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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. Titulo do projeto Periodo da execução 

BEM VIVER - Música, Esporte e Inclusão Digital no 
Combate ao Trabalho Infantil 

Início Término 

Março/2021 Fevereiro/2022 

3.2. Identificação do Objeto _ 

O Projeto traz a inclusão social através de atividades musicais, de esportes e informática 
por um período de 12 meses, mantendo 130 (cento e trinta) crianças, entre 06 e 16 anos, 
na entidade, a fim de evitar a perpetuação do ciclo da pobreza que o trabalho infantil causa. 
Essas ações envolvem uma alfabetização que considera o cuidado, resgate da autoestima, 
busca de cidadania e atenção como primordial para essas crianças e adolescentes que 
vivem em situações de risco e são atendidas pelo Lar da Criança. 

3.3. Justificativa da Proposição: 

Com sede localizada no bairro Centenário, em Caruaru, município de Pernambuco, 
o Lar da Criança Pobre Nossa Senhora do Carmo é uma Organização da Sociedade Civil 
(OSC) que atende crianças entre 02 e 16 anos em situação de risco e vulnerabilidade social, 
atuando na luta pela promoção dos direitos básicos da criança e do adolescente previstos 
na Constituição Federal de 1988. Fundada em 1989, a instituição tornou-se considerada de 
utilidade pública através da Lei Municipal n° 4.367/94 e fornece gratuitamente às crianças 
e adolescentes reforço escolar, alimentação, aulas de música, língua estrangeira, 
computação e recreação. A entidade acredita que o poder da fraternidade e dos benefícios 
ali fornecidos são a ponta de lança para uma mudança nos bairros de baixa renda que são 
atendidos, são eles o Centenário, São Francisco, Morro Bom Jesus, João Mota, Salgado, 
São João da Escócia e entorno. 

Com base no dimensionamento dos problemas acarretados pelas situações de risco, 
vulnerabilidade social e evasão escolar, a instituição tem como obrigatoriedade a matricula 
escolar para crianças a partir dos seis anos de idade, compreendendo que as atividades 
extracurriculares fornecidas na entidade podem reduzir esses fatores, uma vez que o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos é trabalhado de forma plena. Esse pontapé fez a 
instituição adotar práticas em prol da redução da evasão escolar e da redução do número 
de desistências escolares. Entre os exemplos exitosos dessas práticas estão os ex-alunos 
que hoje ocupam universidades e bons empregos, em virtude do suporte oferecido pela 
instituição, para os pais das crianças e adolescentes que estão ali. 

Segundo o censo 2018 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
cerca de 61,2% da população de Pernambuco são autodeclarados pardos, 6,5% são 
autodeclarados pretos, 1,1% indígenas e 31,1% da população são brancos, com pequenos 
coeficientes de variação. Dessa forma, pode-se afirmar que a maioria da população do 
estado de Pernambuco são de pessoas pretas e pardas. Ainda segundo o IBGE, em 2019 
cerca de 75% dos nègros e pardos são os mais pobres no país. Dessa forma, entendemos 

2 
0-Notivc(°j  



MUI:Dag* 
NOWA SEM= DD CARMO LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO 

Rua Professor Ferrúcio, 622, Centenário - Caruaru - PE - CEP 55008-230 
Fone:( 81) 3721.4238 

CNPJ 35.665.421/0001-16 
www.lardacriancacaruaru.com.br  - lardacrianca.nscarmo@yahoo.com.br  

a entidade como uma oportunidade e um direcionamento na vida de crianças e 
adolescentes, de maioria negras e pardas, para um desenvolvimento futuro longe de 
situações de riscos e vulnerabilidade. 

As crianças e adolescentes são seres humanos em desenvolvimento e devem ter 
seus direitos atendidos e sua proteção realizada seja pelo estado ou pela sociedade, assim 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) traz esses direitos e nós temos como dever 
amparar crianças que nascem e crescem em ambientes vulneráveis. As mães, de maioria 
preta e sem alfabetização, têm a entidade como um suporte nas suas duras vidas, onde 
muitas contam fielmente com a instituição para garantir uma alimentação digna aos seus 
filhos, bem como para tentar trabalhar, visto que a maioria possui renda mensal abaixo de 
quatrocentos reais. Ainda assim, muitos familiares dessas crianças não enxergam outra 
saída a não ser a criminalidade ou o trabalho infantil como fuga da pobreza, espraiando 
uma onda que precisa ser parada, controlada e enfrentada. 

