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ANEXO VI – DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO - PLANO DE TRABALHO 

 

Este roteiro de elaboração do Documento Técnico do Projeto tem por objetivo 

subsidiar a apresentação de propostas para desenvolvimento do PROGRAMA NA BASE 

DO ESPORTE que devem ser elaboradas conforme as suas Diretrizes. 

Os textos indicados no presente roteiro, quando aparentes, são instruções/orientações 

para a elaboração do Documento Técnico do Projeto - Plano de Trabalho. São comentários no 

intuito de subsidiar a elaboração. Após o preenchimento adequado, excluir as 

instruções/orientações. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DA PROPOSTA 

CNPJ:  

Nome da Organização:  

Nome do Dirigente:  

E-mail:  

Telefone de Contato com DDD:  

Categoria em que concorre              A (    )      B    (      )      C  (     ) 

 

2.  DADOS GERAIS DA PROPOSTA 

 

2.1 DESCRIÇÃO 

O Governo de Alagoas tem realizado esforços, elaborado e executado políticas 

públicas que visam as garantias constitucionais dos cidadãos, a inclusão social e o 

enfrentamento a violência. A estratégia passa por políticas intersetoriais, envolvendo 

ações na segurança pública, educação, saúde, cultura, esporte entre outros.  

A Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude – SELAJ, visando o esforço e 

consolidação das políticas públicas de esporte e juventude; com o objetivo de 

promover a inclusão social através da prática esportiva tal como contribuir com as 

políticas de Estados de enfrentamento à violência, busca a interação entre políticas 

intersetoriais do Estado de Alagoas e todos os outros segmentos da sociedade. 

Pretende-se desta forma, desenvolver estratégias mais articuladas, para diminuir o 
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impacto da violência na vida da população exposta à situação de vulnerabilidade 

social. 

O programa de governo “Na Base do Esporte” visa firmar Termo de Colaboração com 

entidades esportivas que possuam objetivos voltados à promoção de atividades e 

finalidades de relevância público e social e que atenda aos requisitos e critérios 

explícitos no Edital de chamamento público. A parceria tem por escopo a inclusão 

social, pelo viés democrático que o esporte possui, atendendo crianças, jovens, adultos 

e idosos nas atividades esportivas do “Na Base do Esporte” em regiões em situação de 

vulnerabilidade social. 

Assim A Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude – SELAJ vem promover a 

implantação do Projeto “Na Base do Esporte”, a fim de consolidar os direitos do 

cidadão e desempenhar sua função de Estado, ao favorecer a participação democrática 

da população em atividades esportivas e de lazer no Estado de Alagoas. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DAS METAS 

o Programa Na Base do Esporte tem como público alvo: crianças, jovens, 

adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.  

 

Metas 

 

● Atender 200 beneficiários mês por cada Núcleo da Base na 

categoria “a”; 

● Atender 400 beneficiários mês por Núcleo da Base na categoria “b” 

; 

● Atender 20 localidades em situação de vulnerabilidade social em 

Maceió; 

● Atender um mínimo de 4.800 de beneficiário mês. 

 

 

2.3 OBJETO 

O proponente deve assinalar em qual categoria vai concorrer 

(  ) Categoria “a” - Implantação de 01 Núcleo de esporte educacional para 

desenvolvimento do Programa Na Base do Esporte, em atendimento às crianças, 

adolescentes e idosos no município de Maceió. 
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(  ) Categoria “b” - Implantação de 01 Núcleo de esporte educacional para 

desenvolvimento do Programa Na Base do Esporte dentro das instalações dos 

equipamentos esportivos da SELAJ, são eles: o Centro Estadual de Esporte e Lazer 

(CEEL) e o Estádio Rei Pelé, em atendimento às crianças, adolescentes e idosos no 

município de Maceió,  . 

 

(    ) Categoria “c” - Implantação de 01 Núcleo do Programa na Base do Esporte de 

mobilização, acompanhamento e treinamento, para realizar treinamentos mensais de 

gestão direcionados aos coordenadores e educadores físicos e monitores do 

programa, elaborar e realizar formação de liderança comunitária para os 

articuladores locais, mobilizar a comunidade para participar do programa, 

articular parcerias, realizar o acompanhamento e avaliação de desempenho das 

organizações da sociedade civil, elaborar e entregar relatórios trimestrais, elabora 

relatório do perfil social do público atendido 

 

2.4 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL (OSC) 

Descrever histórico / currículo da OSC, relatando sua experiência em projetos sociais 

e educacionais esportivos, tempo de existência, número de projetos realizados, datas, 

números de atendimento. 

 

obs: A OSC poderá anexar seu currículo com clipping, fotos e vídeos, tal como os 

currículos da equipe de trabalho 

 

 

3. INFORMAÇÕES DO NÚCLEO (BASE DO ESPORTE)  

 

3.1 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

De acordo com as diretrizes do PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE, preencher 

descrevendo a proposta de atividades a serem desenvolvidas. Lembrando que a 

modalidade aeróbica de dança (ZUMBA) é obrigatória a todas os núcleos do 

programa. 

