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                                                    PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO TRANSFORMA VIDAS AÇÕES SOCIAIS E 
HUMANITÁRIAS 

CNPJ: 12.648.152/0001-84 Endereço: SRES Área Especial n 08, Cruzeiro Velho, Brasília 
DF 

Complemento: ARUC Bairro/Cidade: Cruzeiro velho CEP: 70.640-515 

Telefone: (DDD) 61 9298-6619 Telefone: (DDD) (61) 61 9298-6619 

E-mail: rogeriocostadf@gmail.com Site: www.transformavidas.com.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Rogério Avelino da Costa 

CPF: 386.487.501-30 RG/ Órgão Expedidor: 982.973 SSP/DF 
 

Endereço do Dirigente: Rua 8, Chácara 195 Lote 24 A Vicente Pires CEP:72.006-810 

 

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A ASSOCIAÇÃO TRANSFORMA VIDAS AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS, entidade 

de caráter filantrópico e beneficente, sempre orientada por fortes princípios éticos e de 

responsabilidade fiscal e social, tem como principal objetivo promover a socialização de 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, tendo a prática do esporte 

inclusivo a principal ferramenta para a diminuição das desigualdades, seja por fatores 

econômicos, de raça, gênero ou por serem portadores de necessidades especiais. 

Dentre os programas e projetos realizados pela ASSOCIAÇÃO TRANSFORMA VIDAS , 

destaca-se a Rede Gol Transformando Vidas, ação continuada de coordenação, 

gerenciamento e integração de programas e projetos comunitários do Distrito Federal, 

em especial na área dos desportos, com ênfase na inclusão social,  promoção familiar e 

comunitária, através de práticas desportivas infantis e juvenis,  sexo masculino e  

feminino, dos 07 (sete) aos 17 (dezessete) anos. 

Todas as ações desenvolvidas buscam articulações na comunidade de origem das 

famílias atendidas, bem como entre as comunidades de maior risco social do Distrito 

Federal e garantem a prática do desporto como instrumento de formação de vínculos 

afetivos e de confiabilidade, a partir de programas de promoção socioeconômicos e 

digitais, voltados à saúde integral da infância e juventude do Distrito Federal e suas 

famílias. 

Em setembro de 2014, a Rede Gol iniciou suas ações, com cadastro de 67 (sessenta e 

sete) crianças encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude do TJDFT, nas 

modalidades esportivas de futebol de campo, futsal e judô. Essa prática, inicialmente 

centralizada no Plano Piloto de Brasília, foi expandida para diversas comunidades de 

maior vulnerabilidade da cidade, ampliando sua proposta de articulação, integração e 

fortalecimento de iniciativas esportivas e sociais de cada comunidade. Atualmente, a  

Rede Gol Transformando Vidas atende a 11 (onze) comunidades do Distrito Federal e 
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cidades do entorno, com cadastro de 1.500 (um mil e quintos) crianças, adolescentes e 

famílias, em  Núcleos Comunitários descentralizados. Todas as ações realizadas pela 

Rede Gol Transformando Vidas estão pautadas em fortes princípios éticos, de 

responsabilidade fiscal e socioeducativa.  

 

Associadas às práticas desportivas são realizadas ações permanentes de promoção da 

família e fortalecimento da paz e protagonismo comunitários. O público atendido pela 

Rede Gol Transformando Vidas é encaminhado, em sua maior parte, pela Vara da 

Infância e da Juventude do TJDFT, instituição parceria e apoiadora oficial da Rede, 

priorizando-se o acolhimento da infância e juventude em contexto de proteção judicial, 

além dos grupos vinculados pelos Conselhos Tutelares e Lideranças Comunitárias da 

Região Administrativa respectiva. 

 

A Associação Transforma Vidas Ações Sociais e Humanitárias implementou programas 

e projetos de inclusão desportivas, com ênfase na inclusão socioeconômica, de raça, 

gênero, necessidades especiais e intergeracionalidade. Desde 2014, realiza a Rede Gol 

Transformando Vidas, primando por ações executadas em rede articulada, em e entre 

comunidades do Distrito Federal. Para tanto, apoia e promove iniciativas comunitárias 

esportivas e ações de promoção das famílias, com apoio e selo de qualidade da Vara da 

Infância e da Juventude.  

 

Atualmente a Rede Gol Transformando Vidas possui várias instituições parceiras e 

apoiadoras, que atuam diretamente ou indiretamente na área do esporte. Conforme pode 

ser confirmado em portifólio de capacidade técnica que segue anexo ao presente projeto, 

apresentamos declarações de parcerias e de credenciamento e capacidade técnica 

emitidas por parceiros e apoiadores permanentes da Rede Gol Transformando Vidas, de  

vários segmentos, públicos e privados, que atuam ou coordenam atividades de 

desportos, de  inclusão e de garantia de direitos infanto-juvenis no Distrito Federal. A 

exemplo, podemos elencar: Vara da Infância e da Juventude do TJDFT, Associação 

Brasileira de Treinadores de Futebol - ABTF, Academia Runway e Academia Winbox22, 

Judô Veiga de Almeida, Associação e Centro de Treinamento de Educação Física 

Especial – CETEFE, Legião Futebol Clube, dentre outros inúmeros parceiros.  

 

Em 2019 a Rede Gol realizou atividades nos programas de Futebol de Campo, Futsal, 

Fut 7 e Judô. Realizou novos cadastramentos e atualizou os cadastramentos anteriores 

de atletas, perfazendo um total de 1500 (um mil e quintetos) jovens beneficiados no 

decorrer do ano de 2019 e até o ano de 2020. Houve a participação de torneios de futebol 

e fut 7, quais sejam, GOCUP 2019 e BSBCUP 2019. Em relação aos atendimentos e 

orientações jurídicas prestados às famílias de atletas, ressalta-se o número de 182 (cento 

de oitenta e dois) adultos beneficiados, com orientações individuais, realizadas por 

telefones ou mensagens de WhatsApp, em parceria com o escritório de Advogados 

Araújo Birembaum e Diniz – Advocacia e Consultoria e advogados autônomos apoiadores 

da Rede Gol Transformando Vidas. Em dezembro de 2019 realizamos o Evento Anual de 

Agradecimentos e Certificações para Voluntários e Apoiadores da Transforma Vidas – 
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Rede Gol, realizado no Auditório da Vara da Infância e da Juventude do TJDFT. No 

decorrer do ano de 2020 realizamos a entrega de 1420 (um mil, quatrocentos e vinte) 

cestas básicas, 1830 (um mil, oitocentos e trinta) máscaras de tecidos para proteção da 

saúde durante a pandemia, 250 (duzentos e cinquenta) bolas de futebol, 1100 (um mil e 

cem coletes), 500 (quinhentos) uniformes para treinamentos e vinculamos 02 (dois) 

monitores de esportes voluntários para 25 capacitação e certificação junto à Associação 

Brasileira de Treinadores de Futebol. Para a realização de tais atividades e entrega de 

materiais, contamos com o apoio de empresas parcerias da Transforma Vidas – Rede 

Gol Transformando Vidas, conforme fotos e logomarcas a seguir apresentadas e também 

visualizadas em portfólio de capacidade técnica que seguirá anexo ao presente relatório. 

 
 

Em 2019 e 2020, foram realizados atendimentos jurídicos informativos a respeito da Lei 

Maria da Penha e rede de proteção a mulheres em situação de risco; rodas de conversa 

sobre violência de gênero e direito das mulheres; apoio assistencial com doação de 

alimentos e computadores; inclusão de meninas em esportes historicamente sexistas 

como futebol e judô. Como resultado percebeu-se a variação e fortalecimento de uma 

rede de apoio comunitário para avós, mães, irmãs e filhas oriundas de regiões de índices 

altos de violência de gênero e a frágil rede de proteção; garantia de acessibilidade à 

justiça por meio de orientações jurídicas, abertura e acompanhamento de processos 

judiciais. Em 2020, foram realizadas as entregas 1.040 cestas básicas; 1400 máscaras 

de prevenção ao COVID-19; 12 computadores para mães arrimo de família; 7 

ajuizamentos de ações de violência doméstica; 38 atendimentos de orientações jurídicas 

via remota; 6 enxovais para jovens gestantes e vinculação para pré natal junto a rede de 

saúde; entrega de materiais esportivos. 
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CONHEÇA UM POUCO DA REDE GOL TRANSFORMANDO VIDAS 

 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Promover a exibição de programas esportivos, de saúde integral e educativos, com 

informações de interesse comunitários, cursos de formação profissionais e lives entre 

participantes e voluntários da Rede Gol, em 11 (onze) núcleos,  garantindo gratuitamente o 

acesso a crianças, jovens, famílias e professores, que poderão participar das atividades 

remotas previstas na área do desporto e outras,  a partir de aulas teóricas e práticas. 

Instrumentalizar os Núcleos Comunitários com materiais esportivos, e outros recursos 

necessários para a execução qualitativa e organizar eventos pontuais de confraternização, 

divulgação e troca de conhecimentos obtidos a partir dos cursos EADs. 

Assim, o Projeto “Rede Gol Digital” visa implementar ambientes e recursos tecnológicos 

em seus Núcleos descentralizados, recursos estes que possibilitem a execução dos 

seguintes objetivos prioritários: 
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1. Fomentar e fortalecer a rede socio esportiva das diversas Regiões Administrativas do 
Distrito Federal, oportunizando a aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) 
crianças e adolescentes treinamentos esportivos e capacitações profissionais de 
professores e atores na área do esporte comunitário social, a partir de plataformas 
digitais. 

2. Ampliar o acesso da infância, famílias e comunidades (total aproximado 10.000 
pessoas), a informações sobre temas relacionados à Cultura de Paz e Não Violência, 
Direitos Humanos e Cidadania e prevenção a todos os tipos de violências, 
características de determinados contextos, gêneros e intergerações, a fim de fortificar 
a harmonia das comunidades atendidas pela Rede Gol Transformando Vidas.  

3. Promover ações de inclusão digital junto ao público alvo, realizando aparelhamento 
de seus núcleos comunitários para tais finalidades, com aquisição de equipamentos 
e recursos audiovisuais, bem como acesso à internet para implementação de 
plataformas EADs, Lives e Canal da Rede Gol Transformando Vidas, que abordará 
temas de saúde física e mental, práticas esportivas on line, capacitações para 
profissionais e programas informativos na área jurídica, desportiva, nutricional, 
educativa e cultural. 

4. Conhecer e adotar novos modelos e metodologias nas áreas esportivas e de saúde 
física e mental, além de formações técnicas e compartilhamentos de saberes, para os 
profissionais que atuam em nossa Rede. 

5. Promover o atendimento para pessoas com deficiência colocando a disposição um 
intérprete de libras durante as lives, a fim de atingir um maior número de pessoas 
dando assim uma capacitação a esse grupo da sociedade. 

