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ANEXO I 
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

 
A – FICHA CADASTRAL e VALOR DA PROPOSTA 
 

1. CADASTRO DA ENTIDADE 

A) NOME  

INSTITUTO ANDERSON VAREJÃO 

B) CNPJ  

12.398.403/0002-09 

C) LOGRADOURO  

Rua dos Pracinhas 

D) Nº.  

741, Sala 02 

E) BAIRRO  

Residencial Paraiso 

F) DATA DE EMISSÃO DO CNPJ  

19/12/2014 

G) MUNICÍPIO  

Franca - SP 

H) CEP  

14.403-160 

K) DDD  

(16) 

L) TELEFONE (S)  

(16) 3012-1087 

M) FAX  

(16) 3012-1087 

N) E-MAIL  

institutoandersonvarejao@gmail.com 

O) SITE  

www.iav.org.br 

 
2. DIRIGENTE REPRESENTANTE LEGAL 
A) NOME  
Jamil Marcelo Gonçalves Costa 

B) CPF Nº  
071.684.848-18 

C) RG Nº.  
11.637.954-6 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR  
SSP/SP 

E) CARGO OU FUNÇÃO  
Presidente 

F) DURAÇÃO MANDATO 
4 anos 

                               G) DATA DA POSSE 
                           02/07/2018 

H) LOGRADOURO 
Rua Alfredo Tosi,  

I) Nº.  
1405 Blc A, Apt 01 

J) BAIRRO  
Residencial Paraiso 

K) MUNICÍPIO  
Franca 

L) DDD - FONE FIXO  
(16) 3012-1087 

M) DDD - CELULAR  
(16) 9 9212-6746 

N) FAX  
 -  

O) E-MAIL  
institutoandersonvarejao@gmail.com 

 
2. VALOR DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 
 
R$ 61.560,00 (Sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais) 
 

 
 
 
 

http://www.iav.org.br/
mailto:institutoandersonvarejao@gmail.com


 
 
 

 
 
 

                                                             
Rua dos Pracinhas, 741 - Residencial Paraiso  – Sala 02 – , CEP: 14403-160 Tel: (16) 3012-1087 

Site: www.iav.org.br   e-mail: institutoandersonvarejao@gmail.com 
 

 

B – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
1. TÍTULO DO PROJETO 
 

BASQUETE MANIA  

 
2. OBJETO DA PARCERIA 
1. Objeto: 

Realização de aulas de iniciação à modalidade basquetebol no Ginásio Tom Zé (anexo a Escola Nair 

Rocha). 

2. Objetivo Geral: 

Promover o conhecimento e incentivo à pratica da modalidade basquetebol, bem como a inclusão 

social, mediante núcleo de ensino e prática para crianças e adolescentes. 

3. Objetivo Específico: 

Atender a crianças e adolescentes entre 08 e 15 anos na modalidade basquetebol, em núcleo de ensino 

voltado à rede escolar básica da cidade de Franca/SP, promovendo a iniciação esportiva do 

basquetebol, trazendo noções e fundamentos para sua prática, além de elementos de temas 

transversais, visando contribuir para o desenvolvimento integral dos atendidos e sua formação para o 

exercício da cidadania e prática desse esporte como instrumento de lazer. 

4. Adequação à Manifestação Esportiva 

Considerando a metodologia a seguir descrita, a participação no projeto irá beneficiar, 

prioritariamente, os estudantes regularmente inscritos nas unidades básicas do sistema público de 

ensino da cidade de Franca/SP. Não obstante, quando em condições de praticar o esporte, evitar-se-á 

a hipercompetitividade no ambiente do projeto, de modo que todos mantenham seu interesse e 

prossigam na utilização do jogo como instrumento de socialização e lazer. Tem-se, assim, como 

plenamente adequado o enquadramento como formação esportiva, inclusive em razão da sua 

destinação, plenamente alinhada com a concepção desta manifestação. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE 
A implantação de projetos sociais em comunidades de vulnerabilidade social representa, por vezes, a 

única oportunidade de cidadãos marginalizados terem acesso a direitos fundamentais consagrados 

pela Constituição Federal de 1988, tais como a saúde, educação, a cidadania e ao esporte. 

http://www.iav.org.br/
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Sendo o esporte uma ferramenta eficaz e eficiente na formação da criança e do adolescente, o projeto 

tem o intuito de através do aprendizado da modalidade de basquetebol, estimular o desenvolvimento 

físico, a formação cidadã, ética, moral e de qualidade de vida, inserindo o público alvo em um contexto 

social mais sadio para o seu desenvolvimento e com melhores oportunidades. 

