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EIXO – MOC MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA (MOC) 

As atividades de MOC visam principalmente o fortalecimento da comunidade, dos segmentos 
sociais e seus processos de organização e decisão por meio de diferentes ações de caráter 
socioeducativo, informativo e organizativo, como por exemplo: diagnóstico socioeconômico, plantão 
social, reuniões, boletins informativos, entre outros. 

 A divulgação de informações de interesse coletivo é de fundamental importância durante todo 
o projeto e merece ênfase na fase da MOC de forma a garantir o envolvimento da comunidade em 
todas as atividades do projeto social. Estas ações, além de estimular a mobilização, possibilitam o 
exercício do controle social por parte dos beneficiários que poderão verificar o andamento dos 
projetos, esclarecer dúvidas e propor soluções para os possíveis problemas encontrados. 

 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS SÓCIOECONOMICOS E 

TERRITORIAIS
   12.183,50         179,19      2.140,50               -                    -               -               -          2.900,64 17.403,83     

REUNIÃO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES 2.020,00     268,88        207,00        -             -               -          -           499,18         2.995,06       

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS À

COMUNIDADE
4.240,00     12.642,04   1.479,00     -             -               -          -           3.672,21       22.033,25     

PLANTÃO SOCIAL 63.000,00   877,42        720,00        18.000,00   -               -          -           12.919,48     95.516,90     

CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE 

PROJETOS
870,00        22,21          300,00        -             -               -          -           238,44         1.430,65       

CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 DE PROJETOS - CAP
870,00        154,21        90,00          -             -               -          -           222,84         1.337,05       

REUNIÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 DE PROJETOS
9.600,00     12.426,05   1.267,00     -             -               -          -           4.658,61       27.951,66     

BOLETIM DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROJETOS
4.575,00     8.097,92     1.561,00     -             -               -          -           2.846,78       17.080,70     

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS 2.180,00     134,29        181,00        -             -               -          -           499,06         2.994,35       

OFICINA DE FUTEBOL 12.770,00   6.082,48     714,20        -             -               -          -           3.913,34       23.480,02     

OFICINA DE CAPOEIRA 12.560,00   1.625,58     714,20        -             -               -          -           2.979,96       17.879,74     

OFICINA DE ARTES MARCIAIS 12.560,00   1.574,58     714,20        -             -               -          -           2.969,76       17.818,54     

VISITAS AOS CENTROS OLIMPICOS 7.110,00     2.335,98     4.318,20     -             -               -          -           2.752,84       16.517,02     

RUAS DE ESPORTE E LAZER 7.440,00     14.130,43   7.014,20     -             -               -          -           5.716,93       34.301,59     

OFICINA DE HIPHOP 6.265,00     1.271,18     511,00        -             -               -          -           1.609,44       9.656,62       

OFICINA SOBRE SEXUALIDADE, DST/AIDS 3.660,00     187,96        451,00        -             -               -          -           859,79         5.158,75       

OFICINA SOBRE PREVENÇÃO DE DROGAS 3.660,00     187,96        451,00        -             -               -          -           859,79         5.158,75       

OFICINA SOBRE CONVIVÊNCIA E COLETIVIDADE 2.600,00     652,98        397,00        -             -               -          -           730,00         4.379,98       

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS 4.310,00     424,23        355,00        -             -               -          -           1.017,85       6.107,08       

REDEMOCRATIZAÇÃO DOS FORMATOS ASSOCIATIVOS 1.970,00     396,28        355,00        -             -               -          -           544,26         3.265,54       

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 3.810,00     12.178,50   355,00        -             -               -          -           3.268,70       19.612,20     

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 24.118,50   874,37        282,00        -             -               -          -           5.054,97       30.329,84     

TOTAL 202.372,00  76.724,72   24.577,50   18.000,00   -               -          -           -               382.409,09   

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

TOTALOutros*

CUSTOS

Plantão    

Social

TOTAL GERAL PTTS - AÇÕES MOC

QNR 02 a 05 

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Nome da Atividade

Locação Transporte
Insumos 

Diversos
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

2.020,00     268,88    207,00    -         -             -               -           -                -               -          499,18     2.995,06       

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Insumos 

Diversos
Alimentação Consultoria

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Quantidade de 

Eventos

Outros*
Serviços 

Terceiros TOTAL GERAL 

AITIVIDADE

TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Mês 1

Locação
Plantão    

Social
Transporte

REUNIÃO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES QNR 02 a 05 

01 reunião Cronograma

2040 familias residentes
 Reuniões realizadas

PTS Validado

 Validar as atividades propostas no PTS, a partir do resultado da atualização socioeconômica e avalição da Equipe Técnica, juntamente com representantes 

da comunidade. 

A reunião deve durar no 

máximo 2h30m
Duração

Recursos/

Insumos

Insumos materiais necessários estão descritos no item abaixo "Recursos Materiais".

Recursos Humanos: Coordenadora PTTS, Coordenadora MOC, Representantes da Engeharia, 2 apoio, divulgação por carro de som e distribuição de convites 

em locais de grande circulação e para as instituições públicas/privadas locais,

Nome da Atividade

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Público Alvo

A reunião deve adortar metodologias participativas e será realizada uma reunião com a participação da Equipe Técnica Social, Representantes da CODHAB, 

CAIXA e lideranças comunitárias locais, com o objetivo de validar as ações propostas no PTS, a partir da confrontação destas atividades com o resultado da 

atualização socioeconômica e territorial da QNR 02 a 05. A equipe social deverá convidar os representantes da CODHAB, CAIXA e da comunidade para a 

reunião e preparar uma apresentação dos resultados da pesquisa de atualização e a relação de atividades propostas por eixo temático.

Distribuir cópia dos slides aos participantes. Deverão ser convidados até 16 representantes da comunidade, sendo no mínimo 3 por Quadra (QNR 02, 03, 04 e 

05).

Conteúdo Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Resultado da atualização socioeconômica e territorial.

Objetivo

01 reuniões realizada
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

12.183,50   179,19       2.140,50 -         -             -               -           -                -               -             2.900,64   17.403,83     

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Recursos/

Insumos

Insumos materiais para as quatro reuniões: resma de papel, questionario socioeconômico, instrumento de coleta territorial. pranchetas, canetas. Recursos 

Humanos: Coordenadora PTTS, Coordenadora MOC, Representantes da Engeharia, 2 apoio, divulgação por carro de som em locais de grande circulação e para as 

instituições públicas/privadas locais.

Nome da Atividade

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Público Alvo

Deverá ser realizado uma pesquisa amostral para atualização dos dados sócioeconômicos da população beneficiária, mediante a elaboração e aplicação de 

questionário a 323 famílias, definidas como amostra do público alvo - intervalo de confiança de 95% e erro esperado de 5%. A escolha das famílias a serem 

pesquisadas deve observar critérios de aleatoriedade, para determinar os domicílios que serão entrevistados, de tal forma que haja representatividade dos dados 

coletados. Deverá ser elaborado questionário de pesquisa de dados/informações também para levantamento das instituições, serviços públicos e comercio 

existentes na região de modo a atualizar também as informações referentes à área de intervenção e entorno. Os dados  coletados deverão ser tabulados e emitido 

parecer de ánalise dos resultados, de modo que os resultados obtidos possam subsidiar a validação das atividades programadas no PTS ou indicar sua 

reprogramação. Durante a atividade poderão ser oferecidas informações sobre as intervenções ao moradores.Sugere-se a adoção de 6 pesquisadores, para que 

cada um pesquise em torno de 55 famílias, num prazo de até 5 dias úteis. Estima-se que o questionário tenha de 8 a 10 páginas cada questionário familiar, mais 

um instrumento de coleta com 4 páginas para levantamento de

informações territoriais.  A coleta das informações territoriais deverá ser realizada pelo Coordenador MOC.

Conteúdo Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Questionário socioeconômico e de levantamento territorial.

Objetivo

323 familias pesquisadas 

Dados territorias levantados

Dados tabulados e tratados

ATUALIZAÇÃO DE DADOS SÓCIOECONOMICOS E 

TERRITORIAIS
QNR 02 a 05 

1 evento de atualização socioeconômica Cronograma

2040 familias residentes

Atualização sócioeconômica e 

territorial realizada

 Atualizar os dados socioeconômicos da população beneficiária, de modo a contribuir para a validação das atividades propostas no PTS 

Cada reunião deve durar 

no máximo 2h30m
Duração

TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Mês 1

Locação
Plantão    

Social
Transporte

Quantidade de 

Eventos

Outros*
Serviços 

Terceiros TOTAL GERAL 

AITIVIDADE

Insumos 

Diversos
Alimentação Consultoria

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

4.240,00     12.642,04  1.479,00 -         -             -               -           -                -               -                 3.672,21   22.033,25     

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Insumos 

Diversos
Alimentação Consultoria

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Quantidade de 

Eventos

Outros*
Serviços 

Terceiros TOTAL GERAL 

AITIVIDADE

TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Mês 2

Locação
Plantão    

Social
Transporte

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS À 

COMUNIDADE
QNR 02 a 05 

04 reuniões Cronograma

2040 familias residentes
2040 familias informadas

04 Reuniões realizadas

 Apresentar o PTS validado á comunidade, bem como os projetos de intervenção física e regularização fundiária para os beneficiários. 

Cada reunião deve durar 

no máximo 2h30m
Duração

Recursos/

Insumos

Insumos materiais para as quatro reuniões: 4 resma de papel, 2040 apostilas de 3 folhas cada e com informaçções básicas sobre a intervenção , 20 caixas de 

canetas, 08 pinceis atômicos, tela de projeção, Projetor multimídia,câmara fotográfica,  20 galões de água, 5100 cachoros quente, 120 garafas de refrigerante (2l), 

6120 copos descartáveis de 200 ml (3 por família), 40 sacos de lixo de 100 litros, brindes diversos, 24 vales transporte, 20 metros de TNT, lista de presença.