 

2.1 DADOS DO PROJETO 

NÚCLEOS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DESPORTIVAS: 

 Região Ceilândia DF  

Núcleo 1 - EQNN 20/22 Bloco F Lote 04 - Ceilândia Sul - DF - Projeto Associação Beneficente  

Projeto Florescer. Responsável: Geraldo Lima Filho. Número de Atendidos: 100 crianças e  

adolescentes 

Núcleo 2 - QNM 10 Conjunto E Casa 18 - Ceilândia Norte - DF – Projeto UNI10. Responsável: Paulo 

Soares Damasceno. Número de Atendidos: 150 crianças e adolescentes 

Região São Sebastião DF 

Núcleo 3 - Rua 56 Casa 320 B Bairro Centro - campo central. Projeto Escola de Futebol Aliança São 

Sebastião. Responsável: João Honorato de Sousa. Atendidos: 200 crianças e adolescentes 

Núcleo 4 - Rua da Gameleira, Área Especial, Bairro Centro, São Sebastião DF  Projeto Escolinha 

de Futebol Força Jovem F.C. Responsável: Eduardo Teixeira Magalhães. Atendidos: 100 crianças 

e adolescentes 
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Núcleo 5 - Quadra 203 Conjunto 13 Casa 07 Bairro Residencial  Oeste e Quadra 11 Conjunto 02 

Casa 12 Morro Azul. Projeto Oeste Esporte Clube. Responsável: Ismael Patrício da Silva. Atendidos: 

150 crianças e adolescentes 

Região Cruzeiro - DF 

Núcleo 6 - SRES Área Especial, 8 - Cruzeiro Velho, Brasília - DF, 70600-515. Projeto Escola de 

Futebol Santos DF. Responsável: Carlos Roberto Apolinário Nascimento. Atendidos: 100 crianças 

e adolescentes 

Região Planaltina DF 

Núcleo 7 - Estância Mestre Darmas Entrequadra 3/4 Modulo 9 e Sala Estância 3 Módulo D Casa 02 

– Planaltina DF - Projeto Associação Atlética Força Jovem. Responsável: Alair Mendes. Atendidos: 

150 crianças e adolescentes 

Região Samambaia DF 

Núcleo 8 - Quadra 523 Conjunto 09 Lote 18 Samambaia Sul DF e QN311 - Campo Sintético - 

Samambaia Sul. Projeto Associação Comunidade Esportiva Shalke XII. Responsável: Farion Souza 

Lima. Atendidos: 120 crianças e adolescentes  

Núcleo 9 - Endereço: QR 304 CONJ 04 LT 01 – Samambaia Sul, DF CEP - 72306-500 – Quadra de 

Futsal – Público Feminino. Projeto UNI 4 Responsável: Jarbas Rodrigues de Jesus Silva.  Atendidos: 

80 crianças e adolescentes 

Região Sol Nascente – DF 

Núcleo 10 - Chácara 05 Conjunto B Casa 17 – Sol Nascente DF. Projeto Escola e Clube Sol 

Nascente. Responsável: José Ronaldo dos Santos. Atendidos: 200 crianças e adolescentes 

Região Candangolândia - DF 

Núcleo 11 - Praça do Bosque QR 0A - Candangolândia, Brasília - DF, 70297-400. Projeto Juventude 

Candanga. Responsável: Ailton Nogueira dos Santos. Atendidos: 100 crianças e adolescentes 

 

Período de execução: 31/12/2020 a 31/05/2021  

Período de realização do Evento: 31/12/2020 a 31/03/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

31/12/2020 a 31/03/2021  

Nome do responsável técnico do projeto: Fernando André da Silva Costa 
Nº do registro profissional: CREF 03406 G/DF 
Telefone:   61981706518                                          E-mail:fauzi.patrocinios@gmail.com 

Nome do responsável pela execução do evento: Rogerio Avelino da Costa 

Telefone: (61) ) 61 9298-6619 E-mail: rogeriocostadf@gmail.com 

 

Enquadramento: (X) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 
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Previsão de Atendimento/Público-alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: 1500 
crianças e adolescentes  
Público de 7 a 17 anos de idade  

Previsão de beneficiários diretos: 1500 divididos pelos 11 núcleos  

Previsão de público indireto: 4000 

Valor Total do Projeto: R$ 675.350,08 (Seiscentos e setenta e cinco mil  trezentos e cinquenta reais 
e oito centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 672.923,08 (seiscentos e setenta e dois mil novecentos e 

vinte e três reais e oito centavos). 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio à realização do Projeto “Rede Gol Digital”, para prática esportiva associada a 

instrumentalização digital de núcleos e capacitação profissional de profissionais em formato 

EAD. 

 

2.3 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO EVENTO:  

Em um mundo globalizado, as tecnologias da informação ganham cada vez mais poder, 

estando presente em vários segmentos sociais, integrando programas educacionais em 

diversas áreas. A tendência mundial é de progressiva inclusão digital, sendo uma das metas 

a ser alcançada também pelo Brasil. No entanto, quando verificamos o acesso a tais 

tecnologias e à internet, o cenário brasileiro aponta para enorme heterogeneidade, com 

regiões onde a inclusão digital de forma coesa é bastante comprometida e dificultada, 

sobretudo pela falta de investimentos em projetos e programas que solidifiquem tal acesso, 

estando ainda distante do ideal de democratização e oportunidades iguais de acesso à 

informação e a formação por vias remotas. Estar distante do acesso às tecnologias surge 

como mais um mecanismo de segregação de grupos sociais, ratificando a condição de 

exclusão social a que muitas comunidades do Brasil e do Distrito Federal encontram-se 

expostas.  

 

A Rede Gol Transformando Vidas atua de forma descentralizada em comunidades de 

periferias do Distrito Federal e entorno, oportunizando o acesso infanto-juvenil ao esporte 

100% social, mas principalmente, buscando o fortalecimento e empoderamento familiar, bem 

como a identificação e protagonismo comunitários. Nossa meta principal e permanente é a 

adoção de novas práticas socializadoras em comunidades menos favorecidas 

socioeconômica e educacionalmente.  

As novas oportunidades mundiais, individuais e coletivas, apontam para a urgência de 

integração digital da população, com acesso às tecnologias da informação, sendo, portanto, 
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a inclusão social necessariamente um processo que garanta, também, a inclusão digital, com 

acesso a recursos tecnológicos por todas as comunidades.   

O presente quadro, associado ao atual momento de pandemia mundial da COVID19, 

que estabeleceu limites e restrições de todas as naturezas à vida diária dos cidadãos, 

ressalta a maior urgência em viabilizarmos as comunicações e atendimentos informativos, 

formativos, educativos e culturais por via tecnológica a todas os nossos atletas, famílias e 

profissionais que atuam diariamente na Rede Gol Transformando Vidas.  

Dessa forma, apresentamos o Projeto “Rede Gol Digital”, para a realização da prática 

esportiva associada ao processo educativo, cultural e de valorização comunitária por 

tecnologias digitais, com resultados de maior impacto positivo na transformação  individual e 

coletiva para a cidadania. 

O projeto ora proposto busca o empoderamento definitivo de comunidades periféricas do 

Distrito Federal, a partir de um programa digital permanente em Núcleos descentralizados 

credibilizados pelas comunidades locais, legitimados para influenciar positivamente crianças 

e jovens em suas comunidades, a partir da garantia de promoção esportiva, educacional, 

cultural e afetiva dos grupos atendidos.  

Em atenção aos núcleos beneficiários e pensando em um trabalho pós pandemia, o 

objetivo deste recurso também será de equipar a todos os núcleos de forma igualitária e com 

isso a relação de materiais esportivos apresentadas será dividida de forma igual a todos 

os 9 (nove) núcleos beneficiários para que possam promover suas atividades regulares com 

materiais adequados a prática esportiva. Os mesmos serão destinados em formato de 

doação com a assinatura do termo de doação efetuado entre a entidade parceria e a 

Transforma Vidas. 

                           

2.3.1 População das Regiões Administrativas do DF a Ser atendida pelo Programa 

 

Região Administrativa Área Total População  IDH Hab/Km² 

RA XI Cruzeiro                             8,9km²  
31.230mil/hab 

 
0,928  

RA IX Ceilândia     * incluindo Sol 

Nascente                

230,30km² 490 mil/hab 0.784 

RA XIV São Sebastião         383,71 Km²  
 

71.779 mil/hab 
 

0,820 

RA VI Planaltina DF        1 534,69 Km² 
 

164.939 mil/hab 
 

0,764 

RA XII Samambaia 102,6 Km² 
 

193.485 mil/hab 
 

0,781 
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RA I Plano Piloto 472,12 Km² 
 

214.529 mil/hab 
 

0,936 

RA XIX Candangolandia 6,61 km² 16.196   mil/hab 0,852 

* Fonte: Codeplan 

2.3.2 IMPACTO ECONÔMICO DO EVENTO 

Com o projeto desta natureza, pode se gerar diversas fontes de emprego direta no próprio 

projeto empregando uma média de 40 pessoas diretamente e outro grupo de 

aproximadamente 10 profissionais terceirizados que poderão atuar de forma indireta tais 

como câmeras, auxiliares de serviços gerais e operadores de vídeos. Movimenta-se ainda a 

rede de fornecedores diretamente atendidos ao público alvo atingido.   

RATIFICAÇÃO do que diz a declaração de não remuneração e do Art. 28, incisos V e VI, do 

Decreto 37.843 (Já assinados anteriormente), a associação seguirá normativas conforme 

acordado em Declaração prévia e ciente que de acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 

de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, esclarecemos: V - Informamos que 

toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário 

e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de 

tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via 

CLT e RPA não temos previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. VI – Conforme 

citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 

rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

O projeto ora proposto busca o empoderamento definitivo de comunidades periféricas do 

Distrito Federal, a partir de um programa digital permanente em Núcleos descentralizados 

credibilidades pelas comunidades locais, legitimados para influenciar positivamente crianças 

e jovens em suas comunidades, a partir da garantia de promoção esportiva, educacional, 

cultural e afetiva dos grupos atendidos. O projeto evidencia a caracterização da proposta 

com os anseios da sociedade e também da SEL e GDF. 

 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GERAL: 

A Rede Gol Transformando Vidas tem como objetivo principal a formação sociocultural e 

desportiva de 1.500 (um mil e quinhentos) jovens e suas famílias, com idades entre 07 (sete) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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a 17 (dezessete) anos, associando-se a prática desportiva ao fortalecimento de vínculos 

afetivos familiares, paz e protagonismo comunitário.  

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover o acesso à matrícula e a manutenção de todos os atletas em escolas, 

conforme moldes do Ministério da Educação do Brasil. 

2. Garantir gratuitamente o acesso a crianças e jovens em atividades esportivas 

consistentes em aulas teóricas e práticas, com treinamentos e noções sobre os 

esportes e valorização de atividades profissionais a eles relacionadas como, técnicos, 

assistentes técnicos, massagistas, preparadores físicos, preparadores de goleiros, 

fisioterapeutas, árbitros etc. 

3. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, a fim de fomentar e 

fortalecer a Rede Socio esportiva das diversas Regiões Administrativas do Distrito 

Federal, oportunizando a melhoria nas condições de treinamentos esportivos e 

capacitações profissionais de professores e atores na área do esporte comunitário 

social. 

4. Instrumentalizar os Núcleos Comunitários com materiais esportivos, uniformes de 

treinos e competições, chuteiras, e outros recursos necessários para a execução 

qualitativa das práticas socio esportivas, bem estar e proteção do atleta, de sua família 

e comunidade. 

5. Ampliar o acesso à informação e formação da infância, suas famílias e comunidades 

em temas relacionados à Cultura de Paz e Não Violência, em todos os seus contextos, 

gêneros e intergerações, a fim de fortificar a harmonia das comunidades atendidas 

pela Rede Gol Transformando Vidas. 

6. Organizar eventos, em parcerias com instituições vinculadas judiciais, culturais e 

educacionais, que oportunizem a reflexão e formação dos atletas, famílias e 

comunidades sobre Direitos Humanos, Cidadania e temas afins, priorizando-se o apoio 

jurídico direto às mães arrimo de famílias e avôs cuidadores, em atenção ao respeito 

da intergeracional idade identificada. 

7. Promover ações de inclusão digital junto ao público-alvo, realizando aparelhamento de 

seus núcleos comunitários para tais finalidades. 

