
PROJETO DO PLANO DE TRABALHO 
  
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
Nome da OSC:  
  

CNPJ: 
 

Endereço: 
 

Telefone: (DDD) 
 

Bairro: 
 

CEP: 
  

E-mail: 
 

Site: 
 

Responsável da OSC (Dirigente): 
 

CPF/MF:  
 

CI/RG - Órgão Expedidor: 
  

Endereço do Dirigente:  
  

 
1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Neste item descrever as experiências que a Entidade tem na área e 
parcerias anteriores (similares ao objeto). 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: 
 

Local de realização:  
 

 

Período de execução: 
(Preencher com a data de início e término do projeto, compreendendo todas as etapas anteriores a 
realização do evento propriamente dito.) 

Período de realização do Evento: 
(Período do evento propriamente dito. Incluir somente o período das competições). 

Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento:  
(Preencher com a data de início e término das ações custeadas pelo fomento. Este campo foi idealizado 

para o caso dos projetos que não são custeados na íntegra com recursos públicos, sendo necessário deixar 
claro no projeto o período de utilização de tais recursos.) 

 

Nome do responsável técnico do projeto: 
 
 

Nº do registro profissional:   

Enquadramento:  
(   ) participação (   ) educacional   (   ) alto rendimento 

 
Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: 
 

● ......................................... (conforme cronograma anexo). 

Previsão de público direto: (Participantes do evento (atletas) Neste campo não entra equipe de Rh e etc 
Participantes do evento (atletas). Neste campo não entra equipe de Rh e etc) 
 

● Total de ...... atletas (previstos) 



 

● Público:  ..... por atleta = ....... pessoas   

✔ Ex....Aproximadamente ............. pessoas (entre atletas e público em geral) 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: (Todas as pessoas contempladas no Projeto, incluindo RH, 
espectadores, etc) 

✔ Ex.....Aproximadamente ............ pessoas (entre atletas, comissão técnica e público em 

geral). 

Valor Total do Projeto:  

R$ .................(............................... REAIS) 

Valor Total do Projeto:  

R$ ....................(.....................................REAIS) 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: (O objeto da parceria consiste na descrição, em apenas uma frase, do 
que se pretende entregar/alcançar a partir da execução do Projeto (produto final da parceria). Deverá estar 
em conformidade com os objetivos do Programa Governamental que irá recepcionar a proposta/plano de 
trabalho.) Ex: Realização do (a)....... apoio a realização das ações do 
................................................................................, em suas diversas categorias, a realizar-se dia 
.........../................/20......, no Ginásio do ............................. 

 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: A justificativa da proposta deverá identificar o 

problema a ser resolvido e a forma de solução. Ressalta-se que o Projeto deverá 

demonstrar de forma clara sua adequação com relação às diretrizes dos Programas 

Distritais ou uma das ações indicadas em Edital. Além disso, o Projeto deverá expor sua 

relevância para as políticas do esporte de participação, educacional e/ou rendimento; de 

que forma se dará a gestão de estruturas e equipamentos esportivos que constituam as 

instalações de treinamento já existentes utilizadas para o desenvolvimento das 

modalidades esportivas envolvidas, se for o caso; a abrangência das atividades propostas, 

ou seja, qual o alcance direto do objeto proposto; e a importância do legado do objeto 

proposto. (Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 

essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas. Razões da proposição e interesse público na sua 

realização.) Tipo: Tendo em vista a Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos: 

Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e não-

formais, como incentivo a educação, promoção social, integração sócio cultural e 

preservação da saúde física e mental do cidadão. 

O ........................... nasceu na época em que ............................................. 

 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GERAL: O Objetivo Geral é o alvo de maior abrangência ao qual o projeto busca realizar 
sua contribuição. Nesse item, a entidade deverá descrever o objetivo geral do Projeto, de modo a responder 
às questões: O quê se pretende realizar? Como se pretende realizar? E para quê realizar? 
Ex.: preparar a seleção brasileira de ginástica artística, por meio de treinamentos e participações em 
campeonatos internacionais, para melhorar a posição do Brasil no ranking mundial da modalidade. 
Nesse item, a entidade deverá descrever o objetivo geral do Projeto, de modo a responder às questões: O 
quê se pretende realizar? Como se pretende realizar? E para quê realizar? 
Ex.: preparar a seleção brasileira de ginástica artística, por meio de treinamentos e participações em 
campeonatos internacionais, para melhorar a posição do Brasil no ranking mundial da modalidade. Promover 



 

a prática esportiva do(A) ................................., fazendo com que as crianças, jovens, adolescentes, 
adultos e até a melhor idade, desenvolvam uma visão coletiva, oportunizando o desenvolvimento físico, 
psicológico e social, de maneira saudável e de lazer. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Os objetivos específicos são as ações que se deve 

desenvolver, para que o objetivo geral do Projeto seja alcançado. 

