MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO

QUADRO 01 - Identificação do Proponente
Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL LIBERDADE
CNPJ: 58.378.381/0001-27

Endereço: Aladino Selmi, 323

Complemento:

Bairro: Parque Esther

CEP: 13155-462

Telefone: (DDD) 19-992718066

Telefone: (DDD)

Telefone: (DDD)

E-mail: associacaoliberdade83@gmail.com

Site:

Dirigente da OSC: SONIA MARIA TEIXEIRA
CPF: 068.719.978-65

RG: 17944050-0

Órgão Expedidor: SSP/SP

Endereço do Dirigente: RUA MICAELA SANCHES NEVES, 70 – JD. FERNANDA – CAMPINAS/SP
Dados do Projeto
Nome do projeto: COMEMORAÇÃO DA DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENTES – RETROSPECTIVA 2015 Á ATUALIDADE
Local de realização: You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCyS3i5NQ6NMqM9OqO726Mg
Nome do responsável técnico do projeto: SONIA MARIA TEIXEIRA
Valor total do projeto: R$ 90.000,00

Período de realização:
03/08/2021 a
30/12/2021
Nº do registro profissional:

Horários de realização:
diversos

QUADRO 2 - Histórico do Proponente. (Apontar de forma sucinta e objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente,
informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização).
Desde 1983, a Associação Liberdade promove projetos educacionais como: Aula Dramatizada de História, Saga dos Quilombos, Palestra Trajetórias do Afri cano em
Território Brasileiro.
Destacamos as seguintes execuções:
1.
Temporadas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul (2000 a 2004) – parceria com o Sesc, em cidades como: Florianópolis, Joinville, Tubarão, Criciúma,
Chapecó, Xanxerê, Passo Fundo, Carazinho e outras
2.
Palestras no Programa Diversidade na Universidade (Projetos Inovadores) – PIC – MEC – para implantação da Lei 10639/2003; no ano de 2004, em Belém do
Pará, Campina Grande/PB, Cajazeiras/PB, Rio de Janeiro.
Participação na FLIT – Tocantins/TO em 2008
3.
Café Filosófico – CPFL – Campinas/SP – Outubro de 2017
4.
Escolas Municipais – DRE Lapa/Pirituba – São Paulo –Capital 2017/2018
5.
Escolas Municipais – DRE São Miguel Paulista – CEU Curuçá e CEU Veredas 7 - OAB SP - 2018
6.
Secretaria Estadual de Educação – Centro de Formação/2019
7.
Lives SABERES, FAZERES E ENCANTAMENTOS QUE PERMEIAM A CULTURA AFRICANA E AFRO BRASILEIRA - 2020
8.
QUADRO 03 - Histórico na Área Cultural. (Apontar de forma sucinta e objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente,
informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização).

Reconhecida como Utilidade Pública no município de Campinas e Cosmópolis, ligada ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unicamp/SP através de seu palestrante
exclusivo, Natanael dos Santos. Desde 1983, promove Aulas de História Dramatizadas, Palestras e Formações para professores e Oficinas de Releitura de Máscaras
Africanas conta capítulos ausentes dos livros de história do Brasil. Destacamos as seguintes execuções:
1- Temporadas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul (2000 a 2004) – parceria com o Sesc, em cidades como: Florianópolis, Joinville, Tubarão, Criciúma,
Chapecó, Xanxerê, Passo Fundo, Carazinho e outras
2- Palestras Programa Diversidade na Universidade ´Projetos Inovadores – PIC – MEC – para implantação da Lei 10639/2003; no ano de 2004 em Belém do Pará,
Campina Grande/PB, Cajazeiras/PB, Rio de Janeiro.
3- Participação na FLIT – Tocantins/TO em 2008
4- Café Filosófico – CPFL – Campinas/SP – Outubro de 2017
5- Escolas Municipais – DRE Lapa/Pirituba – São Paulo –Capital 2017/2018
6- Escolas Municipais – DRE São Miguel Paulista – CEU Curuçá e CEU Veredas 7- OAB SP - 2018
7- Secretaria Estadual de Educação – Centro de Formação/2019
8- Lives SABERES, FAZERES E ENCANTAMENTOS QUE PERMEIAM A CULTURA AFRICANA E AFRO
BRASILEIRA - 2020

QUADRO 04 - Histórico da Proponente em Atividades Desenvolvidas com o Poder Público (municipal, estadual ou federal). (Apontar de forma
sucinta e objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de
realização).