8. Diligenciar na busca de parcerias e intercâmbios esportivos no Distrito Federal, em 

outros Estados Brasileiros e outros países, a fim de ampliar as oportunidades de 

treinamentos, vivências, participações em torneios nacionais e internacionais e 

capacitações das crianças e jovens atletas. 

9. Conhecer e adotar novos modelos, metodologias nas áreas esportivas e de saúde 

física e mental, além de formações técnicas, para os profissionais que atuam em nossa 

Rede. 
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2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE 

MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS  

 

Metas (Qualitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Proporcionar a vivência 

participativa e educativa 

de atletas em 

vulnerabilidade social na 

prática esportiva através 

da plataforma EAD 

 

Vídeos Programados e 

gerenciados por 

profissionais qualificados de 

cada área 

Número de visualizações e 

participações dos alunos por 

inscrição via web 

Implementar nas cidades 

atendidas o interesse de 

jovens e crianças à 

prática das modalidades 

de uma forma inovadora 

e participativa 

 

Participação virtual de todos 

os alunos inscritos nos 

núcleos parceiros 

Comprovação de vídeo aulas 

através de inscrição online dos 

alunos e fotos das 

participações. comprovantes de 

visualizações pela plataforma 

de streaming 

Metas (Quantitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Oferecer o atendimento 

direto a cerca de 1.500 

pessoas com o intuito de 

promover a prática 

esportiva e o ensino da 

modalidade de forma 

lúdica, técnica, vivenciar 

experiências jamais 

imaginadas e fomentar 

ao público presente a 

 

Número de alunos inscritos 

hoje atendidos pelos 

núcleos e com cadastro 

efetivo na rede Gol. 

 

Fichas cadastrais preenchidas 

de forma online e armazenadas 

em banco de dados. 

Apresentação de fotos e 

comprovação de assinatura de 

contratos com todos os 

fornecedores 
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sensação de buscar o 

esporte como meio de 

vida e resgate social. 

Promover capacitação 

profissional de 20 

profissionais de 

educação física atuantes 

na rede Gol com cursos 

ligados a carreira 

profissional. 

Contratação de empresa 

especializada na 

capacitação de cursos de 

futebol nível B e C 

Comprovação de fotos, 

certificados e contrato com o 

prestador de serviços 

Promover capacitação 

social de no mínimo 50 

pais e familiares através 

de cursos à distância 

sendo promovido um 

grupo de cada núcleo 

divididos em 11 núcleos 

Contratação de empresa 

especializada na 

capacitação de cursos EAD 

Comprovação de fotos, 

certificados e contrato com o 

prestador de serviços 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO EVENTO/PROJETO 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Futebol no Distrito Federal: conquistas e perspectivas 
O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e 
os profissionais contratados (professor de educação física e monitor) 
auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos poderão 
assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no núcleo 
onde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos escolham. 
Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais para 

auxiliá-los. (A aula será transmitida todas as terças e quintas-
feiras, sempre às 18h 

Data do Evento: 24/02/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 
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Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição.  

 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 360 
Atletas: 350 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis 

Total: 460 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(.x..) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
12/01/2021 Matutino 

175 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
12/01/2021 Vespertino  

175 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live  5 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente. 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

http://www.transformavidas.com.br/
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Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Eu sou da comunidade: experiências esportivas nas regiões do 
DF. O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 
estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 
monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos 
poderão assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no 
núcleo onde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos 
escolham. Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 

profissionais para auxilia-los. (A aula será transmitida todas as terças 
e quintas-feiras, sempre às 18h 

Data do Evento: 26/02/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição.  

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 360 
Atletas: 350 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 pais e 
familiares 

Total: 460 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
14/01/2021 Matutino 

175 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
14/01/2021 Vespertino  

175 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 5 

 

http://www.transformavidas.com.br/
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Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Esporte e perspectivas profissionais: falando sobre carreiras. 
Duração do Evento: 1h30 (A aula será transmitida todas as 
terças e quintas-feiras, sempre às 18h). O Palestrante convidado irá 

ministrar sua palestra diretamente do estúdio e os profissionais contratados 
(professor de educação física e monitor) auxiliarão os beneficiários em seus 
núcleos respectivos. Os alunos poderão assistir à palestra diretamente de 
sua casa por meio digital ou no núcleo onde o mesmo participa, ficando a 
opção para que os mesmos escolham. Aos que comparecerem ao núcleo 
terá uma equipe de profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 19/01/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 360 
Atletas: 350 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis 

Total: 460 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
19/01/2021 vespertino 

175 

http://www.transformavidas.com.br/
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(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
19/01/2021Vespertino  

175 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 5 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. 
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Esporte e perspectivas profissionais: falando sobre carreiras. 
Duração do Evento: 1h30 (A aula será transmitida todas as 
terças e quintas-feiras, sempre às 18h). O Palestrante convidado irá 

ministrar sua palestra diretamente do estúdio e os profissionais contratados 
(professor de educação física e monitor) auxiliarão os beneficiários em seus 
núcleos respectivos. Os alunos poderão assistir à palestra diretamente de 
sua casa por meio digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a 
opção para que os mesmos escolham. Aos que comparecerem ao núcleo 
terá uma equipe de profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 21/01/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local:  Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede 
Gol www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de 
youtube e instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado 
pelo projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site 
da instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

http://www.transformavidas.com.br/
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Diretos: 360 
Atletas: 350 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis 

Total: 460 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
21/01/2021Vespertino 

175 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
21/01/2021Vespertino  

175 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 5 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet 
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Vida Ativa: aula on-line de exercícios físicos para as famílias da 
Rede Gol. Duração do Evento: 1h30 (A aula será transmitida 
todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h). O Palestrante 

convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e os 
profissionais contratados (professor de educação física e monitor) 
auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos poderão 
assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no núcleo 
aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos escolham. 
Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais para 
auxilia-los. 

Data do Evento: 26/01/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Matutino /  
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Local:  Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede 
Gol www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de 
youtube e instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado 
pelo projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site 
da instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 450 
Atletas: 440 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis 

Total: 550 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08  a sub 13 
26/01/2021 Vespertino 

220 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
26/01/2021Vespertino  

220 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 5 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Tema: Amigos do Futebol: Depoimentos de Jogadores do DF (A 
aula será transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre às 
18h). O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 

http://www.transformavidas.com.br/


 
 
 

19 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ: 12.648.152/0001-84 
 

estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 
monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos 
poderão assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no 
núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos 
escolham. Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 
profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 28/01/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 90 
Atletas: 80 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                  

Total: 190 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
28/01/2021 Vespertino 

40 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
28/01/2021 Vespertino  

40 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica 10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

http://www.transformavidas.com.br/
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(X) Pela internet. 
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Tema: Esporte e Saúde (A aula será transmitida todas as terças 
e quintas-feiras, sempre às 18h). O Palestrante convidado irá ministrar 

sua palestra diretamente do estúdio e os profissionais contratados 
(professor de educação física e monitor) auxiliarão os beneficiários em seus 
núcleos respectivos. Os alunos poderão assistir à palestra diretamente de 
sua casa por meio digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a 
opção para que os mesmos escolham. Aos que comparecerem ao núcleo 
terá uma equipe de profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 02/02/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição 
Local de Gravação: Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 
32/33 - Brasília, DF, 70297-400 ( exclusivo para essa atividade haverá a 
transmissão em dois locais. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 90 
Atletas: 80 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                   

Total: 190 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
02/02/2021 Vespertino 

40 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
02/02/2021 Vespertino  

40 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

http://www.transformavidas.com.br/
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(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. 
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 2h 
Tema: Nossas conquistas: Retrospectivas e Pespectivas  Rede 
Gol (A live será transmitida todas as terças-feiras, sempre às 

18h). O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente 

do estúdio e os profissionais contratados (professor de educação 
física e monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos 
respectivos. Os alunos poderão assistir à palestra diretamente de sua 
casa por meio digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando 
a opção para que os mesmos escolham. Aos que comparecerem ao 
núcleo terá uma equipe de profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 04/02/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes 
Sociais________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 90 
Atletas: 80 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                 

Total: 190 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

http://www.transformavidas.com.br/
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(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
04/02/2021 Vespertino 

40 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
04/02/2021Vespertino  

40 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica 
/familiares 

10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. 
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 2h 

Tema: Amigos da Rede: Parceiros e Apoiadores ((A aula será 
transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h. O 
Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e 
os profissionais contratados (professor de educação física e monitor) 
auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos poderão 
assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no núcleo 
aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos escolham. 
Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais para 
auxilia-los. 

Data do Evento: 09/02/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

http://www.transformavidas.com.br/
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(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 70 
Atletas: 60 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                  

Total: 170 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
09/02/2021 Vespertino 

30 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
09/02/2021 Vespertino  

30 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 1 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 2h 
Tema: Com a Fala: Nossos Treinadores (A aula será transmitida 
todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h. O Palestrante 

convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e os 
profissionais contratados (professor de educação física e monitor) 
auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos poderão 
assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no núcleo 
aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos escolham. 
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Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais para 
auxilia-los. 

Data do Evento: 11/02/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                  

Total:   200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
11/02/2021 Vespertino 

50 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
11/02/2021 Vespertino  

50 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica 10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. 
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

http://www.transformavidas.com.br/
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Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 1:30h 
Tema: Esporte e Nutrição Familiar: Orientações Nutricionais ((A 
aula será transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre às 
18h. O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 

estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 
monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos 
poderão assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no 
núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos 
escolham. Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 
profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 16/02/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                   

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
16/02/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
16/02/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

http://www.transformavidas.com.br/


 
 
 

26 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ: 12.648.152/0001-84 
 

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da 
live 

2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 1:30h para cada turno 
 
Tema: Direito Desportivo: Legislações e Inclusão Profissional 

((A aula será transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre 

às 18h). O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 

estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 

monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos 

poderão assistir à palestra diretamente em sua casa ou meio digital ou no 

núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que a mesma 

escolha, aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais 

para auxilia-los. 

Data do Evento: 18/02/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                   

Total: 200 

http://www.transformavidas.com.br/
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Comissão Técnica:10 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
18/02/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
18/02/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da 
live 

2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 1h30 para cada turno  

Tema: Nossos Atletas: Vídeos e Depoimentos sobre as 

experiências na Rede ((A aula será transmitida todas as terças e 

quintas-feiras, sempre às 18h)O Palestrante convidado irá ministrar 

sua palestra diretamente do estúdio e os profissionais contratados 

(professor de educação física e monitor) auxiliarão os beneficiários em seus 

núcleos respectivos. Os alunos poderão assistir à palestra diretamente de 

sua casa por meio digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a 

opção para que os mesmos escolham. Aos que comparecerem ao núcleo 

terá uma equipe de profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 23/02/2021 Turno: Vespertino 
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Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

30/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                  

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
23/02/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
23/02/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica 
/familiares 

10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da 
live 

2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

http://www.transformavidas.com.br/
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Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Manhã e Tarde – Duração do Evento: 1h30 para cada turno  

Tema: O Esporte Intergeracional: Avós Torcedores 

 (A aula será transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre 

às 18h. O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 

estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 

monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos 

poderão assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no 

núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos 

escolham. Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 

profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 25/02/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

30/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                  

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
25/02/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
25/02/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

http://www.transformavidas.com.br/
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(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da 

live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Manhã e Tarde – Duração do Evento: 1h30 para cada turno  

Tema: Camisas 10: As Mães da Rede Gol (A aula será transmitida 

todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h). O Palestrante 

convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e os 

profissionais contratados (professor de educação física e monitor) 

auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos poderão 

assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no núcleo 

aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos escolham. 

Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais para 

auxilia-los. 