De acordo com a Rede Peteca, o trabalho infantil possui diversas consequências na 
vida da criança, prejudicando sua aprendizagem, pois a vivência plena da infância é o ideal 
para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional que tem impacto direto na construção 
de uma vida adulta e saudável. Ainda segundo a Rede Peteca, os impactos psicológicos 
do trabalho infantil causam doenças e perpetuam o ciclo de pobreza. Dessa forma, 
enfrentar o trabalho infantil é ter compromisso com a proteção cognitiva, intelectual, afetiva, 
social, cultural e física das crianças e adolescentes como é estabelecido pelo ECA. 

Ao buscar o compromisso com essa proteção das crianças e adolescentes, nós 
entendemos como a prática de esportes, atividades musicais e atividades de inclusão digital 
são importantes no desenvolvimento saudável do corpo e da mente. Dessa forma, 
buscamos fornecer 3 atividades benéficas para a promoção de hábitos saudáveis: esporte, 
música e tecnologia. Assim, podemos estimular a formação de sujeitos críticos, 
participativos, saudáveis, sociáveis e autônomos, demandando não só o que indica o ECA, 
mas também trazendo-os a enxergar a melhor forma de viver em sociedade 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo 
um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um 
ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho — a de ensinar e não a de transferir 
conhecimento. (FREIRE, 1996, p. 47, grifo do autor) 

O esporte, além do benefício de uma vida saudável reverbera em todo o corpo desde 
sono até as mais diversas atividades, traz lições sobre a convivência, a coletividade, a 

honestidade e o respeito. 
De acordo com Piaget (1976, p. 216) 

1...] Já se viu que o jogo de regras marca o enfraquecimento do jogo infantil e a passagem 
ao jogo propriamente adulto, que não é mais uma função vital do pensamento, na medida em 
que o indivíduo se socializa. Ora, o jogo de regras apresenta precisamente um equilíbrio sutil 
entre a assimilação ao eu — princípio de todo jogo — e a vida social. Ele é ainda satisfação 
sensório-motora ou intelectual e, ademais, tende à vitória do indivíduo sobre os outros. Mas 
essas satisfações são, por assim dizer, tornadas legitimas pelo próprio código do jogo, que 
insere a competição numa disciplina coletiva e numa moral de honra e do fair-play[...] 
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A música traz em si elementos que expressam diversas emoções em cada indivíduo e é 
extremamente importante no desenvolvimento cognitivo infantil, trazendo experiências 
sensoriais que desenvolvem desde a concentração até a capacidade auditiva. O ensino de 
novas tecnologias traz recursos de ensino e aprendizagem que facilitam a interatividade, o 
pensamento lógico, o conhecimento e a busca da cidadania. 

Os processos de apropriação de elementos da mecânica, estética e dinâmica de jogos eletrônicos 
em atividades e objetos têm constituído um campo de práticas e pesquisas em torno do que vem 
sendo chamado de gamiticação. A gamificação não envolve necessariamente atividades com jogos 
eletrônicos, mas a aplicação da lógica dos games em diferentes contextos, como o contexto escolar. 
(FIGUEIREDO, 2005, p. 1154, grifo do autor) 

Democratizar esse acesso é democratizar as relações mundiais de conhecimento 
que contribuem na alfabetização das crianças, além de reduzir os níveis de desigualdade 

inclusão digital entre as pessoas de baixa renda. 
Cada linha de ação dessas é trabalhada de maneira individual a cada idade, trazendo 

elementos pedagógicos que serão facilmente absorvidos. Como a música, que abordará a 
tão importante cultura desenvolvida na cidade de Caruaru, com ritmos que são marcas tanto 
da nossa expressão cultural, quanto da sobrevivência de um povo humilde, honesto e 
trabalhador. Assim, ressaltamos a importância de um projeto com qualidade de vida, 
entendendo cada desdobramento e dificuldade que a falta de acesso aos direitos básicos 

a atividades como estas causam. 

