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o 
desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, 
permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 
contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do 
art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades 
finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela 
entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à 
subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e 
complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de 

duração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os 
pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e 
prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em 
espécie, limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade 
relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, 
desde que: 

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a 
partir de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

 

Marcar as opções abaixo:  

(X) Dou ciência do acima informado 

(X) Não haverá pagamento em espécie 

() Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

 

 

 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 
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Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Inscrição e divulgação  

Setembro 

Meta 2 2.1 Evento de troca de cordão na Estrutural   

Meta 3 3.1 Aquisição de material para o Projeto Senzala de 
Capoeira 

Meta 4 4.1 Recursos humanos 

Meta 5  5.1 Serviços 
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5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor  
Total 

Fonte de 
Custeio 

Receita 
(O item 

contratado irá 
gerar receita? 
Indicar valor) 

Despesa  
(Se o item 

contratado gerar 
receita indicar o 
item em que o 
recurso será 

utilizado) 

Abadá (calça de capoeira com cores diferentes 
das calças dos participantes dos núcleos) para 
atender a contrapartida  

Unid. 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00 OSC NÃO Bola de campo 

Camisas com cores diferentes das camisas dos 
participantes dos núcleos para atender a 
contrapartida  

Unid. 20 R$ 30,00 R$ 600,00 OSC NÃO colete 

Kit lanche composto por 1 barra de Cereal 20G 
sabor variado, fruta da estação 1 isotônico de 500 
ml. (para atender a contrapartida)  

Unid. 
320 R$ 10,00 R$ 3.200,00 OSC NÃO Kit lanche 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 5.200,00 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 

 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Divulgação do Projeto Senzala de Capoeira 

Etapa 1.1Inscrição e divulgação 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço/Unid

ade) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação 
e memória de cálculo 

 1.1.1 
Aquisição de Banner em Lona para 2,00 
metros largura por 2,00 metros de altura. 
Com ilhos 

Unid. 04 04 
 R$ 

210,00 
  R$ 840,00 

Confecção de 04 banners que serão 
usados para identificarem os locais 
onde aconteceram as aulas de 
capoeira com as logos do Governo e 
da Instituição proponente sendo um 
banner para cada local de aula 

2x210,00=840,00 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 840,00   

Valor total da META 01 R$ 840,00 

Meta 2 Eventos de troca de cordão do Projeto Senzala 

Etapa 2.1 Evento de troca de cordão na Estrutural   

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/ 

Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação 
com memória de cálculo 

2.1.1 

Serviço de brigadista (Bombeiro Civil) 
profissional que ficara no local do evento 
resguardando e prestando os primeiros 
socorros de todos os participantes do 
evento de encerramento, com carga 
horaria de 8hs diária 

 

 

 

Diária 02 02 

 

 

R$ 170,00 

 

 

R$ 340,00 

Contratação de 02 Brigadistas para 
garantir os primeiros socorros e 
prevenção de combate a incêndio dos 
participantes do evento de troca de 
cordão que acontecerá na cidade na 
estrutural  

02x170,00=340,00 
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2.1.2 

Locação de sistema de sonorização médio 
porte com 02 caixas ativa e tripe 1 par de 
Microfone sem fio 01mesa de som com, 
no mínimo, 8 canais e demais 
equipamentos necessários e um 
profissional capacitado para 
operacionalizar os equipamentos. Para 
atender o evento de encerramento do 
projeto 

Diária 01 01 

 

 

 

R$ 500,00  

 

 

 

R$ 500,00 

Locação de 01 sistema de som para 
ser utilizado durante toda a realização 
do evento com um profissional 
capacitado para operar o mesmo 

01x500,00=500,00 

2.1.3 

Locação de ônibus tipo viagem com no 
mínimo 42 lugares e poltronas reclináveis 
ar-condicionado Banheiro, para 
transportar os participantes e todos os 
envolvidos no projeto ida/volta do núcleo 
de Vila Planalto – DF Cidade Estrutural DF 
onde acontecera o evento de 
encerramento do projeto 

Diária 03 03 

 

 

R$ 900,00 

 

 

R$   2.700,00 Locação de 03 Ônibus para 
transportar(ida/volta) todos os alunos e 
profissionais sendo par ao local onde 
acontecera o batizado de capoeira e 
troca de cordão 

3x900,00=2.2.700,00 

2.1.4 

Serviço de locação de ambulância tipo “D” 
com tripulação-UTE móvel: Ambulância 
equipada de acordo com as normas da 
vigilância sanitária, (conforme portaria MS 
nº 2.048/02). Descrição da tripulação: 01 
técnico de enfermagem e um 
motorista/socorrista. 