Data do Evento: 02/03/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizado a plataforma do site oficial da 
Rede Gol www.transformavidas.com.br para promover as lives e os 
canais de youtube e instagram @redegol. A Gravação: Endereço do 
Estúdio a ser locado pelo projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo 
período de 1 (um) ano no site da instituição.  

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

http://www.transformavidas.com.br/
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Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos:     100 Pais e 
responsáveis              

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
02/03/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
02/03/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 
2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Manhã e Tarde – Duração do Evento: 1h30 para cada turno 

Tema: Sexismo e Futebol: Mitos e Verdades (A aula será 

transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h. O 

Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e 

os profissionais contratados (professor de educação física e monitor) 

auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos poderão 

assistir à palestra diretamente de sua casa por meio digital ou no núcleo 

aonde o mesmo participa, ficando a opção para que os mesmos escolham. 

Aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais para 

auxilia-los. 
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Data do Evento: 04/03/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(x) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                   

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
04/03/2021 Vespertino  

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
04/03/2021Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica  10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. 
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

http://www.transformavidas.com.br/
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Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Manhã e Tarde – Duração do Evento: 2h  

Tema: Esporte e o Desenvolvimento da Plasticidade Cerebral (A 
aula será transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre às 
18h)O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 

estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 
monitor) auxiliará os beneficiários em seus núcleos respectivos. 
Os alunos poderão assistir à palestra diretamente em sua casa ou meio 
digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que a 
mesma escolha, aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 
profissionais para auxilia-los. 

 

Data do Evento: 09/03/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

30/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis                   

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
09/03/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
09/03/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica 10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

http://www.transformavidas.com.br/
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Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique : Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 1h30 

Tema: Prevenindo Lesões Físicas no Futebol (A aula será 

transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h 

O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e 
os profissionais contratados (professor de educação física e monitor) auxiliará 
os beneficiários em seus núcleos respectivos. 
Os alunos poderão assistir à palestra diretamente em sua casa ou meio digital 
ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que a mesma 
escolha, aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais 
para auxilia-los. 

Data do Evento: 11/03/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Período 
Custeado pelo 
Fomento (Se for 
o caso): 

30/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizada a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?_______________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica: 10  

Indiretos:  100 Pais e 
responsáveis                

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

http://www.transformavidas.com.br/
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(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 
anos) 

Sub 08 a sub 13 
11/03/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
11/03/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica 
/familiares 

10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou 
portadoras de necessidades especiais 
(limitação física, mental, sensorial ou 
múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da 
live 

2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: – Duração do Evento: 1h30 

Tema: Pai de Atleta: A Emoção dos Gramados (A aula será 
transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18h. O 

Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e os 
profissionais contratados (professor de educação física e monitor) auxiliará 
os beneficiários em seus núcleos respectivos. 
Os alunos poderão assistir à palestra diretamente em sua casa ou meio 

digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que a 

mesma escolha, aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 

profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 16/03/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se 
for o caso): 

30/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizado a plataforma do site oficial da 
Rede Gol www.transformavidas.com.br para promover as lives e os 

http://www.transformavidas.com.br/
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canais de youtube e instagram @redegol. A Gravação: Endereço do 
Estúdio a ser locado pelo projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo 
período de 1 ano no site da instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis 

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
16/03/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
16/03/2021 Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica 
/familiares 

10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique : Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 2h 
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Tema: Por que Somos Fortes: O Modelo Integrado da Rede Gol 

(A aula será transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre 

às 18h O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 

estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 

monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. 

Os alunos poderão assistir à palestra diretamente em sua casa ou meio 

digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que a 

mesma escolha, aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 

profissionais para auxilia-los. 

Data do Evento: 18/03/2021 Turno: Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizado a plataforma do site oficial da 
Rede Gol www.transformavidas.com.br para promover as lives e os 
canais de youtube e instagram @redegol. A Gravação: Endereço do 
Estúdio a ser locado pelo projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo 
período de 1 ano no site da instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos:     100 Pais e 
responsáveis 

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
18/03/2021 Vespertino 

45 

(X) Jovens (15 a 17anos) Sub 15/17 
18/03/2021Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica 
/familiares 

10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

http://www.transformavidas.com.br/
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Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique : Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: EAD CAPACITAÇÃO e FORMAÇÃO EM TREINADORES DE 
FUTEBOL CATEGORIA B e C 

Descrição/Etapa: Coordenação do Curso da ABTF: Formação de 20 professores da 

Rede Gol com carga horária de 140 horas aula  

CURSO DE FORMAÇÃO DE TREINADORES DE FUTEBOL LICENÇA  B 

e C -  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINADORES DE FUTEBOL 

 

Data do Evento: De 04 de janeiro a 30 de março 

2021 

 

Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

30/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizado a plataforma do site oficial da 
Rede Gol www.transformavidas.com.br para promover as lives e os 
canais de youtube e instagram @redegol. A Gravação: Endereço do 
Estúdio a ser locado pelo projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo 
período de 1 ano no site da instituição 
Local de Gravação: Sede da ABTF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 20 
Atletas:  
Comissão Técnica: 20 

Indiretos: 0 Total: 20 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

http://www.transformavidas.com.br/
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(...) Regional 

(X) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)   

(...) Jovens (15 a 17 anos) 
  

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica  
04 de janeiro a 30 de 

março 2021 matutino 

 

20 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

  

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique : Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

Nome do Evento: Rede Gol Digital 

Descrição/Etapa: Duração do Evento: 2h 

Tema: Por que Somos Fortes: O Modelo Integrado da Rede Gol 

(A aula será transmitida todas as terças e quintas-feiras, sempre 

às 18h O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do 

estúdio e os profissionais contratados (professor de educação física e 

monitor) auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos. Os alunos 

poderão assistir à palestra diretamente em sua casa ou meio digital ou no 

núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que a mesma 

escolha, aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de profissionais 

para auxilia-los. 

Data do Evento: 23/03/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 
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Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

30/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizado a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis 

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08 a sub 13 
23/03/2021 matutino 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 
23/03/2021Vespertino  

45 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Comissão técnica 10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

Tradução em libras da live 2 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

http://www.transformavidas.com.br/
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Nome do Evento: CURSO CNV PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL (viver com afeto) 

 

Descrição/Etapa: De 24 de março a 26 março 2021 :CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ALUNOS E FAMILIARES 

O Palestrante convidado irá ministrar sua palestra diretamente do estúdio e 

os profissionais contratados (professor de educação física e monitor) 

auxiliarão os beneficiários em seus núcleos respectivos.  

Publico alvo: professores e jovens da rede Gol 

Tema: A definir um curso relacionado ao bom convívio entre as 

pessoas e direcionado a todos os grupos beneficiários e seus 

familiares 

Conteúdo programático: O objetivo do curso é aprofundar em temas e 

desafios da cultura de paz e não violência, e formas de desenvolver a liderança 

comunitária para propagar em suas comunidades esses princípios. São 20 

horas/aula de curso online divididas em 8 encontros online e ao vivo. Cada 

encontro semanal tem 2h30 de duração. Máximo de 50 participantes. Período de 

entrega: setembro/outubro 2021 

Os alunos poderão assistir à palestra diretamente em sua casa ou meio 

digital ou no núcleo aonde o mesmo participa, ficando a opção para que a 

mesma escolha, aos que comparecerem ao núcleo terá uma equipe de 

profissionais para auxilia-los. 

 

Data do Evento: 24 de março a 26 março 2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

31/12/2020 a 31/03/2021 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Locais de Transmissão: Será utilizado a plataforma do site oficial da Rede Gol 
www.transformavidas.com.br para promover as lives e os canais de youtube e 
instagram @redegol. A Gravação: Endereço do Estúdio a ser locado pelo 
projeto. Os vídeos ficarão disponíveis pelo período de 1 (um) ano no site da 
instituição 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Redes Sociais 

Quantidade de participantes neste evento                          

http://www.transformavidas.com.br/
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Diretos: 100 
Atletas: 90 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 100 Pais e 
responsáveis 

Total: 200 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 08  a sub 13 
24 de março a 26 março 
2021 

45 

(X) Jovens (15 a 17 anos) Sub 15/17 /  
24 de março a 26 março 
2021 

45 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica  
24 de março a 26 março 
2021 

10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

  

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet.  
Especifique: Em inscrição prévia a ser feita  

(...) Outros. Especifique 

 

 

* o público alvo apresentado poderá sofrer algumas alterações por conta da 

abrangência do projeto ser em formato de live atingindo outros públicos  

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Programas Semanais: A metodologia aplicada será a gravação externa e em estúdio de 

programas com profissionais das áreas de educação física e práticas desportivas, a fim de 

possibilitar o aperfeiçoamento e intensificar os treinamentos e a capacidade física dos atletas 

e de suas famílias.  
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Cursos EADs: Os cursos serão ministrados por aulas em formato EAD com a presença de 

um moderador das discussões e pelo menos um profissional nas áreas de Saúde, Educação 

e  Esporte ministrando palestras, discussões e motivações. 

 

As lives serão exibidas semanalmente para o público de cada núcleo com um tema diferente 

a cada semana. Serão no total 40 eventos programados.   

 

O público alvo e beneficiário está calculado conforme cadastro prévio e de atividades já 

realizadas com os núcleos em suas respectivas bases, tendo cada núcleo o número de 

participantes condizentes com a quantidade total de 1500 beneficiários diretamente.  

Curso EAD CAPACITAÇÃO e FORMAÇÃO EM TREINADORES DE FUTEBOL 

CATEGORIA B e C  

CURSO DE FORMAÇÃO DE TREINADORES DE FUTEBOL LICENÇA B e C -  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINADORES DE FUTEBOL 

Conteúdo programático  
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Coordenação do Curso da ABTF: Formação de 22 professores e Monitores da Rede Gol 

com carga horária de 140 horas aula  

O curso é o único com a chancela da CBF e demais entidades ligadas ao esporte que 

garantem um treinamento adequado para as atividades propostas pela rede gol e 

possibilidades de capacitação dos profissionais como especialistas nas atividades 

propostas de futebol.  

 

De De 04 de janeiro a 30 de março 2021: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALUNOS E 

FAMILIARES 

PERÌODO 2 meses 

Atendimentos: 250 pessoas  

Carga horária 20 horas aula  

Público alvo: professores e jovens da rede Gol 

Tema: CURSO CNV PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL (viver com afeto) 

Conteúdo programático: O objetivo do curso é aprofundar em temas e desafios da cultura de paz e não 

violência, e formas de desenvolver a liderança comunitária para propagar em suas comunidades esses 

princípios. São 20 horas/aula de curso online divididas em 8 encontros online e ao vivo. Cada encontro semanal 

tem 2h30 de duração. Máximo de 250 participantes. Período de entrega:  Janeiro / março 2021 

 

1. Despesas Administrativas e Serviços de Produção: 
 

✓ Formatação e apresentação do projeto junto a empresas públicas e privadas  
✓ Captação de parcerias 

 

2. Pré Atividade e Pessoal:  
 

Esta fase consiste na definição de cronograma das atividades que serão realizadas: 

Aulas “online” para atletas e profissionais da Rede Gol, Lives educativas e 

formativas para atletas, famílias e comunidades, programas diários, com enfoque 

comunitário, planilha de cursos EAD para profissionais da Rede.  

