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ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO 

 

1- DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC 

Nome: LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS 

CNPJ: 07.780.511/0001-12 

Endereço: Al. Das Verbenas CEP: 18055-140 

Bairro: Jd. Simus Complemento: 

Telefone: (15) 98822-0401 e-mail da OSC: 

lisoboxe@lisoboxe.com.br 

Cidade: Sorocaba UF: São Paulo 

 

2- DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

OSC 

Nome: Camila Juliana Nunes Marcelino 

Cargo: Presidente Profissão: 

Estudante 

Estado Civil: Casada 

Endereço: Dácio Panise Cidade: Sorocaba 

Bairro: Wanel Ville IV CEP: 18055-885 

Telefone: (15) 98822-0401 e-mail: 

cmarcelino32.cm@gmail.com.br 

 

3- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO  

Nome: Vladimir Juliano de Godoi 

Área de formação: Educador 

Físico 

Nº Registo no conselho 

Profissional: CREF: 006199-G/SP 

Endereço: R: José Maria 

Marques, 93 

Cidade: Sorocaba 

Bairro: Jd. Itanguá I CEP: 18056-090 

Telefone: (15) 8111-4657 e-mail: 

vladimir@lisoboxe.com.br 

 

4- IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA OSC 

Nome: João Natalino Jacob 

Nº Registro CRC: SP-

202118/O-9 

CPF: 041.157.308-03 
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Endereço: R: Brigadeiro 

Tobias, 263 

Cidade: Sorocaba 

Bairro: Centro CEP: 18010-070 

Telefone: (15) 99727-

2922 

e-mail:  

joaojacob@joaojacob.mygbiz.com 

Nome do Escritório: 

Organização Contábil 

Sorocaba 

Telefone do escritório: (15) 3331-

1090 

 

5- IDENTIDADE DA OSC E REQUISITOS ADICIONAIS (descrever a 

evolução do trabalho da instituição a partir da sua fundação, 

como: 

5.1. Data da criação  

29/11/2005 

 

5.2. Diretrizes da OSC 

Área Educacional: projetos voltados como disciplina ou atividade 
extracurricular desportiva no âmbito da educação básica, 
fundamental, médio e superior promovendo atividades no 
contra turno escolar, objetivando o desenvolvimento integral do 
indivíduo. 

 

5.3. Finalidades Estatutárias  

a. Incentivar a prática do Boxe e Artes Marciais e promover seu 

estudo em todos os níveis, inclusive para crianças e adolescentes;  
 

b. Organizar e desenvolver atividades esportivas relacionadas ao 
Boxe e Artes Marciais, copas e festivais sem local fixo, fazendo 

parcerias com clubes, academias e Prefeituras. 
 

c. Desenvolver atividades educacionais relacionadas ao Boxe e Artes 

Marciais, visando a informação e conscientização do público em geral;  

 

5.4. Capacidade de atendimento  

300 crianças e adolescentes 

6. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

6.1. Nome do Projeto e descrição de seu objeto (descrever de 

modo sucinto o que é o projeto, o que se pretende, quem serão os 

participantes ....) 
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O projeto proposto teve início em 2006, logo após a fundação da 
LiSoBOXE. Desde então o projeto vem sobrevivendo graças ao 

empenho dos organizadores, parcerias e trabalho voluntário de 
professores e estagiários, bem como com o fornecimento de 

materiais e outros insumos por empresas privadas que acreditam no 
projeto e parcerias com a Prefeitura de Sorocaba e Votorantim na 

cessão de locais para as aulas. Entretanto, é notório que o fomento 
dos órgãos governamentais garante possibilidade de maior qualidade 

(materiais, locais de aula, entre outros) e profissionalismo (dedicação 
exclusiva dos profissionais ao projeto).  

 

Nesse sentido, uma das estratégias é buscar junto às estâncias 
municipais, estaduais e federais recursos para manter e expandir o 

projeto. Outra estratégia é aumentar o relacionamento, de sucesso 
há anos, com diversas empresas privadas que já o apoiam, bem 

como, buscar novas empresas para aumentar o suporte ao projeto. 

