
 
 

Anexo 1 

 

 

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 
 
 Of. 01/2020  

Ubá, 03 de abril de 2020  
 
 
 

Assunto: Inscrição de projeto no Edital nº 01/2020 – CMDCA/Ubá-MG 
 
 

Ilma. Senhora Presidente, 
 

Vimos por meio deste, efetuar a inscrição da Sociedade Civil Casas de Educação / Projeto Vida 

Irmã Maria de Aquino – projeto Dança e Roda: Arte e Vida situado na cidade de Ubá/MG, Rua 

Francisco Teixeira de Abreu, nº1293 - Bairro Palmeiras, no processo de seleção do Edital nº 

001/2020 - CMDCA Ubá/MG.  

Assim sendo, solicitamos análise do projeto ora encaminhado em conformidade com o Edital 

mencionado acima.  

Neste ato, declaro estar ciente e de acordo com as condições expressas no Edital nº 001/2020 - 

CMDCA Ubá/MG.  

Ubá, 03 de abril de 2020 
 

Jane Santos Rosignoli 
Representante Legal da Instituição Projeto Vida Irmã Maria de Aquino 

 
Ilma. Sra. 
Jocelia Rodrigues Ribeiro 
Presidente do CMDCA de Ubá/MG 
 
 
 

 

Rua Francisco Teixeira de Abreu, nº1293 - Bairro Palmeiras/ Ubá- MG CEP 36502-210 
Tel: (32) 3532-2466 

E-mail: projetovidauba@redesagradouba.com.br 

 
 
 
    

     Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

 

 
 

PLANO DE TRABALHO 
PARA TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
  1. DADOS CADASTRAIS 

Razão Social: Sociedade Civil Casas de Educação-SCCE 
PROJETO VIDA IRMÃ MARIA DE AQUINO 

CNPJ: 33.618.984/00008-02  

Endereço Completo: Rua Francisco Teixeira de Abreu, nº1293-Bairro Palmeiras 

CEP: 36502-210  Município: UBÁ - MG Telefone: 3532-2466   

EMAIL: projetovidauba@redesagradouba.com.br    
1.1 Dados Bancários  

Banco: Banco do Brasil Agência: 0270-4 Conta Corrente: 68.678-6 

2. REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: Jane Santos Rosignoli  CARGO: Diretora Geral  

CPF: 987.717.286-00 RG/Órgão Expedidor:  M-6.626.690  SSP/MG 

TELEFONE: 3531-5281/ 99923-1505  Vencimento do Mandato: indeterminado  

OUTROS PARTÍCIPES (EM CASO DE FORMAÇÃO DE REDE DE ENTIDADES) 

3.  DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO SOCIAL:  CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP:  Município:  Telefone:  

Email: 

3.1 Dados Bancários 

Banco:  Agência:  Conta:  

3.2Representante Legal 

NOME:  CARGO:  

CPF:  RG/ Órgão Expedidor:  

Telefone:  Vencimento do Mandato:  



 

A cultura marginal é a manifestação da arte de rua, da vivência individual e coletiva com aspectos que 

reflitam a realidade de maneira mais transparente possível, composta por diversos elementos, destacam-se o hip 

hop, grafite, teatro, dentre outros. Juntamente com a capoeira advinda dos negros escravizados, que para sair da 

situação de clandestinidade até chegar ao reconhecimento de patrimônio cultural brasileiro, atravessou séculos de 

preconceitos, lutas e resistência. Diante das semelhanças entre essas artes de origem do povo que sempre viveu à 

margem da sociedade e que foi historicamente privado do acesso à cultura erudita, é que cresceu e fortaleceu as 

manifestações culturais do “gueto”. Uma forma de defesa encontrada na luta da capoeira “disfarçada” de dança e 

as manifestações artísticas com as expressões vistas no hip hop, grafite, teatro, moda, e o que mais a criatividade 

permitir.   