 2003- Projeto aula dramatizada de história e releitura de máscaras africanas com SESC/FECOMÉRCIO de Santa Catarina
 2017/2018- Monologo trajetórias do africano no espaço geográfico brasileiro – escolas supervisionadas pela DRE Lapa/Pirituba – emenda do
professor Eliseu Gabriel
 2018- Monólogo trajetórias do africano no espaço geográfico brasileiro e releitura de máscaras africanas com kit de livros de africanidade e
acessibilidade, nas escolas supervisionadas pela DRE de São Miguel Paulista, fomento com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
 2019- Monologo trajetórias do africano no espaço geográfico brasileiro com kit de livros de africanidade e acessibilidade, nas escolas
supervisionadas pela DRE de São Miguel Paulista, com emenda da Veredora Noemi Nonato.


 2019 - Monologo trajetórias do africano no espaço geográfico brasileiro, com publicação do livro ”Estes africanos brasileiros”, fruto das reflexões
levantadas pelos alunos a partir dos encontros formativos– escolas supervisionadas pela DRE Pirituba/Jaraguá – emenda do professor Vereador
Eliseu Gabriel.
 2020 – LIVES – Saberes, Fazeres e Encantamentos que permeiam a Cultura Africana e Afro Brasileira – emenda do Professor Vereador Eliseu
Gabriel
 2020 – LIVES – Saberes, Fazeres e Encantamentos que permeiam a Cultura Africana e Afro Brasileira – emenda da Vereadora Noemi Nonato

QUADRO 05 - Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.

COMEMORAÇÃO DA DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENTES – RETROSPECTIVA 2015 Á ATUALIDADE (LIVES)
QUADRO 06 - Identificação do Objeto Principal a ser Executado.
1.
LIVES - com recurso de acessibilidade na linguagem de Libras para comunidade escolar e sociedade em geral
2.
Produção e distribuição de Ebook com as temáticas apresentadas nas LIVES para os participantes
3.
Acesso on-line via Youtube
4.
Duração de 20hs - dividido em 20 lives

QUADRO 07 - Descrição do Projeto. (Descrever exatamente em que consiste o projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o “Resumo do
Projeto”).

O PROJETO , COMEMORAÇÃO DA DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENTES – RETROSPECTIVA 2015 Á ATUALIDADE, através de LIVES e produção de Ebook´s,
compartilhar conhecimentos, para que os mesmos contribuam com a atualização do conhecimento histórico cultural da cultura africana e afro brasileira, para a
superação de preconceitos e estereótipos, pois segundo o provérbio em umbundo “Munda la munda kava lisangi, masi munu lo munu valisanga” – “Montanha e
montanha não se encontram, mas pessoas e pessoas se encontram”.
Através das LIVES o público será motivado por meio do conhecimento de datas comemorativas e alusivas a momentos históricos na última década no mundo,
referentes aos Africanos e Afro brasileiros, a ampliar os horizontes culturais e ressignificar os saberes que marcam tantas identidades.