 

6.2. Justificativa (justificar a pertinência e a necessidade do 

projeto, apresentando dados estatístico e sociais que apontem a 

necessidade da intervenção proposta) 

 

Sorocaba obteve um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 

segundo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 
2013, de 0,798 o que demonstra que Sorocaba não possui uma bom 

desenvolvimento em relação aos munícipes, no que tange o IDH 
Municipal de Educação, Sorocaba tem 0,762 a 24ª melhor marca no 

pais, mas esta região não possui as mesmas condições das demais, 
com grande influência do tráfico de drogas e prostituição, que coopta 

ainda muito cedo as crianças e adolescentes para seus inescrupulosos 
interesses. 

 
São meninos e meninas com dificuldades na escola e em casa. Eu 

ensino o esporte e  contribuo com orientações para a vida, explicou 

Vladimir de Godoi (www.redebomdia.com.br). 
 
A problemática das drogas, violência e marginalidade entre crianças e 
adolescentes é cada    vez mais atual no cenário brasileiro, sendo 
inúmeros os estudos conclusivos de que justamente pelos aspectos 
físico, cognitivo e moral ainda em formação, crianças e adolescentes 
constituem grupo de maior vulnerabilidade, exigindo ações inibidoras 
e esclarecedoras capazes de excluí-los desta situação de risco. 
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Há dois grupos de pessoas bastante vulneráveis ao vício os 
adolescentes e os portadores de distúrbios psiquiátricos, como 

esquizofrenia, depressão e ansiedade. Durante     a adolescência, o 
cérebro sofre mudanças dramáticas. Uma das áreas ainda em 

maturação é o córtex pré-frontal, associado à tomada de decisões e 

responsável pelo controle dos desejos e emoções. O fato de essa 
região do cérebro ainda estar em desenvolvimento nos adolescentes 

os coloca sob risco maior de optar por decisões erradas, como 
experimentar drogas e continuar a abusar delas. Além disso, o uso de 

substâncias químicas nesse momento de desenvolvimento tende a ter 
um impacto mais profundo e duradouro no funcionamento cerebral. 

"Não queremos deixar os pais em pânico, mas é importante que eles 
saibam que a adolescência é uma fase de extrema vulnerabilidade", 

alerta Nora Volkow. (Revista Veja, Ed. Abril, Edição de 23/05/2007) 
 

Neste aspecto, o projeto Boxe: Uma Luz para o Futuro Fase VIII 
desponta como valioso instrumento capaz de colaborar na formação e 

identidade do indivíduo, a partir da conscientização da prática 
esportiva saudável e do melhor aproveitamento do tempo livre no 

contra turno escolar, oportunizando-lhes local para a prática do 

esporte, disciplinado por profissional qualificado como regente 
educador. 

 
O despertar da consciência para a prática esportiva igualmente 

favorece a criação de hábitos saudáveis que, não raras vezes, 
seguirão crianças e adolescentes, até a fase adulta de suas vidas. 

 
O prazer pela prática do esporte não apenas representa, por si só, 

mecanismo inibidor de agressões ao próprio corpo (como, por 
exemplo, o consumo de drogas), como, igualmente, produz resultados 

físicos relevantes no desenvolvimento da criança e do adolescente, 
propiciando o desenvolvimento psicomotor, a flexibilidade, agilidade, 

resistência e força muscular, reduzindo, sensivelmente, o índice de 
obesidade infantil e sedentarismo precoce, que se apresentam como 

problemas dos mais relevantes no contexto atual. 

 
O número de crianças com excesso de peso nos Estados Unidos e em 

muitos países industrializados TRIPLICOU nas últimas duas décadas. 
A obesidade infantil passou a ser não só um problema de saúde 

pública como gerou outros fatores graves entre crianças e jovens: o 
desajuste social e distúrbios emocionais. No Brasil, de acordo com 

levantamento do IBGE, 10% das crianças e adolescentes têm 
sobrepeso e 7,3% (cerca de um milhão e meio de crianças e 
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adolescentes) são obesas. 
 