Diária 01 01 

 

 

 

R$ 
1.600,00 

 

 

 

R$ 1.600,00 

locação de 01 ambulância para 
transporte de pacientes durante a 
realização do evento de troca de 
cordão, tal locação se faz necessário 
para prevenção de primeiros socorros 
e transporte de algum participante 
caso seja necessário. 

1x1.600,00=1.600,00 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 5.140,00 

Valor total da META 2 R$ 5.140,00 

Meta 3  Realização do Projeto Senzala de Capoeira 

Etapa 3.1 Aquisição de material para o Projeto Senzala de Capoeira 

3.1.1 

Aquisição e Abadá (calça de capoeira): 
Calça de Capoeira Infantil Abada Unissex, 
Modelo Exportação com costuras duplas e 
reforço, garantindo uma maior 
durabilidade. Feita de Helanca 100% 

Un 

160 160 R$ 58,65 

 

 

R$ 9.384,00 

Aquisição de 160 Calça de capoeira 
para ser entregue aos participantes 
dos núcleos sendo 40 para cada 
núcleo totalizando 160 calças de 
capoeira 
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Poliamida 160x58,65=9.384,00 

3.1.2 
Aquisição de Cordas de Capoeira 
Material: Algodão Tipo: 08 mm de 
espessura, com alma e trama reforçada 
10mm em algodão. Diversas cores 

Um  

160 160 

 

R$ 44,90 

 

R$ 7.184,00 

Aquisição de 160 Corda para os 
batizados de capoeira sendo 40 
cordas para o núcleo de Vila 
totalizando assim 160 cordas de 
Capoeira 

160x44,90=7.184,00 

3.1.3 

Aquisição de 08 Berimbau profissional 
envernizado, madeira biriba tamanho 160 
cm de altura modelo média, caxixi 
profissional tamanho 15 cm de altura / 8 
cm de largura / 8 cm de comprimento. 
acompanha: 1- baqueta de tucum 
tamanho 40 cm de comprimento. 
acompanha: 1- dobrão de pedra. 

Un 

08 08 

 

 

R$ 197,62 

 

 

R$    1.580,96 
Aquisição de 08 berimbau para ser 
utilizado durante as atividades dos 
núcleos sendo 02 Berimbau 
totalizando assim oito berimbau 

08x197,62=1.580,96 

3.1.4 

Aquisição de 06 Pandeiro 10 polegadas 
injetado, Linha Standard 10 polegadas, 
corpo injetado em OS, Pele animal, 
pandeiro com 12 pratinelas cromadas, 
acompanha chave de Afinação, excelente 
sonoridade produto 100 % Brasileiro 

Un 

08 08 

 

 

R$ 179,50 

 

 

R$    1.436,00 

Aquisição de 08 pandeiro para ser 
utilizando durante as atividades dos 
núcleos sendo 02 pandeiros para o 
núcleo totalizando assim oito 
pandeiros 

08x179,50=1.436,00 

3.1.5 
Aquisição de 06 Atabaque de 1 metro, já 
com suporte. Couro de verdade e 
atarraxas para afinação. Com o suporte, 
ele fica com cerca de 1.30 de altura 

Un 

08 08 

 

R$ 753,34 

 

R$ 6.026,72 

Aquisição de 08 tabaque para ser 
utilizado durante as atividades dos 
núcleos sendo 06 para o núcleo da 
Estrutural e 02 para o núcleo 
totalizando assim 08 atabaques. 

08x753,34=6.026,72 

3.1.6 

Aquisição de Camisas Polo Tecido: Malha 
dry-fit 100% poliamida, com sublimação 
de alta qualidade ultravioleta costura 
reforçada etiqueta termo transfer 
modelagem anatômica com etiqueta de 
marca oficial bordada na gola e escudo 
tamanhos P, M, G, GG, XGG e baby look 

Unid. 

20 20 

 

 

R$ 43,90 

 

 

R$ 878,00 

20 Camisa Gola polo para os 
profissionais envolvidos no projeto e 
os profissionais que estarão no evento 
de troca de cordão. 