Incentivar a prática da pesquisa no que se refere à cultura africana e afro-brasileira.
Entender a Diáspora Africana e seus reflexos na historiografia afro brasileira,
Fortalecer a autoestima e promover a disseminação do racismo,
Despertar um novo olhar para a consciência do lugar de fala e de pertencimento,
Entender o uso dos instrumentos musicais como representação sonora de sentimentos, e sensações e valorização da origem destes (ao vivo),
Perceber a quantidade de variedade de expressões, dialetos e idiomas que permeiam a multiculturalidade africanas e afro-brasileiras, apresentadas
por meio dos cantos e da música (ao vivo),

Agregar conhecimento para a comunidade escolar e sociedade em geral, para que esta seja precursora de um novo aprendizado sobre a
contribuição do povo africano e afro brasileiro, desde os grandes Impérios para a formação da sociedade,

Divulgar a cultura africana e afro brasileira para a sociedade descortinar um novo entendimento sobre a importancia da contribuição do negro e seu
legado histórico.







QUADRO 08 - Justificativa do Projeto. (Descrição da realidade que envolve o objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo e o alinhamento entre
essa realidade e as metas e objetivos a serem atingidos). Explicar o porque é importante a realização da Parceria com a SMC).
O que justifica este projeto é a necessidade de facilitar e promover a igualdade étnico-racial por meio da informação e da divulgação;
As marcas das experiências dos povos do continente africano são narrativas tecidas muitas vezes com os fios da escravidão e do sofrimento nos quais homens e
mulheres apartados do seu território se expuseram a tantos lugares e circunstâncias desumanas.
Essas vivências marcaram o povo afro-brasileiro e são retratadas em grande parte nas páginas dos livros didáticos de modo a relatar o açoite e o processo do
trabalho escravo.
Compreendemos que às influências dos africanos aqui escravizados são também tecidas pelos fatos e feitos que permeavam a cultura africana na qual o
significado da palavra, do diálogo, da comunidade e do conhecimento são matrizes que consolidam essa cultura imbricada de valores humanos, éticos e estéticos.
As Lives vieram para acabar com as barreiras existentes no desenvolvimento cultural da sociedade.
A utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com as pessoas, com recurso de acessibilidade – libras - cria caminhos para a interação e
atualização de informações e promoção de lazer.
Diante do atual momento em que vive o mundo todo, onde estar em casa passou a ser uma condição quase obrigatória, se faz necessário, cada vez mais, a
utilização eficiente deste recurso tecnológico – LIVES – como forma de adaptação ao novo normal.

QUADRO 09 - Objetivos e Metas. (Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido).
- Atingir até 5 mil pessoas,
- Obter classificação ótima ou boa na avaliação de 80% dos participantes quanto ao curso em geral.
- Ter a declaração de pelo menos 65% dos participantes de que:
--- consideram as informações veiculadas no curso valiosas para se posicionar quanto à igualdade étnico-racial;
--- conheceram aspectos da história e cultura africana e afro-brasileira que não sabiam;
--- perceberam a influência das culturas africanas e afro-brasileiras em nossos hábitos e costumes;
--- farão uso dos conhecimentos obtidos no curso nas interações com a família, alunos, professores, amigos e outras pessoas com quem se relacionam.
QUADRO 10 - Plano de Trabalho. (Descrever as etapas presentes no projeto a ser desenvolvido, incluindo de forma escrita todos os passos
Pré-Produção: de 03/08/2021 a 03/09/2021
- Planejamento e definição de cronograma:
-Cotações
-Contratações:
Autor
Pesquisadores
Revisor
Editor
Designer
Capista
Produtor gráfico
Tecnologia da Informática
Tradutor em Libras
Arte final
Palestrantes
Ilustrador
Constratação de plataforma para distribuição do Ebook
- Produção: de 04/09/2021 a 20/11/2021
 Divulgação dos links para acesso a apresentação LIVES – 05/09/2021
 Apresentação da Palestra – LIVES - via Youtube - COMEMORAÇÃO DA DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENTES – RETROSPECTIVA 2015 Á
ATUALIDADE - de 09/09/2021 a 20/11/2021

 Atendimento aos participantes, via e-mail
 Distribuição dos livros E-book´s, conforme inscrição dos participantes
 Controle do número de participantes
- Pós-Produção: de 03/12/2021 a 30/12/2021
 Elaboração de relatórios de cumprimento do objeto
 Fechamento financeiro

QUADRO 11 - Metodologia. (Descrição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas; detalhar como se pretende
atingir as metas e como esse resultado será apresentado). Forma de Execução.
Os 2 parâmetros para aferição do cumprimento dos objetivos serão:
1- Informação sobre numeros de acessos na plataforma do Youtube
2- Listagem dos participantes no projeto COMEMORAÇÃO DA DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENTES –
RETROSPECTIVA 2015 À ATUALIDADE, elaborado pela DRE Pirituba / Jaraguá.