Contemplam: 

✓ Criação de material gráfico e de divulgação; 
✓ Divulgação do programa REDE GOL DIGITAL; 
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✓ Aquisição de Equipamentos e Recursos Tecnológicos para implementação das ações 
digitais; 

✓ Locação de Veículo para a Rede Gol, que atenderá a todos os Núcleos 
descentralizados e necessários para transporte de equipe de filmagem e equipe de 
trabalho; 

✓ Locação de sala comercial que terá a função de escritório base para toda a equipe de 
trabalho a fim de dirimir questões administrativas relacionadas ao projeto e gravações 
das lives; 

✓ Contratação de equipe de apoio; 
✓ Aquisição de materiais esportivos ligados as atividades pertinentes ao projeto e 

distribuídos de forma igualitária nos polos atendidos neste plano de trabalho e 
utilizados de forma exclusiva nas atividades presenciais; 

 

3. Atividades e material de consumo:  
 

Nesta fase serão desenvolvidas atividades práticas, ou seja: 

  

✓ Desenvolvimento das atividades esportivas, educativas e formativas “online” 
✓ Implantação do Canal diário “TÁ NA REDE” 
✓ Desenvolvimento das atividades de assistência e acompanhamento  
✓ Análise do desenvolvimento do projeto, análise de metas e correção de rota, quando 

for o caso. 
✓ Relatório final. 

 

4. Pós Atividades e administrativo:  
 

Nesta fase será feita uma análise de todo o resultado das atividades que foram 

desenvolvidas e que servirão de base para a continuidade do próximo projeto. Além 

disto, serão prestadas as contas de todas as receitas e despesas geradas pelo 

projeto. Logo teremos: 

✓ Divulgação de resultados 
✓ Prestação de Contas. 

 

5. Materiais esportivos  

 

Os materiais esportivos serão distribuídos de forma igualitária aos 11 (onze) Núcleos de 
atendimento no projeto a fim de equiparem suas bases para o retorno das atividades práticas, 
com isso será firmado um termo de doação assinado pela entidade parceira e beneficiária e 
a ONG Transforma vidas. 
 
Televisores: os mesmo serão utilizados um para cada núcleo com o intuito de atender aos 
beneficiários que não possuem acesso a internet e poderão utilizar os seus núcleos para que 
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possam assistir as lives sob supervisão e orientação dos monitores e professores de plantão. 
Os televisores serão disponibilizados a título de comodato com assinatura de termo de 
empréstimo. Após o fim do projeto poderão utilizar o mesmo com a renovação do termo e 
sob condições de uso exclusivo para as atividades do projeto Rede Gol. 
 
Plano de internet: Será contratado um plano de internet com capacidade de transmitir as 
lives em tempo real através dos televisores instalados nos núcleos. O plano será de 3 meses 
durante a permanência do projeto. 
 
Bolas: As bolas serão distribuídas 1 unidade para cada beneficiário com o intuito de auxiliar 
aos beneficiários a utilização das bolas para treinamento em sua residência. Será feito o 
termo de doação deste material 
 
Kit Uniformes+ Máscara: Será feito o termo de doação do kit de uniforme com short, camisa, 
meião e máscara, sendo que o kit tem o intuito de identificar o beneficiário e padronizar toda 
a identidade visual do projeto, sendo que os beneficiários que frequentarem os núcleos 
deverão utilizar o uniforme juntamente com a máscara padronizada e de uso individual. 
 
Formato da live: nos 11 (onze) núcleos beneficiários haverá uma equipe de profissionais 
treinados para recepcionar os beneficiários, sendo eles pais e/ou alunos, sendo no local 
preparado com toda a infraestrutura de computadores, monitores de vídeo e ou telões para 
que os beneficiários possam acompanhar as palestras oferecidas. 
 
Os profissionais presentes contratados pelo projeto poderão dar todo o suporte necessário 
e tirar dúvidas dos beneficiários. Aos que não se sentirem confortáveis de estarem presentes 
nos núcleos e tiver acesso à internet de casa poderá receber um link que também 
acompanhará as atividades.  
 
Forma de controle de acesso: Aos que comparecerem ao núcleo irá preencher uma ficha 
com dados que comprovem a sua presença, e aos que estiverem de forma online também 
deverão preencher uma ficha online, garantindo assim a presença nas lives. 

Professores de Educação física: Terá 1 (um) profissional em cada núcleo. Executarão um 
papel importante dentro do projeto, pois irão recepcionar os alunos durante as atividades 
programadas das lives e tirando dúvidas dos que comparecerem nos núcleos para assistir 
diretamente. Também serão convocados para atuar em algum momento em aulas práticas 
gravadas e orientadas para os alunos que estarão em casa. O profissional deverá também 
estar disponível um dia antes do evento para preparação de suas atividades e um dia 
posterior para preparação de relatórios da atividade executada. pelo período de 3 meses 
contratação do profissional por CNPJ.As diárias perfazem dias efetivamente trabalhados do 
projeto. 
. 
 
Monitores: 1 (um) monitor para cada núcleo. Atuará também dentro de um preparativo do 
espaço que irão receber os alunos, observando as diretrizes da pandemia, mantendo o 
distanciamento recomendado dos alunos, verificando utilização de máscaras, reposição de 
álcool em gel e higienização na hora da chegada ao local, o mesmo também auxiliará a 
equipe operacional na montagem dos computadores e telões para as transmissões das lives 
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que acontecerão nos núcleos. Serão contratados pelo período de 3 meses contratação do 
profissional por CNPJ.As diárias perfazem dias efetivamente trabalhados do projeto. 
 
Secretárias: 1(uma) secretárias estarão presentes em cada núcleo para o preenchimento 
das fichas dos alunos e controle de presença. As mesmas também darão suporte durante a 
transmissão das lives nos núcleos.  Serão contratados por diárias e contemplando 3 meses. 
Contratação do profissional por CNPJ. Os profissionais contemplarão as diárias incluindo 
reuniões técnicas e planejamento prévio das atividades.  

Coordenador de esportes: O profissional deverá coordenar as equipes de trabalho e 
responsável pela ligação dos núcleos com o projeto. Também atuará na parte de controle e 
observância do empenho e execução das atividades conforme o plano de trabalho. Será 
contratado pelo período de 3 meses contratação do profissional por CNPJ.As diárias 
perfazem dias efetivamente trabalhados do projeto. 
 
Designer e TI: responsável pela elaboração das peças publicitárias e indicativas do projeto, 
ficará responsável pelo controle de postagens e divulgação do projeto através das redes 
sociais. Nos dias da live será utilizado para possíveis necessidades relativas à sua função 
de designer. Será contratado pelo período de 3 meses contratação do profissional por 
CNPJ.As diárias perfazem dias efetivamente trabalhados do projeto. 
. 
 
Auxiliar administrativo: Auxiliará a todas as equipes de trabalho em funções 
administrativas e irá preparar fichas e documentos relacionados aos projetos. Será 
contratado por diárias e contemplando 64 diárias contratação do profissional por CNPJ.As 
diárias perfazem dias efetivamente trabalhados do projeto. 
 
Contador: será um prestador de serviço relacionado ao processo de prestação de contas e 
auxiliará o gestor do projeto na manutenção das contas em dia. Será remunerado pelo 
serviço mensal e contratação do profissional por CNPJ. 
 
Palestrante: Será convidado pelo projeto para falar sobre o tema relacionado e não será 
remunerado pelo projeto. Estará presente no estúdio para gravação de sua palestra. 

Intérprete de Libras: será contratado um profissional que irá traduzir as lives para o sistema 
de Libras- Português afim de atender uma demanda de pessoas com deficiência. Será 
necessário 1 profissional para cada live contratado por regime de CNPJ e contemplará as 20 
diárias.  

 

Núcleo Número de 

atendimentos total  

Beneficiários de 06 a 

14 anos 

Beneficiários de 

15 a 17 anos 

Região Ceilândia DF 

Núcleo 1. EQNN 

20/22 Bloco F Lote 04 

- Ceilândia – DF 

100 60 40 



 
 
 

48 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ: 12.648.152/0001-84 
 

Projeto Florescer 

Região Ceilândia DF 

Núcleo 2. QNM 10 

Conjunto E Casa 18 - 

Ceilândia Norte - DF 

Projeto UNI 10 

150 100 50 

Região São 

Sebastião DF 

Núcleo 1. Rua 56 

Casa 320 Bairro 

Centro – Escola 

Aliança 

200 120 80 

Região São 

Sebastião DF 

Núcleo 2. Rua 44 

Casa 341 Bairro 

Centro – Força jovem 

FC 

100 60 40 

Região São 

Sebastião DF 

Núcleo 3. Quadra 203 

Conjunto 13 Casa 07 

Bairro Residencial  

Oeste 

Oeste Esporte Clube 

150 100 50 

Região Cruzeiro DF 

SRES Área Especial 

nº 08, Cruzeiro Velho, 

Brasília-DF (ARUC) - 

CEP: 70.640-515 

Escola Santos 

Brasília 

100 80 20 

Região Planaltina DF 

Núcleo Estância 

Mestre Darmas 

Entrequadra 3/4 da 

150 100 50 
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Estância – Planaltina 

DF Força Jovem 

Região Samambaia 

DF 

Núcleo 1. Quadra 523 

Conjunto 09 Lote 18 

Samambaia DF 

Shalke XII 

Núcleo 2. QR 304 

CONJ 04 LT 01 – 

Samambaia Sul, DF 

UNI 4 

120 

 

 

 

 

80 

70 

 

 

 

 

30 

50 

 

 

 

 

50 

Região Sol Nascente 

– DF 

Chácara 05 Conjunto 

B Casa 17 – Sol 

Nascente DF EC Sol 

nascente 

200 130 70 

Região 

Candangolândia – 

DF. 

Praça do Bosque QR 

0A - DF –Projeto 

Juventude 

Candanga 

 

150 90 60 

TOTAL 1500 940 560 

 

Cada núcleo apresentado irá receber as benfeitorias dos recursos de forma igualitária e todos 

os participantes irão acompanhar as atividades de forma remota e deverá constar a presença 

nas atividades definidas. 

Acreditamos que o ponto positivo das ações a distância demandará uma maior adesão por 

parte dos beneficiários, considerando baixo o índice de desistência. Podemos encontrar 

algumas dificuldades na execução, devido aos que não possuem internet de qualidade ou 

que não saibam operar a plataforma digital. 
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2.8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  

Reduzir o índice de vinculação jurídica de crianças e jovens da Rede Gol, com a manutenção 

de atividades regulares desportivas e de inclusão digital, além das atividades exigidas pela 

Rede de Ensino oficial, otimizando positivamente o tempo contrário às aulas regulares. 

Destaca-se que neste período de PANDEMIA, a infância e juventude ficam mais exposta ao 

isolamento e possibilidades de envolvimento em situações de transgressão em razão do 

ócio, sendo fundamental a realização de atividades esportivas por meio de plataformas 

digitais, a fim de viabilizar um processo educativo permanente, por recursos que são atrativos 

para a faixa etária atendida pela Rede Gol. Ao final, será aplicado formulário de avaliação do 

Projeto Rede Gol Digital, com foco de avaliar o alcance preventivo e de resgate social. O 

formulário de SATISFAÇÃO será um instrumento digital a ser implementado no início e fim 

do projeto, por via remota. 

- Maior integração entre o público de diversas satélites e plano piloto em locais adequados a 

prática esportiva de qualidade e com o viés social.  Também possível de ser mensurado 

através da pesquisa de satisfação sobre o local das atividades esportivas, qualidade dos 

treinamentos e objetivos pessoais atingidos com o projeto. 