  "A falta de exercício físico e espaço para brincar" 
Todo adulto compara a infância do filho com o tempo em que ele 

próprio era criança. É comum fazer-se comparações do tipo: No meu 

tempo de criança corríamos atrás da bola e    dos balões, jogávamos 
bola na rua, andávamos de bicicleta pelo bairro, vivíamos praticando  

esportes. Hoje os jogos eletrônicos prendem a criança em casa. Elas 
ficam horas e horas jogando o hipnótico game, comendo salgadinhos, 

batatas fritas e pipoca. Todos sabemos que o fato de passar horas na 
frente de uma televisão está diretamente relacionado com excesso de 

peso infantil. 
Mas essa não é opção da criança. É uma característica da vida atual. 

O fato de parte substancial da população viver em espaços 
residenciais restritos, sem acesso a parques, sem praticar esportes 

nos clubes, sem andar pelas ruas, faz com que a criança se acostume 
com a inatividade. 

 
  O projeto Boxe: Uma Luz para o Futuro Fase VIII continuará a ter, 

portanto, este viés propulsor pela melhor qualidade de vida e saúde, 

incorporando, na criança e no adolescente, a prática do esporte como 
paradigma salutar e indispensável para o bem-estar na vida adulta. 

 
 Afora as potencialidades físicas, motoras e psicológicas que o esporte 

pode angariar em favor da criança e do adolescente, indiscutível que, 
se praticado em ambiente seguro, saudável e regido por profissional 

educador, permite-se a interação social, possibilitando formas 
diferenciadas de reflexão e ação. 

 
 A vivência a partir de uma modalidade de contato, tal qual o boxe, 

permite à criança e ao adolescente a consciência e o equilíbrio das 
ações e o respeito à individualidade do outro, situações estas que 

estimulam a superação, a tolerância e o respeito, independentemente 
da condição econômico-social da cada qual, de sua cor, de sua raça e 

de suas habilidades   singulares. 

 
 O Brasil é uma das nações mais desiguais do planeta, com vários 

bolsões de miséria. Nosso coeficiente Gini, que mede a desigualdade 
nos países, numa escala que vai de zero a 1 (em que zero 

corresponde à igualdade absoluta e 1 à desigualdade mais completa) 
praticamente estacionou no patamar vergonhoso de 0,54, o terceiro 

pior da América Latina. (Revista Veja, 2010.) 
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 A inserção social, portanto, num país de inocultáveis contrastes, é 
medida imperiosa para o  restabelecimento do progresso da nação e, 

sobretudo, para o desenvolvimento de valores intrínsecos e 
extrínsecos dos economicamente excluídos, credenciando-os para 

uma ação mais produtiva e mais participativa no processo social. 

 
 O projeto Boxe: Uma Luz para o Futuro Fase VIII continuará a abrir, 

portanto e ainda, a possibilidade de crianças e jovens frequentarem 
ambiente social saudável, igualando-se no  bem estar físico, psíquico 

e social oferecido. 
 

Outrossim, a cidade de Sorocaba e Votorantim contarão com a 
continuidade  de um projeto que tem, de fato, viabilizado o livre 

acesso de crianças e adolescentes ao esporte, lazer e cultura, 
propiciando, igualmente, o próprio incremento da economia local 

através da geração de empregos diretos e indiretos.  

 

6.3 . Diagnóstico da realidade que será objeto das atividades 

de parceria. 