QUADRO 12 - Informar Locais e Datas Previstas para Realização do Projeto
O projeto será executado via Youtube no seguinte endereço - https://www.youtube.com/channel/UCyS3i5NQ6NMq-M9OqO726Mg
09/09 – das 19h00 ás 20h00
11/09 – das 19h00 ás 20h00
14/09 – das 19h00 ás 20h00
16/09 – das 19h00 ás 20h00
18/09 - das 19h00 ás 20h00
23/09 – das 19h00 ás 20h00
28/09 - das 19h00 ás 20h00
01/10 - das 19h00 ás 20h00
04/10 - das 19h00 ás 20h00
07/10 - das 19h00 ás 20h00
11/10 - das 19h00 ás 20h00
15/10 - das 19h00 ás 20h00
18/10 – das 19h00 ás 20h00
21/10 - das 19h00 ás 20h00
28/10 - das 19h00 ás 19h00
02/11 – das 19h00 ás 20h00
06/11 – das 19h00 ás 20h00
11/11 – das 19h00 ás 20h00
16/11 – das 19h00 ás 20h00 e 20/11 – das 19h00 ás 20h00

QUADRO 13 - Número Previsto de Participantes ou Público Total. (Se realizado em etapas descriminar por atividade).


ATÉ 5.000 pessoas -Comunidade escolar e sociedade em geral



20 LIVES conforme quadro acima, no período de 09/09/2021 a 20/11/2021



Distribuição ilimitada de Ebook`s mediante preenchimento de um Quiz no decorrer das LIVES.

QUADRO 14 - Público Alvo.

 Comunidade escolar e Sociedade em geral.

QUADRO 15 - Apoios e Patrocínios. (Além da Secretária Municipal de Cultura).
Não teremos apoio nem patrocínio. Apenas a parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

QUADRO 16 - Cronograma de Realização do Projeto (Descrição por Datas de Realização de cada Atividade).
Pré-Produção: de 03/08/2021 a 03/09/2021
Planejamento e definição de cronograma:
Cotações
Contratações:
Autor
Pesquisadores
Revisor
Editor
Designer
Capista
Produtor gráfico
Tecnologia da Informática
Tradutor em Libras
Arte final
Palestrantes
Ilustrador
Criação de email exclusivo para comunicação com os participantes inscritos no projeto.
Produção: de 04/09/2021 a 20/11/2021
Divulgação dos links para acesso a apresentação EAD- LIVES – 05/09/2021
Apresentação da Palestra – LIVES - via Youtube - COMEMORAÇÃO DA DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENTES – RETROSPECTIVA 2015 A ATUALIDADE
Distribuição dos livros E-book´s, conforme inscrição dos participantes
Atendimento aos participantes, via e-mail
Distribuição dos livros E-book´s, conforme inscrição dos participantes
Controle do número de participantes
Pós-Produção: de 03/01/2021 a 01/03/2021
Elaboração de relatórios de cumprimento do objeto
Fechamento financeiro

QUADRO 17 - QUADRO 17 - Plano de Divulgação/Comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para
comunicar e divulgar o evento).