Diante deste cenário, o Instituto Anderson Varejão tem como intuito principal difundir e disseminar a 

modalidade de basquetebol, estimulando e motivando novas gerações de jogadores, despertando 

maior interesse e aumentando o número de adeptos da modalidade, além de elevar de forma 

acentuada a qualidade e o aprimoramento no desenvolvimento do trabalho local. 

 
 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO  
 

A) INÍCIO: 01/04/2019 09 meses 

Indicar a previsão de início, término e duração do período de execução do projeto. Este 
período tem de estar em acordo com a Planilha Orçamentária e cronograma de desembolso. 
 
 

5. PÚBLICO ALVO 
Descrever e quantificar o público-alvo do projeto  

5.1  - Direto - beneficiar diretamente com o projeto 160 crianças entre 08 e 15 anos  

5.2  - Indireto - Indiretamente, pretende-se que as famílias se envolvam, participando de atividades 

extras do projeto, tais como Festivais de Basquete, entre outras ações, totalizando um atendimento de 

1.000 beneficiados indiretamente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
6. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERÁ DESENVOLVIDO  
1.  Ginásio Tomzé (Basquetebol) 
B) LOGRADOURO  

Rua Padre Conrado, 
 C) BAIRRO  

Vila Santos Dumont 
D) COMPLEMENTO  

Escola Nair Rocha 

http://www.iav.org.br/
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7. METODOLOGIA DA FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Apresentação da Proposta Pedagógica: 

Os alunos atendidos realizarão atividades de uma hora e meia, duas vezes por semana, no Ginásio de 

Esportes pré-estabelecido em contra turno escolar. Neste período, os alunos terão aula de basquetebol 

com os professores de educação física, auxiliados por estagiários de educação física. 

O Projeto Basquete Educação será subdividido em 04 (quatro) grupos, respeitados os fatores físicos e 

cronológicos de cada aluno. O grupo I(Turmas: A e E) marca os primeiros contatos da criança do 3º 

(terceiro) e 4º (quarto) ano do ensino fundamental(ou series aproximadas), com idade entre 08 e 09 

anos, para a estimulação da prática da modalidade basquetebol. A aprendizagem dos fundamentos e o 

desenvolvimento das capacidades se darão de maneira recreativa, por meio de jogos com alterações 

nas regras, e nos objetivos, adaptando-os à realidade de cada cenário e às necessidades dos alunos, 

observando a disponibilidade dos recursos materiais e humanos. 

Os jogos reduzidos pré-desportivos, e as brincadeiras adaptadas serão utilizados como facilitadores 

do ensino, pois possibilitam adequar as atividades à vivência motora dos alunos ou participantes, e 

podem ser realizados em qualquer outro local, em função da sua ação recreativa. Proporciona-se, 

assim, maior motivação na prática, facilitando o aprendizado, envolvendo um grande número de 

crianças. A pretensão, nessa fase do processo, não é levar em conta os níveis físicos e técnico-táticos, 

mas propiciar a aprendizagem das regras básicas do jogo, bem como utilizá-lo como alternativa 

educacional, integrando e desenvolvendo o gosto dos participantes pelo jogo de basquetebol. 

O grupo II(Turmas B e F) no processo de desenvolvimento contemplará as crianças de 10 e 11 anos de 

idade; os pré-adolescentes estarão cursando provavelmente o 5º (quinto) e 6º (sexto) ano do ensino 

fundamental. Este nível corresponde à aprendizagem das noções básicas da modalidade de 

basquetebol, em que será começado a trabalhar controle de bola, dribles, passes, finalizações e noções 

de defesa. O período de desenvolvimento que nomeamos Grupo III(Turmas: C e G) tem como alvo os 

alunos do 7º (sétimo) e 8º (oitavo) ano do ensino fundamental, com idade de 12 e 13 anos. Nessa fase, 

reiteram-se os conteúdos assimilados anteriormente, automatizando-os e refinando- os, introduzindo 

novos conceitos, os quais serão trabalhados rebotes, fintas, transições, além de iniciar o trabalho de 

assimilação de fundamentos combinados. Na última fase do Projeto Basquete Educação Grupo 

IV(Turmas: D e H), os alunos estarão aproximadamente no 9º (nono) ano do ensino fundamental e 

transitando para os primeiros anos do ensino médio, com idade entre 14 e 15 anos. Com uma faixa 

etária capaz de assimilar melhor o aprendizado, além de reiterarmos os conteúdos trabalhados 

http://www.iav.org.br/
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anteriormente, serão passados aos alunos aspectos coletivos da modalidade de basquetebol e noções 

táticas. Sempre, em todas as etapas, sendo respeitado o aspecto pedagógico e de inserção social do 

projeto, enquadrando-o como desporto educacional. 