Um dos principais problemas socioeconômicos diagnosticados pela 

LisoBoxe está relacionado ao uso de drogas e ao envolvimento de 
crianças e adolescentes com o tráfico. O projeto “BOXE: uma luz para 

o futuro VIII” como valioso instrumento capaz de colaborar na 
formação e identidade do indivíduo, a partir da conscientização da 

prática esportiva saudável e do melhor aproveitamento do tempo 
livre no contraturno escolar, oportunizando lhes local para a prática 

do esporte, disciplinado por profissional qualificado como regente 
educador. O público-alvo do projeto são crianças e adolescentes com 

idade entre 07 a 17 anos, moradores da Zona Norte de Sorocaba, 
residentes diretos ou próximos aos Bairros do Habiteto e do bairro 

Laranjeiras onde encontra-se uma grande população em alto risco 

social. 
O projeto “Boxe: Uma luz para o futuro” se apresenta como um 

projeto de cunho social, disposto a resgatar a cidadania de crianças e 
adolescentes, utilizando o boxe como ferramenta preponderante para 

o desenvolvimento de valores morais e virtudes de um bom cidadão. 
 

Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às 
Secretárias afins do objeto do projeto, bem como, o local de 

desenvolvimento das atividades, identificando os municípios da região 
de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional ou estadual 

nos termos das definições. deste  



Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais 

CNPJ 07 780 511 / 0001 – 12   Inscrição Municipal – 302808 

 

Liga Sorocabana de Boxe – LiSoBoxe 

Alameda das Verbenas, 155 - Jardim Simus 

lisoboxe.blogspot.com.br  

 

7. OBJETIVOS DO PROJETO  

7.1. Objetivo geral 

 

Colaborar para a formação de 300 crianças e adolescentes com 
sólidos valores éticos, morais e de cidadania, ancorados no respeito 

às diferenças de gênero, raça, cultura e condição socioeconômica; 
Utilizar o esporte como  ferramenta de inserção social e cultural de 

crianças e adolescentes economicamente excluídos, favorecendo a 
socialização e reforçando atitudes de integração, respeito e 

comprometimento; Difundir a prática esportiva como instrumento 
educacional no contra turno escolar, contribuindo para o 

desenvolvimento físico, psicológico e social da criança e do 

adolescente; Contribuir para a redução da evasão escolar e do ócio 
motivador de situações de risco (como violência, drogas, 

marginalidade e trabalho infantil), propiciando melhor 
aproveitamento do tempo disponível da criança e do adolescente. 

 

7.2. Objetivo (s) especifico (s) 
 

I) Promover o aprendizado do boxe olímpico em crianças e 
adolescentes, com idades entre 07 e 17 anos; 

II) Contribuir para o desenvolvimento físico, psicológico e social da 

criança e do adolescente de maneira saudável mediante um 
programa adequado às diferentes faixas etárias; a disponibilização de 

local para a prática do esporte que funcione como instituição 
pedagógica; ao acompanhamento da pessoa do treinador/professor 

como educador;  
III) Contribuir para o desenvolvimento, formação da personalidade, 

construção da identidade, auto conhecimento e independência da 
criança e do adolescente pelos aspectos pertinentes à prática 

esportiva, como: responsabilidade, regras, disciplina e respeito, 
proporcionando uma participação ativa, consciente e responsável no 

contexto familiar, profissional e social;  
IV) Colaborar para o desenvolvimento físico da criança e do 

adolescente através da prática esportiva voltada para o 
desenvolvimento de habilidades múltiplas como golpear, esquivar, 

saltar, passar, chutar, propiciando o conhecimento da modalidade 

esportiva de forma prazerosa, o conhecimento do próprio corpo, 
identificando os segmentos corporais e coordenando-os, a ampliação 

do repertório motor através da brincadeira, lutas e da própria 
modalidade esportiva, a maximização da capacidade aeróbia, 

anaeróbia, resistência muscular, força e potência, de velocidade, 
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coordenação e flexibilidade, bem como melhoria na saúde e qualidade 
de vida;  

V) Reduzir o índice de obesidade infantil e doenças causadas pelo 
sedentarismo precoce;  

VI) Despertar, nas crianças e adolescentes, a consciência da prática 

esportiva como atividade necessária ao bem estar individual e 
coletivo, fortalecendo a disciplina para hábitos saudáveis e 

distanciandoos, via de consequência, de eventos prejudiciais à saúde 
como o consumo de entorpecentes e álcool;  