O Lar da Criança incentiva o compromisso com as crianças e adolescentes carentes 
nesse projeto de inclusão em atividades esportivas, musicais e tecnológicas, trazendo um 
convívio que pode abrir portas para uma vida melhor, uma vez que cada indivíduo ali tem 
suas dores e dificuldades não só pelo gênero e falta de recursos, mas também pelas apatias 
causadas pelo racismo que ainda é presente e faz diversas crianças pretas vítimas de morte 

trabalho infantil. 

Consideramos que a vivência de um projeto na área de esporte, música e inclusão 
digital, pode nos mobilizar para fortalecer a nossa proposta pedagógica, além de sermos 
fontes de alegrias de cada um que constrói o nosso Lar. Assim, lembramos de Paulo Freire 
quando diz que "a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 
processo de busca. E. ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da 
boniteza e da alegria". 

É pensando em nossas crianças e jovens, nas desigualdades que cada um enfrenta 
com pouca idade, que temos forças para construir esse projeto de atividades que articula 
as ações e experiências de ensino e aprendizagem numa busca por uma melhor qualidade 
de vida. É cumprindo o dever estabelecido pelo ECA e o dever que o nosso coração possui 
de manter o Lar da Criança forte, desde 1989, que buscamos seguir transformando e 
ajudando vidas, junto com o COMDICA, em um projeto acessível, possível e transformador. 
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3.4. Objetivos 
_ 

OBJETIVO GERAL: 

Promovera inclusão social e racial de 130 crianças, que vivem em situação de risco, 
trazendo um contato com atividades extracurriculares de esporte, música e informática a 
fim de impactar diretamente na transformação de vidas saudáveis e longe da perpetuação 
do ciclo da pobreza que o trabalho infantil ácarreta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Oferecer a oportunidade de vivência de novos saberes, novas competências e 
habilidades, fortalecendo a criatividade, a capacidade de expressão e a autoestima, 
através do esporte, da música e da inclusão digital; 

Estimular o contato com os diversos gêneros musicais, com a prática esportiva e o 
trabalho com a inclusão digital, para o fortalecimento da inserção social e racial; 

Evidenciar a importância de uma busca por melhores formas de vida, mantendo-os 
distante do trabalho infantil e dos traumas que este pode causar; 

Favorecer a prática de esportes, o convívio com a arte e com a inclusão digital, 
através de atividades físicas, recreativas e artísticas, e o contato com as novas 
tecnologias, como meio de socialização das crianças e adolescentes; 

Oferecer atividades adequadas a cada faixa etária, aplicando métodos de diferentes 
formas para grupos de diferentes idades; 

Fornecer alimentação para todas as crianças e adolescentes da OSC. 

Oficina de Música — apresentar a música enquanto atividade lúdica e como instrumento 
de acesso a novos conhecimentos para 20 (vinte) crianças e adolescentes. 

Oficina de Esportes — proporcionar o contato com o esporte, conhecendo seus 
fundamentos e regras básicas e a prática de atividades físicas recreativas para 130 (cento e 
trinta) crianças e adolescentes. 

Oficina de Inclusão Digital - possibilitar o acesso às novas tecnologias, inserindo o 
processo de alfabetização na inclusão digital, contemplando 20 (vinte) crianças e 
adolescentes. 

Fornecimento de alimentação para todas as crianças e adolescentes atendidos pela 
Instituição (as 3 refeições principais e dois lanches) 

Zítorawt`i 
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3.6. Metodologia 

A oficina de música contará com fundamentos teóricos, técnicas de expressão vocal e 
contato com instrumentos musicais, com um encontro semanal, para 20 participantes, na 
faixa etária de 06 a 16 anos. Esta oficina também terá rodas de canto, apresentando os 
diversos gêneros musicais, enfatizando a cultura caruaruense; 

A oficina de esportes terá fundamentos teóricos e práticos, com competições amistosas e 
atividades recreativas, com dois encontros semanais, para quatro turmas, sendo duas de 35 
participantes e duas turmas de 20 participantes, divididas por faixa etária, com atividades 
adequadas a cada idade; 

A oficina de inclusão digital será vivenciada em dois níveis de atuação: com as crianças de 
06 e 07 anos, será realizado um trabalho de alfabetização, com o auxílio/recurso do 
computador; e com as crianças e adolescentes de 08 a 16 anos que será realizado um 
trabalho de técnicas de digitação, elaboração e formatação de textos, confecção de planilhas 
eletrônicas e produção de slides; 

O acompanhamento e a avaliação do Projeto e dos resultados serão feitos através de 
relatórios gerais e específicos de cada oficina, mensais, acompanhados das atas de 
frequência. 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
_ 
Meta Etapa/ 

'  _Fase _ 

---- -- Especifi~o:  

_..._ . 

