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DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Associação dos Moradores de Planaltina-DF - AMOPLAN 

Endereço Completo:Avenida Independência Edifício Plaza Shopping Quadra 01, Bloco C Sala 08 
Térreo 

CNPJ:26.503.193/0001-97 

Município:Planaltina UF:DF CEP:73.330-000 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal:João de Jesus Soares da Silva 

Cargo:Presidente 

RG:1.510.035 Órgão Expedidor:SSP/DF CPF:242.632.143.15 

Telefone Fixo:061 8457-4533 Telefone Celular:061 99627-7943 

E-Mail do Representante Legal:amoplan@hotmail.com.br 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria:Alexandre Pereira Rangel 

Função na parceria:Coordenação Administrativa e Financeira 

RG:1.332.056 Órgão Expedidor:SSP/DF CPF:583.659.071-00 

Telefone Fixo:61 3554-1700 Telefone Celular:61 98112-2472 

E-Mail do Responsável:perei@terra.com.br 

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 



 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[x] Portfólio da OSC 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:VAMOS VALORIZAR A TERCEIRA IDADE 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 27/12/2019 TÉRMINO: 30/03/2020 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realização do projeto “Vamos Valorizar a Terceira Idade”, visando valorizar a arte produzida pela 3ª 

idade, bem como promover ações de convivência e autoestima, com resgate de raízes, sendo um espaço 

alternativo e criativo para a comunidade de Planaltina. 

O projeto para alcançar os objetivos propostos realizará 8 atividades com a população da 3ª idade de 

planaltina, oferecendo ações de música, dança, passeio e desenho artístico, bem como uma atividade 

festiva e de convivência para a comunidade. 

Justificativa da proposição 

O envelhecimento da população brasileira, causado entre outras coisas pela melhoria na qualidade de 

vida da população, fez aumentar a oferta de serviços e opções de lazer e cultura para a terceira idade. 

Desde aulas de dança até artesanato e shows, entidades públicas e privadas oferecem diversas atividades 

para ocupar o tempo e a mente do idoso. No Distrito Federal, a Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social é responsável pelo serviço de atendimento e convivência da terceira idade: os 

“Centros de Convivência do Idoso”, entidades públicas ou conveniadas que promovem atividades físicas, 

culturais, sociais e recreativas para a terceira idade.  

Porém mesmo com o serviço necessário a ser desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, 

percebe-se poucos espaços de convivência para valorização do idoso, promovendo a cultura e o lazer. Em 

Planaltina o atendimento é precarizado, tendo um auto índice de pessoas idosas em depressões ou com 

manifestação de diversas doenças. 

No Brasil e no mundo a cada dia cresce o número de suicídio entre pessoas idosas, gerado pelo problema 

ou a falta de perspectiva, tornando-se cada vez mais essencial a realização de projetos que valorize a 

terceira idade. 

O projeto Vamos Valorizar a Terceira Idade, é apresentado na perspectiva de ser um modelo para 

despertar as lideranças da comunidade com propostas e soluções simples para se criar espaços de 

convivência, tendo na cultura o principal elemento agregador e fomentador. 

A novidade deste projeto é o olhar para a terceira idade como espaço de fomento a cultura, criando 

oportunidade para um público, ainda pouco valorizado, desta forma se contribui com mais um ciclo de 

fortalecimento da economia criativa. A terceira idade é um momento criativo da pessoa humana, 

considerando um tempo maior de espaço ocioso, que precisa despertar o interessa das autoridades na 

perspectiva de novas políticas públicas de cultura. 

Para garantir o acesso e acessibilidade das pessoas da terceira idade, incluindo pessoas com deficiência, 

serão contratados no projeto, monitores para acompanhar, facilitar o acesso, garantindo mobilidade 

incluindo possíveis cadeirantes ou deficientes visuais. 