Recursos Humanos: Coordenadora PTTS, Coordenadora MOC, Representantes da Engeharia, 2 apoio, divulgação por carro de som e distribuição de convites em 

locais de grande circulação e para as instituições públicas/privadas locais,

Nome da Atividade

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Público Alvo

As reuniões devem adortar metodologias participativas e será realizada uma reunião para cada QNR, conforme segue: QNR 02, no total de 376 famílias, QNR 03, no 

total de 456 famílias, QNR 04, no total de 628 famílias, QNR 05, no total de 580 famílias. Devem ser providenciadas folhas de frequência, listas para sorteio dos 

brindes, folhas para rascunho a ser distribuida aos participantes, canetas, cachorro quente (2,5 por família),  refrigerante (30 por reunião), 10 brindes para sorteio por 

reunião, 10 sacos de lixo por reunião, água, copos descartáveis, 5 metros de TNT por reunião para as familias efetuarem a avaliação das reuniões, As reuniões 

devem ser planejadas previamente, divulgadas com antecedência e avaliadas ao seu final.

OBS: Previsto 8 horas Coordenador PTTS (RT), 16 horas Coordenador MOC, 16 horas apoio e 02 horas evento para carro de som ( planejamento, execução, 

avaliação e relatório) 

Conteúdo Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária

Objetivo

70% das familias informadas 

04 reuniões realizadas
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

63.000,00   877,42    720,00    18.000,00 -             -               -           -                -               -           12.919,48 95.516,90     

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock,câmara fotográfica, 02 resmas de papel A4,1 impressora, 15 galão agua (1 por mês), 30 

pacotes copos descartáveis (02 por mês) , 01 caixa de canetas, lista de presença.

Humanos: Coordenador MOC, representante das obras e da regularização fundiária

Duas vezes por semana, um pela manhã e 

outro à tarde - Mês 1 até Mês 15

2040 familias residentes 120 plantões sociais realizados

Objetivo

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Duração
Cada plantão deve durar 3 

horas

Quantidade de 

Eventos

Consultoria TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Nome da Atividade

Conteúdo Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária

70% plantões realizadosPúblico Alvo

 Prover lugar de atendimento aos beneficiários e encaminhamento de suas demandas, bem como local para funcionar como base de trabalho da equipe social. 

PLANTÃO SOCIAL QNR 02 a 05 

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

O plantão social deverá estar instalado em local de fácil acesso e dispor de mesa para atendimento, cadeiras, noteboock, imrpessora e cadastro de todas as

famílias beneficiárias, bem como informações sobre o andamento do PTTS e obras. Durante o Plantão Social poderão ser atualizados cadastros das famílias,

orientações e encaminhamentos para equacionar problemas decorrentes da intervenção física, do plano de regularização social e inserção no CADÚNICO, bem

como prestar esclarecimentos sobre as atividades do PTTS e regularidade documental. Locação de imóvel para o plantão social.

O Plantão social acontecerá durante os 15 primeiros meses da obra, numa frequencia de 2 vezes por semana.

OBS: Previsto 03 horas Coordenador MOC por plantão( planejamento, execução, avaliação e relatório)

120 Plantões sociais Cronograma

Locação 

(**)
Transporte Alimentação
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

Custos

870,00       22,21      300,00    -         -             -                  -           -                -               -          238,44     1.430,65       

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Quantidade de 

Eventos

QNR 02 a 05 

Recursos/

Insumos

Materiais: local para inscrição, cédula de inscrição, cédula de votação, câmara fotográfica, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 02 resmas de papel A4,1 

impressora.

Humanos: Coordenador MOC, apoio para divulgação, lista de presença.

Obs: o local de inscrição e votação deve ser na sede do plantão social.

2040 familias residentes

01 comissão Mês 2

Nome da Atividade

Conteúdo

Cronograma

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária

Insumos 

Diversos
Outros*Transporte AlimentaçãoLocação TOTAL

Divulgação/ 

Comunicação

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Plantão    

Social
Consultoria

CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE 

PROJETOS

No máximo na segunda 

semana do mês 2

Comissão de Acompanhamento 

criada

Criaçao da Comissão de 

Acompanhamento de Proejtos

 Criar a Comissão de Acompanhamento de Projetos, para desenvolver atividades de monitoramento das ações de engenharia, social,regularização fundiária e 

fornecer informações sobre a intervenção aos beneficiários. 

Duração

Público Alvo

Objetivo

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Planejamento do processo de criação da comissão (cédulas de inscrição, ação, definição de datas, etc)

divA comissão deverá ser formada por representantes das quatro QNR (02 a 05), num total de 14 componentes, assim distribuidos: 2 da QNR 02, 3 da QNR 03,

5 da QNR 04 e 4 da QNR 05. Divulgação de informações para criar a comissão de acompanhamento de obras e suas respectivas atribuições. Inscrição dos

candidatos. Votação dos Candidatos que serão eleitos por maioria simples. Formação da comissão. Divulgação do resultado da eleição. Sao destinadas 04

horas técnicas para o planejamento, execução, avaliação e relatório da atividade e 2 horas de apoio para a divulgação. 

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

870,00       154,21    90,00      -         -             -               -           -                -               -          222,84     1.337,05       

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Insumos 

Diversos
Alimentação Consultoria

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Transporte

Serviços 

Terceiros 
Custos

Duração 04 horas de curso
Quantidade de 

Eventos

Outros* TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Mês 2

Locação
Plantão    

Social

10 componentes capacitados

01 capacitação realizada

CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 DE PROJETOS - CAP
QNR 02 a 05 

01 capacitação Cronograma

14 componentes da CAP Capacitar os 14 integrantes da CAP

 Capacitar os membros da comissão de acompanhamento de projetos, para o desempenho de suas atribuições. 

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de aula, 1 mesa, 16 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 impressora, 

01 galão água, 01 pacote copos descartáveis (02 por mês) ,20  canetas, folhas de frequência.  15 apostilas de no máximo 3 folhas com objetivos, atribuições 

e responsabilidades da CAP, lista de presença.

Humanos:  Coordenador MOC, 

Nome da Atividade

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Público Alvo

A capacitação adotará metodologia participativa, tendo como pano de fundo os conceitos da Andragogia.

Obs.: estão previstas 06 horas de trabalho para o Coordenador (planejamento, execução, avaliação e relatório)

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária

Objetivos da CAP, Atribuições e responsabilidades da CAP (junto aos proejtos e ao poder público). A CAP não é fiscalizadora de projetos. Definição e 

delimitação dos papéis dentro da CAP: Coordenador, secretário, relator, etc. Roteiro para acompanhamento dos projetos. Orientações para registro e 

divulgação do trabalho da CAP. Elaboração do plano de trabalho e cronograma de atividades. 

Objetivo
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

9.600,00     12.426,05 1.267,00 -         -             -               -           -                -               -          4.658,61   27.951,66     

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Insumos 

Diversos
Alimentação Consultoria

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Transporte

Serviços 

Terceiros 
Custos

Duração
Cada reunião deve durar 

2h30m, no máximo

Quantidade de 

Eventos

Outros* TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Mês 1 a Mês 15

Locação
Plantão    

Social

REUNIÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 DE PROJETOS
QNR 02 a 05 

15 reuniões Cronograma

14 componentes da CAP 15  reuniões da comissão

  Avaliar o andamento dos projetos e elaborar informações para divulgação à comunidade. 

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de reunião, 1 mesa, 16 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, 02 resmas de papel A4,1 impressora,câmara fotográfica, 05 galão água (1 para cada 

três meses), 05 pacotes copos descartáveis (01 para cada três meses) , 1 caixa de canetas, lista de presença.

Humanos: Coordenador MOC

Nome da Atividade

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Público Alvo

As reuniões devem ser participativas e Coordenadas pelo Coordenador da CAP, com a mediação do Coordenador de MOC. Durante as reuniões serão avaliadas 

as atividades desenvolvidas,  organização das ações futuras e a elaboração do material de divulgação dos trabalhos da CAP. A CAP deverá produzir um 

informativo mensal, sobre suas atividades, com uma tiragem de 2040 exemplares, de 2 páginas cada.

Obs: previstas 4 horas de trabalho para o Coordenador de MOC, para cada reunião (planejamento, execução, avaliação e relatório) e 02 horas para o apoio para 

elaboração do material de divulgação, por mês.

Conteúdo
Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Plano de Trabalho, Cronograma de Atividades e Relatório de Ações da 

CAP.

Objetivo

70% das reuniões realizadas
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

4.575,00     8.097,92 1.561,00 -         -             -               -           -                -               -          2.846,78   17.080,70     

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Insumos 

Diversos
Alimentação Consultoria

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Custos

Duração

Distribuir o 1º exemplar até o

10º dia do 1º trimestre de

trabalho e os demais até o 10º

dia do trimestre subsequente

Quantidade de 

Eventos

Outros* TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Um boletim por trimestre - Mês 3, Mês 6, 

Mês 9, Mês 12 e Mês 15.

Locação
Plantão    

Social

BOLETIM DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROJETOS
QNR 02 a 05 

5 boletins informativos elaborados Cronograma

2040 familias residentes
Distribuição de 2040 boletins para as

familias beneficiárias e elaboração de

5 boletins

 Fornecer aos beneficiários informações sobre o andamento das obras e do PTS. 

Transporte
Serviços 

Terceiros 

Recursos/

Insumos

Materiais: Boletins informativos trimestrais

Humanos: Coordenador do PTTS e 02 apoios para entrega dos boletins

Nome da Atividade

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Público Alvo

O material de divulgação das atividades do projeto deverá ser elaborado por representantes dos segmentos que participaram das atividdes (Coordenadores,

CAP, Facilitadores das oficinas, jovens, pessoal de apoio, etc.). Cada boletim deverá ter no máximo três folhas e periodicidade trimestral e tiragem de 2200

exemplares. A entrega deverá ser de porta em porta, podendo ser entregue diretamente ao morador, colocado embaixo da porta ou na caixa de correios. Nos

boletins deverá constar a logo do GDF e da CAIXA e ser previamente aprovado por estas entidade antes de sua impressão e divulgação.

Obs: Prevista 06 horas por trimestre mês para o Coordenador de PTTS, 4 duas horas trimensais para 02 apoio e 2 horas para mais dois apoios para entrega

dos boletins. As horas dos demais coordenadores, facilitadores e apoio necessários já estão computada em cada atividade

Conteúdo
Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Plano de Trabalho, Cronograma de Atividades, Material de divulgação, 

relatório das atividades desenvolvidas pelo projeto, no período.