Ex.: Viabilizar a participação dos atletas da seleção brasileira de ginástica, em competições mundiais, 
continentais e sul-americanas; Fornecer a estrutura necessária para o treinamento de alta performance dos 
atletas da seleção brasileira de ginástica; Oferecer acompanhamento interdisciplinar para os atletas da 
seleção brasileira de ginástica. Pode-se nominar as competições e treinamentos. 
Ex.: Custear passagens aéreas e hospedagens para a delegação brasileira de ginástica; Custear a inscrição 
dos atletas em campeonatos internacionais; e Adquirir equipamentos, uniformes para treinamento. Pode-se 
nominar as competições e treinamentos. 

 
2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE  

Correspondem ao ponto aonde se quer chegar em um determinado tempo em relação ao alcance de um 
objetivo ou entrega de um produto. 
As metas são mensuráveis, ou seja, deve ser possível medir se a meta foi alcançada, total ou parcialmente. 
Elas podem ser qualitativas ou quantitativas. 
As metas qualitativas não são numéricas, mas estão apoiadas em indicadores numéricos, percentuais ou 
situacionais. 
As metas quantitativas refere-se ao que pode ser mensurável por meio de números e informações.  
Exemplo de meta quantitativa pode ser a quantidade de pessoas a serem atendidas numa comunidade ou 
uma porcentagem de um público específico. 

 

MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS  

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

cumprimento das Metas 

   

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

cumprimento 

 
 

  

 

   

 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 

Detalhar a programação, informando as datas e atividades para execução do Evento; 

https://www.sinonimos.com.br/mensuraveis/


 

O cronograma é a distribuição, no tempo, das principais atividades previstas. Constitui um instrumento 
essencial de gestão e, por isso, deve ser elaborado com critério.  
Relacione as principais atividades do Evento, indicando os prazos de início e conclusão de cada etapa. 
Considerando o prazo de vigência da parceria, use o mês como unidade do cronograma; 
Obs.: Observar o período de vigência da parceria, uma vez que, a estruturação e a execução do evento 
devem ocorrer dentro do período informado. 
 

Nome do Evento:  

Descrição/Etapa: 
Caso existam diversas 
modalidades replicar o 
quadro de forma a 
atender todas as etapas 
do evento. 

 

Data do Evento: ......./........../20...... Turno: Matutino / 
vespertino / 
noturno 

Período Custeado 
pelo Fomento: 

......./....../........ a ......./........./20..... Turno: Matutino / 
vespertino / 
noturno 

Local: Ginásio ...............................Cidade do .....................- DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(   ) Ginásio Poliesportivo (...) Piscina 

(...) Campos de ......................... (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(...) Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto:  Indireto:  Total:  

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(   ) Regional 

(   ) Nacional 

Faixa etária Categorias/Data/Turno 

(   ) Crianças/Adolescentes/Jovens  *Conforme cronograma (a ser enviado) 

(   ) Adultos (a partir de 18 anos) *Conforme cronograma (a ser enviado) 

(   ) Señor (a partir de 21 anos) *Conforme cronograma (a ser enviado) 

  

Inscrição dos participantes  

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(   ) Pela internet. Especifique (PELO SISTEMA RONIN) 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Colocar a metodologia aplicada (Como vou fazer para executar, descrever de forma 

minuciosa) Incluir tabela de jogos, forma de competição/disputa e etc. 



 

Nesse item, o proponente deverá descrever, em detalhes, como o Projeto será executado. Será necessário 
demonstrar como serão realizadas as fases do Projeto (contratação, início das atividades, conclusão das 
ações, etc.), o planejamento e a forma de execução das ações (forma de contratação de profissionais; 
convocação de atletas; razões técnicas para escolha de competições e/ou locais de treinamentos 
internacionais; etapas e respectivas fundamentações para a realização de evento; etc.), bem como quaisquer 

outras informações que visem ao esclarecimento das ações do Projeto. 

 

2.8 RESULTADOS ESPERADOS  

Os resultados esperados são a forma concreta em que se espera alcançar os objetivos específicos. Portanto, 
deve existir uma correspondência estreita entre os mesmos, incluindo sua forma de expressão. Assim como 
os objetivos específicos, os resultados esperados devem ser mensuráveis, passíveis de demonstração e 
reproduzíveis. Outra questão refere-se a “Quais os impactos prováveis do projeto?”. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

Desenho do espaço físico, detalhando a área de uso. 

 

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

Incluir todas as etapas do projeto, inclusive as não financiáveis com recursos públicos. 

Exemplo: 

Programação Data Turno 

Abertura do Esporte para todos 01/05/2019 Vespertino 

Campeonato de Futsal 02/05/2019 a 04/05/2019 Matutino / Vespertino 

Campeonato de Voleibol  05/05/2019 a 07/05/2019 Matutino / Vespertino 

Encerramento do Evento 08/05/2019 Vespertino 

Data do Término do Termo de Fomento 

até 30 dias depois do Encerramento do Evento. 