 

Além das apresentações artísticas teremos um espaço destinado para artesanatos garantindo o 

fortalecimento econômico, cultural, divulgação e comercialização dos produtos, o que garantirá a 

inclusão social destes artesãos locais. Uma das intenções do projeto é agregar  as pessoas que trabalham 

com artesanato na comunidade, dentre elas algumas idosas, para que possam adquirir cada vez mais 

força visando a expansão e comercialização dos seus produtos com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da produção artesanal visando geração de trabalho e renda além de proporcionar um 

encontro entre eles.  Serão convidados na Festa de abertura do evento, que será na quadra esportiva do 

Bairro DVO e na Festa de encerramento que será no auditório do CRAS de Planaltina.  

A Associação realizará 4 atividades envolvendo ações de cinema, visita a monumentos, 2 Festas com café 

da manhã com a comunidade de abertura e  encerramento  visando estimular a continuidade de projetos 

como este. 

Servindo como instância de socialização e reafirmação da valorização da terceira idade. A realização do 

evento Vamos Valorizar a Terceira Idade traz muitos benefícios para a localidade favorecendo o 

desenvolvimento econômico, atraindo participantes e turistas, inclusive nos passeios, devido muitos 

idosos da cidade não terem acesso a visitar os locais turísticos de Brasília, onde os levaremos.  Servindo 

ainda, para entretenimento familiar e promoção cultural.  

O evento será totalmente gratuito aberto a toda comunidade, com o intuito de conscientizar a 

valorização de quem muito já fez para a sociedade, que são nossos idosos.  

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

O projeto atuará com o público de pessoas idosas, procurando ser um espaço de fomento da 
cultura, gerando oportunidade para a terceira idade, contribuindo com a oferta de ações 
criativas para contribuir com o combate a ansiedade, a depressão e outras carências 
identificadas pela falta de convivência. O projeto alcançará seus objetivos por meio da realização 
de atividades culturais com pessoa da terceira idade, promovendo um verdadeiro encontro de 
arte, sendo um espaço criativo de promoção da cultura, visando chegar a um público de 200 
pessoas. 
 

Meta 1 – Realização de 4 ações culturais com a pessoa idosa de Planaltina 

 

Serão realizadas 4 atividades envolvendo até 700 pessoas no total , das 4 ações sendo que nos passeios 

serão apenas as pessoas  idosas inscritas e mobilizadas pela associação dos moradores de Planaltina.  

 

Pré-produção (27/12/2019 a 10/01/2020) 

 

1. Reunião de Lançamento do projeto – dia 27/12 – a partir das 18h 

Ação na sede da AMOPLAN com todos os associados, equipe de produção e contratados, para 

lançamento do projeto,  debate sobre a importância do Projeto para o público Idoso. 

 

2. Planejamento e divulgação  

Atividade: divulgação, contratação de serviços e equipes. 

 

3.Início das Inscrições dos participantes.  



 

Atividade: mobilização e inscrição dos participantes da comunidade. 

 

Produção (11/01/2020 a 15/03/2020) 

 

 

Cronograma de Atividades  

 Atividade 1 – 11/01/2020 – sábado 

 

Festa de Abertura- 08h às13h 

Show Musical com Di Cardoso  

Show Musical de Alex Paz  

Apresentação de Dança Cigana com a Cia de Dança Ruth Santana  

Apresentação  do Grupo de Dança Folclórica Sensação Paraense  

Exposição de Artesanato com Artesãos da cidade  

Local: DVO quadra de esporte 

Público: 100Idosos + 200 convidados 

 

 

4. Atividade 2 – 15/02/2020 – Sábado 

Passeio visita aos monumentos histórico de Brasília 

Local: Brasília, catedral, museu, biblioteca e catetinho. 

