
ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

PESSOA JURÍDICA

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente
Associação Escola Louis Braille de Pelotas/RS

C.N.P.J.
92236249/0001-19

Endereço

Rua Andrades Neves, Número: 3084, Bairro :Centro

Cidade U.F. C.E.P. DDD/Telefone

Pelotas RS 96020-080 (53) 3223-1474

Nome do Responsável C.P.F.

Dilmar Cunha Rodrigues 140975590-87
C.I./Órgão Expedidor Cargo Outro telefone ou email:

1006033912/SSP Presidente (53) 32231474
Endereço C.E.P.

Avenida Fernando Osório, nº 2043 96055-005
Home Page: e-mail:

aelbraille@hotmail.com

2 - OUTROS PARTÍCIPES

Nome C.N.P.J/C.P.F.

Endereço

 Município/UF C.E.P. Valor R$

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto (nome dado pelo proponente ao projeto ou evento)

1º Encontro sócio educativo da modalidade Goalball na rede escolar.

Período de Realização do Projeto ou evento Período de Execução do Compromisso

Data de Início
18/10/19

Data de Término
18/10/19 Data da Assinatura do 

Termo de Compromisso
(30 dias após a data do 
término do projeto)

         OBS: A data foi definida junto com os organização e responsáveis pelo setor dos eventos da Associação Escola Louis Braille,
porém, poderá ser alterada caso a previsão do tempo interfira na execução da data.

Identificação do Objeto/Objetivos (indique os objetivos, isto é, o que se deseja realizar, a delimitação e especificação, se 
possível, do público que será diretamente beneficiado pelo projeto, bem como os resultados esperados).

OBJETIVO  

mailto:aelbraille@hotmail.com


Objetivo  geral  é  realizar  oficinas  educativas  sobre  a  modalidade  de  Goalball,  para
conscientizar os alunos da rede municipal sobre a saúde da visão na região de Pelotas.

Objetivo específicos

         Estimular a inclusão entre os jovens e crianças da rede municipal que não possui a patologia em

atividades esportivas para deficiente visual, envolvendo o público escolar para participar de um evento

com alunos e os reabilitados da entidade, abrangendo crianças e os adultos de ambos os sexos.

Realizar  com  as  escolas  do  município  de  Pelotas  oficinas  paradesportiva,  promovendo  a

conscientização dos cuidados da visão e qualidade de vida dos jovens e crianças que não possui a

deficiência visual e os demais participantes.

Aumentar a visibilidade da importância da atividade física através do esporte e a prevenção dos

cuidados  com  a  visão,  o  respeito  e  o  valor  da  integração  social  entre  deficientes  visuais  e  a

comunidade escolar regular.

Justificativa da Proposição (Para que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no Município
de execução e justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro).

JUSTIFICATIVA

Associação Escola Louis Braille,  tornou-se pioneira na prestação de serviços ao público com

deficiência visual (DV) na cidade de Pelotas e abrange mais de 27 municípios da região do estado. E

para fomentar  os cuidados com a visão a instituição vem por meio deste promover nesta edição,

voltado  para  área  educacional,  vamos  propor  aos  alunos  que  não  possui  a  deficiência  visual  a

experimentar  uma  vivência  diferente  através  da  modalidade  do  Goalball,  com  intuito  usar  outros

sentidos  remanescentes  para  desempenhar  funções  básicas  (pular,  saltar,  caminhar  e  agachar)

necessária para realizar as tarefas simples da dinâmica proposta. 

 Seria uma das formas que encontramos de se colocar no lugar do outro e de conscientizar o

indivíduo para importância da saude da visão e demonstrar um pouco como deficiente visual captam

seu estímulos no seu dia a dia.  E por meio  da integração entre a modalidade e os alunos da rede

regular continuar difundindo o a conscientização na região. 

Por  isso  acreditamos  que  o  1º  Encontro  sócio  educativo  da  modalidade  Goalball,  será  uma

ferramenta importante para fomentar a prática esportiva da modalidade e a importância de cuidar da

visão, na rede escolar e cidade de Pelotas.