A OSC que prever em sua grade horária capoeira e/ou futebol feminino ganha pontos 

extras    

Constar: 

● Modelo de Grade Horária – Anexo  

● Modalidades a serem desenvolvidas 

● Frequência de atendimento 

(Os itens acima poderão ser adequados à realidade da localidade de execução 

do projeto, após assinatura do Termo de Compromisso). 
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3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EQUIPAMENTOS 

Descrever o material esportivo e os equipamentos a serem adquirido com o recurso do 

programa 

 

4. FORMAÇÃO CONTINUADA  

4.1 CAPACITAÇÕES DOS ACADÊMICOS DOS NÚCLEOS 

O PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE prevê a realização de Capacitação 

Pedagógica – destinada aos Recursos Humanos envolvidos. A entidade deverá 

promover a capacitação dos seus Recursos Humanos, sob sua responsabilidade, por 

meio da formação continuada de forma planejada e relacionada com as ações que 

serão desenvolvidas no Programa. 

Por exemplo: reuniões semanais/quinzenais com professores e monitores, discussões 

acerca dos problemas da prática pedagógica, entre outras ações relacionadas com a 

formação de RH, buscando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

(Detalhar, diante das Diretrizes do PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE, 

como a entidade irá desenvolver a formação dos monitores, contendo 

periodicidade, dia da semana, horário, metodologia e temáticas a serem 

abordadas). 

 

5. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES  - AFERIÇÃO DOS CUMPRIMENTOS 

DE METAS 

 

5.1 ACOMPANHAMENTOS DO PROJETO (parâmetros a serem utilizados 

para a aferição do cumprimento das metas) 

O Núcleo irá elaborar e entregar relatório mensal substanciado com informações o 

número de participantes, atividades desenvolvidas, dificuldades encontradas soluções 

aplicadas. 

A Comissão de Monitoramento e acompanhamento da SELAJ irá realizar visitas in 

loco e elaborar relatório trimestral do andamento dos Núcleos da Bases 

O proponente poder desenvolver e descrever as estratégias de monitoramento e 

avaliação das ações previstas neste projeto, a serem utilizadas pela entidade 

conveniada. Verificar as Diretrizes do PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE, o 

controle da implementação, execução e avaliação das ações do projeto frente aos 

objetivos propostos (metas identificadas anteriormente, visando uma avaliação do 

alcance dos resultados esperados e da utilização adequada dos recursos financeiros 
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alocados). 

 

6. QUADRO RESUMO DO PLEITO/ MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

6.1 QUADRO RESUMO 

Nº de Núcleos 01 

Valor Projeto 
colocar o valor referente a categoria que a OSC irá concorrer, 

sendo: a) R$ 51.600,00, b) 84.000,00 e c) R$ 69.600,00 

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

Vigência 

Número de meses para estruturação 

necessária ao desenvolvimento do 

projeto (Adequação do Projeto 

Técnico, Divulgação do Projeto e 

Inscrição dos Beneficiários) 

Número de meses para o 

efetivo atendimento  

12 meses 1 mês 11 meses 
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

7.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

Valor do Repasse Realizado em 03 parcelas 

Categoria A) - Núcleos da Base do Esporte de atuação nas comunidades 

1ª parcela no valor de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais) 

2ª parcela no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) 

3ª parcela no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) 

Total de to repasse: R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais) 

 

Categoria B) - Núcleos da Base do Esporte de atuação nos equipamentos esportivos 

da SELAJ, Estádio Rei Pelé e Centro Estadual de Esporte Lazer (CEEL) 

1ª parcela no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil) 

2ª parcela no valor de R$ 27.000,00 (dezesseis mil e duzentos reais) 

3ª parcela no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) 

Total de repasse: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 

 

Categoria C) - Núcleo da Base do Esporte de mobilização, acompanhamento e 

treinamento 

1ª parcela no valor de R$ 23.200,00 (vinte e tres mil e duzentos reais) 

2ª parcela no valor de R$ 23.200,00 (vinte e tres mil e duzentos reais) 

3ª parcela no valor de R$ 23.200,00 (vinte e tres mil e duzentos reais) 

Total de repasse: R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais) 

 

7.2 RECEITA E DESPESA - CATEGORIA “A” 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

RECEITA: R$ 51.600,00  

DESPESAS 

Meta 
Etap
a/fas

e 
Especificação Qtd Unid 

valores 

unitário Total 

1 - Contratação 
de equipe 

      

 1.1 Articulador Local 12 mês R$ 300,00 R$ 3.600,00 

 1.2 Educador físico e 
coordenação 

12 mês R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 
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2 - Aquisição de 
material 
esportivo e 
equipamento 

      

 2.1 Kit de material esportivo 
(relacionar o material e o 
valor por unidade a ser 
adquirido) 

1 un R$ 8.600,00 R$ 8.600,00O 

3 - 
DIVULGAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

      

 3.1 placas, banner  1 verba R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

 2.3 camisas 200 un R$ 12,00 R$ 2.400,00 

TOTAL R$ 51.600,00 

Obs:  os valores  dessa planilha são de referência, o proponente deverá detalhar todos o itens de 
despesas wm acordo com sua proposta e atividades a serem desenvolvidas, com base nas diretrizes 
do programa na base do esporte. 