Horário: 14h as 21h 

Público: 30 idosos 

 

5. Atividade 3 – 29/02/2020 – sábado 

Cessão de Cinema 

Local: Complexo Cultural de Planaltina ou Cine Brasília 

Público: 30 idosos 

 

6. Atividade 4 – 14/03/2020 – sábado 

Festa a fantasia– Encerramento 

Show Musical com Di Cardoso  

Show Musical de Alex Paz  

Apresentação de Dança Cigana com a Cia de Dança Ruth Santana  

Apresentação  do Grupo de Dança Folclórica Sensação Paraense  

Exposição de Artesanato com Artesãos da cidade  

 

Local: Auditório do CRAS - Planaltina 

Público: 100 idosos + 200 convidados 

 

Pós-produção (16/03/2020 a 30/03/2020) 

 

11. fechamento – 16/03/2020 a 30/03/2020 

Atividade: Relatórios e prestação de contas 



 

Pré-Curadoria (relação inicial de possíveis artistas) 

 

Forma de execução do projeto e de cumprimento das metas (detalhamento e descrição objetiva): 

 

Meta 1 – Realização de 4 ações culturais com a pessoa idosa de Planaltina. 

 

ETAPA 1.1 – Contratação de serviços de Recursos Humanos do Projeto 

Contratação de equipe de produção para o planejamento, execução e contabilização de resultados de 

todo o projeto ao longo de 10 semanas,. Coordenação Geral, será responsável pela coordenação de todas 

as equipes, definição das estratégias de comunicação, bem como o acompanhamento de todas as ações 

do projeto. Produção Executiva responsável por controlar junto com a equipe de produção e 

coordenação administrativa e financeira os custos do projeto e solicitar alterações quando necessário, 

gerenciar e distribuir demandas para a equipe, e garantir a realização de todas as ações previstas; 

Assistente de produção, serão 2 profissionais que serão responsáveis pela logística dos idosos, 

organização as inscrições farão visitas as envolvidos no projeto, serão responsáveis por auxiliar a 

produção executiva de resolver problemas de última hora, assim como acompanharão os passeis e 

demais atividades, verificando as condições necessária para os passeios, materiais para os cursos de 

desenhos, bem como em conjunto com a produção executiva atuará na organização das aulas de dança e 

no evento final de encerramento. 

 

ETAPA 1.2 – Contratação de serviços de comunicação 

Visando o desenvolvimento de ações de comunicação serão feitas camisetas para identificação da equipe 

e idosos nos passeios, bem como serão feitos banners para sinalização das atividades; a divulgação para 

seleção e inscrição dos idosos serão feitos por meio de um panfleto que será impressa e entregue pela 

equipe de RH, na cidade. Fotógrafo responsável por fazer o registro de todas as atividades do projeto;  

 

ETAPA 1.3 - Realização de 4 atividades de valorização da 3ª idade 

Para a realização das atividades serão atendidas a seguinte sequência: 

- Divulgação na comunidade 

- Inscrição dos participantes Idosos de 60 a 75 anos 

- Realização das atividades de café da manhã de abertura e encerramento,  passeios e cinema. 

 

Pré-Produção 

• Reunião geral de produção, reestruturação da proposta encaminhada à realidade atual, bem 

como adaptação aos cronogramas de execução física e financeira;   

• Definição e contratação de equipe de RH;  

• Contratação de serviços e fornecedores; 

• Planejamento da estratégia de execução e comunicação;  

• Reunião com lideranças da comunidade. 

• Elaboração de modelos de relatórios a serem produzidos para avaliação e mensuração dos 

resultados do projeto;  

 

Produção 

• Fechamento das agendas com os contratados e passeios;  

• Divulgação do projeto; 



 

• Realização das atividades do projeto. 

• Registro das atividades para comprovação e documentação;  

 

Pós-produção 

• Organização do material de registro do evento;  

• Finalização dos relatórios de execução;  

• Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;  

• Relatórios e formulários de prestação de contas final. 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Realizar o fomento a cultura e a arte para o público da terceira idade de Planaltina, proporcionando 

espaço criativo de convivência e valorização da pessoa idosa. 

 

Objetivos específicos 

 

• Promover ações de convivência para a terceira idade por meio de música, passeios turísticos e 

dança. 

• Permitir ao público idoso acesso à cultura; 

• Promover a valorização e ocupação dos territórios afetivos pela comunidade; 

• Realizar atividades de dança para a terceira idade; 

• Fomentar a cultura com a pessoa idosa por meio de desenvolvimento de atividades diversas. 