Objetivo

70% das familias recebendo o

boletim e 100% dos boletins

elaborados
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

2.180,00     134,29    181,00    -         -             -               -           -                -               -          499,06     2.994,35       

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de aula, 1 mesa, 26 cadeiras, 1 noteboock, datashow, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resmas de papel A4, 25 apostilas com no 

máximo 5 folhas cada contendo resumo dos conteúdos abordados, 1 impressora, 02 galão água, 01 pacotes copos descartáveis, 01 caixa de canetas, 04 

refrigerante 2l, 14 biscoitos diversos, lista de presença.

Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador e 01 apoio

Mês 3

2040 familias residentes
Capacitar 24 agentes sociais

Realizar 01 turma de capacitação

Objetivo

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Duração Curso de 5h de duração
Quantidade de 

Eventos

Consultoria TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Nome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Noções de relacionamento pessoal. Grupo, Família e 

Sociedade.Participação social. Noções sobre educação sanitária e ambiental. Lixo. Recursos Hidrícos. Energia. Higiene. Técnicas de entrevista/coleta de 

dados, esporte e lazer como direito, uso de ferramentas de coleta de dados (questionários). Visitas domiciliares.

01 turma de cap realizada

80% dos agentes capacitados
Público Alvo

 Capacitar 24 membros da comunidade, preferencialmente, moradores da QNR 03, para atuarem como Agentes Sociais. 

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS QNR 02 a 05 

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

A metodologia será participativa e vivencial. 

01 turma Cronograma

Locação Transporte Alimentação
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

12.770,00   6.082,48 714,20    -         -             -               -           -                -               -          3.913,34   23.480,02     

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Plantão    

Social

Nome da Atividade

Conteúdo Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Regras do futebol.Práticas de futebol. Noções de cidadania.

80% ds aulas realizadas, 80% dos

adolescentes participantes,

Campeonato realizado

Público Alvo

 Oferecer a prática desportiva orientada na modalidade futebol, preferencialmente, para os moradores da QNR 03, com idade entre 12 e 18 anos. 

OFICINA DE FUTEBOL

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Alimentação Consultoria

Duração

Materiais: Local de inscrição, Campo de futebol, 20 bolas de futebol, 2 pares de  redes, 1 noteboock,câmara fotográfica, 01 resmas de papel A4,1 impressora, 

45 galão água (1 por aula e 13 para o campeonato), 45 pacotes copos descartáveis de 200 ml (01 por aula e 13 para o campeonato) , 08 jogos de coletes de 

futebol,  3 trofeus (ouro, prata, bronze), 33 medalhas (ouro, prata, bronze) 88 medalhas de participação, 01 caixa de canetas, lista de presença, frutas para o 

dia do campeonato (laranja, melancia, banana, maçã, etc), 20 litros de refrigferante (para o encerramento), 200 cachorro quente

Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 02 apoio

TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação
Locação Transporte Outros*

Insumos 

Diversos

Cronograma
Aulas duas vezes por semana, um pela 

manhã e outro à tarde - Mês 4 até Mês 11 

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão repassadas com os participantes as regras do futebol, ofercedidas aulas de futebol, com formação dos 08 times, com vistas a um campeonato ao final

da atividade. As aulas de futebol devem acontecer duas vezes por semana, uma pela manhã e outra a tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de

32 aulas, conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas deve ser realizado um campeonato com distribuição de trofeu (1º lugar), medalhas (1º, 2º e

3º lugar)  e brindes. O campeonato deve ocorrer numa manhã de domingo. 

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores da QNR 03 e que não estejam inscritos em outra atividade.

Obs: estão previstas 10 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 80 horas de trabalho para um Facilitador e 60 horas de trabalho para um apoio

(planejamento, execução, avaliação e relatório), e 2 horas para carro de som divulgar a atividade.

32 aulas de futebol e um campeonato

QNR 02 a 05

Recursos/

Insumos

2040 familias residentes
32 aulas de futebol, 100 adolescentes

atendidos, formação de 08 times e

realização de um campeonato

Objetivo

Cada aula deve durar no 

máximo 2 horas

Quantidade de 

Eventos

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

12.560,00   1.625,58 714,20    -         -             -               -           -                -               -          2.979,96   17.879,74     

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Duração
Cada aula deve durar 2 

horas

Quantidade de 

Eventos

QNR 03

Recursos/

Insumos

Materiais: Local de inscrição, local para as aulas, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 40 galão água (1 por aula e 8 para o 

batismo), 34 pacotes copos descartáveis de 200 ml (01 por aula e 4 para o batismo) ,  01 caixa de canetas, lista de presença, frutas para o dia do 

campeonato (laranja, melancia, banana, maçã, etc)., 20 refrigerante, 200 cachorros quente.

Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio

Duas vezes por semana, um pela manhã e 

outro à tarde - Mês 5 até Mês 12.

2040 familias residentes
32 aulas de capoeira, 50 adolescentes

atendidos 

Objetivo

Consultoria TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*

OFICINA DE CAPOEIRA

Cronograma

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão repassadas com os participantes as regras da capoeira, oferecidas aulas de capoeira, com formação de duas turmas, de 25 participantes cada.

As aulas de capoeira devem acontecer duas vezes por semana, uma pela manhã e outra a tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de 32 aulas,

conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas, se possivel deve ser realizado a cerimônia de batismo do praticante. O batismo deve ocorrer numa

manhã de domingo. 

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores da QNR 03 e que não estejam inscritos em outra atividade.

Obs: estão previstas 08 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 80 horas de trabalho para um Facilitador e 60 horas de trabalho para um apoio

(planejamento, execução, avaliação e relatório), e 2 horas para carro de som divulgar a atividade.

32 aulas e um batistmo

Nome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Regras e golpes da capoeira.

Noções de cidadania.

80% ds aulas realizadas, 80% dos

adolescentes participantes

 Oferecer a pratica desportiva orientada na modalidade capoeira, preferencialmente para os moradores com idade entre 12 e 18 anos. 

Público Alvo

Locação Transporte Alimentação

Custos

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

12.560,00   1.574,58 714,20    -         -             -               -           -                -               -          2.969,76   17.818,54     

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Público Alvo

Locação Transporte Alimentação

Custos

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

OFICINA DE ARTES MARCIAIS

Cronograma

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão repassadas com os participantes as regras da arte marcial definida, oferecidas aulas praticas da arte marcial, com formação de duas turmas, de 25

participantes cada. As aulas devem acontecer duas vezes por semana, uma pela manhã e outra a tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de 32

aulas, conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas, se possivel deve ser realizado um exame de faixa, preferencialmente numa manhã de domingo. 

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores da QNR 03 e que não estejam inscritos em outra atividade.

Obs: estão previstas 08 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 80 horas de trabalho para um Facilitador e 60 horas de trabalho para um apoio

(planejamento, execução, avaliação e relatório), e 2 horas para carro de som divulgar a atividade.

32 aulas e um exame de faixa

Nome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Regras e golpes da arte marcial definida.

Noções de cidadania.

80% ds aulas realizadas, 80% dos

adolescentes participantes

 Oferecer a prática desportiva orientada na modalidade artes marciais (Judô, Caratê, Jiu jitsu, Ttaekwondo ou outra), preferencialmente, para os moradores da 

QNR 03, com idade entre 12 e 18 anos. 

Consultoria TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*

Duração
Cada aula deve durar 2 

horas

Quantidade de 

Eventos

QNR 03

Recursos/

Insumos

Materiais: Local de inscrição, local para as aulas, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora,câmara fotográfica, 40 galão água (1 por aula e 8 para o 

exame), 34 pacotes copos descartáveis de 200 ml (01 por aula e 4 para o exame) ,  01 caixa de canetas, lista de presença, frutas para o dia do campeonato 

(laranja, melancia, banana, maçã, etc), 20 refrigerante, 200 cachorros quente.

Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio

Duas vezes por semana, um pela manhã e 

outro à tarde - Mês 6 até Mês 13

2040 familias residentes
32 aulas de artes marciais, 50

adolescentes atendidos 

Objetivo
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

7.110,00      2.335,98 4.318,20 -         -             -               -           -                -               -          2.752,84   16.517,02     

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Quantidade de 

Eventos

QNR 03

Recursos/

Insumos

Materiais: Local de inscrição, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, onibus,  01 caixa de canetas, lista de presença, lanche, 

Humanos: Coordenador MOC, 02 apoio por visita.

Visitas pela manhã e a tarde - Mês 4

2040 familias residentes

8 Visitas, com até 50

crianças/adolescentes cada, num total de

400 participantes 

Objetivo
Realizar visita orientada ao Centro Olimpico Parque da Vaquejada e ao Centro Olímpico Ceilândia Setor O, localizados no entorno da QNR, com objetivo de que 

os participantes conheçam as atividades desenvolvidas, as condições de matrícula e frequência às atividades.

Duração

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

VISITAS AOS CENTROS OLIMPICOS

Cronograma

Consultoria TOTAL
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*Locação

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Para a atividade será adotada a metodologia de visita de campo orientada, onde os participantes visitarão os Centros Olimpicos existentes no entorno. Deverão

ser reallizadas 8 visitas,sendo duas por QNR (QNR 02, 03, 04 E 05). Para cada QNR deverá ser programada uma visita pela manhã e outra à tarde.

Providenciar foheto para distribuição aos participantes com a descrição das modalidades existentes em cada Centro Olímpico, com condições de matrícula,

modalidades, participação, horários, etc. Servir lanche aos participantes.

Sugere-se que uma visita de cada QNR seja no CO Parque da Vaquejada e outra no CO Setor O.

8 visitas 

Nome da Atividade

Conteúdo
Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Regulamento dos centros olímpicos, atividades desenvolvidas, 

horários, etc. Noções de cidadania.

100% das visitas realizadas e 80% da

meta de crianças/adolescentes

atendidos 

Público Alvo

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Cada visita deverá ter 

duranção de 3 horas

Transporte Alimentação

Custos

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

7.440,00     ######## 7.014,20  -         -             -               -           -                -               -              5.716,93   34.301,59     

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Público Alvo

Locação Transporte Alimentação

Custos

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

RUAS DE ESPORTE E LAZER

Cronograma

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas 04 Ruas de Lazer, uma para cada QNR atendida pela intervenção. Deverão ser selecionados jogos, brincadeiras e atividades culturais para o dia.