 

 

7.3 RECEITA E DESPESA - CATEGORIA “B” 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

RECEITA: R$ 84.000,00  

DESPESAS 

Meta 
Etap
a/fas

e 
Especificação Qtd Unid 

valores 

unitário Total 

1 - Contratação 
de equipe 

      

 1.1 Educador físico e 
coordenação (detalhar os 
profissionais a serem 
contratados e sua carga 
horária) 

12 mês R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 

 1.2      

2 - Aquisição de 
material 
esportivo 
equipamento 
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 2.1 Kit de material esportivo 
(relacionar o material e o 
valor por unidade a ser 
adquirido) 

1 un R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 

3 - 
DIVULGAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

      

 3.1 placas, banner  1 verb
a 

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

 2.3 camisas do projeto 200 un R$ 12,00 R$ 2.400,00 

TOTAL R$ 84.000,00 

Obs:  os valores  dessa planilha são de referência, o proponente deverá detalhar todos o itens de 
despesas wm acordo com sua proposta e atividades a serem desenvolvidas, com base nas diretrizes 
do programa na base do esporte 

 

 

7.4 RECEITA E DESPESA - CATEGORIA “C” 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

RECEITA: R$ 69.600,00 

DESPESAS 

Meta 
Etap
a/fas

e 
Especificação Qtd Unid 

valores 

unitário Total 

1 - Contratação 
de equipe 

      

 1.1 Educador Físico, pedagogo, 
assistente social (detalhar a 
os profissionais a serem 
contratados e descrever 
carga horárial) 

12 mês R$ 4.800,00 R$ 57.600,00 

 1.2      

2 - Aquisição de 
material 
esportivo e 
equipamento 

      

 2.1 material de expediente e 
equipamentos (relacionar e 
detalhar todos os itens a 
serem adquiridos) 

1 un R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 
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3 - 
DIVULGAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

      

 3.1 Uniforme 20 un R$ 50,00 R$ 1.000,00 

       

TOTAL R$69.600,00 

Obs:  os valores  dessa planilha são de referência, o proponente deverá detalhar todos o itens de 
despesas wm acordo com sua proposta e atividades a serem desenvolvidas, com base nas diretrizes 
do programa na base do esporte. 

   EXEMPLO DE GRADE HORÁRIA   
 

 
 

  

 NOME DA ENTIDADE:       

 Nome do Núcleo: a definir    

 MANHÃ    

  
SEGUND

A 
TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA    

 8h-9h Coletiva  Coletiva      

 9h-10h Individual  Individual        

 

10h-11h coletiva  Coletiva  

 

 

 

 
11h-12 Individual  Individual  

 Nome do Núcleo  

 TARDE  

  SEG TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA  

 14h-15h  Coletiva   Coletiva  

 15h-16h  Individual   
Individual 

 
 

 16h-17h  Coletiva   

Planejament

o coletivo 

 

 17h-18h  Individual   
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Espaço Físico- Elencar todos os locais de atividade. Ex: campo, pátio, 

quadras, salas 
   

Modalidades- apontar as modalidades oferecidas no período. Ex: atletismo, handebol, 

vôlei, Futsal. 
   

Horário - início e término das atividades( inclusive intervalo e/ou lanche) .    

Turmas- Cada turma terá, no máximo, 34 alunos.  

Diferenciar as turmas em atividades (nomear ou numerar turmas) Ex: T1, T2 
   

    

OBSERVAÇÕES:    

1. É importante observar o cumprimento da exigência da oferta 

mínima de 2 modalidades, 2 vezes por semana, 2 h/dia de atividade por 

beneficiado; 

2. Incluir o planejamento coletivo ou reuniões pedagógicas; 

3. Esse modelo de grade é apenas uma sugestão. 

   

 

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS INTEGRANTES DO PROJETO 

ESPORTIVO 

 

I. Declaro que a execução do Projeto Esportivo aprovado será no Município de 

Maceió, no Estado do ALAGOAS, sendo obrigatória a veiculação do nome e 

símbolos oficiais do Estado do ALAGOAS em todo o material de apresentação e 

divulgação do Projeto incentivado. 

 

II. Declaro que todas as informações aqui prestadas, tanto no Projeto e/ou seus anexos 

são verdadeiras e de minha responsabilidade e podem, a qualquer momento, ser 

comprovadas. 

 

III. Declaro estar ciente de que deverei fornecer para a SECRETARIA DE ESTADO 

DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SELAJ todo o material publicitário e 

promocional. 

 

IV. Declaro estar ciente que, ao término do Projeto Esportivo, apresentarei à 

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SELAJ, 

detalhada prestação de contas dos recursos recebidos e dispêndios, através de 

balancete contábil, comprovação por faturas, notas fiscais ou recibos de cada 

pagamento efetuado e demonstrativos de receitas vindos de recursos próprios 

referente à contrapartida. 

 

Assinatura do Responsável Legal 