Descrição (O proponente deverá explicar como pretende desenvolver o projeto, deixando claro seu funcionamento. Ações 
necessárias para alcançar os objetivos; plano de ação. )

DESCRIÇÃO:



Através do Pro Esporte, o projeto 1º Encontro sócio educativo da modalidade Goalball, visa

conscientizar e motivar o público em geral a prática da atividades físicas e a prevenção da saúde da

visão,  contribuindo  para  a  construção  ampla  das  possibilidades  em  que  estão  inserido,  assim,

aumentado a visibilidade ao esporte adaptado e os cuidados de um dos sentidos remanescentes.

Desenvolvimento dos projeto: funcionamento e execução no dia do evento.

O 1º Encontro sócio educativo da modalidade Goalball será realizado em dois turnos (manhã e

tarde),  na  sexta-feira  do  dia  18  de  março  2019,  tem  proposito  de  ser  realizado  em  um  ginásio

poliesportivo (solicitação realizada só falta oficialização do pedido), será dividido em dois momentos,

no primeiro momento será abortado sobre a parte teórica da modalidade Goalball, envolverá conceitos

e  fundamentos  básicos  do  esporte,  com  um  intervalo  para  o  lanche  que  será  oferecido  aos  os

participantes, após este intervalo seguiremos para o  segundo momento, será realizado uma oficina

com os alunos na quadra poliesportiva. 

O evento pretende atingir um público de 200 inscritos, o público alvo serão os alunos de 5º ano

ao 9º ano da rede regular do município de Pelotas/RS. As inscrições serão através do Google Drive,

posteriormente será divulgado o link.

Os  grupos  serão  divididos  em seus  respectivos  turnos,  quem for  da  turma  da  manhã  irá

participar com o professor responsável no turno que estuda e assim, acontecerá com turno da tarde. 

Com ressalva nos horários, as atividades no turno da manhã terão início às 8h e 30 min. com

intervalo às 9h e 45 min. com retorno as atividades às 10h e 15 min. com as oficinas e encerrará às

12h, no turno da tarde terão início às 14h com intervalo às 15h e 30 min. com retorno as atividades às

16h com as oficinas e encerrará às 17h e 30min.

Será oferecido todo material para a realização das oficinas de Goalball, dentre: material de

proteção (cotoveleiras, joelheiras, óculos de proteção) e material necessário para realização da prática

(trave, bola e marcações). 

No dia do evento será oferecido para os participantes, lanche no intervalo da manhã e tarde, a

instituição ficará a cargo da organização e execução do evento e buscará outros apoiadores. A escola

contará no dia do evento com seu corpo docente e funcionários para apoiar o público em geral, conta

também com os parceiros voluntários. Os acadêmicos do Curso de Educação Física da região serão

convidados a prestigiar o evento e participar de forma voluntária para agregar experiência na área da

deficiência visual.

Através do fundo municipal buscamos fomentar e agregar os meios para realização do evento

de caráter educacional o “1º Encontro sócio educativo da modalidade Goalball”,  pelo o seu incentivo

para a execução do projeto, contribuindo nas ações necessárias para alcançar os objetivos.

            Métodos



            No mês de agosto 2019, será realizado:

  A contratação dos serviços de arbitragem e o agendamento da ambulância, e a criação do

banner;

 Compra das bolas de Goalball, óculos de proteção, cotoveleiras e joelheiras;

No mês de setembro 2019, será realizado:

 Divulgação e realização das inscrição que ficará aberta no período de 02 setembro até 30

de setembro;

No mês de outubro 2019, será realizado:

 Será comprado Kit  lanche (sanduiche,  caixas  de sucos e uma fruta)  e  a  realização e

execução do evento no dia 18 de outubro 2019;

No mês de novembro 2019, será realizado:

 Será entregue a prestação de contas.

Portanto,  neste dia  de inclusão social  e conscientização dos cuidados da visão no âmbito

escolar através da modalidade em questão, será importante a socialização e a integração entre os

alunos da rede regular e os alunos dos projetos esportivos da escola, proporcionando a vivência e a

inclusão social entre a escola especial e a escola pública. 

Este evento só será possível com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Pelotas/RS,

através do Fundo Municipal de Esporte (Pró-Esporte). 