- Promover a Rede Gol Transformando Vidas no calendário oficial de projetos sociais, 

desportivos e de educação da cidade, com efetivo índice de utilidade pública. 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

Região Ceilândia (Atletas e famílias da Ceilândia/Taguatinga/Sol Nascente) Núcleo Sol 

Nascente: Futebol de Campo SH Sol Nascente Ceilândia DF Área Pública Descrição do 

Espaço: As atividades de futebol do Núcleo Sol Nascente iniciarão após a autorização de 

retomada dos esportes coletivos, paralisadas em razão do Decreto do Governo do GDF que 

proibiu tais práticas durante o período de pandemia da COVID19. Atualmente estamos na 

fase de aquisição de materiais esportivos, uniformes, chuteiras, marcadores e sinalizadores 

de campo e outros recursos, com apoio de colaboradores da Rede Gol. O campo a ser 

utilizado para a prática de futebol de campo, fica em área pública, com autorização da 

Administração do Sol Nascente para tal finalidade e tem as dimensões de 60mt x 30mt.  
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 Núcleo Ceilândia Norte: Futebol Society - QNM 10 Conjunto F Área Especial Área Pública 

Parceria com a Liga Lipocc Ceilândia Descrição do Espaço: O programa de futebol society 

do Núcleo da Ceilândia iniciou em 2015, no espaço da Liga Poliesportiva e Cultural de 

Ceilândia, LIPOCC, espaço autorizado para uso pela Administração da Ceilândia O 

complexo contempla campo para futebol Society, 02 (dois) vestiários de 5mt x 5mt, varanda 

coberta para recepção de frequentadores, tamanho 4mt x 20mt, sala para tatame de judô, 

tamanho 10mt x 5mt, espaço que é também utilizado para realização de grupos de mulheres 

no projeto de prevenção à violência de gênero, varanda 7mt x 5mt, banheiro e sala para 

computadores do programa Rede Gol Digital, que serão instalados no ano de 2021.  

 

 Região Cruzeiro (Atletas e famílias do Cruzeiro/Guará) Núcleo Cruzeiro: Futsal - SRES 

Área Especial nº 08 Cruzeiro Velho DF Área Pública As atividades de futsal e futebol de areia 

do Núcleo Cruzeiro iniciarão após a autorização de retomada dos esportes coletivos, 

paralisadas em razão do Decreto do Governo do GDF que proibiu tais práticas durante o 

período de pandemia da COVID19. Atualmente estamos na fase de aquisição de materiais 

esportivos, uniformes, chuteiras, marcadores e sinalizadores de campo e outros recursos, 

com apoio de colaboradores da Rede Gol. As duas quadras com arquibancadas a serem 

utilizadas para a prática do futsal, fica em área pública, com autorização da Administração 

do Cruzeiro para tal finalidade. Dois banheiros do local também serão utilizados pela Rede 

Gol Transformando Vidas na execução das atividades desportivas.  
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 Região Samambaia (Atletas e famílias de Samambaia/Recanto das Emas) Núcleo 

Samambaia 1 : Futebol Society - QR 325 Conjunto 06 Lote 05 Samambaia Sul DF Área 

Pública No Núcleo Samambaia são realizadas aulas de futebol de campo em parceria com 

a Escola de Futebol Shalke12, Núcleo da Transforma Vidas Rede Gol desde 2018. As 

atividades desenvolvidas ocorrem em campo de futebol de campo gramado A área utilizada 

é pública e o Núcleo da Rede Gol Shalke 12 possui autorização de uso do local firmado com 

Administração Regional para a prática desportiva.  

 

Núcleo Samambaia 2 : Futsal Ferminino - Endereço: QR 304 CONJ 04 LT 01 – Samambaia 

Sul, DF CEP - 72306-500 – Quadra de Futsal – Área Pública. Aulas de futsal em quadras 

coberta e de descoberta para público feminino. Núcleo da Transforma Vidas Rede Gol desde 

início de 2020. As A área utilizada é pública e o Núcleo da Rede Gol UNI 4 possui autorização 

de uso do local firmado com o Centro de Ensino para a prática desportiva. 
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Região Planaltina-DF (Atletas e famílias Planaltina-DF/Estância Mestre Darmas/Vale do 

Amanhecer). No Núcleo Planaltina são realizadas aulas de futebol de campo em parceria 

com a Escola de Futebol Força Jovem, Núcleo da Transforma Vidas Rede Gol desde 2014. 

As atividades desenvolvidas ocorrem em campo de futebol de areia. A área utilizada é 

pública e o Núcleo da Rede Gol Força Jovem possui autorização de uso do local firmado 

com Administração Regional para a prática desportiva. 

 

Região São Sebastião-DF (Atletas e famílias de São Sebastião). Localizados  Núcleo 1. 

Rua 56 Casa 320 Bairro Centro – Escola Aliança;  Núcleo 2. Rua 44 Casa 341 Bairro Centro 

– Força jovem FC Núcleo 3.Quadra 203 Conjunto 13 Casa 07 Bairro Residencial  Oeste 

Oeste Esporte Clube;são realizadas aulas de futebol de campo em parceria com a Escolas 

desde 2014. As atividades desenvolvidas ocorrem em campo de futebol e possui um 

atendimento diretor a cerca de 450 crianças e adolescentes.  
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Região Candangolândia – DF (Atletas e famílias de São Sebastião). Localizado na Praça 

do Bosque QR 0A - Candangolândia, Brasília - DF, 70297-400. Projeto Juventude Candanga. 

Responsável: Ailton Nogueira dos Santos. Atendidos: 150 crianças e adolescentes. São 

realizadas aulas de futebol Society e futsal em parceria com a Associação Juventude 

Candanga, em área pública, autorizada pela Administração Regional. As atividades 

desenvolvidas ocorrem em quadra coberta e possui a meta de atendimento direto a 150 

crianças e adolescentes. 

   

 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 
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3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

Programação Data Turno 

Data do Término do Termo de 

Fomento 
31/03/2021 *** 

Contratação do sistema digital do 

Projeto 
31/12/2020 a 10/01/2021 *** 

Reunião técnica da equipe 31/12/2020 Matutino 

Divulgação da programação 05/01/2021 a 11/01/2021 *** 

Contratação de profissionais 31/12/2020 a 30/03/2021 *** 

Contratação de serviços e produtos 31/12/2020 a 30/03/2021 *** 

Reunião técnica e operacional com 

todos os colaboradores 
09/01/2021 Matutino 

LIVE: Tema: Futebol no Distrito 

Federal: conquistas e perspectivas 24/02/2021 a 24/02/2021 vespertino 

Live: Tema: Eu sou da comunidade: 

experiências esportivas nas regiões 

do DF 
26/02/2021 a 26/02/2021 vespertino 

LIVE: Tema: Esporte e perspectivas 

profissionais: falando sobre carreiras 19/01/2021 a 19/01/2021 vespertino 

Tema: Vida Ativa: aula on line de 

exercícios físicos para famílias da 

Rede Gol 
21/01/2021 a 21/01/2021 vespertino 

Tema: Amigos do Futebol: 

Depoimentos de Jogadores do DF 26/01/2021 a 26/01/2021 vespertino 

LIVE: Tema: Esporte e Saúde 28/01/2021 a 28/01/2021 vespertino 

Tema: Nossas conquistas: 

Retrospectivas e Perspectivas Rede 

Gol 
02/02/2021 a 02/02/2021 vespertino 

Live Tema: Amigos da Rede: 

Parceiros e Apoiadores 04/02/2021 a 04/02/2021 vespertino 
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Tema: Com a Fala: Nossos 

Treinadores 09/02/2021 a 09/02/2021 vespertino 

Tema: Esporte e Nutrição Familiar: 

Orientações Nutricionais 11/02/2021 a 11/02/2021 vespertino 

Tema: Direito Desportivo, legislação 

e inclusão Profissional 16/02/2021 a 16/02/2021 vespertino 

Tema: Nossos atletas: vidas e 

depoimentos sobre a experiência na 

Rede 
18/02/2021 a 18/02/2021 vespertino 

Tema: O esporte intergeracional: 

Avós Torcedores 23/02/2021 a 23/02/2021 vespertino 

Tema: Camisa 10: As mães da Rede 

Gol 25/02/2021 a 25/02/2021 vespertino 

Tema: Sexismo e futebol: Mitos e 

verdades 02/03/2021 a 02/03/2021 vespertino 

Tema: Esporte e o desenvolvimento 

da Plasticidade cerebral 04/03/2021 a 04/03/2021 vespertino 

Tema: Prevenindo lesões físicas no 

futebol 09/03/2021 a 09/03/2021 vespertino 

Tema: Pai de atleta: A emoção dos 

gramados 11/03/2021 11/03/2021 vespertino 

Tema: Por que somos fortes: modelo 

integrado da Rede Gol 16/03/2021 a 16/03/2021 vespertino 

Formação de profissionais da Rede 

Gol: EAD Capacitação e formação 

em treinadores de futebol Categoria 

B e C. Ministrados pela ABTF 

04 de janeiro a 30 de março 

2021 
vespertino 

Curso de Capacitação para alunos e 

familiares em formato EAD  TEMA: 

Curso CNV para transformação 

social (viver com afeto) 

24 de março a 26 março 

2021 
vespertino 

Divulgação dos resultados 31/03/2021 *** 
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Prestação de Contas 01/04/2021 a 01/06/2021 *** 

 

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO 

Cronograma de Execução 

Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Confecção de Materiais NÃO 

contemplados pelo Fomento 
R$ 2.427,00 

Dezembro 

2020 
Março 2021 

Prestadores de Serviço 

temporários 
R$103.671,60 

Dezembro 

2020 
Março 2021 

RH R$45.240,00 
Dezembro 

2020 
Março 2021 

Aquisição de equipamentos 

Esportivos e eletrônicos para os 

núcleos 

R$216.850,20 
Dezembro 

2020 
Março 2021 

Contratação de empresa 

especializada em promoção e 

captação de imagens para as 

lives e rede de internet 

R$ 130.987,20 
Dezembro 

2020 
Março 2021 

Capacitação especializada dos 

profissionais de educação física 

em treinamento de futebol 

R$ 139.750,00 Janeiro 2021 Março 2021 

Locação de Espaço Para 

gravação das lives 
R$5.058,00 

Dezembro 

2020 
Março 2021 

Locação de veículo SEDAM 

para transporte de profissionais 
R$ 31.336,08 

Dezembro 

2020 
Março 2021 

    

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO  

4.1 - Previsão de Desembolso para Entidade:  
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Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Locação de veículo popular 

 

Locação de veículo popular 

para o período de execução 

do projeto carro com ar 

condicionado e itens básicos 

de série e Km livre 
Dezembro /2020 

1.2 Locação de sala comercial 

Locação de sala de 40² 

preparada para estúdio de 

gravação e escritório geral  

Meta 2 

2.1 Proporcionar ao projeto 

uma Equipe técnica 

especializada 

Contratação de equipe 

técnica especializada na área 

de atividade fim 

Dezembro /2020 

Meta 3 

3.1 Contratação de empresa 

especializada para compra de 

equipamentos esportivos 

adequados e distribuídos aos 

núcleos beneficiários. 

Aquisição de material 

esportivo destinado para 

atividades práticas e 

distribuição nos núcleos de 

cada cidade participante do 

projeto. 