• Facilitar espaços de convivência da comunidade com a pessoa idosa por meio de encontro 

cultural de intercambio e integração. 

• Inclusão Social 

• Difundir o trabalho de artistas, artesãos  locais, dando a oportunidade de mostrar para a cidade o 

seu potencial artístico e criativo.  

• Ajudar as pessoas idosas encontrar uma saída para suas angústias  

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

O projeto será direcionado ao público idoso de 60 a 75 anos, com a atividade de abertura e  

encerramento envolvendo as famílias dos idosos envolvidos no projeto, a estimativa é de um público de 

660 pessoas, sendo de 260 idosos. 

CONTRAPARTIDA: 

[ x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 
 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 



 

Serviço de RH especializado do Projeto  27/12/2019 30/03/2020 

Serviços de Comunicação e Divulgação 27/12/2019 15/03/2020 

Contratação de Serviços Artísticos 11/01/2020 15/03/2020 

Realização das 04 Atividades de Valorização da Terceira Idade 11/01/2020 15/03/2020 

 

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER] 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré-Produção  27/12/2019 17/01/2019 

Produção 11/01/2020 15/03/2020 

Pós-Produção 16/03/2020 30/03/2020 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

META Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 
 

1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.660,00 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total  

1.1 COORDENAÇÃO GERAL 10 semana 
       

1.350,00 
13.500,00  

 

1.2 
COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA 

10 semana 1.000,00 10.000,00 
 

1.3 PRODUÇÃO EXECUTIVA 8 semana 1.200,00  9.600,00   

1,4 ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 16 semana 1.000,00  16.000,00   

2.1 
BANNER (2 banners de 
4m2 cada) 

8 M2 40,00  320,00   

2.2 CAMISETA 200 unidade 22,50 4.500,00  

2.3 DESIGNER 1 serviço 1.710,00 1.710,00  

2.4 REGISTRO FOTÓGRAFO 4 diária 250,00 1.000,00   

2.5 PANFLETOS 5000 unidade 0,21 1,050,00  

2.5 
ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

2 Mês       1.500,00      3.000,00   

3.1 DI CARDOSO E ALEX PAEZ 2 cache 
       

5.000,00  
    10.000,00   

3.2 
DANÇA FOLCLORICA COM 
O GRUPO SENSAÇÃO 

2 Cache       2.000,00       4.000,00   



 

PARAENSE 

3.3 
DANÇA CIGANA CIA 
RUTH SANTANA  

2 Cache 
       

2.000,00  
     4.000,00  

 

4.1 

LANCHE PARA 2 
ATIVIDADES (35 PESSOAS X 
2 ATIVIDADES) 

70 unidade         15,00       1.050,00  
 

4.2 

CAFE DA MANHÃ 
ATIVIDADE DE ABERTURA 
(200 PARTICIPANTES) 

200 unidade 20,00 4.000,00 
 

4.3 
LOCAÇÃO DE ONIBUS 2 
ATIVIDADES 

2 Diária 700,00 1.400,00  

4.4 

SOM DE PEQUENO PORTE 
(ATIVIDADE DE ABERTURA 
E ENCERRAMENTO) 

2 Diária 2.000,00 4.000,00 
 

5.5 

LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 
10 PARA EVENTO DE 
ABERTURA 

2 Diária 500,00 1.000,00 
 

4.6 
ATERRAMENTO DAS 
TENDAS 

2 Serviço 150,00 300,00  

4.7 
GERADOR DE 40KV (evento 
de abertura) 

1 diária 950,00 950,00  

4.8 

LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 
MESAS (ABERTURA E 
ENCERRAMENTO) 

300 unidade 5,00 1.500,00 
 

4.9 

LOCAÇÃO DE MINI PALCO 
PARA ABERTURA E 
ENCERRAMENTO 

2 diaria      1.100,00     2.200,00  
 

4.10 
MONITORES (3 
MONITORES X 4 EVENTOS) 

12 diária 215,00 2.580,00  

TOTAL R$ 97.660,00 

 
 

ANEXOS 

[ x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ]PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ]OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 

 
 

 