Através das mídias das DRE (DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO) PIRITUBA / JARAGUÁ que também fará a divulgação do projeto.
Através das mídias sociais da Associação Assistencial Liberdade e do Professor Natanael dos Santos e Palestrantes contratados


QUADRO 18 - Orçamento Geral. (Valor geral sem contrapartida).
Valor total do projeto: R$ 90.000,00

QUADRO 19 - Contrapartida da Entidade Proponente. (Valor e descrição).
xxxxxxx

QUADRO 20 - Cronograma de realização do Projeto. (Para cada atividade/meta, conforme exemplo).
Etapas/Metas
Etapa 1

Cronograma de realização do projeto (for ma de execução do projeto e de cumprimen to de metas a ela atreladas)
Especificação
Unidade
Quantidade
Valor R$
Data início
Data término
Pré-Produção

 Planejamento e definição de cronograma
 Contratações:
- Músicos

44.000,00

03/08

03/09

- oficineiros,
- palestrantes,
- Confecção de figurino
- Desenvolvimento do ebook
- Assessoria técnica
- Desgner instrucional

- Figurinos

Confecção

364,00

7

- Cachês 2 pessoas

-

5.000,00

2

2.590,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00
Designer
instrucional

1 pessoa contrata com
especialização em aulas
online/lives

1

7.000,00

Asssessoria
técnica

Acompanha
contratação e
prestação de contas

1

5.0000

- Criação de ebook

Etapa 1
Etapa 2

19.410

Ter o projeto totalmente delineado e pronto para a execução
Produção

1

46.000,00

04/09

20/11

 Divulgação dos links para acesso a apresentação das Lives - 05/10
 Apresentação das Lives , COMEMORAÇÃO DA DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENTES – RETROSPECTIVA 2015 A ATUALIDADE via youtube: 09/09
– das 19h00 ás 20h00
 11/09 – das 19h00 ás 20h00 - 14/09 – das 19h00 ás 20h00 - 16/09 – das 19h00 ás 20h00 - 18/09 - das 19h00 ás 20h00 - 23/09 – das 19h00 ás 20h00
 28/09 - das 19h00 ás 20h00 - 01/10 - das 19h00 ás 20h00 - 04/10 - das 19h00 ás 20h00 - 07/10 - das 19h00 ás 20h00 - 11/10 - das 19h00 ás 20h00
 15/10 - das 19h00 ás 20h00 - 18/10 – das 19h00 ás 20h00 - 21/10 - das 19h00 ás 20h00 - 28/10 - das 19h00 ás 19h00 - 02/11 – das 19h00 ás 20h00
 06/11 – das 19h00 ás 20h00 - 11/11 – das 19h00 ás 20h00 - 16/11 – das 19h00 ás 20h00 e 20/11 – das 19h00 ás 20h00
 Distribuição dos ebooks , via email dos participantes nas lives
 Controle do número de participantes

QUADRO 21 - Cronograma de Receitas e Despesas. (Para cada atividade/meta, conforme exemplo).

Periodicidade
(semana, mês,
ano...)

Receitas
(descrição
)

Valor (R$)

Total do
projeto

90.000,00

Saldo do
Projeto

Total:

Cronograma de receitas e despesas
Despesas (descrição)
Valor (R$)

Planejamento, definição de
cronograma, cotações, contratações de
equipe e fornecedores, logística das
ações do projeto.

Produção

Total
46.000,00

Saldo do
Projeto

 Divulgação dos links para
acesso as lives
 Apresentação das
Lives, via Youtube
 Apresentação das oficinas
de canto, dança e
percussão, via Youtube  Distribuição dos ebooks em
toda live por meio de link
para baixar
 Controle do número de
participantes -

Quadro 22 - Orçamento de Despesas de Contrapartida.