Currículo/Histórico do Proponente e do projeto (Currículo/Histórico de eventos/projetos realizados e/ou participados na área 
a fim com devida comprovação (fotos, reportagens, certificados, etc)

HISTÓRICO

A  Associação  Escola  Louis  Braille  de  Pelotas,  fundada em  10  de  junho  de  1952  pela

professora Lory Huber é pioneira no atendimento das pessoas com deficiência visual (cegueira ou

baixa visão) com uma estrutura que abrange o município e regiões, possui uma equipe multidisciplinar,

este ano a instituição irá completar 67 anos de serviços prestados na área da educação, estimulação e

reabilitação da visão.

Com intuito de conscientizar os cuidados da visão através do esporte, a instituição pertente

envolver a comunidade escolar do município de Pelotas a participar do “1º Encontro sócio educativo da

modalidade Goalball”. Embora o caráter principal seja de envolvimento em uma atividade saudável,

buscando melhorar a qualidade de vida dos participantes.  Para a realização das oficinas estamos



buscando parceiros para empréstimo de ginásio poliesportivo. 

O objetivo principal não e formação de atletas mas sim o conhecimento da modalidade, empatia

e cuidados da visão. O projeto, tem o propósito de socializar os alunos que não possui a deficiência

visual e conscientizar a importância para um dos sentidos remanescentes, e através do esporte passar

está mensagem.

Contrapartida Social (O proponente deverá desenvolver uma contrapartida social em prol do município/comunidade)

CONTRAPARTIDA SOCIAL

Como contrapartida social a proposta é ofertado no dia do evento teste de visão administrado

pelos profissionais responsável pelo setor. 

4 - PLANO DE APLICAÇÃO
 (R$ 1,00 – Discriminação de todas as despesas previstas para o projeto ou evento)

Ordem Especificação Quantidade Preço
Unitário

Concedente Proponente Total

1 Contratação de uma arbitra de Goalball
para embasar as regras. 

1 200,00 200,00 00,0 200,00

2 Contratação da assistência de ambulância
(Assistência com 01 Motorista,

01 Enfermeiro para procedimentos
inerentes),

1 500,00 500,00 00,0 500,00

3 Criação do banner (de 1,20cm x 1m,
contendo a logomarca do Pro Esporte e da
Prefeitura Municipal de Pelotas, o logotipo

da escola e o título do projeto com a
imagem da modalidade)

1 60,00 60,00 00,0 60,00

4 Cotoveleiras acolchoadas para goleiro 6 pares 40,00 240,00 00,0 240,00

5 Joelheira acolchoada para goleiro 6 pares 45,00 270,00 00,0 270,00

6 Bola de Goalball juvenil – Revestida por
uma camada macia de borracha

permitindo melhor aderência, com 67cm de
circunferência e peso de 0.520Kg.

2 359,90 719,80 00,0 719,80

7 Bola de Goalball Oficial Alemã com
guizos. Confeccionada em borracha

moldada com 77cm de circunferência e
peso de 1,25Kg.

   
1 799,90 799,90 00,0 799,90

8 Óculos proteção Goalball – oficial
 IBSA Targe

2 699,90 1,399.80 00,0 1,399.00

9 Kit lanche – sanduiche, suco e uma fruta. 200 5,20 1,040.00 00,0 1,040.00

TOTAL GERAL 00,0 5,429.50

4.1 – Resumo das Fontes de Recursos para o Financiamento do Projeto (Nesse formulário o proponente deverá citar todas 
as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na execução do projeto.

Fontes Valor
1 Recursos Próprios  00,00

2 Outros Recursos 00,00



3 Incentivos Fiscais (incentivos fiscais previstos em Leis Federais, 
Estaduais ou Municipais)

00,00

4 Receitas Previstas (receitas geradas com a execução do projeto) 00,00

5 Recursos Pleiteados à SMED 5,429.50

Totais 5,429.50

5 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Educação
e  Desporto (SMED) para  os  efeitos  e  sob  as  penas  da  lei,  que  inexiste  qualquer  débito  em mora  ou  situação  de
inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município de Pelotas, na forma deste
Plano de Trabalho.

___________________________________________________________________
Local e data

____________________________________________________________________
Proponente

DECLARAÇÃO

Declaro ter pleno conhecimento do disposto no  § 2º do Art. 10º da lei 6218/2015, que

constituí  a  apresentação  de  uma  contrapartida  social,  na  forma  de  atividades  de  natureza

esportiva, destinadas a universalizar o acesso e o desenvolvimento do esporte.

__________________________________________________________________
Local e data

_____________________________________________________________________
Proponente