Dezembro /2020 

Meta 4 

4.1 Contratação de empresa 

especializada em organização 

de filmagem, edição e 

transmissão das lives 

Empresa especializada em 

gravação de imagens, edição 

e transmissão do material 

audiovisual 

Dezembro/2020 

Meta 5 

5.1 Contratação de empresa 

especializada em cursos de 

aperfeiçoamento de 

treinamento de futebol 

Empresa especializada em 

cursos de capacitação na 

área de treinamento em 

futebol e qualificação pessoal 

Fevereiro 2021 

 

 

 

6.1 contratação RH técnico 

Coordenador Geral com 

experiência na função e 

qualificado para o cargo 

Janeiro 2021 
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Equipe 

de RH 

6.2 contratação RH técnico 
Professores de educação 

física com registro no CREF 
Janeiro 2021 

6.3 contratação de prestador 

de serviços 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Janeiro 2021 

 6.4 contratação RH técnico 

MONITORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA com 

prática na modalidade de 

futebol 

Janeiro 2021 

 
6.5 contratação de prestador 

de serviços 
SECRETARIAS Janeiro 2021 

 
6.6 contratação de prestador 

de serviços 
WEB DESIGNER Janeiro 2021 

 
6.7 contratação de prestador 

de serviços 

CONTADOR com 

experiência em prestação de 

contas 

Janeiro 2021 

Janeiro 2021 

 6.8 Contratação de tradutor de 

libras /português 

Profissional com experiência 

na língua dos sinais 
Janeiro 2021 

 

4.2: Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores 

O cronograma de desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão 

realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de 

recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário 

que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem 

por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento 

pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a 

identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º 

do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 
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§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas 

da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em 

caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação 

nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de 

duração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 

regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os 

pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e 

prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em 

espécie, limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade 

relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, 

desde que: 

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a 

partir de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

( X ) Dou ciência do acima informado 

( X ) Não haverá pagamento em espécie 

(    ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

Valores:  

 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

5.1 Planilha de Materiais/Serviços NÃO contemplados pelo Fomento (FONTE DE 

RECEITA DIVERSA) 

Descrição 

Detalhada 
Unid. Quant. 

Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Receita 

(O item 

contratado 

irá gerar 

receita? 

Despesa  

(Se o item 

contratado 

gerar receita 

indicar o item 
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Indicar 

valor) 

 

em que o 

recurso será 

utilizado) 

Cartazes 

coloridos 

personalizados 

em papel A3 

250 gramas. 

 

Unid 150 R$ 1,30 R$ 195,00 Associação não 

Os cartazes 

serão utilizados 

para fazer a 

divulgação nas 

escolas. Será 

feita divulgação 

em 50 escolas 

e em cada 

escola será 

utilizado 3 

cartazes. 50 x 3 

= 150). 

Certificado de 

honra ao 

mérito e 

participação 

nos cursos 

emitidos em 

papel A4 

courchê 

colorido 

 

Unid 1000 R$ 2,20 R$ 2.200,00 Associação Não  

O certificado de 

participação 

será oferecido 

aos 

participantes 

pós-evento de 

live sendo 

disponibilizadas 

1000 unidades 

de certificados. 

Banner 3x2 4 

cores 
Unid 2 R$ 16,00 R$ 32,00 Associação Não 

Banner colorido 

para fixação e 

ornamentação 

da live e 

atividades 

online 

 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO 

TERMO DE FOMENTO 

 

R$ 2.427,00 

 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 
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Meta 1 - Constituição da Equipe técnica: Contratação de serviços especializados para a  

coordenação pedagógica de projetos sociais 

Etapa 1.1 Locação de veículo popular 

ITEM 
Descrição 

Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço

) 

Quant. 
Unid

. 
Total 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa 

para 

aquisição/loc

ação com 

memória de 

cálculo 

1.1.1 

Locação de 

VEÍCULO Tipo 

Sedam com KM 

livre 

Diária 65 3 144 R$217,82 R$31.366,08 

Necessário 

para transporte 

de equipe 

operacional e 

administrativa 

para atividades 

preparatórias 

antes das 

lives, sendo 

necessário os 

3 veículos para 

deslocamentos 

em direções 

distintas . 

Destinado 1 

para região de 

ceilândia, outro 

para região do 

Guará e outro 

para São 

Sebastião. 

Sendo a base 

o escritório 

central para 

todos os 

núcleos.O 

carro sedam. 

com  KM livre. 

Valor diária 

sendo 65 dias 

efetivos, sendo 

necessário 

para transporte 

e preparação 

das lives 

previamente 

durante os 

dias que não 
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tiver atividades  

65 x3 . os 3 

veículos 

seguirão para 

locais distintos 

quanto as lives 

estiverem 

acontecendo 

Valor Total da Etapa 1.1   R$ 31.336,08 

Etapa 1.2 Locação de sala comercial  

ITEM 
Descrição 

Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço

) 

Quant

. 
Unid. Total 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa 

para 

aquisição/loc

ação com 

memória de 

cálculo 

1.2.1 

LOCAÇÃO DE 

SALA 

COMERCIAL 

COM 40,00 M² 

Mês 1 03 03 1.686,00 R$5.058,00 

3 orçamentos 

de salas 

comerciais em 

endereço 

central a fim 

de servir como 

base 

administrativa 

e gravação de 

lives. Locação 

de sala pelo 

período de 3 

meses  

Valor Total da Etapa 1.2   R$5.058,00 

VALOR TOTAL DA META 1   R$36.424,08 

 Meta 2- Proporcionar ao projeto uma Equipe técnica especializada 

Etapa 2.1 Contratação de equipe especializada na área a fim do projeto  
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ITEM 
Descrição 

Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço

) 

Quant. Unid Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa 

para 

aquisição/loc

ação com 

memória de 

cálculo 

2.1.1 

CONTADOR: 

Profissional com 

experiência na 

área de 

contabilidade. O 

mesmo será 

contratado por 

CNPJ e deverá 

obter experiência 

na área a pelo 

menos 1 ano de 

contabilidade e 

nível superior a 

contabilidade com 

registro no CRC. 

Ficará responsável 

em lançar notas 

fiscais, receber 

fornecedores e 

emitir Recibos e 

auxilio na 

prestação de 

contas do projeto 

Mês 1 03 03 R$1.225,00 R$3.675,00 

3 meses x R$ 

1.225,00 

Profissional de 

relevância 

para prestação 

e contas e 

serviços 

contábeis do 

projeto 

2.1.2 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

Profissional 

formado em 

educação Física 

com o registro no 

CREF. Será 

responsável em 

sanar dúvidas dos 

beneficiários na 

área esportiva, 

preparar plano de 

aula. Será 

contratado em 

regime de CNPJ e 

pago por meses 

com carga horaria 

de 6h/dia  

mensal 11 3 33 R$2.000,00 R$66.000,00 

11 

profissionais 

x2000,00x33 

durante 3 

meses 

Profissional de 

extrema 

relevância 

sendo ele o 

professor e 

orientador dos 

beneficiários. 

Os 

profissionais 

ficarão a 

disposição 

para períodos 

antes e pós 

lives. Ficando 
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assim a 

disposição do 

projeto pelo 

período. 

2.1.3 

MONITORES DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA: 

Profissional com 

experiência e 

vivência na função 

a no mínimo 2 

anos semestre. 

Será responsável 

em auxiliar os 

professores e 

coordenação geral 

em funções 

diárias.  Será 

contratado em 

regime de CNPJ e 

pago por meses 

com carga horaria 

de 6h 

mensal 11 3 33 600,00 R$19.800,00 

sendo 11 

profissionais x 

3 meses 

Profissionais 

de relevância 

na área de 

monitoria e 

auxilio aos 

professores. 

Os 

profissionais 

ficarão a 

disposição 

para períodos 

antes e pós 

lives. Ficando 

assim a 

disposição do 

projeto pelo 

período. 

2.1.4 

WEB DESIGNER: 

Profissional 

qualificado na 

função de 

designer, sendo 

necessário 

comprovação de 

diploma técnico de 

designer gráfico. 

Fará peças 

gráficas e ajustes 

quando necessário 

em peças a serem 

utilizadas durante 

as lives. O mesmo 

será contratado 

por CNPJ e 

exercerá uma 

carga horária de 

6h dia trabalhado 

Serviço 2 3 3 R$1.000,00 R$6.000,00 

3 meses x 

2500,00 cada 

x 2 profissional 

. O mesmo 

será 

fundamental 

para criação 

de peças 

gráficas e 

atividades 

ligadas a 

função de 

designer 

durante as 

lives As diárias 

serão pelos 

dias efetivos 

de atividade. . 

2.1.5 
Intérprete de 

Libras: 

Profissional 

Serviço 1 20 20 409,83 R$8.196,60 
20 diárias x 

409,83 cada x 

1 profissional . 
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qualificado na 

função de 

tradução de libras , 

sendo necessário 

comprovação de 

diploma técnico de 

. Fará tradução 

simultânea durante 

as transmissões. 

O mesmo será 

contratado por 

CNPJ e exercerá 

uma carga horária 

de 6h dia 

trabalhado 

O mesmo será 

fundamental 

para tradução 

de sinais 

simultânea das 

lives 

Valor Total da Etapa 2.1   R$103.671,60 

Etapa 2.2 Contratação de equipe RH 

ITEM 
Descrição 

Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço

) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa 

para 

aquisição/loca

ção com 

memória de 

cálculo 

2.2.1 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO: 

Preparar 

documentação 

prévia e nos dias 

do evento, 

realizar relatórios. 

Profissional com 

experiência na 

área com no 

mínimo 1 ano. 

Profissional 

deverá ter ensino 

médio completos. 

Será pago ao 

profissional o 

valor de diárias 

sendo ofertado 6h 

diárias de 

trabalho. O 

contrato será por 

CNPJ 

mensal 1 3 3 R$1.200,00 R$3.600,00 

R$ 12000 valor 

mensal x 3 

meses de 

trabalho 

Profissional 

necessário para 

serviços 

administrativos 

durante o projeto 
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2.2.3 

COORDENADOR DE 

ESPORTES: 

Profissional 

formado em 

educação Física 

com o registro no 

CREF. Será 

responsável em 

coordenar todas 

as equipes de 

trabalho e 

preparar 

relatórios 

técnicos. Será 

contratado em 

regime de CNPJ e 

pago por diárias 

com carga horaria 

de 6h 

mensal 1 3 3 R$2.000,00 R$6.000,00 

3 meses x 

2.00,00. O 

mesmo deverá 

planejar 

atividades 

prévias para o 

dia da Live. 

Profissional 

necessário para 

coordenar as 

equipes de 

trabalho. As 

diárias serão 

pelos dias 

efetivos de 

atividade. 

2.2.6 

SECRETARIAS: 

Profissionais 

qualificadas em 

serviços de 

secretária, 

auxiliando os 

profissionais 

durante as lives e 

exercerá as 

atividades 

juntamente com o 

Auxiliar 

administrativo de 

serviços 

burocráticos. O 

profissional 

deverá ter 

formação em 

nível médio 

completo e 

experiência na 

função a pelo 

menos 1 ano. 

Contrato por 

CNPJ e pago por 

diárias 

trabalhadas de 6h 

mensal 11 3 33 R$1.080,00 R$35.640,00 

11 profissionais 

x 3 meses. 

Profissional 

qualificado e de 

relevância na 

área 

administrativa 

dando suporte 

durante a live e 

em serviços 

burocráticos do 

projeto. 

VALOR TOTAL DA META 2.2   R$45.240,00 
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VALOR TOTAL DA META 2 R$ 148.911,60 

Meta 3: Contratação de empresas especializada para proporcionar a aquisição de 

equipamentos de uso esportivo  

Etapa 3.1 Contratação de empresa especializada para compra de equipamentos esportivos e 

eletrônicos adequados e distribuídos aos núcleos beneficiários 

ITEM 
Descrição 

Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço

) 

Quant. 
Unid

. 
Total 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa 

para 

aquisição/loc

ação com 

memória de 

cálculo 

3.1.1 

Televisor com tela 

50 polegadas em 

resolução 4k(ultra 

HD) tecnologia 

smart permitindo 

acesso para 

youtube e internet 

Produto  11 11 11 R$2.100,00 R$23.100,00 

1 televisor 

para cada 

núcleo sendo 

11 televisores. 

os mesmos 

serão 

entregues sob 

regime de 

Locação pelo 

período de 

execução das 

lives. 