VII) Reduzir a evasão escolar e o tempo de exposição da criança e do 
adolescente a situações de risco (violência, drogas, trabalho infantil), 

propiciando melhor aproveitamento do tempo disponível no contra 
turno escolar;  

VIII) Propiciar entretenimento às crianças e jovens de baixa renda; 
IX) Oferecer práticas esportivas de qualidade com profissionais 

qualificados;  
X) Combater a discriminação de habilidades, raça, gênero e cor;  

XI) Promover a difusão do esporte, garantindo o acesso à prática do 
boxe, com orientação profissional gabaritada, através do 

ensinamento e da prática de seus fundamentos básicos, ligado a uma 

entidade que ofereça às crianças a oportunidade de frequentar um 
ambiente social saudável; e  

XII) Promover a integração dos participantes do projeto, familiares e 
comunidade, através de eventos esportivos e culturais. 

 

7.3. Público Alvo 

Crianças e adolescentes. 

 

7.4. Beneficiários Diretos (especificar –crianças, adolescentes, 

familiares): 

300 Crianças e adolescentes com idade entre 07 a 17 anos. 

 

7.5 . Beneficiários Indiretos (especificar –crianças, adolescentes, 

familiares): 

A comunidade, família e escola. 

 

 

8. Abrangência Territorial da Atividade (indicar o(s) bairros(s), bem 

como o local de desenvolvimento das atividades, caracterizando a 

região de atuação) 

9.  
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CEU DE LARANJEIRAS (Centro de Artes e Esportes Unificados) 
End: R. Washington Pensa, 969 - Jardim Santa Claudia, Sorocaba-SP, 

18077-580; 
Terça e Quinta 

08h as 09h 
09h as 10h 
15h as 16h 
16h as 17h 

 

Centro Esportivo Maria Eugenia 

End: R. Dante Trevisan - Jardim Maria Eugenia, Sorocaba - SP, 

18074-550; 

Segunda e Quarta 

08h as 09h 

09h as 10h 

15h as 16h 

16h as 17h 

 
 

 

9 – Metodologia (descrever como será desenvolvido o projeto, 

informando o método aplicado e a dinâmica de trabalho) 

 

Aulas de Boxe Olímpico: 2 aulas semanais de boxe olímpico com 

duração de 60 minutos em cada um dos núcleos (4 turmas de 25 
alunos em cada um dos núcleos). Tais aulas seguirão o plano de 

curso do Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais, cujo qual, prevê 
o desenvolvimento de aspectos procedimentais relacionados ao boxe 

olímpico (técnicas e aspectos físicos), além de aspectos conceituais 
(história dos esportes e do boxe olímpico, olimpismo, regras, saúde, 

entre outros) e aspectos atitudinais (cidadania, ética, bens de 
consumo, drogas, sexologia, higiene, meio ambiente, entre outros). 

 
Aula de Cidadania: Através do Boxe Olímpico, cobrar de todos os 

nossos alunos o boletim escolar todos os bimestres e fornecer aos 

alunos assistência para os estudos visando desenvolvimento do 
raciocínio lógico e matemático, para que busquem sempre ter 

conhecimento continuado, para que tenham um futuro melhor. 
 

Participação em eventos esportivos de Boxe Olímpico e 
Profissional: Tradicionalmente a Liga Sorocabana de boxe e artes 

marciais promove diversos eventos competitivos de boxe olímpico 
(Copa LiSoBOXE, Grand Prix de Boxe Olímpico; Festivais de boxe, 

entre outros), nesse sentido, os alunos beneficiados pelo projeto, 
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bem como seus familiares, recebem, gratuitamente, ingressos para 
participarem como expectadores do evento. 

 
Eventos de Integração entre os Núcleos: Evento baseado em 

vivência esportiva do boxe, organizado em formato de oficina, para 
promover a integração entre os alunos dos diversos núcleos do 

projeto; promover a possibilidade de reconhecimento de diversas 
realidades pessoais e sociais; possibilitar a troca de experiências 

entre os alunos dos diversos núcleos. 
 

