
ANEXO I

PLANO DE TRABALHO 114

RAI

ndereço: QS 10 CONJUNTO 5 A CASA 13

2. OUTROS PARTÍCIPES

CGC/CPF

Funçåo:

Orgão/Entidade Proponente: CENTRO CULTURAL E SOCIAL GRlTO DE

TIBERDADE - MESTRE COBRA

CGC/MF:07.886.0

04 0001-68

Endereço: QS 10 CONJUNTO 5a CASA 13

0idade: RIACHO FUNDO I UF: DF

cEP.71825-

105

DDDffelefone

99550-0821 E.A:

Conta Corrente

241015843-3

Banco

BRB

Agência

o241

ome do Responsável: Roberto de Oliveira França

Praça de Pagamento

CPF:

523_485.12149

Cl/Orgão Expedidor:

ssP/DFJ. uJ þZ
Cargo:

PRESIDENTE Funçäo: SUPERVISAO Matrícula

CEP:71825-105

Orgåo/Entidade E.A

Nome do Responsável CPF

C,l,/Orgåo Expedidor: Cargo: Matrícula

Endereço

3. DESCRçÃO DO PROJETO

Título do Projeto: ESPETÁCULO

QUILOMBOS DA LIBERDADE - Período de execuçäo.

RAfzES 2410412018 ate l BtOSt2OlA

lnicio:
24t04t2018
Término: 18105¡/2018

dentificaçäo do Objeto:

Projeto - QulLoMBos DA LIBERDADE - RAtzEs realjzado peto centro
ultural e Social Grito de Liberdade - Mestre Cobra trata-se da circulaçäo do



èspetáculo artíst¡co - cuttural QU¡LOMBOS DA LIBERDADE - RÃtzES em

escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, integrando o
processo de preservaçäo e popularizaçåo dos Saberes e Fazeres culturais na

formaçäo de alunos dos níveis de ensÍno: básico, fundamental e médio. A ser

realizado durante o meses de ABRIL E MAIO de 2018 em escolas públicas das

Regiöes Administrativas do:, Riacho Fundo l, Candangolåndia, Riacho Fundo lt

e Park Way em sua 8a ediçäo ,o projeto aborda a temática das manifestações

culturais como metodologia de ensino e potencializaçäo da criaçäo intefectual de

crianças e jovens, a partir de: oficinas práticas de capoeira, palestras sobre

metodologias de aplicação e seus fundamentos, rodas temáticas de conversas,

fóruns culturais, dentre outras atividades que buscam através da vivência da

capoeira com os Mestres, além da promoção da cultura popular, atuar no

processo de acessibilizaçäo e valorizaçäo da Arte através do sentimento de

pertencimento e de identificaçäo com a cultura. O projeto de circulaçäo do

espetáculo d o G r u p o Grito de Liberdade visa a exibiçâo do espetáculo

artístico- cultural com ênfase na linguagem da capoeira e de suas manifestaçöes,

prevendo a exibição do espetáculo para a cerca de 15,000 (quinze mil) alunos

entre a faixa-etária de idade de 08 e 21 anos, oriundos das escolas da Rede

Púbf ica de Ensino do Distrito Federal para o ano de 20'18.

Justificativa da proposição

O processo de aplicaçäo do projeto, trata-se da circulação e exibição do

espetáculo artístíco-cultural Quilombos da Liberdade - RAIZES promovido pelo

Centro Cultural e Social Grito de Liberdade - Mestre Cobra, nas Regiöes

Adminístrativas do Distrito Federal, Que desde o ano de 2O11 periodicamente no

decorrer dos anos letivos realiza diversas exibições culturais em comunidades

escolares do Distrito Federa!.

O grande marco desse projeto além da aplicaçäo da Lei Federal no

10.639/03, säo as temáticas abordadas: educação, cultura, arte, políticas sócias,

assim como ações beneficentes realizadas ao decorrer de sua história, partindo da

assistência social prestada as famílias carentes e de açöes culturais que atuam

îa prevençåo e resgate de crianças e jovens das drogas e do crime, projeto que

busca conscientizar



cornunidad e para a importåncia do exercício da solidariedade como sentimento

ruturador na harmonía das relaçöes humanas e da equídade social, tendo em sua

cia a interaçåo de crianças e jovens de diferentes localidades, que se reúnem

ansefo de prestigiar e interagir no processo de popularizaçäo e a vivência da

poeira por meio da apresentaçäo de danças folclóricas existentes nesse

lguedo, como : Dança do Bastäo, Puxada de Rede, Maculelê, Gapoeira Angola

Capoeira Regional.