Especificação

Descrição detalhada
de cada item

CONTRAPARTIDA (apenas se houver)
Unidade de
Quantidade
medida

MATERIAL

Valor Total

Subtotal de materiais

SERVIÇOS

Especificação

Valor
Unitário

Subtotal de serviços

Justificativa
da
necessidade
do item a
ser

Descrição
Detalhada
de Cada
Item

Quantidade

Unidade
Medida

Orçamentos para Base de Valor Unitário (Informar preço e fonte de base)

contratado
Orçamento Orçamento Orçamento
01
02
03
Serviços
SUBTOTAL
SERVIÇOS
Materiais
SUBTOTAL
MATERIAIS
RECURSOS
HUMANOS
SUBTOTAL
Despesas
Administrativas
Tarifa Bancária
SUBTOTAL
DESPESAS
ADM
VALOR TOTAL
GERAL

Média de
Valores.
(Valor
Unitário)

Descontos
Impostos

Custo
Total

Quadro 23 - Orçamento de Despesas Gerais.
OBS 1: Para contratações de Natureza Artística através de Representação por Pessoa Jurídica, é necessária uma Declaração/Carta de Exclusividade da
Empresa Representando com os Artistas Envolvidos. (Assinadas por Tais artistas).
- Apresentar na Fase de Prestação de Contas.
OBS 2: O projeto deve ser apresentado com papel timbrado e/ou carimbo CNPJ da entidade. Devidamente rubricado em todas as páginas e assinado
pelo representante legal da entidade.
ITEM
Equipe
musical

Palestrante

DESPESA
3 horas de Participação
nas lives e nas
live
oficinas

HORAS

20 horas de
lives

Professor de
dança

3 horas de live

Professor de
canto

3 horas de live

PROFISSIONAL LIGADO A
TEMÁTICA AFRICANIDADE

Pagamento pelas
lives
Natanael dos Santos

ORÇAMENTO 1 ORÇAMENTO 2 ORÇAMENTO 3 QUANTIDADE VALOR
2 PESSOAS
1.500
Violino e violon
celo

O valor a ser pago deve-se a vasta vivencia na temática 1 pessoa
de Africanidade (desde 1974) e pelo amplo
conhecimento histórico cultural, o que justifica o valor.
Coord. Do projeto,
Parte-se do princípio que a propriedade intelectual é
mentor de todos os
imensurável.
professores
Pagamento pelas lives DANÇARINO
Aula de dança
1 pessoa
com base nos
PARTIPANETE DO
movimentos de
PROJETO
dança afro
Pagamento pelas lives PROFISSIONAL
Aula de canto
1 pessoa
com o dialeto
PARTIPANTE DO
bantu e suas
PROJETO
traduções

20.000,00

1.500,00

1.500,00

Professor de
percussão

3 horas de
lives

Maestro

5 horas de live
+ 3 horas de
trabalho para
equipe de
musica

Designer
instrucional

Acompanha
Todo
Projeto
E cria roteiro das
lives

Assessoria
Técnica

Durante todo
projeto

Figurino

Aula de
percussão e
ritmos afrobrasileiro
Apresentação dos
instrumentos e
oficina de
reciclaveis
Participação no
quinteto, arranjos
musicais, oficina
de musicalização

Pagamento pelas lives

PROFISSIONAL
PARTIPANTE DO
PROJETO

1 pessoa

1.500,00

Pagamento pelas lives

PROFISSIONAL
PARTIPANTE DO
PROJETO

1 pessoa

5.000,00

32.350,00

35.780

37.250,00

Responsável pela
elaboração de
contratos;
contratações de
forma geral (pessoal ,
instalações ,
equipamentos);
avaliação técnica de
equipamentos /
dimensionamento de
demanda; correlatos

Figurino afrobrasileiro, para
dar base visual
ao tema.

4.700,00

5.000,00

5.750,00

1 pessoa

7.000,00

1 pessoa
contratada

5.000,00

7 figurinos a
370,00 cada

2.590,00

Pré produção

Produção

Assessoria para
todos os itens
descritos no
quadro 20
Acompanha todo Assessoria em
projeto.
toda execução do
projeto(da escrita
a execução)

Ebook

TOTAL FINAL

SONIA MARIA TEIXEIRA
PRESIDENTE

2 pessoas x
5.000,00 cada

10.000,00

2 pessoas x
7.500,00

15.000,00

19.410,00

90.000,00

