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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 DADOS DO PROJETO 

 

Nome do Projeto: APOIO À REALIZACAO DO PROJETO BARBOSA FUTSAL EDUCANDO PELO ESPORTE 

Local de realização: Quadra Poliesportiva Ceilândia 

Período de execução: 22/12/2020 a 14/10/2021  

Período de realização do Evento 22/12/2020 a 14/10/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

22/12/2020 a 13/10/2021  

Nome do responsável técnico do projeto: ILÁRIO FERREIRA DA SILVA 
Nº do registro profissional: 738.202.613-20 
Telefone: (61) 98637-1583                                                                E-mail: institutomeninosdoporsol@gmail.com 

Nome do responsável pela execução do evento: Adriana Barbosa                                                    
Telefone: 98423-7938                                                                          E-mail: adrianagesportiva@gmail.com                        

 

Enquadramento: ( x ) participação ( x ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: crianças (06 a 11 anos) e 
Adolescentes (12 e 13 anos) 

Previsão de beneficiários diretos: 140 (ALUNOS E PROFESSORES) 

Previsão de público indireto: 300 (CONVIDADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO) 

Valor Total do Projeto: R$ 90.598,55 (noventa mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 90.598,55 (noventa mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos) 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio à realização do projeto BARBOSA FUTSAL EDUCANDO PELO ESPORTE 

 2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

A justificativa para o projeto é formar cidadãos, tendo em vista o futuro promissor e profissional, ensiná-los e 
educá-los para o mundo a fora, proporcionar aos alunos a alegria o prazer e a educação da prática do 
esporte. 
 
O Projeto tem como objetivo principal, oferecer uma oportunidade de prática esportiva formativa a crianças 
e adolescentes de comunidade de risco social, tendo como referência esportes coletivos.  
 
A educação projetada no esporte fortalece a saúde, desperta a socialização e a disciplina, amplia a 
concentração e consequentemente a evolução e o crescimento pessoal. A realidade da maior parte das 
crianças e adolescentes da nossa cidade é a de carência financeira, de desestruturação familiar, de 
ociosidade, que vem contribuindo para o alto índice de uso de drogas nesta faixa etária. Tal situação traz 
como consequência o abandono e insucesso escolar, o abandono familiar e a prática de atos infracionais.  
 
Neste contexto de direito, a prática esportiva apresenta-se como um instrumento de auxílio no processo de 
desenvolvimento integral da criança e do adolescente, além de favorecer a construção da cidadania.  
 
O projeto apresentado tem como iniciativa nobre, uma maneira sadia de canalizar a energia das crianças e 
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INCRIÇÕES 14/12 a 21/12 Matutino/ Vespertino 

Início das Aulas 11/01/2021 a 12/11/2021 Noturno 

Palestra de encerramento 13/11/2021 Matutino 

 

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO 

                                                                   Cronograma de Execução 

 
                     Descrição 

 
Valor 

Duração 

Início Término 

Material Esportivo R$ 29.994,85 22/12/2020  13/11/2021 

Recursos humanos R$ 15.000,00 22/12/2020  13/11/2021 

Serviços R$ 39.000,00 22/12/2020  13/11/2021 

Protocolo de saúde preventivo R$ 6.603,70 11/01/2021 13/11/2021 

Total do Projeto Termo do fomento R$ 90.598,55   

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO  

4.1 - Previsão de Desembolso da SEL para Entidade:  

META Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

(Organizaç

ão e 

execução 

do Evento) 

 

1 Material Esportivo Dezembro 

2 Recursos humanos Dezembro 

3 Serviços Dezembro 

4 Protocolo de saúde preventivo 
Dezembro 

 

4.2: Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores 

O cronograma de 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.  
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Texto digitado
Brasília, 09 de dezembro de 2020.
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