O projeto proporcionará paralelamente a capacitaçäo de alunos, monitores,

ssores, e graduados do Grupo através de palestras, oficinas culturais e aulas

cas de capoeira durante os dias de realizaçäo do evento. Essas atividades

scam dar maior empoderamento aos agentes culturais do Grupo no processo

e elaboração e aplicação das metodologias de ensino na prática da capoeira

sca também potencializar e dinamízar os processos de produção e distribuição

os bens criatívos elaborados pelo grupo através de abordagens mais incisivas e

tentáveis, por meio de fóruns, rodas de conversa e mostras realizadas

elos Mestres de cultura popular. As atividades práticas e teóricas realizadas

urante o evento tem como objetlvo fortalecer a capoeira como uma forte ferramenta

e impacto no progresso das comunidades através de açöes culturaÍs

preendedoras, na geraçäo de emprego, circulaçäo de riquezas, na prospecção de

criativa sustentável, na cidadania e no desenvolvimento humano

O espetáculo Quilombos da Liberdade Raízes, realizará sua exibiçöes

m escolas públicas do Distrito Federal, não havendo a necessidade de alvará de

ncionamento nem de Licença do Ecad, por se Íazer uso de músicas de

ínio público

circulação e exibição do espetáculo QulLoll,laos DA L¡BERDADE
Raízes em 11 (onze) lnstituições educacionais Públicas do Distrito Federal nas

egiôes Adminístrativas do: Riacho Fundo l, Gandangolåndia, Riacho Fundo ll e
arkWayduranteosme ses de Ab ri I e M ai o d e201 g 

.

bjetivos.

bjetivo geral.



bjetivos específicos.

Realizar exibiçöes para os alunos nos turnos matutino e vespertíno nas escolas

contempladas pelo projeto.

Utilizar dos veículos de comunicaçäo para divulgaçäo do projeto e suas ações.

Contratar equipe técnica de produção, para gerenciamento dos recursos e

monitoramento dos ímpactos gerados junto à comunidade,

Mobilizar outras comunidades a participarem das campanha beneficente proposta

pelo projeto,

Realizar 25 (vinte e cinco) exibições do espetáculo Quilombos da Liberdade -
RA¡ZES em ll (onze) Instituiçöes Educacionaís priblicas do Distrito Federal.

Gontatar imprensa flornais, rádios, revista) para apoio nas açôes de pubticidade do

projeto.

Oferecer oficinas de capoeira para alunos e todo público em geral como contrapartida

do projeto nas escolas contempladas pelo projeto,

Descrição da realidade objeto da parceria, com a demonstraçäo de nexo entre

realidade, o projeto e metas a serem atingidas.

O projeto, no seu âmago cultural se utilizará de metodologias pedagógicas de ensin

seadas nos Saberes e Fazeres dos Mestres da cultura popular, bem como os princípí

nceituais da Educomunicação, buscando promover a democratização na produçäo

ivulgaçäo do conhecimento e fomento à ínteratividade na informaçäo da cultura popular

ando espaços de debate das realídades locais para o desenvolvimento de mecanismos d

culaçäo social garantindo a participaçäo das comunidades escolares nos pro

ecisórios sobre a aplicaçäo dos bens criativos e incentivando iniciativas que valorizem

açäo entre cultura, educaçäo e arte - assim corno a interaçäo entre os saberes tradicionai

populares e os conhecimentos técnico-científicos por meio da difusão de tecnologias sociai

reconhecidas



escr¡ção de metas

projeto tem como público principal para promoçäo de suas atividades culturais a
munidades escolares das Regiöes Administrativas contempladas do: Riacho Fundo I

ARK WAY e CANDANGOLANDIA e RIACHO FUNDO I prevê que as ações atingi

retamente a cerca de 10.000 (dez mil) alunos durante a execuçäo do cronograma d

ibiçöes no ano letivo de que corresponde aos meses de Abril e Maio de 2018.

o ano letivo de 2016 durante o periodo de maio a setembro, o espetáculo Quilombos d
erdade - ldentidade atingiu a marca de 13.054 (treze mil e cinquenta e quatro) alunos

que indica a expressiva abrangência no contexto educacional de aplicação da Lei Fede

10.639/03 em 10 (dez) escolas do Distrito Federal.

scrição de metas.

orma de execuçåo do projeto e de cumprimento das metas (detalhamento e descri

).

estrutura de aplicaçåo técnica-gerencial do projeto está segmentada em período

inados e seguirá a seguinte fase, compreendidas como: execuçåo

EXEC UçÃO 24tmt201 8 até 18t}5t2018

Definição de indicativos quantitativos e qualitativos a serem utilizados para aferição
primento das metas.