Seminários pedagógicos: 1 vez por semana durante 4 horas todos 

os profissionais irão se encontrar para discutir o andamento do 
projeto, e realizar as avaliações e propostas a ser melhorado. 

Também fará parte desta atividade atividades de cunho formativo, 
onde a capacitação técnica pedagógica será abordada, a fim de 

melhorar a capacidade dos profissionais em atender as crianças e os 
adolescentes com o que tem de melhor nas Ciências da Saúde, 

Esporte e Educação. 
 

 

10 – Resultados esperados – Os resultados consistem nas 

realizações (metas) que permitirão a obtenção do(s) objetivo(s) 

específico(s).  

 

Os resultados esperados são, a saber: a) Observar, na criança e 

adolescente atendidos pelo projeto, melhor performance no 

desenvolvimento da modalidade esportiva, imbuindo lhes de 

conhecimentos técnicos nos fundamentos do boxe, avaliados pela 

aplicação de testes rotineiros em aula; b) Observar, na criança e no 

adolescente atendido pelo projeto, melhoria significativa nas relações 

interpessoais, na autoestima individual e nas atitudes 

comportamentais atinentes à capacidade de expressão, participação, 

respeito e convivência, avaliadas por dinâmicas de grupo junto aos 

alunos e acompanhamentos por corpo docente da escola formal; c) 

Observar, na criança e adolescente atendido pelo projeto e mediante 

avaliação do professor, a assiduidade no comparecimento das aulas 

ministradas, frequentando-as pelo prazer da prática esportiva e pela 

estrutura (uniformes, alimentação, entre outros) que lhes é 

dispensada; d) Observar, mediante levantamento junto aos 

professores da escola formal, o incremento na frequência das aulas 
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pela criança e adolescentes atendidos pelo projeto, com melhor 

aproveitamento das mesmas e melhoria de notas da grade curricular. 

 

 

11 – Parcerias para a realização do Projeto (descrição da função 

da parceria) 

 

A Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais, possui parceria com a 
Secretaria da Educação e Secretaria de Esportes dos municípios de 
Sorocaba e Votorantim que oferecem, de forma estruturada e 
organizada, os espaços públicos (quadra esportivas e salas 
específicas) para desenvolvimento das atividades da     Liga. 
 

 

12- Sistema de Monitoramento e Avaliação  

Indicadores dos 

resultados 

Meios 

Qualitativos 

Meios 

Quantitativos  

Verificação  

Desenvolvimento 

Psicomotor e 

Social 

1.a. 

Desempenho 

Motor 

1.a. 

Flexibilidade 

Sentar-se e 

Alcançar 

 1.b. 

Crescimento 

Físico 

1.b. 

Antropometria 
Medidas 

Antropométricas 

 1.c. Aspectos 

Funcionais 

1.c Consumo 

Máx. de O2. 

Testes de 

Campos 

Índice de Falta e 

Evasão Escolar 

2.a. Matrícula 

Escolar 

2.a. Matrícula 

Efetuada 

Comprovante 

Escolar 

 2.b. Presença 

Escolar 

2.b. 90% de 

frequência 

Verificação do 

Boletim 

 2.c. 

Aprendizado 

2.c. 

Entendimento 

das disciplinas 

Entrevista 

Individual 

 

13-CAPACIDADE INSTALADA  

13.1 – Equipe de Profissionais Permanentes da OSC 

(funcionários) 

Nome completo  Formação  Função na 

entidade 

Carga 

horária 

Vínculo 
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semanal 

1      

 

13.2 – Equipe de Profissionais a ser contratado (quando 

houver ) 

Nome 

completo  

Formação  Função na 

entidade 

Carga 

horária 

semanal 

Vínculo 

1 Claudio 

Leandro da 

Silva Coelho 

Graduado em 

Educação Física 

com CREF 

PROFESSOR 22 horas Prestador 

de Serviços 

2 Juliano Ilário 

Ramos 

Graduado em 

Educação Física 

com CREF  

PROFESSOR  22 horas Prestador 

de Serviços 

3 Jonas da Silva 

Gomes 

Estudante Ed. 