Com inspiração nessas manifestações nascidas nas periferias, pretende-se desenvolver junto às 

crianças e adolescentes do Projeto Vida Irmã Maria de Aquino o projeto Dança e Roda: Arte e Vida, cuja as 

ações serão influenciadas pelas artes do hip hop, do grafite, da capoeira e do teatro, visando possibilitar a 

ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, como pressupõe as 

orientações para desenvolver SCFV.  

Será uma oportunidade de aprendizagem qualitativa para as crianças e adolescentes dessa unidade 

socioassistencial, dentro das oficinas pretendidas a desenvolver, visto que com acesso aos materiais adequados e 

ministrados por profissionais experientes e com perfil para o trabalho social, espera-se absorção do conteúdo, 

promovendo além da evolução artística, cultural e cidadã dos participantes, também a valorização da Capoeira, 

do Hip Hop, do Grafite e do Teatro no território onde o Projeto Vida está localizado.  

  

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 

Fundo: FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Vigência: 01/06/2020 à 
31/12/2020 

Programa/Projeto: Dança e Roda: Arte e Vida 
Público Alvo: (  X  ) Criança/Adolescente         (    ) Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 
           (     ) Pessoa com deficiência       (    ) Famílias/Indivíduos em situação de vulnerabilidade  
 
Valor Solicitado:  R$12.465,66                

5.  JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
 

6. OBJETIVOS 
 



7. METODOLOGIA 
 

Este projeto será executado no Projeto Vida Ir. Maria de Aquino de junho a dezembro de 2020. 
Fase 1 
Junho: 
-Recebimento do recurso; 
-Planejamento das atividades. 
 
Fase 2 
Julho:  
- Compra dos insumos para a realização das oficinas de hip hop (tinta spray, compensados para a feitura de 
telas); 
- Compra dos insumos para a realização das oficinas de capoeira (calça – abadá, berimbau, atabaque, 
pandeiro); 
- Compra dos insumos para a realização das oficinas de teatro (rolos de TNT colorido, pó de gesso, tinta 
guache); 
- Reunião de orientação e planejamento com equipe de educadores e oficineiros.  

Objetivo Geral: 

Realizar ações pedagógicas por meio de quatro ferramentas artísticas/culturais (dança urbana, grafite, 
capoeira e teatro) a fim de promover a convivência social, habilidades criativas e formação cidadã a 70 
crianças e adolescentes atendidos pelo PVMA 
 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

- Efetuar pagamento de oficineiros que irão trabalhar com as danças urbanas para o desenvolvimento da 

linguagem corporal, através das atividades aplicadas e das apresentações de coreografias em datas 

comemorativas ou avulsas;  

- Propiciar o conhecimento sobre grafite, sendo adquiridos materiais de consumo inerentes ao trabalho; 

- Divulgar a arte grafite entre a comunidade, sendo adquiridos uniformes para apresentações; 

- Desenvolver práticas da capoeira, sendo adquiridos instrumentos musicais e abadás (calças) para 

desenvolvimento desta atividade; 

- Incentivar a expressividade das crianças e adolescentes através de peça teatral, sendo adquiridos materiais 

de consumo inerentes ao trabalho; 

- Possibilitar a comunicação não verbal; 

- Proporcionar a liberdade de criar, inventar e reinventar, fazendo uso da imaginação e dos diálogos corporais. 

 

 



- Apresentação das oficinas aos usuários do SCFV; 
- Apresentar o projeto para as famílias dos atendidos  
 
Fase 3 
Agosto: 
- Contratação de três oficineiros via Pessoa Jurídica para desenvolver as oficinas de hip hop, capoeira e 
teatro; 
- Início da execução das oficinas. 
 
Fase 4 
Agosto/setembro/outubro/novembro 
- Execução três oficinas (hip hop, capoeira e teatro) cada uma com carga horária semanal de 8 horas. Todas 
elas envolvendo os aspectos teórico-práticos de suas. Sendo realizadas em grupos separados por faixa 
etária, atendidos nos turnos matutino e vespertino no PVMA. 
 