08/06/2019 *** 

Prestação de Contas 

Não compreende a vigência do TF. Até 90 dias 
após o término da vigência sinalizado acima. 

08/09/2019  *** 

 

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO (Apresentar somente os 
bens/serviços financiáveis pelo Termo de Fomento.) 

 

Utilizar o Modelo abaixo para Projeto/Evento com curta duração  

Cronograma de Execução 

Descrição  Valor 
Duração 

Início Término 

Aquisição de Material  R$ 15.000,00 20/07/2018 20/12/2018 

Locação da Estrutura R$ 15.000,00 20/07/2018 20/12/2018 

Festa de encerramento R$ 10.000,00 20/07/2018 20/12/2018 

Recursos Humanos R$ 14.000,00 20/07/2018 20/12/2018 

 



 

OU Utilizar o Modelo abaixo para Projeto com duração superior a 1 mês 

 

 

Cronograma de Execução 

Fase / Etapa  Duração Out.  Nov.  Dez.  Jan. 

         

Cronograma de Execução (Caso aconteça alguma alteração no cronograma de execução deverá ser 
devidamente informado. 

Fase / Etapa  Duração Jul Ago Set  Out Nov Out Dez 

Divulgação 20/07 a 15/08        

Inscrição dos alunos  25/07 a 15/08        

Contratação do RH 25/07 a 19/08        

Aquisição de 

Material 

25/07 a 15/08        

Reunião com os 

profissionais  

20/08        

Início das Aulas 21/08        

Avaliação física 

inicial 

21/08 a 25/08        

Questionário inicial 

do Assistente Social  

21/08 a 25/08        

Aulas do projeto  21/08 a 19/12        

Avaliação física final 15/12 a 19/12        

Questionário final do 

Assistente Social 

15/12 a 19/12        

Término das aulas 19/12        

Festa de 

encerramento 

20/12        

Entrega do relatório 

sobre a melhora 

física dos alunos  

21/12 a 31/12        

Entrega do relatório 

do Assistente Social 

21/12 a 31/12        

Coordenador Geral 20/07 a 31/12        

Professores  20/08 a 31/12        

Assistente Social 20/08 a 31/12        



 

         

         

         

         

         

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1   

1.2   

1.3   

Meta 2 2.1   

 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação 
Mês 

Julho * 

Meta 1 

1.1  R$  

1.2  R$  

1.3  R$  

Meta 2 2.1  R$  

VALOR DE DESEMBOLSO R$  

 

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

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 - Contratação de Empresa Prestadora de Serviços 

Etapa 1.1 – Prestadores de Serviços 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total Realização 

 Unid.     

 Diária     



 

 Diárias      

 Diárias     

 Unid     

 Diária      

 R$  
 

 Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total Realização 

 unid.     

 unid.     

 unid.     

 unid.     

 unid.     

 unid.     

 Mt linear      

 Metro     

 Metro      

 Diária      

Valor Total da Etapa 1.2 R$  
Etapa 1.3 – Alimentação  

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total Realização 

 Unid.     

Valor Total da Etapa 1.3 R$  
Valor total de todas as etapas da Meta 1  R$  

Etapa 2.2 – Premiação  

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total Realização 

 Unid.     

 Unid.     

 Unid.     

Valor Total da Etapa 2.2 R$  
Valor total de todas as etapas da Meta 2  R$  

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 

 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA GLOBAL 



 

Meta 1 - Contratação de Empresa Prestadora de Serviços 

Etapa 1.1 – Prestadores de Serviços 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total Memória de cálculo  

     
 

     

      

      

      

      

  
 

   
Valor 

Unitário 
Valor 
Total  

      

     
 

     

      

      

      

      

     
 

     

      

  

 

   
Valor 

Unitário 
Valor 
Total  

      

  

  

 

   
Valor 

Unitário 
Valor 
Total  

      

      

      

Valor Total da Etapa 2.2 R$  
Valor total de todas as etapas da Meta 2  R$  

 VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$  
 



 

5.3 Equipe de RH 

Encargos Trabalhistas 

Nesse termo não faremos a contratação de R.H. 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

6.1 DIVULGAÇÕES  

● Serão utilizadas as mídias sociais da FCKDF, por onde divulgaremos massivamente as 

competições e nos locais das competições. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

● A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, faixas, 

banners, divulgação veicular ou outra forma similar, e nas redes sociais da LADSS, por 

meio da logo marca da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal. 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado ................. R$  

 

Total 

 

R$  

 

Brasília/ DF, ........./....../20.... 

 
 
                             ______________________________________________ 

 
Presidente da .............. 
FONE: ................. (zap) 

 
 

 

 
 