20x43,90=878,00 
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sem bolso 

3.1.7 

Aquisição de Camisetas Básicas manga 
curta bordada e sublimada 100% para 
personalização em até 5 cores, tamanho 
P, M, G, GG, XGG e baby look Maxi moda 
estampa 0,30x0,40 

Unid. 

160 160 

 

R$ 28,95 

 

R$ 4.632,00 

Aquisição de 160 Camisetas para ser 
entregue a todos os participantes das 
oficinas de capoeira durante a 
execução do projeto sendo 40 
camisetas para cada Núcleo 
totalizando assim 160 camisetas 

160x28,95=4.632,00 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 31.121,68 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 31.121,68 

Meta 4 RH do Projeto Senzala de Capoeira 

Etapa 4.1 Recursos Humanos 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor  

Total 

Justificativa para aquisição/locação 
com memória de cálculo 

4.1.1 

Coordenação Geral responsável por 
coordenar todos os aspectos do projeto 
em todas as suas etapas para que ele se 
efetive conforme o planejado. Ele 
desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, divulgação, execução e a 
entrega dos produtos de todas as etapas 
do projeto. É quem direcionara a escolha 
dos profissionais e fornecedores 
contratados, organizara o cronograma das 
ações, definira e acompanhara toda a 
estratégia de comunicação, auxiliara o 
coordenador de competição na seleção 
dos escritos não será exigida formação 
acadêmica uma vez que somente se faz 
necessário o conhecimento específico do 
funcionamento dos núcleos de capoeira 
com carga horaria de 8 horas dirias  

Mês 04 04 
R$ 

4.000,00 
R$ 16.800,00 

Contratação de 01 coordenador geral 
para coordenar todas as etapas do 
projeto durante os três meses de 
execução do projeto senzala 

4x4.000,00,00=16.000,00 
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4.1.2 

Auxiliar administrativo 1 Profissional que 
auxiliará nas demandas administrativas do 
Projeto, que envolvem o planejamento e 
controle do projeto, cotação de 
fornecedores, contratação de serviços e 
fornecedores, organização de pagamento, 
e elaboração das planilhas de prestação 
de contas, não será exigida formação 
acadêmica e terá uma carga horária de 
8hs diárias e 40h semanais.  
 

Mês 04 04 
R$ 

2.000,00 
R$ 8.000,00 

Contratação de 01 Profissional 
responsável pelo gerenciamento de 
todas as demandas administrativas do 
projeto com uma carga horária de oito 
horas diárias durante toda execução 
do projeto.  
4X2.000,00=8.000,00  

Valor Total da Etapa 4.1 R$ 24.000,00 

VALOR TOTAL DA META 4 R$ 24.000,00 

Meta 5 Serviços – Contratação de Serviços  (contramestre) 

Etapa 5.1 Serviços   

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação 
com memória de cálculo 

5.1.1 

Serviço de 01 fotografia- Profissional 
capacitado com equipamento digital 
profissional reflexa, mínimo de 8,5 
megapixel. O fotógrafo deverá realizar 
cobertura fotográfica com qualidade 
jornalística editada e tratada, imagens de 
montagem e desmontagens de estruturas 
para prestação de contas do projeto, 
devendo ser entregue em material digital. 
Material deverá ser entregue organizado 
em mídia. Indicação de profissional sujeita 
à aprovação da contratante. 

Carga horária diária 8 horas.  

Diárias 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

R$ 250,00 R$ 4.000,00 

Contratação 16 diárias de um fotografo 
que trabalhara no evento de troca de 
cordão e o restando nos núcleos 
durante a execução do projeto fazendo 
todo serviço fotográfico e entregado as 
fotos organizadas em um pen driver 
sendo 
- 04 diárias por mês no Núcleo 01 - 
Centro De Ensino Fundamental 01 do 
Planalto, Vila Planalto-DF  
- 04 diárias por mês no Núcleo 02 - 
Quadra 04 Conjunto 14 (quadra 
poliesportiva), Cidade Estrutural DF,  
- 04 diárias por mês no Núcleo 03 – 
Condomínio Del Lago quadra 318 lote 
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84 Itapoã-DF,  
- 04 diárias por mês no Núcleo 04 – 
Quadra 403 (igreja evangélica) Santa 
Maria – DF  
Totalizando assim 16 diárias durante a 
execução do projeto 
16x250,00=4.000,00 

5.1.2 

Contratação de serviços de 01 designer – 
Empresa Profissional responsável pela 

identidade visual do projeto e pelas peças 
que serão desenvolvidas nas redes 

sociais e peças off line. 
 