Descritivo de turmas: 

Segundas e quartas-feiras 

Turma A e E - Idade 08 e 09 anos - Mista 

Turma C e G - Idade 12 e 13 anos Mista 

Terças e quintas-feiras 

Turma B e F - Idade 10 e 11 anos -Mista 

Turma D e H - Idade 14 e 15 anos Mista 

Grade horária: Turmas Mistas (masculino/feminino) 

Turma A Segunda-feira e quarta-feira 8:00h as 9:30h 

Turma B - Terça-feira e quinta-feira 8:00h as 9:30h 

Turma C Segunda-feira e quarta-feira 9:30h as 11:00h 

Turma D Terça-feira e quinta-feira 9:30h as 11:00h 

Turma E - Segunda-feira e quarta-feira 14:00h as 15:30h 

Turma F - Terça-feira e quinta-feira 14:00h as 15:30h 

Turma G Segunda-feira e quarta-feira 15:30h as 17:00h 

Turma H Terça-feira e quinta-feira 15:30h as 17:00h 

(Caso haja necessidade de ajuste de horário, será realizado todo um processo de adequação) 

Cada turma deverá ser composta por 20 alunos, o que totalizam 160 alunos beneficiados. 

Seleção dos participantes 

As seleções dos alunos serão gratuitas e abertas a todos os interessados, dentro dos limites pré-

definidos tendo em vista a prioridade para os alunos da rede pública de ensino, na cidade participante 

do projeto e adjacências, respeitadas o limite de vagas. As inscrições serão realizadas por ordem de 

chegada, com a previsão de criação de lista de espera para os demais interessados. 

No ato da inscrição, os menores deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando cópia 

simples dos documentos pessoais dos alunos. 
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8. AÇÕES 
De acordo com o Plano de Trabalho, conforme planilha orçamentária e cronograma de execução 
financeira, as despesas devem ser organizadas e divididas por grupos de ações (iniciativas) que serão 
necessárias para o desenvolvimento do projeto e para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s).  
Denomine-as, enumere-as e descreva-as detalhadamente. Explique como pretende desenvolvê-las e 
qual sua relevância para o projeto.  
 
8.1 – Etapa I – Atividade Fim  
 
1 -  - RECURSOS HUMANOS  

 

1.1. Professores de Basquetebol 

Para colocar o projeto em funcionamento será necessária a contratação de 2 (dois) profissionais 

devidamente habilitados pelo órgão regulador da atividade de Educação Física (CREF), com habilidade 

no ensino do basquetebol e com qualidades inerentes à metodologia desenvolvida pelo Instituto 

Anderson Varejão. A quantidade proposta segue justificada, conforme grade de programação das 

atividades 

Quantidade: 02 

 

1.2. Auxiliar Volante  

Profissional de educação física, conhecimento no basquete e gerenciamento dos professores e no 

armazenamento e logística do projeto. Descrição da atividade: acompanhar as ações diárias do núcleo, 

negociar compra de materiais esportivos, uniformes, organizar eventos e substituir professores em 

caso de necessidade. 

Quantidade: 01 

 

1.3 Encargos 
Pagamento de tributos do RH contratado pelo projeto. 

 

2 - UNIFORMES 

3.1 Camiseta para alunos em dryfit com logotipo FEAC/Prefeitura Franca 

Quantidades = 160 Unidades 

3.2 Bermuda para alunos em dryfit com logotipo FEAC/Prefeitura Franca 

Quantidades = 160 Unidades 

3.3 Colete para alunos em dryfit com logotipo FEAC/ Prefeitura Franca 

Quantidades = 40 coletes 

3.4 Camiseta para Professores em dryfit com logotipo FEAC/Prefeitura Franca 

Quantidades = 8 unidades 

3.5 Bermudas para Professores em dryfit com logotipo FEAC/Prefeitura Franca 

Quantidades = 8 unidades 
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8.2 – Etapa II – Despesas Administrativas  
 
1. SERVIÇOS DE TERCEIROS  

1.1. Material de Divulgação 

Banners 

Quantidade – 2 unidades 

1.2. Escritório de Contabilidade 

Prestação de contas do plano de trabalho 

 
 

 
 
 
 

9. METAS 
9.1 - Metas qualitativas (resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não 

numericamente); 

Meta 1: Desenvolver uma metodologia padronizada, respeitando a faixa etária dos participantes. 