As atividades podem ser: jogos de bete, corrida de saco, pintura de rosto, oficina de pipa, amarelinhas, brincadeiras de roda, atividades físicas (Vivo/Estátua,

voleibol, peteca, cama elastica, piscina de bolinha, passando a bola, etc.

As Ruas de Lazer devem acontecer preferencialmente aos domingos, em local de fácil acesso em cada QNR, conforme calendário a ser elaborado. Para

otimização da participaçao nas atividades devem ser distribuidos "tiquetes" para as famílias, na razão de 2 por cada componentes familiar.

Obs: estão previstas 08 horas de trabalho para o Coordenador do PTTS, 16 horas para o Coordenador MOC, 16 horas de trabalho para cada um apoio

(planejamento, execução, avaliação e relatório), e 4 horas para carro de som divulgar a atividade. Fornecer 4 bicicletas como prêmio, sendo uma por QNR,

mediante sorteio.

04 ruas de lazer

Nome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Atividades culturais, recreativas, jogos e brincadeiras.

Noções de cidadania.

04 ruas de lazer realizadas

 Oferecer atividades lúdicas, esportivas e culturais aos moradores da QNR 02 a 05. 

Consultoria  TOTAL 
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*

Duração
Cada evento deverá  durar 

3 horas

Quantidade de 

Eventos

QNR 02 a 05

Recursos/

Insumos

Materiais: Local de apoio, tendas, cadastro das famílias, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 40 galão água (10 para cada 

evento) 40 pacotes copos descartáveis de 200 ml (10 para cada evento) ,  01 caixa de canetas, lista de presença, 40 litros de refrigerante (10 para cada evento), 

2000 picoles (contratar carrinho com 500 picoles por evento), 1200 saquinhos de pipoca (contratar carrinho com 300 saquinhos de pipoca por efvento),  600 quilos 

frutas para o dia da apresentação (laranja, melancia, banana, maçã, etc) - 150 para cada evento. 2000 cachorros queste (500 por evento)

Humanos: Coordenador PTTS, Coordenador MOC, 06 apoio

Devem ser nos finais de semana - domingo 

- 

Mês 6

2040 familias residentes 04 ruas de lazer 

Objetivo

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

6.265,00     1.271,18 511,00    -         -             -               -           -                -               -          1.609,44   9.656,62       

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação Transporte

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Outros*

Duas vezes por semana, um pela manhã e 

outro à tarde - Mês 9 e Mês 10
Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

Cada aula deve durar 2 

horas

Objetivo

Quantidade de 

Eventos
16 aulas e uma apresentação ou exposição Cronograma

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Origem e história do hiphop, hiphop e música eletrônica, Hip hop no Brasil, estilos de hiphop e o estilo pessoal, pilares do hiphop, hiphop dança e moda, 

impacto social do hiphop. Noções de cidadania.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Nome da Atividade OFICINA DE HIPHOP

 Oferecer a atividade artistica orientada na modalidade HipHop, preferencialmente, para os moradores que receberão melhorias/unidades habitacionais, a partir 

de 14 anos. 

Materiais: Local de inscrição, local para as aulas, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica,  20 galão água (1 por aula e 4 para o 

apresentação), 20 pacotes copos descartáveis de 200 ml (01 por aula e 4 para a apresentação) ,  01 caixa de canetas, lista de presença, frutas para o dia do 

apresentação (laranja, melancia, banana, maçã, etc)., 24 garrafas 2l refrigerante

Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio

A apresentação dos conteúdos devem ser acompanhadas e aulas práticas sobre poesia, música, ritmo e dança. Serão repassadas com os participantes as

técnicas básicias, com formação de duas turmas, de 25 participantes cada. As aulas devem acontecer duas vezes por semana, com uma turma pela manhã e

outra à tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de 16 aulas, conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas, se possivel deve ser realizado

uma apresentação/exposição, preferencialmente numa manhã de domingo. 

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradoresque receberão melhoria/novas unidades habitacionais e que não estejam inscritos em

outra atividade.

Obs: estão previstas 05 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 40 horas de trabalho para um Facilitador e 30 horas de trabalho para um apoio

(planejamento, execução, avaliação e relatório), e 2 horas para carro de som divulgar a atividade.

QNR 03

Público Alvo 2040 familias residentes
16 aulas de artes, 50 adolescentes

atendidos 

80% ds aulas realizadas, 80% dos

participantes frequentes
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

3.660,00     187,96    451,00    -         -             -               -           -                -               -          859,79     5.158,75       

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação Transporte

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Outros*

Duas vezes por semana, um pela manhã e 

outro à tarde - Mês 12
Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

Cada aula deve durar 2 

horas

Objetivo

Quantidade de 

Eventos
08 aulas Cronograma

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Desenvolvimento psicosexual - mente e corpo, puberdade, adolescência e sexualidade, sexualidade e afetividade, identidade sexual - respeito às diferenças, 

masturbação, gravidez planejada e gravidez precoce, metodos anticonceptivos, gestação, abuso sexual, doenças sexualmente tansmissíveis, AIDS.

Noções de cidadania.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Nome da Atividade OFICINA SOBRE SEXUALIDADE, DST/AIDS

 Oferecer informações sobre sexualidade e DST/AIDS  preferencialmente, para os moradores que receberão melhorias/unidades habitacionais, a partir de 14 

anos. 

Materiais: Local de inscrição, local para as aulas, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 8 galão água (1 por aula), 8 pacotes 

copos descartáveis de 200 ml (01 por aula) ,  01 caixa de canetas, lista de presença, 6 litros de refrigerante (3 para cada turma), 12 pacotes de biscoito (6 

para cada turma).

Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio

A apresentação dos conteúdos devem ser de forma participativa. Serão repassadas com os participantes os conhecimentos básicos sobre sexualidade e

DST/AIDS, com formação de duas turmas, de 50 participantes cada. As aulas devem acontecer duas vezes por semana, com uma turma pela manhã e outra

à tarde, num período mínimo de 02 semanas, num total de 8 aulas, conforme calendário a ser elaborado. Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade

aos moradores que receberão melhoria/novas unidades habitacionais e que não estejam inscritos em outra atividade.

QNR 03

Público Alvo 2040 familias residentes
08 aulas, 50 adolescentes atendidos cada

aula

80% das aulas realizadas, 80% dos

participantes frequentes
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

3.660,00     187,96    451,00    -         -             -               -           -                -               -          859,79     5.158,75       

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação Transporte

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Outros*

Duas vezes por semana, um pela manhã e 

outro à tarde - Mês 13
Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

Cada aula deve durar 2 

horas

Objetivo

Quantidade de 

Eventos
08 aulas Cronograma

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Conceito e tipos de droga. Alcool e tabaco como droga. Familia, grupo e amigos no uso de drogas. Causas do uso de drogas. Fatores de riscos e 

consequências. Comportamento do usuário. Dependência bioquimica, psicológica e social do uso de drogas. Drogas, criminalidade e violência. Tratamento e 

síndrome de abstinência.

Noções de cidadania.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Nome da Atividade OFICINA SOBRE PREVENÇÃO DE DROGAS

 Oferecer informações sobre uso e dependência das drogas e suas consequênciais sociais. 

Materiais: Local de inscrição, local para as aulas, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora,câmara fotográfica, 8 galão água (1 por aula), 8 pacotes 

copos descartáveis de 200 ml (01 por aula) ,  01 caixa de canetas, lista de presença, 6 litros de refrigerante (3 para cada turma), 12 pacotes de biscoito (6 

para cada turma)..

Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio

A apresentação dos conteúdos devem ser de forma participativa. Serão repassadas com os participantes os conhecimentos básicos drogadição, com

formação de duas turmas, de 50 participantes cada. As aulas devem acontecer duas vezes por semana, com uma turma pela manhã e outra à tarde, num

período mínimo de 02 semanas, num total de 8 aulas, conforme calendário a ser elaborado. Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos

moradores que receberão melhoria/novas unidades habitacionais e que não estejam inscritos em outra atividade. Pode ser montada uma exposição sobre

pervenção e uso de drogas.

QNR 03

Público Alvo 2040 familias residentes 08 aulas, 50 adolescentes atendidos 
80% ds aulas realizadas, 80% dos

participantes frequentes
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

2.600,00     652,98    397,00    -         -             -               -           -                -               -          730,00     4.379,98       

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação Transporte

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Outros*

Mês 5 Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

02 horas cada palestra

Objetivo

Quantidade de 

Eventos
04 Palestras Cronograma

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Vida comunidade: individuo, familia, grupo, comunidade. Valores e crenças sociais - universais e locais. Direitos coletivos e individuais. Política da boa 

vizinhança: o vizinho como parente mais próximo. A comunidade e as relações de poder. Política e comunidade. Solução de conflitos. Interesse individuais x 

interesses coletivos. pensar coletivamente: a comunidade como articuladora de soluções para os problemas locais. Vida em comunidade e ética. Regras e 

convivência comunitária. Educação e boas maneiras. Noções de cidadania.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Nome da Atividade OFICINA SOBRE CONVIVÊNCIA E COLETIVIDADE

 Apresentar informações sobre regras de convivência comunitária, prioritariamente, para os moradores do que serão beneficiados com melhorias/unidades 

habitacionais. 

Materiais: Local para as palestras, 1 mesa, 100 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, 01 resma de papel A4,1 impressora, câmara 

fotográfica,08 galão água (02 por palestra), 08 pacote copos descartáveis (02 por palestra) , 01 caixa de canetas, folhas de frequência.  400 apostilas de no 

máximo 2 folhas cada, com o conteúdo resumido da palestra, 40 garrafas de refrigerante 2l (10 para cada oficina), 60 biscoitos divertos (15 para cada oficina).

Humanos:  Coordenador MOC, 01 Faciliatador , 01 apoio

As palestras deverão ser realizadas uma para cada QNR beneficiada, com adoção de metodologia participativa, tendo como pano de fundo os conceitos da

Andragogia.

QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
04 palestras , 50 a 100 participantes 

por palestra

04 palestra realizadas, no minimo 

50 participantes por palestra

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

4.310,00     424,23    355,00    -         -             -               -           -                -               -          1.017,85   6.107,08       

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação Transporte

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Outros*

Mês 10 Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

8 horas cada  curso
Quantidade de 

Eventos
02 capacitações Cronograma

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Conceitos de liderança. Tipos e estilos de liderança. 