Diárias 16 16 R$ 250,00 R$ 4.000,00 

Contratação de serviços de 16 diárias 
de designer profissional especializada 
designer produzir as peças de 
divulgação que serão utilizadas nas 
redes sociais e no site da instituição 
durante toda execução do projeto 
sendo  
Contratação 16 diárias de um fotografo 

que trabalhara no evento de troca de 

cordão e o restando nos núcleos 

durante a execução do projeto fazendo 

todo serviço fotográfico e entregado as 

fotos organizadas em um pen driver 

sendo 

- 04 diárias por mês no Núcleo 01 - 
Centro De Ensino Fundamental 01 do 
Planalto, Vila Planalto-DF  
- 04 diárias por mês no Núcleo 02 - 
Quadra 04 Conjunto 14 (quadra 
poliesportiva), Cidade Estrutural DF,  
- 04 diárias por mês no Núcleo 03 – 
Condomínio Del Lago quadra 318 lote 
84 Itapoã-DF,  
- 04 diárias por mês no Núcleo 04 – 
Quadra 403 (igreja evangélica) Santa 
Maria – DF  
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Totalizando assim 16 diárias durante a 
execução do projeto 
16x250,00 =4.000,00  

5.1.3 

Social Mídia - Contratação de serviço de 
comunicação – fazer toda parte de 
divulgação da competição no Site do 
Instituto, Facebook, Instagram e produzir 
todas as peças publicitárias referente a 
competição  
 

Diárias 16 16 R$ 110,87 R$ 1.773,92 

Contratação de 16 diárias de empresa 
profissional especializada em 
comunicação digital e produção de 
peças para divulgação digital para ser 
divulgado no site e nas redes Sociais 
do Instituto Durante toda execução da 
competição sendo:  
- 04 diárias por mês no Núcleo 01 - 
Centro De Ensino Fundamental 01 do 
Planalto, Vila Planalto-DF  
- 04 diárias por mês no Núcleo 02 - 
Quadra 04 Conjunto 14 (quadra 
poliesportiva), Cidade Estrutural DF,  
- 04 diárias por mês no Núcleo 03 – 
Condomínio Del Lago quadra 318 lote 
84 Itapoã-DF,  
- 04 diárias por mês no Núcleo 04 – 
Quadra 403 (igreja evangélica) Santa 
Maria – DF  
Totalizando assim 16 diárias durante a 
execução do projeto 
16x110,87 =1.773,92 

5.1.4 

Serviço de 04 coordenadores de núcleo 
pessoa está  que ficara responsável por 
coordenar a cada núcleo que acontecera 
nas quatro cidades diferente, selecionar 
inscrição dos participantes garantir o 
funcionamento das atividades  referente a 
execução do projeto, assegurando a boa 
execução do objeto pactuado e mantendo 
os executores informados de quaisquer 
alterações caso seja necessário durante a 

Diária  04 164 R$ 270,00 R$ 44.280,00 

Contratação de 4 coordenadores de 
núcleo sendo: 

 - 01 Coordenador para o Núcleo 01 - 
Centro De Ensino Fundamental 01 do 
Planalto, Vila Planalto-DF, que 
trabalhara toda Segunda, Quarta e 
Sábado totalizando assim 40 diárias e 
01 diária no dia do evento  
 
- 01 Coordenador para o Núcleo 02 - 
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execução do projeto não será exigida 
formação acadêmica uma vez que 
somente se faz necessário o 
conhecimento especifico do 
funcionamento dos núcleos de capoeira 
com carga horaria de 8 horas diárias  

Quadra 04 Conjunto 14 (quadra 
poliesportiva), Cidade Estrutural DF, 
que trabalhara toda Segunda, Quarta e 
Sábado e 01 diária no dia do evento 
totalizando assim 40 diárias e 01 diária 
no dia do evento  
 
- 01 Coordenador para o Núcleo 03 – 
Condomínio Del Lago quadra 318 lote 
84 Itapoã-DF, que trabalhara toda 
Segunda, Quarta e Sábado totalizando 
assim 40 diárias e 01 diária no dia do 
evento  
 
- 01 coordenador para o – 01 
Coordenador para o Núcleo 04 – 
Quadra 403 (igreja evangélica) Santa 
Maria – DF que trabalhara toda 
Segunda, Quirta e Sexta totalizando 
assim 40 diárias e 01 diária no dia do 
evento 
Totalizando assim 164 diárias durante 
a execução 
164x270,00=44.280,00 

5.1.5 

Contratação de serviço de 4 Mestres de 
Capoeira graduados, com conhecimento 
tradicionais, culturais, habilidades 
especificas da Capoeira e suas 
musicalidades e cantorias, e 
conhecimento da história da capoeira ter 
mais de 30 anos, não será exigida 
formação acadêmica.  