3.1.2 

Aquisição de bolas 

Futebol de Campo 

adulto – 

Circunferência 68-

70cm, peso 410 – 

450 g, câmara 

airbility costurada, 

miolo slip system 

removível e 

lubrificado, 

confeccionada em 

PVC. Tecnologia 

ultra fusion, sem 

costura 

produto 1 1500 1500 R$85,75 R$128.625,00 

Material 

fornecido a 

todos os 

alunos e 

distribuídos em 

todos os 11 

núcleos. 

Sendo 

destinados 1 

unidade para 

cada 

beneficiário 

1500 

3.1.3 

KIT UNIFORME 

PERSONALIZADO 

COM CAMISA, 

SHORT E 1 par 

MEIÃO E 

MÁSCARAS: Kit 

Kit  1 1500 1500 

 

R$42,11 

 

R$ 63.165,00 

Material 

fornecido a 

todos os 

alunos e 

distribuídos em 

todos os 11  
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Esportivo para 

treino, em Dry Fit 

com elastano , 

estampa em 

sublimação, com 

escudos 

sublimado. Kit com 

20 unidades 

núcleos. 

Sendo 

destinados 1 

kits  1x=1500 

3.1.4 

Internet banda 

Larga com Ultra 

velocidade mínimo 

de 100 Gb 3G/4G 

Serviço 11 3 33 R$59,40 R$1.960,20 

Internet 

exclusiva para 

transmissão 

das Lives nos 

núcleos sendo 

1 para cada 

núcleo pelo 

período de 3 

meses x 11 

núcleos 

Valor Total da Etapa 3.1   R$216.850,20 

VALOR TOTAL DA META 3 R$216.850,20 

 Meta 4 - Contratação de empresa especializada em promoção e captação de imagens das 

lives  

 Etapa 4.1 Contratação de empresa especializada em organização de filmagem, edição e 

transmissão das lives 

 

ITEM 
Descrição 

Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço

) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa 

para 

aquisição/loca

ção com 

memória de 

cálculo 

4.1.1 

Assistente de 

Produção. 

Prestação de 

serviço de 

profissional 

qualificado para 

atuar na 

assistência de 

direção para 

leitura e execução 

Diária 2 20 20 R$176,60 R$7.064,00 

Diária de 

profissional 

qualificado em 

produção de 

eventos e com 

experiência 2 

profissional x 

20 diárias x 

250,00 
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de Rider técnico 

de sonorização e 

iluminação, 

backline e imput 

list.  Profissional 

com a qualificação 

técnica 

comprovada na 

área de atuação 

de filmagem. 

Contrato por CNPJ 

para 20 lives 

/diárias 

4.1.2 

Fotógrafo Still- 

serviços de 

registro fotográfico 

oficial para registro 

e fotos técnicas do 

projeto Profissional 

com a qualificação 

técnica 

comprovada na 

área de atuação 

de fotografia. 

Contrato por CNPJ 

para 20 lives 

/diárias 

 

Diária 1 40 40 R$418,00 R$16.720,00 
 profissional x 

40 diárias  

4.1.3 

Diretor de 

produção – 

responsável para 

gerir todas as 

atividades 

inerentes as 

apresentações 

artísticas, durante 

o período do 

evento, 

acompanhando a 

logística de 

compras, espaço, 

produção de 

ensaio e funções 

ligadas ao 

produtor. 

Profissional com a 

qualificação 

técnica 

Diária 1 20 20 R$360,16 7.203,20 
1 profissional x 

20 diárias x  



 
 
 

71 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ: 12.648.152/0001-84 
 

comprovada na 

área de atuação 

de filmagem. 

Contrato por CNPJ 

para 20 lives 

/diárias 

 

4.1.4 

Locação de  
Equipamento  
Audiovisual /  
Som / video /  
Filmagem  
Filmagem com 2( 
duas) câmeras full  
Dh/saída sdi  
Interligados a mesa de corte co m  
Cabo de 40 mts ,01 mesa de corte 
full hd  
Com 04 entrada 
S sdi e 02  
Notbook´s  
Saídas hdmi,  
01 spliter 
 hdmi1/8saidas, 
 01 técnico de  
Imagens ,02  
Operadores de  
câmeras, rádios  
ht para  
comunicação 
 entre as  
Câmeras ou  
Sistema  
Intercom. 

 

FILMAGEM COM 2(DUAS) CÂMERAS FULL DH/SAÍDA SDI INTERLIGADOS A 
MESA DE CORTE CO M CABO DE 40 MTS ,01 MESA DE CORTE FULL HD 
COM 04 ENTRADAS SDI E 02 NOTBOOK´S SAÍDAS HDMI, 01 SPLITER 
HDMI1/8SAIDAS, 01 TÉCNICO DE IMAGENS ,02 OPERADORES DE 
CÂMERAS, RÁDIOS HT PARA COMUNICAÇÃO ENTRE AS CÂMERAS OU 
SISTEMA INTERCOM 

 

Diária 1 20 20 R$5.000,00 R$100.000,00 

Locação equipe 

de filmagem 

sendo 

necessário 1 

equipe 

completa por 

evento sendo 

20lives x 1 

equipe de 

locação 

Valor Total da Etapa 4.1   R$130.987,20 

VALOR TOTAL DA META 4 R$130.987,20 

Meta 5 Capacitação especializada dos profissionais de educação física em treinamento de 

futebol   

Etapa 5.1 Contratação de empresa especializada em cursos de aperfeiçoamento de treinamento 

de futebol 
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ITEM 
Descrição 

Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço

) 

Quant. 
Uni

d. 
Total 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa 

para 

aquisição/locaç

ão com 

memória de 

cálculo 

5.1.1 

Curso ABTF para 

treinadores 

categoria B e C 

com carga horária 

de 140 horas em 

formato EAD.  Um 

cursos de 

capacitação 

específico para 

professores da 

área de futebol . O 

curso é exclusivo 

com a chancela de 

entidades ligadas 

ao futebol tais 

como CBF , sendo 

de suma 

importância o 

treinamento dos 

profissionais que 

servirão a rede gol. 

CURSOS 

ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA 

DE 

TREINADORE

S DE 

FUTEBOL - 

ABTF  

 em total 

consonância 

com um dos 

seus objetivos 

primordiais, na 

área de 

formação de 

treinadores, 

apresenta uma 

nova 

Serviço 1 22 22 R$2.500,00 R$55.000,00 

Capacitação 

profissional 

necessária aos 

profissionais e 

como base o 

curso referência 

no país, sendo 

este apresentado 

um único 

orçamento de 

exclusividade. O 

curso se  

exclusivo no país 

para a prática de 

formação de 

treinadores de 

futebol com 

chancela para 

poderem atuar 

em times e 

equipes 

profissionais 
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formatação do 

seu curso, 

tendo como 

marco 

conceitual a 

busca pela 

excelência. A 

nossa 

preocupação 

visa, sobretudo, 

estabelecer 

parâmetros de 

igualdade com 

os mais 

modernos 

modelos de 

licenciamento 

de treinadores 

exigidos pela 

UEFA. Dessa 

forma, 

procuramos 

estabelecer o 

reconheciment

o do nosso 

licenciamento 

de treinadores 

de futebol em 

todas as partes 

do mundo. 

Garantido 

assim uma 

qualificação 

técnica 

especializada 

de todos os 

professores da 

Rede Gol 

5.1.2 
Curso Lideres da 

paz para jovens e 

professores da 

Serviço 1 250 250 R$339,00 R$84.750,00 
Capacitação 

profissional 

necessária aos 
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Rede Gol para 

transformação 

social com 20 

horas de duração 

e formato EAD. O 

curso se faz 

necessário para a 

preparação de 

staff, beneficiários 

e pais , a fim de 

incentivar a todos 

para que se 

tornem lideres 

ativos em suas 

comunidades , 

multiplicando a 

ideia de 

solidariedade, 

esporte e resgate 

social. A instituição 

capacitada para 

palestrar será 

escolhida de 

acordo coma  

capacidade 

técnica 

apresentada . O 

curso ofertado a 

REDE GOL tem o 

condão de 

permitir que o 

ensino da 

Comunicação Não 

Violenta (CNV) em 

plataforma de 

educação a 

distância. 

Destinado a 

“Líderes da Paz”, 

Jovens e 

Professores da 

Rede Gol com 

carga horária de 

20 horas de aula. 

O curso visa a 

preparação de 

profissionais e  

beneficiários 

buscando algum 

fornecedor 

capacitado e 

qualificado para 

a atuação na 

palestra.  
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staff, beneficiários 

e pais da Rede Gol 

www.2em1consult

oria.com.br com o 

intuito de 

estimular a 

transformação 

social e incentivar 

a liderança ativa 

nas comunidades 

em que a Rede 

atua, 

multiplicando a 

ideia do trinômio 

solidariedade, 

esporte e resgate 

social. 

Valor Total da Etapa 5.1   R$ 139.750,00 

VALOR TOTAL DA META 5   R$ 139.750,00 

 

6.3 Equipe de RH 

Função Qnt. Unid 
Forma de 
contrataç
ão do RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 
com a OSC? 
Qual? 

Profissional 
da OSC é 
remunerado 
ou Não 
Remunerado 

CARGA 
HORÁRIA DE 
TRABALHO 
NA OSC 

CARGA 
HORÁRIA 
QUE SERÁ 
DESTINADA 
AO PROJETO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
1 pessoa CNPJ não - - 

240h 

COORDENADOR 

DE ESPORTES 
1 pessoa CNPJ Não  - - 

240h 

SECRETARIAS 11 pessoa CNPJ Não  - - 240h 

VALOR TOTAL 

DE RH 
  R$45.240,00 

 

 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 672.923,08 



 
 
 

76 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ: 12.648.152/0001-84 
 

 

6.1 DIVULGAÇÕES  

Neste projeto a grande parte da divulgação será feita via redes sociais integradas aos grupos e páginas de 

projetos ligados ao meio de pessoas ligadas a REDE GOL e também integrado com parcerias entre órgãos 

públicos para que possam divulgar cartazes. A assessoria de imprensa será fundamental para dar visibilidade 

ao projeto e ao mesmo tempo angariar parceiros e apoiadores interessados em conhecer o projeto de forma 

mais aprofundada.  O público alvo será encontrado através de convites as entidades parceiras e 

colaboradoras que já trabalham com o público em questão. Cartaz, site, facebook, veículos de comunicação 

e etc. 

Instagram: @redegol.tv 

Facebook: projetogol 

Canal de comunicação Web: www.transformavidas.com.br 

 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto estará presente nos espaços físicos será feita por meio 

de banners e faixas ou similares em formato de lona impressa 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 
Parlamentar do Deputado João Hermeto 

Emenda N. 03061.01 
R$ 400.000,00 

2 
Reginaldo Sardinha 

Emenda N. 0490.01 
R$ 300.000,00 

3 Recursos próprios  R$ 2.427,00 

Total R$ 702.427,00 

 

8. Valor Total do Projeto:  

TOTAL DO PROJETO 

Valor Total R$ 675.350,08 
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Brasília,   de dezembro de 2020 

 

 

 

_____________________________ 

Dirigente da Entidade 

 

ANEXO I – se ainda for necessário 

 ITEM/SERVIÇOS 
JUSTIFICATIVA PARA 

AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO 

Automóvel SEDAM KM livre A locação se faz necessário para o 

transporte da equipe e deverá ser com 

Km livre  

Aluguel de Sala comercial  Gravação de lives e sede administrativa 

do projeto sendo o local equipado e 

preparado para a gravação das lives 
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