Comunicação. Negociação e resolução de conflitos. Papel do lider. Habilidades e atitudes requeridas para um lider. Lider e liderados. Diferenças Individuais. 

Motivação. Ferramentas para a liderança. Mudança e desafio. Liderança, autoriadade e autoritarismo. O lider e os interesses pessoais e coletivos. Lider 

servidor. Lider como exemplo. Noções de Cidadania.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
02 cursos

Capacitar os 50 moradores 

01 cursos realizado

80% inscritos capacitados

Objetivo

Nome da Atividade OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS

 Capacitar 50 moradores beneficiados com melhorias/unidades habitacionais com conceitos relacionados à liderança, priorizando os componente da 

Comissão  de Acompanhamento de Projetos 

Materiais: Sala de aula, 1 mesa, 28 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, 01 resma de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica,04 

galão água (02 por turma), 04 pacote copos descartáveis (02 por turma) , 2 caixa de canetas, folhas de frequência, .  50 apostilas de no máximo 10 páginas 

com o conteúdo abordado no curso, 20 pet 2l de refrigerante (10 para cada turma), 32 pacotes de biscoitos diversos (16 por turma)

Humanos:  Coordenador MOC, 01 facilitador, 01 apoio

A capacitação adotará metodologia participativa, tendo como pano de fundo os conceitos da Andragogia e serão realizados dois cursos, como duração de 8 

horas cada, preferencialmente nos finais de semana, podendo ocorrer a primeira parte num sábado (turma 1) e domingo (turma 2) e a segunda parte no final de 

semana seguinte (sábado, turma 2 e domingo, turma 1).
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.970,00     396,28    355,00    -         -             -               -           -                -               -          544,26     3.265,54       

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação Transporte

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Outros*

Mês 14 Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

cada palestra deve ter 2 

horas

Objetivo

Quantidade de 

Eventos
02 palestras Cronograma

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Organizações sociais. Tipos de Organizações sociais. 

Atuação e responsabilidades das organizações sociais. Organizações sociais e o papel do estado. Democracia e gestão das organizações sociais. 

Interesses individuais x interesses coletivos. Organização Social, política e cooptação.  Participação social nos formatos associativos.Organização Social e 

conquintas. Como redemocratizar uma organização social. Noções de Cidadania.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Nome da Atividade REDEMOCRATIZAÇÃO DOS FORMATOS ASSOCIATIVOS

 Apresentar palestra sobre formatos associativos,campo de atuação, gestão democrática e necessidade de redemocratização. 

Materiais: Local para a palestra, 1 mesa,100 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 

impressora, 04 galão água (02 por palestra), 04 pacote copos descartáveis (02 por palestra) , 1 caixa de canetas, folhas de frequência.  200 apostilas de no 

máximo 3 folhas com o conteúdo abordado.

Humanos:  Coordenador MOC, 01 facilitador, 01 apoio

As devem adotar metodologia participativa e serão realizadas em dois finais de semana, preferenciamente. 

Obs.: estão previstas 06 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 08 horas para o Facilitador, 06 horas para o apoio (planejamento, execução, avaliação e

relatório) e 2 horas para carro de som.

QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
02 palestras

de 50 a 100 moradores por palestra 

002 palestras realizados

50 participantes por palestra
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

3.810,00     12.178,50 355,00    -         -             -               -           -                -               -          3.268,70   19.612,20     

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação Transporte

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais
Outros*

Mês 15 Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

O evento  deve ter 3 horas

Objetivo

Quantidade de 

Eventos
01 evento
 Cronograma

Conteúdo
Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Prestação de contas das atividades físicas, regularização e 

social realizadas. Relatórios mensais.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Nome da Atividade ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Realizar oencerramento das atividades, principalmente, em relação às obras e PTS, para os moradores da QNR 02 a 05. 

Materiais: Local para o evento, 1 mesa, cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica,  01 resma de papel A4,1 

impressora, 25 galões de água , 40 pacote copos descartáveis 200ml , 1 caixa de canetas, folhas de frequência.  100 brindes diversos, estratégia para sorteio 

dos brindes, 100 quilos frutas diversas, 3000 picolès (contratar carrinho), 2100 saquinhos de pipoca (contratar carrinho), distribuir tiquetes para as famílias para 

os picoles, pipocas e brincadeiras, na seguinte razão: um tiquetes para picolé, um tiquete para pipoca, 100 centos de salgado, 150 pet de 2L de refrigerante, 40 

sacos para lixo 100l, pula pula, pisicina de bolinhas, pintura no rosto, brincadeiras diversas 

Humanos:  Coordenador PTTS, Coordenador MOC, Coordenador ESA, Coordenador GTR, 04 apoio

A prestação de contas deve ser feita por meio de uma apresentação em power point, ilustradas com fotos e dados quantitativos e qualitativos (se possível).

Preferencialmente o encerramento deverá ocorrer num domingo pela manhã.

QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes 01 evento

001 evento realizado
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EIXO - ESA EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL 

O direito à habitação digna pressupõe mais que um teto e paredes, faz-se necessário o acesso 
a outros bens culturais e direitos sociais, como a educação, a saúde, o transporte, o lazer e ao direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para o exercício pleno desses direitos precisamos 
contar com a participação efetiva dos beneficiários, através de um processo educativo e de 
formação para a apropriação dos saberes e da elevação cultural e política resultante do trabalho 
coletivo e auto-organização, com foco no meio ambiente. 

Nesse sentido, as atividades de educação sanitária e ambiental serão parte de um processo de 
educação para a construção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado e melhores condições de 
saúde. As ações devem ser realizadas em parceria com as lideranças comunitárias. 

 

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

A pesquisa 

24.118,50   874,37    282,00    -         -             -               -           -                -               -          5.054,97   30.329,84     

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Transporte Outros*
Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Duração

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Custos

Divulgação/ 

Comunicação
TOTAL

Serviços 

Terceiros 
Alimentação ConsultoriaLocação

O evento  deve ter 3 horas

Objetivo

Quantidade de 

Eventos
01 evento
 Cronograma

Conteúdo
Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.

Matriz de indicadores do Ministério das Cidades. Formulários/Questionários elaborados.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Recursos/

Insumos

Deve acontecer no  final da intervenção

Nome da Atividade AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO

 Realizar a avalação da intervenção nas quadras QNR 02 a 05, notadamente com as famílias que receberam melhoria/unidades habitacionais. 

Materiais: Local para reuniões, 1 mesa, 15 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, 03 resma de papel A4,1 impressora, câmara 

fotográfico, 02 galões de agua , 02 pacote copos descartáveis 200ml , 1 caixa de canetas, folhas de frequência, 4000 cópias (considerando uma amostra 

estimada de 323 unidades habitacionais, com um instrumento entre 10 e 12 páginas) 

Humanos:  Coordenador PTTS, Coordenador MOC, Coordenador ESA, Coordenador GTR, 01 Estatístico, 06 Aplicadores, 02 digitadores

A pesquisa de pós-ocupação deve adotar como referencial a Matriz de Indicadores do Ministério das Cidades e será composta pelas seguintes etapas:

a) Elaboração do instrumento de pesquisa; b) elaboração do plano amostral; c) pré-teste do instrumento de pesquisa; d) análise da aplicação do pré-teste; e)

capacitação dos aplicadores do instrumento de pesquisa; f) Aplicação da pesquisa de pós-ocupação; g) validação dos instrumentos preenchidos, digitação e

tabulação dos dados; h) Elaboração das tabelas, gráficos e  análises estatísticas, com emissão de relatório específico.

O teste do instrumento deverá ser com no mínimo 30 unidades habitacionais.

 A aplicação de questionário deverá ser feita com 323 famílias, definidas como amostra do público alvo - intervalo de confiança de 95% e erro esperado de 5%.

Os dados coletados deverão ser tabulados e emitido parecer de ánalise dos resultados, de modo que os resultados obtidos possam possibilitar a avaliação da

intervenção.Sugere-se a adoção de 6 pesquisadores, para que cada um pesquise em torno de 55 famílias, num prazo de até 5 dias úteis. Estima-se que o

questionário tenha de 10 a 12 páginas cada questionário familiar. 

QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes 01 evento

001 evento realizado
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OFICINA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 5.820,00     1.029,56   386,00    -         -             -            -           1.447,11   8.682,67       

OFICINA: ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 5.820,00     1.029,56   386,00    -         -             -            -           1.447,11   8.682,67       

OFICINA: USO DE ENERGIA ELETRICA 3.330,00     1.029,56   386,00    -         -             -            -           949,11     5.694,67       

CAPACITAÇÃO AGENTES AMBIENTAIS 2.060,00     148,17      79,00      -         -             -            -           457,43     2.744,60       

OFICINA: HIGIENE PESSOAL 3.120,00     173,95      343,00    -         -             -            -           727,39     4.364,34       

MUTIRÃO DE LIMPEZA 12.120,00   4.200,38   1.447,00 -         -             -            -           3.553,48   21.320,86     

OFICINA PARA CATADORES DE LIXO 1.955,00     411,68      266,60    -         -             -            -           526,66     3.159,94       

CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 2.160,00     379,58      323,00    -         -             -            -           572,52     3.435,10       

TOTAL 36.385,00   8.402,44   3.616,60 -         -             -            -           9.680,81   58.084,85     

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Outros*Transporte Alimentação ConsultoriaLocação

TOTAL GERAL PTTS - AÇÕES ESA

QNR 02 a 05 

Nome da Atividade

CUSTOS

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
TOTAL
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

5.820,00        1.029,56 386,00    -         -             -            -           -                -               -          1.447,11   8.682,67       

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Insumos 

Diversos
Outros* TOTAL

Custos
Locação Transporte Alimentação

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

OFICINA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS

Consultoria
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Quantidade de 

Eventos
004 oficinas Cronograma Mês 5

Recursos/

Insumos

Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 54 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 02 resma de papel A4,1 

impressora, 08 galão água, 08 pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 200 apostilas com no máximo 3 páginas cada com  o 

conteúdo resumido da oficina, 16 refrigerante (4 para cada oficina), 14 centos de salgado (3,5 para cada oficina)

Humanos: Coordenador Esa, 01 Facilitador, 01 apoio

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 04 oficinas, com 50 participantes cada, sendo uma em cada QNR, com 6 horas aula cada, divididas 

em dois turnos.