Fase 5 
Setembro 
- Aquisição de coletes e bermudas de tactel para uso nas apresentações (as bermudas serão utilizadas no 
futuro pelas crianças e adolescentes para o uso diário). 
 
Fase 6  
Outubro/novembro 
- Feitura de grafite nos muros do território (previamente autorizados) 
 
 

8. METAS E RESULTADOS 
 

- 70 crianças e adolescentes participando das oficinas;  

- Vínculos entre as 70 crianças e adolescentes sendo fortalecidos por meio de atividades artísticas/culturais 

coletivas; 

- 70 crianças e adolescente sendo atendidas em um espaço de referência para o convívio grupal; 

- 70 crianças e adolescente desenvolvendo relações de afetividade e solidariedade por meio da arte-educação; 

- 70 crianças e adolescentes tendo seu universo artístico e cultural ampliado e exercitando a criatividade no 

âmbito das culturas do hip hop, da capoeira e do teatro; 

- 70 crianças e adolescentes sendo estimuladas para o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e 

talentos no âmbito da dança urbana, do grafite da capoeira e do teatro; 

- 70 crianças e adolescentes tendo acesso a formação cidadã sendo estimuladas a exercitarem o senso de 

cooperação, o diálogo e o respeito mútuo por meio da dança urbana, do grafite da capoeira e do teatro; 

- 70 crianças e adolescentes desenvolvendo capacidades expressivas, artísticas, o domínio corporal, a 

ritmicidade e a autoestima; 

- 70 crianças e adolescentes sendo estimuladas a participarem na vida do território por meio de duas 

apresentações teatrais e musicais; 

- Realizar três reuniões de orientação e planejamento com equipe de educadores e oficineiros.  



 

 
9. ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS 

 

O projeto Dança e Roda: Arte e Vida será acompanhado e avaliado cotidianamente. Pretende-se um processo 

contínuo, dinâmico, participativo e cumulativo, com função diagnóstica, investigativa, inclusiva e 

emancipatória, contando com a participação de todos os envolvidos na ação. Todos os dados compatíveis de 

tabulação, serão tabulados. 

 Assim teremos: 

- Acompanhamento das oficinas/oficineiros por meio da equipe técnica; 

- Avaliação diária preenchida ao fim de cada encontro pelo oficineiro, onde este poderá avaliar a participação 

e o envolvimento do grupo em relação à atividade desenvolvida (instrumental próprio); 

- Avaliação diária preenchida ao fim de cada encontro por uma criança ou adolescente de cada grupo, para 

avaliar a execução da atividade proposta (instrumental próprio). 

- Acompanhamento individual (das crianças e adolescentes), preenchido pelas educadoras sociais com apoio 

da equipe técnica (registro de evolução); 

- Ficha de avaliação preenchida pelas famílias na reunião com responsáveis do final de ano; 

 

 
 
 
 

10.CAPACIDADE INSTALADA 

 

O Projeto Vida Irmã Maria de Aquino, funciona num imóvel alugado no Bairro Palmeiras e possui 

capacidade para atender 70 crianças e adolescentes, de 06 a 15 anos, no contra turno escolar. 

 

Recursos Humanos: 01 assistente social; 01 coordenadora; 03 educadoras sociais; 01 cozinheira; 02 

auxiliares serviços gerais; 01 oficineiro de dança cedido pelo CRAS; 04 estudantes/extensionistas de 

psicologia; 03 voluntários. 



Infraestrutura: 01 sala de coordenação; 01 sala do Serviço Social; 01 sala de leitura; 01 sala 
de informática; 01 sala de oficinas; 01 refeitório; 01 cozinha; 01 lavanderia; 01 pátio coberto; 
02 pátios descobertos; 02 banheiros; 01 horta. 
 