Declaraçöes das escolas, contendo a quantidade de alunos presentes durante a exÍbiçäo

spetáculo e horários de exibição;

Fotos;



- Filmagens,

- Demonstração gráfica de abrangência do projeto;

- Livro de presença dos pais;

- Feedback com alunos, professores e servidores.
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Ueta, etápa ou fase¡

Duraçäo

MêsMeta
Etapa/

Fase
Especificação

lnício Término

EXECUçAO CRONOGRAMA

ABRIL / MAIO

a RIACHO FUNDO I

cEM 01 - 11t05t2018
EC VERDE - 14t}5t2018
cED 02 - 16t05t2018

o CANDANGOLÂNDA
cEF 01 -O7tO5t2018
CEM JULIA KUBITSHECK-
09to5t2018

a PARK WAY
CED VARGEM BONITA _
18t05t2018
EC rPÊ -17t}5t2018

a RIACHO FUNDO II

cEF 02 - 24t}4t2018
CED AGROVÍ LA _
251O4t2018
cED 01 -27tj4t2018
EC 01 -30t%t2018

24t14t2018 18t]5t2018



Meta tapa

/Fase

Qtde Und. De

Medida

Valor

Unitário

5. Físico. Financeiro

Especificaçäo Concedente

tsÃl'c, cE L' 0r. RFI

Conlralação Espotáoulo Afro
Quilombos da Libordade -
Ralzes

UJ s6fvlgo ö,ouo,uu 24.000,00 24.000,00

tsÃtsc, tsG O1 - Hnt

Conlralaçäo E6petáculo Afto
Qullombos dâ Llberdade -
ReÞàs

U2 ö0fvrço ð,uu9,0u tö.0uo,00 1O.truU,UU

tsÃtsc. ctst 02 - RFI

Conlralação Espctáculo A[ro
Ouilombos da uberdad€
Raízos

UJ seil¡çô u,oqJ,uo z4,u(xr,oo ¿a.utÀr,uu

eÃtsu. Uts,U ASROVILA _ RF II

Contrataçåo
Espstáculo Afm
Qullomboe da
Llberdede - ienlidade

UZ seil¡ço ö,oqJ,uo 'ltt,u(xJ,o0 I Þ.UUU,tÃJ

9C9 YÀñgEM ÞVIII I A - TAKÃ
WAY

Conlrâlaçeo € spolåculo Af ro

Ruiloïbo6 
de Llberdado -

ùE¡Yrç9

EXEC. EC IPE - PARK WAY

Contreloçäo 6spoláculo AfrÞ
Quilombos da Llberdade -
Relzes

oz Sofliço 6,000,(x) I ö,UOo,OU 16.OO0,00

tsxtsç. CEM JULIA KUEITSI.IECK -
CAI\¡OANGOLAN0IA

qontrelação €6pelâculo slro

$"uilmbm 
da Llberdade -

o3 Sarvlço ö,uuu,w z.l,u00,ou z4.uuu,w

EXEC. çÈr ()1 - (jANuAN(iot-ANutA

Cont.alação ospeláculo Afro
cullural Qu¡lombos da Liberdade
- Raize6

02 sefvrço õ,000,txJ '16,O00,O0 -t õ.ooo,oo

r)(E.o GEM 01 - RIACI-jO FUNOO I

Contralação ospoláculo Alro
cultural Qlilombo8 da Llberdâdo
-Raizes

(ÀJ sorv¡ço ö.uuu,(I) z4,u{J0,oo 24.UU0,0U

ÈÀÈç Uts,U 02 - RIACIIO FUNDO I

Conlmtagào ospotáculo Afro
cultuml Quilombos da Lil¡erdade
-Ra Þss

az s€rvrço 8.000,00 ì Þ.tÃJU,fJO 'l0.u(¡J,uu

tsÃtsc EC VEROE - RIACIIO FUNOO I

Conlmtaçào osp€táculo Atro
cd¡lturel Qullombos da Liberdûd€
-Relzes

02 5o.viço 4.UUO,OU ð.000,0o ð.000,00

OBS: deverá vir como anexo a memor¡a de calculo com a
descrição detalhada do serviço ou bens, Unidade de medida,

quant¡dade, valor unitário e total.



6. Plano de Aplicação (R$1,00)

Código Especificaçâo Total Convenente Concedente

Contrataçäo

de Pessoal

200,000,00 200.000,00

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente

Mês 05

* Registrar o valor mensal a ser transferido pelo órgäo/entidade

responsável pelo programa (concedente)

Môs01 Mês 02 Mrås 03 Mês 04 Mês 0ôMETA

Rt72.000,00 Rs128,000,00

META Mês 07 Mês 08 Mês 09- Mês 10 Mès 11 Mês12



Proponente (contrapartida )

Mês 04

* Registrar o valor mensal a ser desembolsado pelo

proponente (Convenente)

META

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 05 Mês 06

META Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 [/lês 11 Mês 12



s. DECLARAçÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declararnos, para flns de prova junto à
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei,

que inexiste qualquer débito em mora ou situaçäo de inadimplência com o Tesouro do Distrito

Federal ou qualquer órgäo ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que

impeça a transferência de recursos oriundos de dotaçöes consignadas nos orçamentos do

Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho,

Pede deferimento,

Brasília, 07 de Março de 2018.

PRESIDENTE

Nome: Roberto de O. França

CPF: 523.485.121-49

LAPROVAçAO PELA

CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de

Trabalho

Locale Data,

Concedente