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que receberão melhorias/unidades habitacionais e que não estejam inscritos em outra 

atividade de ESA.

Duração
cada oficina deve ter 6 

horas

Nome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. O homem e a produção de lixo. Doenças relacionadas ao lixo 

e seus vetores. Acondicionamento e disposição lixo. Horários de coleta. Limpeza da rua e adjacências - responsabilidade de todos. Varrição. 

Acondicionamento do lixo varido. Evitar a queima do lixo. Lixo e as bocas de lobo. Reciclagem, reutilização e redução. Coleta seletiva. Noções de cidadania.. 

Objetivo

04 oficinas realizados

80%  de participação
Público Alvo 2040 familias residentes

04 oficinas  e

200 moradores participando 

 Sensibilizar os moradores da QNR 02 a 05 sobre as questões relacionadas aos resíduos sólidos. 

QNR 02 a 05 
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

5.820,00     1.029,56 386,00    -         -            -           -                -               -          1.447,11   8.682,67       

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Público Alvo 2040 familias residentes
04 oficinas  e

200 moradores participando 

Objetivo  Sensibilizar os moradores para o uso racional da água, a presenrvação e convervação dos recursos hidrícos.  

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

QNR 02 a 05 OFICINA: ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Recursos/

Insumos

Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 54 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 02 resma de papel A4,1 

impressora, 06 galão água, 06 pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 200 apostilas com no máximo 3 páginas cada com  o 

conteúdo resumido da oficina, 16 refrigerante (4 para cada oficina), 14 centos de salgado (3,5 para cada oficina)

Humanos: Coordenador Esa, 01 Facilitador, 01 apoio

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 04 oficinas, com 50 participantes cada, sendo uma em cada QNR, com 6 horas aula cada, 

divididas em dois turnos.

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que receberão melhorias/unidades habitacionais e que não estejam inscritos em outra 

atividade de ESA.

Nome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Água como problema futuro da humanidade. Ciclo da água. 

Mananciais e bacias hidrográficas. Águas subterrrâneas - cuidados no uso. Tratamento da água. Ligações domiciliares água e esgoto. Água e bem esar 

humano. Uso racional da água - evitando o desperdício (torneira,chuveiros, descargas,  mangueiras, etc). Tarifas de água e esgoto - tarifa social. 

Reaproveitamento da água. . Esgotamento sanitário: tipos e alternativas. Esgoto a céu aberto. Doenças de veiculação hidríca. Noções de cidadania.

002 palestras realizados

80% de participação

Consultoria
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
TOTALOutros*

Quantidade de 

Eventos
004 oficinas Cronograma Mês 6 Duração

cada oficina deve ter 6 

horas

Custos
Locação Transporte Alimentação

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

3.330,00     1.029,56 386,00    -         -             -            -           -                -               -          949,11     5.694,67       

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Insumos 

Diversos
Outros* TOTAL

Custos
Locação Transporte Alimentação

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

OFICINA: USO DE ENERGIA ELETRICA

Consultoria
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Quantidade de 

Eventos
004 oficinas Cronograma Mês 7

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Recursos/

Insumos

Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 54 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 02 resma de papel A4,1 

impressora, 08 galão água, 08 pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 200 apostilas com no máximo 3 páginas cada com  o 

conteúdo resumido da oficina, 16 refrigerante de 2l (4 para cada oficina), 16 centos de salgado (3,5 para cada oficina).

Humanos: Coordenador Esa, 01 Facilitador, 01 apoio

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 04 oficinas, com 50 participantes cada, sendo uma em cada QNR, com 6 horas aula cada, 

divididas em dois turnos.

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que receberão melhorias/unidades habitacionais e que não estejam inscritos em outra 

atividade de ESA.

Duração
cada oficina deve ter 6 

horas

Nome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. O que é energia. Uso racional da energia. Evitando o 

desperdício - banho, passagem de roupa, lâmpadas acessas, etc. Aparelhos elétrico ecoeficientes. Ligações domiciliares. Energia e bem estar humano. Uso 

racional da água (torneira,chuveiros, mangueiras, etc). Tarifas de energia - tarifa social. Noções de cidadania.

Objetivo

002 oficinas realizadas

80% de participação
Público Alvo 2040 familias residentes

04 oficinas  e

100 moradores participando 

 Sensibilizar os moradores para o uso racional da energia eletrica.  

QNR 02 a 05 
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

2.060,00     148,17    79,00     -         -             -            -           -                -               -          457,43     2.744,60       

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Insumos 

Diversos
Outros* TOTAL

Custos
Locação Transporte Alimentação

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Quantidade de 

Eventos
01 turma Cronograma Mês 9

QNR 02 a 05 

Duração Curso de 8h de duração

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de aula, 1 mesa, 26 cadeiras, 1 noteboock, datashow, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resmas de papel A4, 25 apostilas com no 

máximo 5 folhas cada contendo resumo dos conteúdos abordados, 1 impressora, 02 galão água, 01 pacotes copos descartáveis, 01 caixa de canetas, 05 

refrigerante 2l, 8 biscoitos diversos, lista de presença.

Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador e 01 apoio

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

A metodologia será participativa e vivencial. Ao final da capacitação os participantes deverão elaborar um plano de ação, com vistas à replicação dos

conteúdos.

Obs.: estão previstas 04 horas de trabalho para o Coordenador ESA, 10 horas de trabalho para um Facilitador e 08 horas de trabalho para um apoio

(planejamento, execução, avaliação e relatório) 

CAPACITAÇÃO AGENTES AMBIENTAISNome da Atividade

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Política Nacional do Meio Ambiente

(SISNAMA/CONDEMA/CONAMA), Noções de Direito Ambiental Sociedade, Meio ambiente e Educação, Agente ambiental e mobilização social, Principais

ecossistemas do Brasil, Principais ecossistemas da região do Distrito Federal e entorno, Potencialidades dos ecossistemas, Unidades de conservação,

Água e Meio Ambiente, Tratamento de resíduos, coleta seletiva e reciclagem, Poluição da natureza, Degradação da natureza, Sustentabilidade ambiental,

Conferência do clima e as metas brasileiras Monitoramento ambiental, Qualidade de vida e meio ambiente Desenvolvimento e meio ambiente. Noções de

cidadania.

Objetivo  Capacitar 24 membros da comunidade, preferencialmente, professores que atuam nas Escolas da região para atuarem como Agentes Ambientais 

01 turma de cap realizada

80% dos agentes capacitados
Público Alvo 2040 familias residentes

Capacitar 24 agentes ambientais

Realizar 01 turma de capacitação
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

3.120,00     173,95    343,00    -         -             -            -           -                -               -          727,39     4.364,34       

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Público Alvo 2040 familias residentes
04 oficinas

 150 moradores participando 

QNR 02 a 05 OFICINA: HIGIENE PESSOALNome da Atividade

04 oficinas realizadas

80% participantes por palestra

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Conceito de Higiene, higiene pessoal,  higiene pessoal 

masculina,  higiene pessoal feminina,  higiene do couro cabeludo,  higiene coletiva, higiene ambiental, higiene do quarto de dormir, higiene dos banheiro, 

higiene – ácaros, higiene – percevejos,Proteção das mãos,Higiene - Lavagem das mãos, higiene – o uso de adornos, higiene de roupas, proteções de 

cabelo e sapatos, Higiene corporal, higiene dos componentes da família, higiene bucal, higiene alimentar, Higiene doméstica e no trabalho, Manipulação de 

produtos de limpeza, tóxicos ou perigosos, Comer, beber e mascar, Cuspir e fumar, Tosse, espirro, limpeza do nariz e uso de lenço, Feridas, golpes e uso 

de faixas, Bons hábitos de higiene. Noções de cidadania.

Objetivo
 Realizar oficinas sobre higiene e cuidados pessoais e familiares, para os modores da QNR 02 a 05, preferencialmente os que receberão melhorias/uniddes 

habitacionais. 

Recursos/

Insumos

Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 50 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1

impressora, 02 galões água, 04 pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 150 apostilas com no máximo 3 páginas cada com o

conteúdo resumido da oficina. 

HUmanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 04 oficinas, sendo duas com 35 moradores cada e duas com 40 moradores cada, sendo uma

pela manhã e outra à tarde, com 8 horas aula cada. Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que receberão melhorias/unidades

habitacionais e que não estejam inscritos em outra atividade de ESA.

Consultoria
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
TOTALOutros*

Quantidade de 

Eventos
04 palestras Cronograma Mês 10 Duração

cada palestra deve ter 2 

horas

Custos
Locação Transporte Alimentação

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

12.120,00   4.200,38              1.447,00 -         -             -            -           -                -               -          3.553,48   21.320,86     

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*

Mês 11 Duração
cada mutirão deve ter 6 

horas

Custos

Recursos 

Humanos**
Recursos Materiais

Serviços 

Terceiros 
TOTALAlimentação Consultoria

 Realizar mutirões de limpeza nas QNR de 02 a 05. 

Conteúdo
Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Porque limpar os espaços particulares e públicos (sujeira e doenças - 

dengue)? Varrição, acondicionamento e disposição dos material varrido e descartável. Noções de cidadania.

Locação Transporte

Recursos/

Insumos

Materiais: Local para apoio, 1 mesa, 15 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 impressora, 12 galão água (três para cada 

evento), 12 pacote copos descartáveis (três para cada evento), 1 caixa de canetas, folha de frequência, 120 vassouras para varrição de rua, 8 enxadas, 04 pás, 04 

carrinho de mão, 120 sacos de lixo 100 litros, 32 pet de refrigerante 2l (8 para cada evento) 24 centos de salgado (6 para cada evento).

Humanos: Coordenador PTTS, Coordenador ESA, 4 apoio 

Quantidade de 

Eventos
004 mutirão Cronograma

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Previamente deve feita a mobilização da população para o mutirão, com divulgação em carros de som, convites nas escolas e demais instituições locais. Será 

realizado um mutirão por QNR atendida, com vista a limpeza doméstica (interna e externa), limpeza das ruas, limpeza das áreas verdes, limpeza das áreas de 

convivência comunitária, pintura dos meios fios. Cada mutirão deve durar no máximo 4 horas, e ser realizado num sábado ou domingo. Antes de iniciar o mutirão deve 

ser feita uma explanação sobre os objetivos do mutirão para os participantes.