, , Ificlicadi3r Fisic6 —  — Duraçã-c7 —  - 
Unidade Quant. Inicio Término . 

1 

1 Realização das oficinas de Música Turma 1 1° mês 1-00  mês 
2 Dia Mundial de Combate ao Trabalho 

Infantil - Reuniões e Palestras 
Evento 2 40  mês 4° mês 

3 Mostra das Oficinas Evento 1 6° mês 6° mês 
4 Culminância do Projeto Evento 1 12° mês 12° mês 

2 

1 Realização das oficinas de Esportes Turma 3 1° mês 10° mês 
2 Dia Mundial de Combate ao Trabalho 

Infantil - Reuniões e Palestras 
Evento 2 40 mês 4° mês 

3 Mostra das Oficinas Evento 1 6° mês 6° mês 
4 Culminância do Projeto Evento 1 12° mês 12° mês 

3 

1 Realização das oficinas de Inclusão Digital Turma 2 1° mês 10° mês 
2 Dia Mundial de Combate ao Trabalho 

Infantil - Reuniões e Palestras 
Evento 2 4° mês 4° mês 

3 Mostra das Oficinas Evento 1 6° mês 6° mês 
4 Culminância do Projeto Evento 1 12° mês 12° mês 

4 Fornecimento de alimentação Refeição 1° mês 12° mês 
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PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Nãti.iFeia da despesi—  Total 
 

Especificação 

Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 60.000,00 

Tributos — Contribuição Previdenciária (cota patronal) R$ 12.000,00 
Material de Consumo R$ 48.000,00 

! Total Geral--  - - 
_ _ 

i_ ____ -- 

— 
R$ 120.000,00 , 

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DO RECURSO 

—Nãtureza da despesa 
_ 

— _ 
-Defalhamerito 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 

Coordenador do Projeto 
Carga horária: 20 horas semanais 
Remuneração mensal: R$ 2.900,00 
Oficineiro de Música 
Carga horária: 05 horas semanais 
Remuneração mensal: R$ 700,00 (60% do valor do Projeto, conforme limite 

estabelecido no item 3.8 do Edital) Oficineira de Esportes 
Carga horária: 05 horas semanais 
Remuneração mensal: R$ 700,00 
Oficineiro de Inclusão Digital 
Carga horária: 05 horas semanais 
Remuneração mensal: R$ 700,00 

Contribuição Previdenciária - cota patronal 20% do valor mensal das despesas com Serviços de 
Terceiros Pessoa Física (R$ 5.000,00): 
Valor mensal: R$ 1.200,00 

Material de Consumo Gêneros alimentícios 
Custo mensal: R$ 4.000,00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

Parcela 
1 

Parcela 
2 

Parcela 
3 

Parcela 
4 

Parcela 
5 

Ri 12.000,00 R$ 12.000,00 —R$ 12.000,00 --R$ 12.000,00 - R$ 12.000,00 

Parcela 
6 

Parcela 
7 

Parcela . 
8 

Parcela 
9 

Parcela 
10 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

REFERÊNCIAS 
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Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), 2015. 
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8. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal, declaro, para fins de prova junto ao COMDICA e 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUNDECA, para os efeitos e sob as 
penas do artigo 299 do Código Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão 
ou instituição da Administração Pública Municipal direta ou indireta que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, 
na forma deste Plano de Trabalho. 
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PARECER TÉCNICO DA COMISSAO DE SELEÇÃO 
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ew m\X.Aik deu  Polduccet 194(PjucL, ciintn-kok (Yve &nua 
tury.01-Áit / : emk‘ifi\tatim.A.t, cue cJ,\Diraiirc.1(140A-ÁL C14. 
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:APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE -'  

Caruaru, D2'a,/ 04 
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