Mobiliários/eletrônicos: 02 mesas de escritório c/ gaveta, 03 cadeiras almofadadas 
(modelos antigos), 03 cadeiras de plástico (modelo concha) 02 armários de seis portas de 
madeira, 04 armários de três portas de aço de pé, 04 armários de aço três portas de parede; 
01 aparelho de telefone; 01 data show; 01 armário de aço duas portas; 01 arquivo de aço 
com quatro gavetas e chave; 12 computadores conectados à internet; 11 cadeiras 
almofadadas de escritório; 01 impressora, 01 caixa de som; 01 microfone; 01 fogão 
industrial 4 bocas com forno; 01 fogão industrial duas bocas sem forno; uma geladeira 280l; 
um freezer vertical 121l; 07 jogos de mesas plásticas; 66 banquinhos plásticos; 04 cadeiras 
plásticas; 01 mesa de madeira de tênis de mesa; 01 estante pequena de madeira; 01 televisão 
29’; 03 carteiras escolares; 01 sofá de três lugares; 02 bancos de madeira. 
 

 

 
11.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
Atividades  J

a
n. 
 

Fev. 
 

Mar. 
 

Abr. 
 

Mai. Jun. 
 

Jul. 
 

Ago. 
 

Set. Out. Nov. Dez. 

Recebimento do 
recurso 

     X       

Planejamento das 
atividades 

     X X      

Compra de materiais 
permanentes 

      X X     

Compra de materiais 
de consumo 

      X X X X X  

Execução das oficinas        X X X X  

Apresentação espaço 
público 

          X  

Avaliação            X 

Prestação de Contas            X 

12.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
PARC. 
01 

PARC. 
02 

PARC.  
03  

PARC. 
04 

PARC. 
05 

PARC. 
06 

PARC. 
07 

PARC. 
08 

PARC. 
09 

PARC. 
10 

PARC. 
11 

PARC. 
12 

R$12.465,66             

 
13. DECLARAÇÃO 

  NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE, DECLARO, PARA FINS DE PROVA JUNTO A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE UBÁ, PARA OS EFEITOS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO EM MORA OU SITUAÇÃO 

DE INADIMPLÊNCIA COM O MUNICÍPIO DE UBÁ, O ESTADO DE MINAS GERAIS OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL QUE IMPEÇA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NOS 

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO, NA FORMA DESTE PLANO DE TRABALHO, PEDE DEFERIMENTO. 



VENHO SUBMETER À APRECIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO TENDO EM VISTA REPASSE DE 

RECURSOS ATRAVÉS DE TERMO DE PARCERIA/FOMENTO NOS TERMOS DO EDITAL Nº 01/2020 DO CMDCA DE UBÁ. 

 

UBÁ, 03 DE Abril DE 2020 
 
 

Jane Santos Rosignoli 
Representante Legal 

(Carimbo e Assinatura) 
  

 
  

14. CAMPOS SEGUINTES RESERVADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ 
 
 
                ____________________________        ______________________________                                                    
                  CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA      ASSINATURA DO SERVIDOR CONFERENTE 

Regularidade INSS/FGTS 
O Proponente apresentou CND/INSS E CRF/FGTS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 195 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL? 
(  ) SIM                  (   ) NÃO  

 
Ubá, _____/_____/_______       _______________________________        ______________ 

                         Assinatura do Servidor Conferente              Matrícula 
Declaração de Adimplência  
O PROPONENTE (   ) ESTÁ (   ) NÃO ESTÁ ADIMPLENTE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTERIORMENTE 
RECEBIDOS. 
 

Ubá, _____/_____/_______       _______________________________        ______________ 
                            Assinatura do Servidor Conferente                Matrícula 

 
APROVO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO 
 
Ubá, _____/_____/_______       ________________________________ 
                                PRESIDENTE DO CONSELHO 
 
Ubá, _____/_____/_______       ________________________________ 
                                 SECRETÁRIA EXECUTIVA 
 
 
Ubá, _____/_____/_______       ________________________________ 
                                 SECRETÁRIO MUNICIPAL  
 
 
 
 

 
 
 
 