Indicador: Frequência nas atividades e assimilação dos conteúdos aplicados  

Instrumentos de verificação: Avaliação ao final de cada semestre para verificação do aprendizado. 

Fotos e Relatórios dos instrutores. 

Meta 2: Aprimorar fundamentos e técnica individual de basquetebol dos alunos. 

Indicador: Frequência nas atividades e assimilação dos conteúdos aplicados 

Instrumentos de verificação: Filmagens, fotos e relatório dos Instrutores. 

Meta 3: Promover o convívio e interação entre os participantes através de intercâmbio entre as turmas 

e os períodos (manhã/ tarde) com Festivais de Basquete 

Indicador: Participação nos festivais de basquete que serão realizados 

Instrumentos de verificação: Fotos, filmagens, e relatórios dos instrutores. 

 

9.2 – Metas quantitativas (resultados mensuráveis numericamente), com seus respectivos indicadores 

Meta 1: Realizar atividades em 01 núcleo na cidade de Franca, estado de São Paulo. 

Indicador: Programação com datas e locais de execução 

Instrumentos de verificação: Planilhas de controle. Fotos. Filmagens. Relatórios dos 

instrutores 

Meta 2: Atender 160 alunos no total do projeto 

Indicador: Inscrição e frequência nas atividades 

http://www.iav.org.br/
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Instrumentos de verificação: Planilhas de controle. Fotos. Filmagens 

Meta 3: Capacitar 02 profissionais de educação física e 02 estagiários 

Indicador: realização de clínicas de capacitação e reciclagem técnica 

Instrumentos de verificação: Planilhas de controle. Fotos. Filmagens. Relatório dos 

instrutores. 

 
 

10. VALOR DO PROJETO 
R$ 61.560,00 (Sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais) 

 
 
 

11. PREVISÃO DAS RECEITAS / FONTES DE RECURSOS 
 
11.1 Outras receitas e apoios, economicamente mensuráveis, para a execução do projeto:  

 Recursos Públicos Municipais R$ 61.560,00 

 Recursos Públicos Estaduais / Federais 00,00 

 Recursos Próprios  00,00 

 Outros recursos 0,00 

 Receitas previstas 0,00 

 TOTAL GERAL R$ 61.560,00 

- recursos públicos são provenientes da administração direta ou indireta de Prefeituras. 

- outros recursos envolvidos, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente; 

- receitas eventualmente geradas com a execução do projeto; 

11.2 – Parcerias e apoios não onerosos para a realização do projeto 

- cessão gratuita, doações, permissão de uso, termo de cooperação técnica, outros. (anexar 

contratos)  

 
 

12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS / DESPESAS 
 
Em Anexo. 

 
13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Em anexo. 

 
 

14. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
5.1 – Definir parâmetros a serem utilizados para avaliação do cumprimento das metas 

 

Relatórios, fotos e lista de chamadas. PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM ALUNOS, PAIS E 

RESPONSÁVEIS,  
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15. EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA EXECUÇÃO DO OBJETO 
15.1 – Relatar a experiência anterior na execução do objeto da parceria ou de natureza semelhante.  
15.2 – Anexar documentos comprobatórios (fotos, recortes de jornais, contratos, convênios, termo de 
colaboração etc).   
 

 
 

16. GESTOR DO PROJETO 
A) NOME  

João Marcelo Leite 

B) CREF/ SP Nº  

015.872-G/SP 

C) RG Nº.  

22.972.962-9 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR  

SSP-SP 

E) CPF 

172.498.248-64 

F) Qual o vinculo do Gestor Técnico e a proponente:  

(  ) membro da entidade         (   ) funcionário remunerado                    ( x ) contratado para o projeto 

G) Breve currículo do Gestor Técnico: 

2019/ 2016 - Gestor de Projetos do Instituto Anderson Varejão (Franca/ Vitória/ Linhares) 

Técnico de Basquetebol há mais de 20 anos (Formação esportiva, Rendimento e Alta performance) 

 
 

AUTENTICAÇÃO 
 
 
Franca/SP, 27 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

Presidente 
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