Nome da Atividade MUTIRÃO DE LIMPEZA QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes 04 mutirões
 04 mutirões palestras realizados


Objetivo

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.955,00     411,68    266,60    -         -             -            -           -                -               -          526,66     3.159,94       

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Quantidade de 

Eventos
01 oficina Cronograma Mês 12

Insumos 

Diversos
Outros*

Custos
Locação Transporte Alimentação

QNR 02 a 05 

Duração a oficina deve ter 6 horas

Recursos/

Insumos

Materiais: Local para a palestra, 1 mesa, 55 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 

impressora, 03 galão água, 02 pacote copos descartáveis (02 por palestra) , 1 caixa de canetas, 55 apostilas com o conteúdo abordado na oficina, com no 

máximo 5 páginas cada.

Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Devem adotar metodologia participativa e a oficina serã realizada, com duração total de 06 horas, divididas em dois períodos de 3 h cada.

Obs.: estão previstas 03 horas de trabalho para o Coordenador ESA, 10 horas para o Facilitador, 08 horas para o apoio (planejamento, execução, avaliação,

relatório) e duas horas carro de som

OFICINA PARA CATADORES DE LIXONome da Atividade

Conteúdo

Objetivo  Realizar uma oficina para catadores de material reciclável, notadametne os que forem beneficiados com melhorias/unidades habitacionais. 

01 oficina

80% dos inscritos participando
Público Alvo 2040 familias residentes

01 oficina

até 50  moradores 

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. Catador de materiais recicláveis: aspectos legais. O 

homem e a produção de lixo. Política Nacional de Meio Ambiente. Doenças relacionadas ao lixo e seus vetores. Tipos de lixo. Disposição e tratamento. 

Reciclagem, reutilização e redução. Cuidado e tratamentos dos animais. Higiene pessoal. Coleta seletiva. Comercialização do material reciclado. 

Organização para a comercialização. Noções de cidadania.. 

Consultoria
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social
TOTAL
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GTR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA  

O momento histórico hoje vivido exige uma mudança de comportamento do ser humano, 
estimulando-o ao exercício de habilidades para enfrentar os novos e grandes desafios do mundo do 
trabalho. 

A questão principal é como alicerçar, nas comunidades, ações que combatam os insucessos 
presentes nos pequenos empreendimentos formados a partir da união de pessoas com objetivos 
comuns, para que elas construam a história e façam a identidade local ser reconquistada, 
fornecendo a elas a formação necessária para que elas possam sentir o quanto podem contribuir 
para o seu bem-estar e o da sua comunidade. 

Os cursos do PTTS foram definidos de acordo com o limite de recurso previsto e considerando 
a relação custo X benefício, bem como a capacidade do mercado de trabalho de absorver a mão de 
obra que for qualificada. 

Capacitar é tornar habilitado para o desempenho de uma função, é qualificar a pessoa para 
determinado trabalho. A importância da capacitação profissional para a vida das pessoas encontra-
se na possibilidade de acesso às oportunidades de trabalho, que por sua vez, têm suas 
características modificadas a cada dia. 

A capacitação não só dá condições para o exercício de determinadas profissões como também 
objetiva preparar para o mundo do trabalho, oferecendo a oportunidade de uma melhor adaptação ao 
mercado competitivo, tanto formal quanto informal, oferecendo-lhe as possibilidades e alternativas 
de trabalho e renda.  

A escolha dos cursos levou em consideração, além dos dados levantados junto à comunidade, 
a possibilidade de aproveitamento dos novos profissionais no mercado de trabalho. 

 

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

2.160,00     379,58    323,00    -         -             -            -           -                -               -          572,52     3.435,10       

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematizaçã

o, registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Público Alvo 2040 familias residentes
04 palestras

 100 moradores por palestra 

QNR 02 a 05 CONSERVAÇÃO PATRIMONIALNome da Atividade

004 palestras realizados

80% participando

Conteúdo

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária.Conceito patrimônio. Patrimônio privado e público.

Patrimônio arquitetônicos, arqueológicos, museológicos, industriais, históricos, ambientais, culturais, e patrimônio imaterial (crenças, valores, folclore, etc.)

Educação patrimonial. IPHAN. Danos decorrentes do uso, danos decorrentes do tempo. Depedração e pichação do patrimônio - aspectos legais.

Conservação patrimonial ligada às benfeitorias produzidas com a intervenção.  Noções de cidadania.

Objetivo  Apresentar palestra sobre os conceitos de patrimônio, educação patrimonia e sua conservação. 

Recursos/

Insumos

Materiais: Local para as palestras, 1 mesa, 110 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 

impressora, 03 galões água, 08 pacote copos descartáveis, 1 caixa de caneta, folha de frequência, 400 apostilas com no máximo 3 páginas cada com  o 

conteúdo resumido das palestras. 

Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 4 palestras, preferenciamente para moradores que receberão melhorias/unidades habitacionais. 

Distribuir aos moradores apostila com até 3 folhas com os conceitos abordados na palestra.

Consultoria
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
TOTALOutros*

Quantidade de 

Eventos
04 palestras Cronograma Mês 14 Duração

cada palestra deve ter 2 

horas

Custos

Locação Transporte Alimentação
Recursos 

Humanos**

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
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CURSO BÁSICO PARA BABÁS 1.290,00     -         307,00    -         2.700,00     -            14.400,00   -          3.739,40   22.436,40        

CURSO BÁSICO PARA 

EMPREGADOS DOMÉSTICOS
1.290,00     -         307,00    -         1.800,00     -            10.500,00   -          2.779,40   16.676,40        

CURSO BÁSICO PARA CUIDADORES 

DE IDOSOS
1.290,00     -         307,00    -         2.700,00     -            19.200,00   -          4.699,40   28.196,40        

CURSO BÁSICO PARA PEDREIROS 1.290,00     -         307,00    -         3.600,00     -            20.400,00   -          5.119,40   30.716,40        

CURSO BÁSICO PARA ELETRICISTA 1.290,00     -         307,00    -         2.700,00     -            18.600,00   -          4.579,40   27.476,40        

CURSO BÁSICO PARA BOMBEIROS 

HIDRÁULICOS
1.290,00     -         305,00    -         1.800,00     -            18.600,00   -          4.399,00   26.394,00        

CURSO BÁSICO PARA PINTOR 

RESIDENCIAL
1.080,00     -         307,00    -         1.800,00     -            14.400,00   -          3.517,40   21.104,40        

CURSO BÁSICO PARA ARMADOR DE 

FERRO
1.080,00     -         307,00    -         1.800,00     -            20.400,00   -          4.717,40   28.304,40        

CURSO BÁSICO PARA GARÇONS 1.080,00     -         307,00    -         1.800,00     -            11.400,00   -          2.917,40   17.504,40        

TOTAL 10.980,00   -         2.761,00 -         20.700,00   -            147.900,00 -          36.468,20 218.809,20      

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

TOTAL GERAL PTTS - AÇÕES GTR

QNR 02 a 05 

Nome da Atividade

CUSTOS

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte Alimentação Consultoria TOTAL

Insumos 

Diversos
Outros*



 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – ASMOB – 61 3214-1819 

 

 

 

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.290,00 -         307,00    -         2.700,00   -             14.400,00  -            -           -                  3.739,40   22.436,40  

(*) especificar: Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Duração Curso de 60 horas

Locação Transporte TOTAL

Divulgação/ 

Comunicaç

ão

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
Outros*Alimentação Consultoria

Quantidade de 

Eventos
02 Curso Cronograma Mês 9

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 60 horas aulas, com 04 horas aula dia.

Sendo possível dentre desta carga horária incluir no máximo 10 horas de prática em berçários e ou creches. Os aprovados deverão ser certificados.

Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que possuam ensino fundamental completo.Estes cursos deve ser contratado pela empresa

executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e

práticas, local adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 10 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório)   e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock,  papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR para atuarem como babás, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão melhorias/unidades 

habitacionais

Conteúdo

 Papel e as funções da profissional: Postura e comportamento profissional e social. Ética e sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao 

profissional. Relacionamento pessoal. Formação dos hábitos do bebê: sociais, higiênicos, alimentares, emocionais e de aprendizagem. Puericultura: banho, 

higiene do bebê, troca de fraldas, mamada, posição de dormir, esterilização dos acessórios usados pela criança, higiene, organização das roupas, quarto e 

brinquedos do bebê. Tratamento médico e acidentes: Riscos e perigos de administração de remédios sem a orientação dos pais e ou pediatra. Noções de 

Primeiros Socorros. Prevenção de Acidentes domésticos. Prevenção de Doenças através da orientação alimentar. Educação e o desenvolvimento da 

pesonalidade: Personalidade e desenvolvimento psicomotor. Autoridade e limites. Aressividade, birras e mentiras. Independência da criança. Autoestima. 

Recreação e Brincadeiras: estimulação de bebês e crianças, brincadeiras e jogos.

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA BABÁS QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.290,00   -         307,00    -         1.800,00   -             10.500,00   -                -         -                 2.779,40   16.676,40   

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA EMPREGADOS DOMÉSTICOS QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR para atuarem como empregadas domésticas, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão 

melhorias/unidades habitacionais

Conteúdo

Família e sociedade. Ergonomia no trabalho. Saúde e higiene. Acidentes e primeiros socorros. Preparo dos alimentos (básico).  Arrumação da mesa (café da manhã, 

almoço e jantar). Equipamentos domésticos. Arrumação e limpeza da casa. Orçamento e finanças domésticas. Cuidado e conservação dos móveis. Plantas e 

animais domésticos. Cuidados com o vestuário e aparência pessoal.  Atendimento de telefone e de porta. Desenvolvimento e postura profissional. Habilidades e 

atitudes necessárias ao profissional. Direitos e deveres. Ética e sigilo profissional e relacionamento de trabalho.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 40 horas aulas. Os aprovados deverão ser

certificados. Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que possuam ensino fundamental completo. Estes cursos deve ser contratado pela

empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e

práticas, local adequado para realização do curso.. Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 10 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório)  e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock,  papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma Mês 10 Duração Curso de 40 horas

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte Alimentação Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
TOTALOutros*
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.290,00 -         307,00    -         2.700,00    -             19.200,00   -                -         -             4.699,40    28.196,40    

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA CUIDADORES DE IDOSOS QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR para atuarem como cuidadores de idosos, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão 

melhorias/unidades habitacionais

Conteúdo

O idoso na sociedade brasileira: aspectos epidemiológicos e demográficos; Perfil do idoso brasileiro: situação familiar, social, educacional e econômico-

financeira; violência e maus-tratos; Estatuto do Idoso: Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: benefícios previdenciários, assistência social, farmácia

popular, caderneta do idoso; Processo natural de envelhecimento ou senescência: epidemiologia; fisiologia e alterações naturais neste processo;

Senilidade e as principais síndromes e alterações que acometem os idosos; conceitos e terminologias; Cuidados básicos com o Idoso: incentivo ao auto-

cuidado, respeito à autonomia e independência; lazer e ocupações terapêuticas; Lazer e integração social do Idoso; cuidados higiênicos e conforto;

atividades físicas, respeito à capacidade funcionalidade: vestuário, caminhar, alimentar-se, etc.; nutrição, sono, segurança e fatores de risco – prevenção,

cuidados e ações em emergências; ; Alimentação do idoso (deglutição e disfagias, engasgo, refluxo; Massagem de conforto e profilaxia de escaras.