Carga horária de 8 horas diárias 

Diária  04 
164 

 
R$ 240,00 R$ 39.360,00 

Contratação de 4 Mestres de capoeira 
sendo:  

 - 01 Mestres de Capoeira para o 
Núcleo 01 - Centro De Ensino 
Fundamental 01 do Planalto, Vila 
Planalto-DF, que trabalhara toda 
Segunda, Quarta e Sábado totalizando 
assim 40 diárias e 01 diária no dia do 
evento  
 
- 01 Mestres de Capoeira para o 
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Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 
(quadra poliesportiva), Cidade 
Estrutural DF, que trabalhara toda 
Segunda, Quarta e Sábado e 01 diária 
no dia do evento totalizando assim 40 
diárias e 01 diária no dia do evento  
 
- 01 Mestres de Capoeira para o 
Núcleo 03 – Condomínio Del Lago 
quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, que 
trabalhara toda Segunda, Quarta e 
Sábado totalizando assim 40 diárias e 
01 diária no dia do evento  
 
- 01 Mestres de Capoeira para o – 01 
Coordenador para o Núcleo 04 – 
Quadra 403 (igreja evangélica) Santa 
Maria – DF que trabalhara toda 
Segunda, Quirta e Sexta totalizando 
assim 40 diárias e 01 diária no dia do 
evento 
Totalizando assim 164 diárias durante 
a execução 
164x240,00=39.360,00 

5.1.6 

Contratação de serviço de 04 monitores 
(contramestre) de Capoeira para auxiliar 
os mestres em suas aulas estes 
profissionais precisam ter conhecimento, 
habilidade, especifica na capoeira, 
musicalidades e ter uma graduação 
inferior à do mestre de capoeira não será 
exigida formação acadêmica. Carga de 
horas 8  diárias 

Diária 04 164 R$ 140,00 R$ 22.960,00 

Contratação de 4 monitores de 
capoeira(contramestre) sendo  

- 01 monitores (contramestre) para o 
Núcleo 01 - Centro De Ensino 
Fundamental 01 do Planalto, Vila 
Planalto-DF, que trabalhara toda 
Segunda, Quarta e Sábado totalizando 
assim 40 diárias e 01 diária no dia do 
evento  
 
- 01 monitores (contramestre) para o 
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Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 
(quadra poliesportiva), Cidade 
Estrutural DF, que trabalhara toda 
Segunda, Quarta e Sábado e 01 diária 
no dia do evento totalizando assim 40 
diárias e 01 diária no dia do evento  
 
- 01 monitores (contramestre) para o 
Núcleo 03 – Condomínio Del Lago 
quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, que 
trabalhara toda Segunda, Quarta e 
Sábado totalizando assim 40 diárias e 
01 diária no dia do evento  
 
- 01 monitores (contramestre)para o – 
01 Coordenador para o Núcleo 04 – 
Quadra 403 (igreja evangélica) Santa 
Maria – DF que trabalhara toda 
Segunda, Quirta e Sexta totalizando 
assim 40 diárias e 01 diária no dia do 
evento 
Totalizando assim 164 diárias durante 
a execução 164x140,00=22.960,00 

Valor Total da Etapa 5.1 R$ 116.373,92 

VALOR DA META  5 R$ 116.373,92 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$ 177.475,60 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação do Projeto Senzala de Capoeira será realizada da seguinte forma: 

• redes sociais: https://www.instagram.com/institutomoverdavida e 
https://www.facebook.com/InstitutoMoverdaVida; 

• banners; 

• site Institucional https://institutomoverdavida.org.br;  

• mídia especializadas 

Essa divulgação se dará antes do início das atividades de cada núcleo e durante o funcionamento de 
todo o Projeto. Será também afixado no local das atividades, banner de identificação do Projeto. 

 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Reginaldo 
Sardinha 

R$ 177.475,60 

2 Contrapartida Social R$ 5.200,00 

Total R$ 182.675,60 

 

Brasília, 31 de agosto de 2022. 
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