Física 

INSTRUTOR 22 horas Prestador 

de Serviços 

4 Vitor Melo Estudante Ed. 

Física 

INSTRUTOR 22 horas Prestador 

de Serviços 

5 Gabriel Miller Estudante Ed. 

Física 

INSTRUTOR 22 horas Prestador 

de Serviços 

 

13.3 – Estrutura Física:(   ) própria  ( X  )  cedida  (   ) alugada   

(   ) outros  

13.4 – Instalações Físicas:  

 

Espaço Físico  

 

Quantidade  

Tipo de atividades 

desenvolvidas no espaço 

Sala/Quadra 

Esportiva 

2 Aulas de Boxe/ Aulas de 

Cidadania 

Sala de Reunião 1 Seminários Pedagógicos 

Academia GHIMPER 1 Participação em eventos 

esportivos de Boxe Olímpico 

e Profissional e Eventos de 

Integração entre os Núcleos 

 

13.5 – Equipamento e materiais permanentes disponíveis  

Equipamento  Quantidade  
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14- DURAÇÃO DO PROJETO: 12 meses 

15- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO (especificar mês 

a mês as atividades desenvolvidas) 

Atividades 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aulas de Boxe e Reforço Escolar X X X X X X X X X X X X 

Evento de integração      X      X 

Participação em eventos 

esportivos 
 X  X  X  X  X  X 

Reuniões de pais e Equipe 

técnica 
  X   X   X   X 

Formação Técnica dos 

professores 
X X X X X X X X X X X X 

Avaliações Psicomotoras e 

sociais dos alunos 
 X  X  X  X  X   

Avaliação do impacto social do 

projeto junto à comunidade 
  X   X   X   X 

Avaliação de faltas e evasão 

escolar 
 X  X  X  X  X  X 

 

16 – DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

O plano de aplicação dos recursos, o cronograma de execução 

financeira e o cronograma de desembolso deverão ser apresentados 

em planilha destacada, conforme modelos nos anexos II-A, II-B e II-

C, respectivamente. 

 

17 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Organização da Sociedade Civil – OSC deverá discriminar em 

planilhas distintas os elementos que compõem a respectiva natureza 

da despesa – Ex.:  

a) Recursos Humanos (salário, 13º salário, férias, FGTS, encargos 

sociais, despesas com rescisão, etc.);  

b) Material de Consumo (alimentação; gêneros alimentícios, material 

pedagógico, material de limpeza e higiene, material gráfico, etc.);  

c) Prestação de Serviço de Terceiros (recursos humanos, transporte, 

serviços especializados, etc.) 

d) Serviços Administrativos (despesas de internet, inclusive para 

cumprimento das normas de transparência; transporte; aluguel e 
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telefone; remunerações de serviços contábeis e de assessoria 

jurídica, outros justificadamente afetos ao plano de trabalho) 

 

18- DECLARAÇÃO DO PROPONENTE  

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade 

Civil proponente, declaro, para os fins de comprovação junta à 

Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste 

qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração 

Pública Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas no orçamento do Estado para aplicação na forma 

prevista e determinada por este Plano de Trabalho. 

 

Anexo a este Plano de Trabalho, constam as pesquisas de preços que 

demonstram a compatibilidade dos custos com os preços praticados 

no mercado (cotações, tabelas de preços de associações de 

profissionais, publicações especializações e/ou outras fontes). 

 

A Administração Pública fica também autorizada a utilizar e veicular, 

da melhor forma que lhe convier, todas as imagens, dados e 

resultados aferidos no presente Plano de Trabalho. 

 

Sorocaba–SP, 30 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

Camila Juliana Nunes Marcelino 
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