Noções de padrões respiratórios e assistência à ventilação; Materiais de apoio cadeiras sanitárias, tapetes antiderrapantes, barras de segurança etc.;

Auxílio para a locomoção nas diversas condições (muletas, andadores, cadeiras de rodas etc); Noções de manejo órteses, próteses, imobilizações, talas

etc; Cuidados de higiene uso adequado de banheiro, higiene íntima, higiene bucal, banho e assepsias específicas, sonda etc.; Atitudes para o bem estar

psicológico do paciente (comunicação, entrosamento, empatia e recursos de comunicação alternativa). Finitude e morte; Direitos e deveres dos cuidadores

de idosos. Ética e sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento pessoal.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 60 horas aulas, com 04 horas aula dia. Os

aprovados deverão ser certificados. Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que possuam segundo grau completo.Estes cursos deve ser

contratado pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas

presenciais e práticas, local adequado para realização do curso). Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 10 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório)   e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma Mês 10 Duração Curso de 60 horas

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte TOTALAlimentação Outros*Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.290,00   -          307,00    -          3.600,00     -             20.400,00     -                -          -             5.119,40     30.716,40    

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA PEDREIROS QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR no curso básico para pedreiro, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão melhorias/unidades 

habitacionais

Conteúdo
Ferramentas, materiais,  lista de material, , fundações, tábuas de perfil,  argamassa, antes da construção, construir, alvenaria, espessuras de paredes, 

aparelhamentos, preencher com argamassa, juntas diversas. Limpeza da obra. Lista de materiais e orçamento.Leitura de plantas.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 80 horas aulas, com 04 horas aula dia. Os

aprovados deverão ser certificados. Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso (com inclusão do material necessário).Estes cursos deve ser

contratado pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas

presenciais e práticas, local adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 10 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório)  e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma Mês 11 Duração Curso de 80 horas

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte TOTALAlimentação Outros*Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.290,00 -         307,00    -         2.700,00    -             18.600,00   -                -         -             4.579,40    27.476,40    

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA ELETRICISTA QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR no curso básico para eletricista, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão 

melhorias/unidades habitacionais

Conteúdo

Conhecendo a eletricidade. Eletrostática Grandezas elétricas e suas medidas. Correntes elétricas. Resistência elétrica. Potência elétrica. Energia elétrica. 

Fontes de eletricidade. Componentes elétricos. Circuitos elétricos. Resolução de malhas. Circuitos de correntes paralelas e alternadas. Máquinas elétricas. 

Ferramentas do eletricista. Lista de materiais e orçamentos. Leitura de plantas. Limpeza da obra. Ética e sigilo profissional. Habilidades e atitudes 

necessárias ao profissional. Relacionamento pessoal.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 60 horas aulas, com 04 horas aula dia. Os

aprovados deverão ser certificados. Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que possuam ensino fundamental completo. Estes cursos

deve ser contratado pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para

as aulas presenciais e práticas, local adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 10 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório)  e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma Mês 11 Duração Curso de 60 horas

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte TOTALAlimentação Outros*Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.290,00   -          305,00    -          1.800,00     -             18.600,00    -                -          -             4.399,00     26.394,00     

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA BOMBEIROS HIDRÁULICOS QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo

Conteúdo

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 40 horas aulas, com 04 horas aula dia. Os

aprovados deverão ser certificados. Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que possuam ensino fundamental completo. Estes cursos deve

ser contratado pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas

presenciais e práticas, local adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 10 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório)   e 02 horas para carro de som.

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma Mês 12 Duração

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Transporte TOTALAlimentação Outros*

Noções de hidráulica: pressão e esgotamento. Dimensionamento da tubulação. Nível e queda d’água. Materiais hidráulicos e sanitários. Lista de material. 

Orçamentos. Montagem do encanamento (hidráulico e sanitário). Instalação hidráulica – água fria e quente (cpvc e cobre), torneiras, chuveiros, registros, 

piscinas, lavatórios, tanques, eletrodomésticos. Instalações sanitárias  (vaso, sifão, ralos, etc.). Limpeza da obra.  Leitura de plantas. Ética e sigilo 

profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento pessoal

Qualificar 30 moradoras da QNR no curso básico para bombeiro, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão melhorias/unidades 

habitacionais

Consultoria
Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

Curso de 40 horas

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação
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Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.080,00 -         307,00    -         1.800,00    -             14.400,00        -                -         -             3.517,40    21.104,40    

(*)  Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA PINTOR RESIDENCIAL QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR no curso básico para pintor residencial,  notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão 

melhorias/unidades habitacionais

Conteúdo

Estudo das tintas: conceito, preparo, características, acessórios. Preparação da superfície, Cuidados gerais e problemas comuns de pintura. Sistema de pintura 

(tintas de fundo, massas, tintas, removedores e desoxidantes). Aplicação (modo correto, problemas frequentes). Textura e grafiato. Regra de três e percentagem; 

conversão de metros em centímetros, cálculo do volume; leitura e interpretação de embalagens e catálogos. Lista de materiais e orçamento.  Limpeza da obra. 

Segurança no trabalho. Ética e sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento pessoal.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 40 horas aulas, com 04 horas aula dia. Os

aprovados deverão ser certificados. Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso (com inclusão do material necessário). Estes cursos deve

ser contratado pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas

presenciais e práticas, local adequado para realização do curso.Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 8 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório) e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma  Mês 12 Duração Curso de 40 horas

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte TOTALAlimentação Outros*Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.080,00   -          307,00    -          1.800,00     -             20.400,00        -                -          -             4.717,40     28.304,40     

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA ARMADOR DE FERRO QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR no curso básico para armador de ferro,, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão 

melhorias/unidades habitacionais

Conteúdo

Leitura e Interpretação de Projetos de Fôrmas; Materiais: Noções sobre aço, tipos, resistência, seções comerciais (bilotas) e aplicações; Característica das

Ferramentas e Recursos de Obras; Confecção de armação de ferro; Montagem de gabaritos de corte e dobra de barras de aço; Confecção de ganchos, estribos e

emendas; Armação de coluna quadrada, retangular e em T; Montagem de armação para fundações, pisos, pilares, paredes, vigas, Lages, rampas e escadas;

Espaçadores: tipos, importância do cobrimento conforme especificação. Lista de materiais e orçamento. Limpeza da obra. Segurança no trabalho. Ética e sigilo

profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento pessoal.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 40 horas aulas, com 04 horas aula dia. Os

aprovados deverão ser certificados. Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso (com inclusão do material necessário). Estes cursos deve ser

contratado pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas

presenciais e práticas, local adequado para realização do curso.Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 8 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório) e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma   Mês 13 Duração Curso de 40 horas

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte TOTALAlimentação Outros*Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos
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  Conforme estudos e avaliações sociais os critérios utilizados para seleção e escolha para participar das 

oficinas e cursos são: 

 A renda familiar 

 Famílias geridas por mulheres 

 Grupo de risco 

 

Todos os cursos e oficinas são executados preferencialmente na comunidade. 

 

Local de 

Realização 

Meta
Indicador 

Resultado

1.080,00   -          307,00    -          1.800,00     -             11.400,00        -                -          -             2.917,40     17.504,40    

(*) Despesas indiretas  - lucro pressumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 20%

Nome da Atividade CURSO BÁSICO PARA GARÇONS QNR 02 a 05 

Público Alvo 2040 familias residentes
2 CURSO

30 participantes

2 curso realizado

80% participantes aprovados

Objetivo
Qualificar 30 moradoras da QNR no curso básico para garçons, notadamente os componentes das famílias beneficiárias que receberão melhorias/unidades 

habitacionais

Conteúdo

Profissão de garçom. Apresentação e higiene pessoal. Recepcão de Clientes. Atenção ao cliente durante a sua permanência no estabelecimento. Estar

atento ao cliente. Qualidade dos serviços. Como arrumar mesas. Como servir os pratos. Como servir as bebidas. Como retirar pratos e toalhas usadas.

Como limpar as mesas. Como servir sobremesas e cafés. Fechando a conta e despedindo-se do cliente. Serviços antes da abertura da casa. Serviços pós-

fechamento da casa. Atendimento nota 10. A importância do trabalho em equipe. Segurança no trabalho. Ética e sigilo profissional. Habilidades e

atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento interpessoal.

Metodologia/

Técnicas/  

Instrumentos

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O cursos deve atodar metodologia presencial e ter no mínimo 40 horas aulas, com 04 horas aula dia. Os

aprovados deverão ser certificados. Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso (com inclusão do material necessário). Estes cursos deve ser

contratado pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas

presenciais e práticas, local adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes.

Obs: estão previstas 8 horas para o Coordendor GTR (planejamento, execução, avaliação e relatório)   e 02 horas para carro de som.

Recursos/

Insumos

Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 01 resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica.

Humanos: Coordenador GTR

Quantidade de 

Eventos
02 turmas Cronograma  Mês 14 Duração Curso de 40 horas

Sistematização, 

registro e 

avaliação 

Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, listas de presença, folders e relatórios, como instrumentos de registro.

Custos

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte TOTALAlimentação Outros*Consultoria

Divulgação/ 

Comunicação

Plantão    

Social

Insumos 

Diversos


